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घोराही उपमहानगरपालिकाको  नक्सा 

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त चिनारी 
 

क्र.सं. सूचक एकाई मानक कैफियत 

१ क्षेत्रिल वर्ग फक मी 522.21  
२ वडा संख्या वटा 19  
3 जनसंख्या जना 156164 कुल 

जना 83829 मफिला 
जना 72335 परुुष 

4 कुल घर धरी संख्या घर धरुी 35419  
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5 जन घनत्व जना प्रतत वर्ग फक.मी 219  
6 औषत पररवार संख्या जना 4.41  
7 जनसंख्या वृद्दिदर प्रततशत प्रततवषग 3.78  
8 लैङ्गीक अनपुात अनपुात 91.7  
9 कुल साक्षरता दर प्रततशत 73.58  
10 खानेपानी सेवा परेु्को घरधरुी प्रततशत 85.91  
11 फवद्यतु सेवा परेु्को घरधरुी प्रततशत 95.29  

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृतत 
नेपािको संवििान बमोजजम स्थानीय तहको अचिकार सम्बन्िी व्यिस्था कायातन्ियन गनत तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 
तह बबचको सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समन्ियिाई प्रिर्दतिन गदै जनसहभाचगता, उत्तरदातयत्ि, पारदलशतता सुतनजचचत 
गरी सुिभ र गुणस्तरीय सेिा प्रिाह गनत, िोकतन्रका िाभहरुको समानुपाततक समािेशी र न्यायोचचत वितरण गरी 
कानूनी राज्य र ददगो विकासको अििारणा अनुरुप समाजिाद उन्मुख सङ्तघय िोकताजन्रक गणतन्रात्मक शासन 
प्रणािीिाई स्थानीय तहदेखख नै सुदृदिकरण गनत, र स्थानीय नेततृ्िको विकास गदै स्थानीय शासन पर्दिततिाई सदृिु 
गरी स्थानीय तहमा वििातयकी, कायतकाररणी र न्यातयक अभ्यासिाई संस्थागत गनत स्थानीय सरकारको सञ्चािन गने 
सम्बन्िमा आिचयक ियिस्था गनत िाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संवििानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोजजमकको 
व्यिस्थावपका-संसदिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बनाएको छ । यस ऐन बमोजजम संतघय मालमिा तथा 
सामान्य प्रशासन मन्राियको आदेश अनुसार यस उप-महानगरपालिकाको अन्तररम दरिन्दी र स्िरुप तपलसि बमोजजम 
रहेको छ । 
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तनकायको काम, कततव्य र अचिकार 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को पररच्छेदस ३दफा ११ िमोजजम 

१ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -८ मा उल्िेख भए िमोजजम एकि अचिकार  

क. नगर प्रहरी 
ख. सहकारी संस्था 
ग. एफ.एम. संचािन 

घ. स्थातनय कर सेिा शुल्क र दस्तुर 

ङ. स्थानीय सेिा व्यिस्थापन 

च. स्थानीय तथयांक र अलभिेख संकिन  

छ. स्थानीय स्तरका विकास योजना तथा पररयोजना 
ज. आिारभूत र माध्यलमक लशिा  

झ. आिारभूत स्िास्थय र सरसफाइ 

ञ. स्थानीय िजार व्यिस्थापन िातािरण संरिण र जैविक विवििता  

ट. स्थातनय सडक ग्रालमण सडक कृवष सडक र लसचंाइ 

ठ. गाउँ सभा नगरसभा मेिलमिाप र मध्यस्थकतातको व्यिस्थापन 

ड. स्थातनय अलभिेख व्यिस्थापन 

ि. जग्गािनी दतात प्रमाणपूजात वितरण 

ण. कृवष तथा पशुपािन कृवष उत्पादन व्यिस्थापन पशु स्िास्थय सहकारी 
त. जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यजक्त र अशक्त हरुको व्यिस्थापन 

थ. बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्किन 

द. कृवष प्रसारकाि व्यिस्थापन‚ सञ्चािन र तनयन्रण 

ि. खानेपानी‚ साना जिविर्दयुत आयोजना‚ िैकजल्पक उजात 
न. विपर्द व्यिस्थापन 

प. जिािार‚ िन्यजन्तु‚ खानी तथा खतनज पदाथतको संरिण 

फ. भाषा‚ ससं्कृतत र िलित किाको संरिण र विकास 

२ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -९ मा उल्िेख भए िमोजजम साझा अचिकार 

क. खेिकुद र परपबरका 
ख. स्िास्थय 

ग. विर्दयुत‚ खानेपानी तथा लसचंाई जस्ता सेिाहरु 

घ. सेिा शुल्क‚ दस्तुर‚ दण्ड जररिाना तथा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पयतटन शुल्क 

ङ. िन‚ जङ्गि‚ िन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जि उपयोग‚ िातािरण‚ पयातिरण तथा जैविक विवििता 
च. सामाजजक सुरिा र गररबी तनिारण 

छ. व्यजक्तगत घटना‚ जन्म‚ मतृ्यु‚ वििाह र तथयाङ्क 
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ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्ि‚ प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहािय संरिण‚ सम्बर्दतिन र पुनः तनमातण । 
झ. सुकुम्बासी व्यिस्थापन 

ञ. प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
ट. सिारी सािान अनुमतत 

उल्िेखखत अचिकारका अततररक्त संवििानमा देहाय बमोजजमको काम‚ कततव्य र अचिकार हुनेछ । 

क. भूलम व्यिस्थापन 

ख. सञ्चार सेिा 
ग. यातायात सेिा 

तनकायबाट प्रदान गररने सेवा 
१. सामान्य प्रशासन शाखा 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, मापदण्ड, सेिा शतत, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 संवििानको िारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कमतचारीको व्यिस्थापन 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायत 

 नगरपालिकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तनिातरण, जनशजक्त व्यिस्थापन र िवृत्त विकास, 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रविचिको उपयोग, प्रबद्र्घन र तनयमन 

 मानि संसािन विकासका िाचग अल्पकािीन तथा दीघतकािीन योजना तजुतमा 

 नगरपालिकामा साितजतनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आददको व्यिस्थापन 

 स्थानीय शाजन्त सलमतत सम्बन्िी कायतहरु । 

 स्थानीय चाडपित, साितजतनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आददको व्यिस्थापन 

 उपािी तथा विभुषण सम्िन्िी लसफाररश, अलभिेख 

 संघ तथा प्रदेश तहमा संवििान तथा कानुन बमोजजमको सहभाचगता तथा प्रतततनचित्ि 

 जजल्िा समन्िय सलमततसँगको समन्िय 

 िडा तहसँगको सम्पकत  र समन्िय 

 पराचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 
  

२) आन्तररक व्यिस्थापन तथा खररद शाखा 

 नगरपालिकाको िाचग साितजतनक खरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्िी विषय 

 सेिा तथा तनमातण व्यिसायको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 नगरपालिकालभरको साितजतनक तथा सरकारी सम्पवत्त, सामुदातयक सम्पवत्त, भिन, सडक, पसि, व्यिसाय, पूबातिार, उर्दयोग, 

खानी तथा खनीज, िनको वििरण सदहतको अर्दयािचिक अलभिखे 

 नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पवत्तको अर्दयािचिक अलभिखे 
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 नगरपालिकाजस्थत सरकारी सम्पवत्तको एकीकृत वििरण । 

३) बैठक व्यिस्थापन शाखा 

 कायतपालिका तथा सभाको बैठक व्यिस्थापन 

 कायतपालिकाको तनणतयहरुको विर्दयतुतय माध्यमबाट अलभिेखीकरण तथा प्रकाशन  

 कायतपालिकाका विलभन्न सलमतत, उपसलमतत, कायतदिको बैठक व्यिस्थापन 

४)  उपभोक्ता दहत संरिण शाखा 

 स्थानीय व्यापार, िाखणज्य, िस्तुको माग, आपूततत व्यबस्थापन तथा अनुगमन 

 बजार तथा हाट बजार व्यिस्थापन 

 उपभोक्ता अचिकार तथा दहत सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन र तनयमन 

 स्थानीय िस्तुहरूको उत्पादन, आपतूतत तथा तनकासी प्रिेपण, मूल्य तनिातरण र अनुगमन 

 स्थानीय व्यापार र िाखणज्य सम्बन्िी पूिातिार तनमातण, 

 स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र तनयमन, 

 उपभोक्ता सचेतना, िक्षित उपभोक्ताको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्तु तथा सेिाको गुणस्तर परीिण, 

 खार्दय पदाथतको गुणस्तर तनयन्रण, 

 खानेपानीको गुणस्तर तनयन्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरण र तनयमन, 

 स्थानीय बौर्दचिक सम्पवत्तको संरिण, प्रिद्र्घन र अलभिखेाङ्कन । 

५) राजचि व्यिस्थापन शाखा 
 

 राजचि सम्बन्िी नीतत, काननू तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन (राजस्ि चुहािट तनयन्रण समेत) 

 सम्पवत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजष्रेशन शुल्क, सिारी सािन कर, सेिा शुल्क दस्तुर, पयतटन शुल्क, विज्ञापन कर, 
व्यिसाय कर, भूलमकर (मािपोत), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ िा माररएको जीिजन्तकुो 
हाड, लसगं, प्िाँख, छािामा कर, प्राकृततक स्रोत सािन, व्यिसातयक कर सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन, बाँडफाँड, 

संकिन र तनयमन, अन्य आय व्यिस्थापन 

 साितजतनक खचत तथा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त हुन ेरोयल्टी सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा तनयमन र सोको 
सङ्किन तथा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेरलभर राजस्िका दर अन्य शुल्क तनिातरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम प्राकृततक श्रोत सािन र सेिा 
शुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्किन, समन्िय र तनयमन 

 स्थानीय पूिातिार सेिा र उपयोगमा सेिा शुल्क तथा दस्तुर (नीतत, कानुन, मापदण्ड, तनयमन, शुल्क तनिातरण, संकिन 
तथा व्यिस्थापन) 

 मािपोत संकिन 

 कानुन बमोजजम िंुगा, चगट्टी, िाििुा, माटो, नुन, स्िेट, फायरक्िेजस्ता खानी खनीज पदाथतको सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन 
र सो सम्बन्िी रोयल्टी सङ्किन 

 रेक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, ¥याजफ्टङ्ग शुल्क 
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 सामुदातयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्िी नीतत तनिातरण र कायातन्ियन तथा प्रदेश र  संघीय मापदण्ड पािना 

 प्रचलित कानुन बमोजजम दण्ड जररिाना 

 बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असुि उपर  

 करदाता लशिा तथा करदाता वििरण अर्दयािचिक 

 वित्तीय स्रोत सािनको समतामिूक बाँडफाँड 

 आचथतक सािनको महत्तम उपयोग तथा पररचािन 

 राजचि परामशत सलमतत सम्बन्िी विषय 

 स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्घनका िाचग प्रोत्साहन,  

 राजचिको सम्भाव्यता अध्ययन 

 राजस्ि सूचना तथा तथयाङ्कको आदान प्रदान 

 संघीय तथा प्रदेश काननू बमोजजम बजेट घाटापूतततको स्रोत व्यिस्था 

३ आचथतक प्रशासन महाशाखा 

 आचथतक (कायतवििी) नीतत, कानुन, मापदण्ड, कायातन्ियन र तनयमन, आचथतक प्रशासन र व्यिस्थापन 

 बजेट सीमा तनिातरण, बजेट तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्मक कोषको व्यिस्थापन 

 िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 

 िेखा व्यिस्थापन, खचत, राजचि, िरौटी, कायतसंचािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा संपवत्तको एकीकृत वििरण 

 समजष्टगत आचथतक अिस्थाको विचिेषण  

 ऋण तथा अनुदानको व्यिस्थापन र तनयमन 

 िगानी प्रिेपण (सहकारी, सहकारी तथा तनजी) र वित्तीय व्यिस्थापन 

 कारोबारको िेखांकन, तनयन्रण तथा व्यिस्थापन 

 राजचि तथा व्ययको अनुमान 

 बेरुजू फछ्र्यौट 

 आचथतक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्िी अन्य विषय । 

४ आन्तररक िखेापरीिण शाखा 

 आन्तररक तथा पूित िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वििरण (बेरुजूको िगत समेत)को अलभिेख व्यिस्थापन  

 अजन्तम िेखापरीिण कायतमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरण 

 िेखापािनसम्िन्िी िमता विकास कायत 
 



;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % / ;"rgfsf] xs;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f 

8 
 

६) सहरी विकास तथा पूबातिार  महाशाखा 

(क) सडक तथा यातायात व्यिस्था शाखा 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा तनयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिुङ्गे पिु, पुिेसा र तटबन्िन सम्बन्िी गुरुयोजनाको तजुतमा, कायातन्ियन 
र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममतत, सम्भार 

 यातायात सुरिा व्यिस्थापन र तनयमन 

 स्थानीय साितजतनक यातायातको रुट तनिातरण, अनुमतत, निीकरण, खारेजी, सेिाको गुणस्तर, भाडा दर तनिातरण र 
तनयमन 

 ट्याक्सी सेिा अनमुती, व्यबस्थापन र तनयमन 

 रिी बस, रामजस्ता मध्यम िमताका मास राजन्जट प्रणािीको नीतत, योजना, मापदण्ड, कायातन्ियन, तनयमन 

 िातािरणमैरी, जििायु पररिततन अनुकूिन, अपाङ्गता र िैङ्चगगमैरी यातायात प्रणािीको प्रिद्र्िन  

 आिारभूत यातायात सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्िय 

 यातायात िेरमा िगानी अलभबरृ्दचि 

 यातायात सुवििामा नागररकको सरि, सहज र समान पहँुच 

 यातायात िेरमा िाताबरणमैरी प्रविचििाई प्रोत्साहन 

 तनजी यातायात तनयमन व्यिस्थापन 

(ख) िस्ती विकास तथा अन्य पुिातिार शाखा 

 साना जिविर्दयुत आयोजना, निीकरणीय उजात तथा िैकजल्पक ऊजात सम्िन्िी सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजना, 
कायातन्ियन र तनयमन 

 िैकजल्पक ऊजात सम्बन्िी प्रविचि विकास र हस्तान्तरण, िमता अलभिरृ्दचि÷प्रबद्र्घन, 

 विर्दयुत वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

 जनसहभाचगतामा आिाररत स्िदेशी िगानीिाई प्राथलमकता दददै जिस्रोतको बहुउपयोगी विकास कायतिमको तजुतमा र 
कायातन्ियन 

 स्थानीय विर्दयुत वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

 सडक ित्तीको व्यिस्था 
 

 लसँचाई सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तनिातरण र तनयमन 

 लसँचाई सम्बन्िी गुरुयोजनाको तजुतमा, कायातन्ियन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममतत, 

सम्भार र तनयमन, 

 स्थानीय साना, सतह तथा भूलमगत लसचाई प्रणािीको सञ्चािन तनमातण, सुिार, ममतत सम्भार तथा सेिा शुल्कको 
तनिातरण र सङ्किन व्यिस्थापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्रण सम्िन्िी स्थानीय  

 तटबन्ि, नदी तनयन्रण तथा नदीेे व्यिस्थापन र तनयमन 

 साना जि उपयोग सम्बन्िी आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन र अनुगमन । 
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 स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 खानेपानी महसुि तनिातरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 

 साितजतनक स्थिमा वपउने पानी व्यिस्थापन 

 पानी मुहानको संरिण 

 स्िच्छ खानेपानी आपूततत सम्बन्िी अन्य विषय । 
 

&. आचथतक विकास महाशाखा 

(क) कृवष तथा पशुपन्छी व्यिस्य प्रिितन शाखा 

 कृवष विकास  

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूिातिार तनमातण, साना लसँचाई तनमातण, तालिम, प्रविचि प्रसार, प्राविचिक 
टेिा, कृवष सामाग्री आपूततत र कृषक िमता विकास कायतिमको सञ्चािन 

 कृवषजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्रण 

 कृवष िातािरण संरिण तथा जैविक विवििताको संरिण र प्रिद्र्घन 

 कृवष प्रसार तथा जनशजक्तको प्रिेपण, व्यिस्थापन र पररचािन 

 उच्च मूल्ययुक्त कृवषजन्य िस्तुको प्रिद्र्घन, विकास तथा बजारीकरण 

 कृवषसम्िन्िी िीमा र कजात सहजीकरण 

 शीत भण्डारणको व्यिस्थापन 

 कृषकहरूको िमता अलभिरृ्दचि, प्राविचिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशक्तीकरण 

 कृवष बीउविजन, नचि, मिखाद र रसायन तथा औषचिहरूको आपूततत, उपयोग र तनयमन 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्िय, व्यिस्थापन र तनयमन 

 कृवष सम्बन्िी प्रविचिको संरिण र हस्तान्तरण 

 कृवष तथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 

 कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

पशुपन्छी विकास  

 पशुपािन र पश ुस्िास्थय सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिातिार तनमातण, तालिम, प्राविचिक टेिा, कृषक िमता विकास कायतिमको सञ्चािन 
र तनयमन 

 पशुपन्छीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्रण 

 पशुपन्छी चचक्रकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 

 पशुनचि सुिार पर्दितत विकास र व्यबस्थापन 
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 पशुपन्छी सम्बन्िी बीमा र कजात सहजीकरण 

 स्थानीय चरन तथा खकत  विकास र व्यिस्थापन 

 पशु आहारको गुणस्तर तनयमन 

 स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्िी तथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी 

 पशु बिशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र तनयमन 

 पशुपािन तथा पश ुस्िास्थय सम्बन्िी अन्य कायत । 

सहकारी तथा रोजगार प्रिितन शाखा 

 सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्डको तनमातण, कायातन्ियन र तनयमन 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दतात, अनुमतत, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड तनिातरण र तनयमन 

 सहकारी सम्बन्िी राजष्रय, केन्रीय, विषयगत, प्रादेलशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्िय र सहकायत 

 सहकारी सम्बन्िी स्थानीय तथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 

 स्थानीय सहकारीको िमता अलभिरृ्दचि 

 स्थानीय सहकारी िेरको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन । 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 गररबी तनिारणको स्थानीय रणनीतत तजूतमा 

 गररब घरपररिार पदहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र तनयमन 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी राजष्रय, प्रादेलशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 

 रोजगार तथा बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 

 स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यिस्थापन 

 पदहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षित समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, कायतिम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन 

 संघीय र प्रदेश काननू बमोजजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासीको पदहचान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिसर लसजतना सम्िन्िी 
 

 उर्दयोग व्यिसाय प्रिितन शाखा 
 

 िघु, घरेिु तथा साना उर्दयोगको दतात, निीकरण, खारेजी र तनयमन 

 िघु, घरेिु तथा साना उर्दयोगको विकास र प्रिद्र्िन 

 उर्दयमलशिता प्रिद्र्िन 

 व्यापाररक फमत, पसिको दतात, अनमुतत, निीकरण, खारेजी र तनयमन 

 सीप विकास सम्बन्िी कायतको प्रबद्र्िन । 

खानी तथा खतनज 
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 खानी तथा खतनज पदाथतको संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, काननू, मापदण्ड तथा  योजनाको कायातन्ियन र तनयमन, 

 िुङ्गा, चगटी, बािुिा, माटो, नुन, स्िटे, खरीिुङ्गा, फायरक्िेजस्ता खानीजन्य िस्तु सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन ्

 िुङ्गा, चगट्टी, बािुिा, माटो, खरीिुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट तथा ननु, आदद खानीजन्य िस्तुको संरिण, विकास, उत्खनन ्र 
उपयोग सम्बन्िी दतात, अनुमतत, निीकरण, खारेजी र व्यिस्थापन 

 खानी तथा खतनज पदाथत सम्बन्िी सूचना तथा तथयाङ्क सङ्किन, अलभिेखन तथा व्यबस्थापन 

 भौगलभतक नक्सा प्रकाशन । 
 

*. लशिा,युिा तथा खेिकूद महाशाखा 

 प्रारजम्भक बाि लशिा तथा विर्दयािय लशिा, अनौपचाररक लशिा, खिुा तथा िकैजल्पक लशिा (गुरुकुि, मदरसा, गुम्बा 
आदद), तनरन्तर लसकाइ तथा विशषे लशिा सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तनमातण, कायातन्ियन र तनयमन 

 प्राविचिक लशिा तथा व्यािसातयक तालिमको योजना तजुतमा, सञ्चािन, अनुमतत र तनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तथा कायातन्ियन 

 विर्दयािय लशिक तथा कमतचारी व्यिस्थापन 

 विर्दयाियको नक्साङ्कन, अनुमतत, स्िीकृतत, समायोजन तथा तनयमन 

 शैक्षिक पूिातिार तनमातण र ममतत सम्भार 

 आिारभूत तह (किा ८) को परीिा व्यिस्थापन 

 विर्दयाथी लसकाइ उपिब्िीको परीिण र व्यिस्थापन 

 विर्दयाथी प्रोत्साहन तथा छारिवृत्तको व्यिस्थापन 

 शैक्षिक परामशत सेिाको अनुमतत तथा तनयमन 

 स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविचिको संरिण, प्रिद्र्िन र स्तरीकरण 

 माध्यलमक तहसम्मको शैक्षिक कायतिमको समन्िय र तनयमन 

 पुस्तकािय एिं परपबरका 

 स्थानीय पुस्तकािय, िाचनािय तथा सामुदातयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा व्यिस्थापन । 

 स्थानीयस्तरमा खेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको तनयमन र समन्िय 

 खेिकुदको संरचनाको पूिातिार तनमातण, सञ्चािन तथा विकास 

 खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन 

 खेिकूद प्रततयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अततररक्त क्रियाकिाप सम्बन्िी विषय । 

 (. जनस्िास्थय प्रिितन शाखा 

 आिारभूत स्िास्थय र सरसफाई सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तनमातण, कायातन्ियन तथा तनयमन 

 राजष्रय तथा प्रदेशस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्थानीयस्तरको स्िास्थय सम्बन्िी िक्ष्य र गुणस्तर तनिातरण 

 राजष्रय र प्रादेलशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नलसतङ्ग होम, तनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थय संस्थाहरूको 
जक्ितनक दतात, सञ्चािन अनुमतत र तनयमन 
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 आिारभूत स्िास्थय सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 

 अस्पताि र अन्य स्िास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 

 स्िास्थय सेिा सम्बन्िी भौततक पिूातिार विकास तथा व्यिस्थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अलभिरृ्दचि 

 रक्त सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थय सेिा 

 औषचि पसि सञ्चािन र तनयमन 

 औषचिजन्य िनस्पतत, जटीबुटी र अन्य औषचिजन्य िस्तुको उत्पादन, प्रशोिन र वितरण 

 स्िास्थय बीमा िगायतका सामाजजक सुरिा कायतिमको व्यिस्थापन 

 औषचि तथा अन्य मेडडकि उत्पादनहरूको न्यनूतम मूल्य तनिातरण र तनयमन 

 औषचिको उचचत प्रयोग र सूक्ष्मजीि तनरोिक प्रततरोि न्यूनीकरण 

 औषचि र स्िास्थय उपकरणको खरीद, भण्डाण र वितरण 

 स्िास्थय सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय तनगरानी (पजब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 

 प्रिद्र्घनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यालिएदटभ स्िास्थय सेिाको सञ्चािन 

 स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थय ितृ्तको पािना, पञ्चकमत िगायतका जनस्िास्थय 
सेिाको प्रिद्र्िन 

 जुनोदटक र कीटजन्य रोगको तनयन्रण तथा व्यिस्थापन 

 सुततत, मददरा र िागू पदाथतजन्य िस्तुको प्रयोग तनयन्रण तथा सचतेना अलभिरृ्दचि 

 आयुिेददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्याचथक, प्राकृततक चचक्रकत्सा िगायतका परम्परागत स्िास्थय उपचार सेिाको 
व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय, आपत्कािीन स्िास्थय तथा महामारीको तनयन्रण योजना र कायातन्ियन 

 सरुिा तथा नसने रोगको तनयन्रण तथा रोकथाम 

 आकजस्मक स्िास्थय सेिा प्रिाह । 

!). मदहिा, बािबालिका तथा सामाजजक विकास  शाखा 

 मदहिा हक सम्बन्िी नीतत, योजना कायातन्ियन, समन्िय र तनयमन 

 मदहिाको आचथतक, सामाजजक, राजनीततक सशजक्तकरण, िमता विकास 

 िैचगक दहसंा तनिारणका िाचग तनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, संरिणात्मक उपाय र पुनःस्थापना 

 िैंचगक उत्तरदायी बजेट  

 बािबालिकाको हकहीत संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 बािबालिकाको हकहीत संरिण 

 बािमैरी शासकीय प्रिन्ि, बाि क्िब, बाि संरिण सलमतत तथा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हकहीत संरिण सम्बन्िमा सघं, प्रदेश तथा अन्य तनकायसँग सम्पकत , समन्िय तथा सहकायत, 

 बािबालिका पररिार सहयोग 
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 बैकजल्पक स्याहार पर्दिततको कायातन्ियन 

 बाि न्याय 

 बाि गहृ, पुनःस्थापना केन्र, लशश ुस्याहार केन्र र बाि विकास केन्र व्यिस्थापन 

 असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यिस्थापन 

 बाि दहसंा तनयन्रण 

 बािसुिार तथा पुनःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनुमती र तनयमन 

 आपत्कािीन बाि उर्दिार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

 युिा जागरण, सशजक्तकरण र पररचािन 

 युिा सीप, उर्दयमलशिता तथा नेततृ्ि विकास 

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपर, सम्मान, स्िास्थय सुवििा, सामाजजक सुरिा सम्बन्िी कायत 

 जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा असक्त स्याहार केन्रको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा असहायको िगत अर्दयािचिक, पररचयपर वितरण, सामाजजक सुरिा तथा सुवििाको 
व्यिस्थापन तथा वितरण 

 अपाँगता भएका व्यजक्तमैरी पूिातिार तनमातण तथा सञ्चािन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त र असक्तहरूको व्यिस्थापन सम्िन्िी अन्य कायत । 

 एकि मदहिा सम्िन्िी कायत 

 स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्िन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजजक तथा सामुदातयक संघसंस्था) को दतात, 
निीकरण तथा तनयमन 

 गुठी, कोष तथा अन्य रष्टहरुको व्यिस्थापन 

 तनजी तथा गैरसरकारी िेरसँग समन्िय र सहकायत 

 समन्िय र पररचािन 

 सामाजजक संघसंस्था सम्बन्िी अन्य विषय ।  

 !! सामाजजक सुरिा तथा पंजजकरण शाखा 

 सामाजजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 सङ्घ तथा प्रदेशिे तनिातरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुिा सम्बन्िी कायतिम कायातन्ियन 

 सामाजजक सुरिाको कायातन्ियनको िाचग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 

 स्थानीय सामाजजक सुरिा योजना र व्यिस्थापन तथा आिचयक तथयांक संकिन एिं व्यिस्थापन  

 आिुतनक प्रबबचिमाफत त व्यजक्तगत घटना दतात (जन्म, मतृ्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्िन्ि विच्छेद र िमतपुर िमतपुरी), 
अलभिेख व्यिस्थापन तथा प्रततिेदन 

 

!@ पयतटन तथा संस्कृतत प्रबद्र्िन शाखा 

 भाषा, संस्कृतत र िलितकिाको सरंिण र विकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन 
र तनयमन 
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 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहाियको संरिण, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास 

 परम्परागरत रुपमा चलिआएका जारा तथा पितको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 स्थानीय महत्िका िालमतक तथा सांस्कृततक सम्पदाको व्यबस्थापन 

 पयतटकीय महत्िका स्थि तथा सम्पदाको पदहचान, संरिण र प्रिद्र्िन 

 पयतटन पूिातिार विकास तथा प्रोत्साहन 

 पुराताजत्िक, िालमतक महत्िका सम्पदाहरुको संरिण तथा सम्बद्र्िन 

 भाषा, संस्कृतत, जारा, पित र िलितकिाको संरिण, प्रबद्र्िन र विकास । 

 !# िातािरण तथा विपर्द व्यिस्थापन शाखा 
 

 िन, जङ्गि, िन्यजन्त,ु चराचुरुङ्गी, जि उपयोग, िातािरण, पयातिरण तथा जैविक विवििता सम्बन्िी स्थानीय नीतत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 सामुदातयक, ग्रामीण तथा शहरी, िालमतक, किुलियती िनको संरिण, सम्िद्र्िन, उपयोग र तनयमन  

 िन उपभोक्ता समूहको व्यिस्थापन 

 मध्यिती िेरको सामुदातयक, िालमतक र कबुलियती िनको व्यिस्थापन 

 नदी क्रकनार, नदी उकास, नहर क्रकनार तथा सडक क्रकनारमा ििृारोपण व्यिस्थापन 

 तनजी तथा व्यिसातयक िनको प्रबद्र्घन र तनयमन 

 साितजतनक खािी जग्गा, पाखा िा िेरमा ििृारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन 

 जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्िी, सभेिण, उत्पादन, सङ्किन,  प्रबद्र्घन, प्रशोिन, र बजार व्यिस्थापन 

 िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन 

 नसतरी स्थापना, बबरुिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिद्र्िन 

 िन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरिण, व्यिसातयक पािन, उपयोग र अनुगमन 

 िन्यजन्तुबाट स्थानीय समुदायमा पने प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापन  

 स्थानीय प्राणी उर्दयान (चचडडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 

 स्थानीय िन्यजन्त ुपयतटन र आयआजतन 

 स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन 

 िन, िन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्िान 

 रैथाने प्रजाततको संरिण र प्रिर्दतिन 

 लमचाहा प्रजाततको तनयन्रण 

 जैविक विवििताको अलभिखे 

 सामुदातयक भूसंरिण र सोमा आिाररत आय आजतन कायतिम 

 भूसंरिण र जिािार व्यिस्थापनजन्य सामुदातयक अनुकूिन 

 जििाय ूपररिततन अनकुुिन कायत  

 आय आजतनमा आिाररत जडीबुटीको संरिण, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन 
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 स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण र जिािार तथा िन्ययजन्तुको संरिण व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, कायतिम 
तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन 

 बिृारोपण, हररयािी तथा हररत िेरको प्रितर्दिन 

 िायु तथा ध्िनीको प्रदषूण तनयन्रण 

 हातनकारक पदाथतहरूको तनयमन तथा  तनयन्रण 

 िातािरणीय जोखखम न्यनूीकरण 

 न्यून काितनमुखी तथा िातािरणमरैी विकास अििम्बन 

 िातािरण संरिण िेर तनिातरण र व्यिस्थापन 

 पदहरो तनयन्रण 

 जििाय ूपररिततन अनकुुेुिन कायतिम  

 फोहरमैिा सङ्किन, पुनः उपयोग, प्रशोिन, विसजतन र सोको सेिा शुल्क तनिातरण र तनयमन 

 ल्याण्डक्रफि साईट व्यिस्थापन 

 सरसफाई  तथा स्िास्थयजन्य फोहोरमैिाको व्यिस्थापन 

 साितजतनक शौचािय व्यिस्थापन 

 विपर्द व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायातन्ियन र तनयमन 

 विपर्द पूित तयारी तथा प्रततकायत योजना, जोखखम न्यूनीकरण कायत योजना 

 विपर्द पूित तयारी, खोज तथा उर्दिार, राहत सामग्रीको पूित भण्डारण, वितरण र समन्िय 

 विपर्द जोखखम िेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पदहचान र स्थानान्तरण 

 विपर्द व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ संस्था, तनजीिेरसँग सहयोग, समन्िय र सहकायत 

 विपर्द कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

 विपर्द पचचात ्स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनतनतमातण 

 विपर्द सम्बन्िी तथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान 

 प्राकृततक प्रकोपको रोकथाम र पूित तयारी 

 विपर्द जोखखम न्यूनीकरणका िाचग पूित सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायतिमको तजुते ृमा र कायातन्ियन,  

 बारुण यन्र तथा एम्बुिेन्सको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 स्थानीय आपतकािीन कायत सञ्चािन प्रणािी 
 

 !$ भूलम व्यिस्थापन शाखा 
 

 शहरीकरण, बस्ती विकास सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना तजुतमा, आयोजना पदहचान, 

अध्ययन, कायातन्ियन र तनयमन 

 आिारभूत आिासका योजना तजुतमा र कायातन्ियन 

 नगरपालिकामा अव्यिजस्थत बसोबास व्यिस्थापन कायतिमको तजुतमा र कायातन्ियन 
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 आिारभूत बसोिास सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्िय 

 योजनाबर्दि र व्यबजस्थत िस्ती विकासका कायतिमको तजुतमा कायातन्ियन 

 एकीकृत बस्ती विकासका िाचग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन 

 आफ्नो िेरको भूउपयोग नीतत, योजना, कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन  

 व्यिजस्थत बस्ती विकासका कायतिमको तजुतमा र कायातन्ियन 

 संघीय र प्रदेश काननु बमोजजम स्थानीय तहमा सकुुम्िासी पदहचान र अलभिखे व्यिस्था 

 स्थानीयस्तरमा सुकुम्िासी सम्िन्िी जीविकोपाजतन र िसोिास व्यिस्था 

 एकीकृत िस्ती विकासका िाचग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन । 

 घरजग्गा िनी दतात प्रमाणपुजात वितरण तथा िगत व्यिस्थापन 

 भूलमको िगीकरण अनुसारको िगत  

 जग्गाको क्रकत्ताकाट र भूमी िगत (नक्शा, स्रेस्ता) तनमातण र संरिण 

 सरकारी प्रयोजनका िाचग जग्गा प्राजप्त, मुआब्जा तनिातरण तथा वितरणमा समन्िय र सहजीकरण 

 जग्गा वििाद समािानमा मिेलमिाप र मध्यस्थता 

 विचि सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुराताजत्िक महत्ि िगायत िन, सीमसार िेर, तटिती िेरका जग्गा सम्बन्िी 
िगत 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 गररबी तनिारणको स्थानीय रणनीतत तजूतमा 

 गररब घरपररिार पदहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र तनयमन 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी राजष्रय, प्रादेलशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 

 रोजगार तथा बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 

 स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यिस्थापन 

 पदहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षित समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, कायतिम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन 

 संघीय र प्रदेश काननू बमोजजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासीको पदहचान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिसर लसजतना सम्िन्िी 

भिन अनमुाती तथा मापदण्ड कायातन्व्यन शाखा 

 भिन सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना तजुतमा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायातन्ियन र 
तनयमन, 

 राजष्रय भिन संदहता तथा मापदण्ड बमोजजम भिन तनमातण अनुमतत र तनयमन 

 भिन तनमातणको नक्शा स्िीकृतत, संशोिन, तनयमन 

 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रर्हािय संरिण, सम्बद्र्िन र पुनःतनमातण, 

 सरकारी भिन, विर्दयािय, सामुदातयक भिन, सभागहृ तथा अन्य साितजतनक भिन तथा संरचना तनमातण र ममतत संभार, 
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नगर प्रहरी 
 

 संघीय तथा प्रदेश काननूको अचिनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन 
र तनयमन,  

 नगर प्रहरीमाफत त देहायका कायत सम्पादन गन,े 

य नीतत, कानून, मापदण्ड, तनणतयहरु कायातन्ियनमा सहयोग, 

य सम्पवत्तको संरिण, 

य नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जारा चाडपितको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य स्थानीय बजार तथा पाक्रकत ङ्ग स्थिको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य नगर प्रहरी सम्बन्िी कायतपालिकािे तोके बमोजजमका नीतत, योजना, कायतिम कायातन्ियन,   

य नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कायातन्ियन र कसूर उपर छानविन र अनसुन्िान, 

य स्थानीय न्यातयक सलमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायातन्ियनमा सहयोग, 

य कायातिय पररसर, सम्पदा, साितजतनक, ऐिानी, पततत जग्गा, साितजतनक भिन तथा भौततक पूिातिारको सरंिण र सुरिा, 

य विपर्द व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य अपराि रोकथाम तथा अनुसन्िानमा सहयोग, 

य फूटपाथ व्यिस्थापन 

य तनमातण तनयमन 

य गुणस्तर तनयन्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्िी अन्य कायत । 

!% कानुनी मालमिा शाखा 

 न्यातयक सलमततको सचचिािय, न्याय, कानून, मानि अचिकार प्रिद्र्िन तथा मिेलमिाप र मध्यस्थता, तनणतय तथा 
फैसिा कायातन्ियन 

 न्यातयक सलमततको सचचिािय सम्िन्िी कायत 

 न्याय तथा काननूी राज्यको पररपािना 

 मानि अचिकारको संरिण तथा प्रिद्र्िन 

 व्यजक्त र समुदायबीच मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

 न्यातयक तनणतय तथा फैसिा कायातन्ियन 

 

 !^ योजना तथा िजेट शाखा 

 विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना र तनयमन 

 स्थानीय विकास नीतत, अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघतकािीन विकास योजना तजूतमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन 

 आचथतक, सामाजजक, साँस्कृततक, िातािरणीय, प्रविचि र पूिातिारजन्य विकासका िाचग आिचयक आयोजना तथा 
पररयोजनाहरूको तजुतमा, कायातन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
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 बावषतक विकास कायतिम, आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन 

 विकास तनमातण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभाचगता अलभबरृ्दचिका कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन 

 विकास योजनाहरुको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन 

 उपभोक्ता सलमततको वििरण, िमता विकास 

 विकासका प्राथलमकता प्राप्त िेर तनिातरण 

 संघीय र प्रादेलशक आयोजना, पररयोजना कायातन्ियनमा समन्िय, सहजीकरण र सहयोग 

 विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी अन्य कायत । 

 !& अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा 

 विकास आयोजनाको अनुगमन, आिचिक प्रगतत तथा प्रततफिको समीिा 

 विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको आिार तथा प्रक्रिया तनिातरण 

 आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्िान तथा प्रभाि मूल्याङ्कन 

 बबषयिेरगत नीततको अनुगमन तथा मूल्यांकन 

 !* सूचना तथा संचार प्रविचि शाखा 

 तथयाङक संकिन, व्यिस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 सूचना तथा अलभिखे केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन 

 स्थानीय तथयाङक सकंिन, प्रशोिन, अलभिेखखकरण तथा वितरण 

ड्ड आिारभूत तथयाकं सकंिन र व्यबस्थापन ेः जनसाङ्जययक, प्राकृततक, आचथतक, सामाजजक, सांस्कृततक, भौततक पबूातिार, 
रोजगारीको अिस्था, कूि ग्राहस्थय उत्पादन, प्रततव्यजक्त आय, मानि विकास सूचकाङ्क, राजचि तथा आयव्यय समतेको तथयाङ्क 
सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा आिर्दिता र पाश्र्ि चचर तथा श्रोत नक्साको अर्दयािचिक एिं अलभिखे 

ड्ड बेरोजगारको तथयांक संकिन 

ड्ड स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणािी र अध्ययन अनुसन्िान 

ड्ड सामाजजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय तथयाङ्क र सूचना व्यिस्थापन 

ड्ड सम्पन्न भएका तथा चाि ूयोजनाको वििरण 

ड्ड बबषिेरगत सूचना, तथयाकंको संकिन, अलभिेख 

 प्रदेश तथा संघसँग तथयाकं एि ंसूचना आदानप्रदान र समन्िय 

 सम्भाव्य प्राकृततक श्रोत तथा  सािनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्थापन 

 नगरपालिकाको आिचिक तथा िावषतक कायतिम र बजेट स्िीकृतत । 

 आफ्नो िेरलभर इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारविहीन टेलिलभजन प्रसारणको अनुमतत, निीकरण र तनयमन 

 एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेडडयो सञ्चािन अनुमतत, निीकरण र  तनयमन 

 आफ्नो िेरलभर परपबरकाको प्रकाशन अनमुतत, अलभिेख तथा तनयमन 

 अलभिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रविचिको प्रयोग  

 सूचना तथा सञ्चार प्रविचिमा सितसािारण जनताको सहज र सरि पहँुच तथा सूचना प्रविचिको विकास र विस्तार 
सम्बन्िी कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन 
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 बैज्ञातनक अध्ययन, अनुसन्िान र प्रविचि विकासमा िगानी  

 सूचना तथा सञ्चार प्रविचिमा आिाररत तथयाङ्क व्यिस्थापन 

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृत दरबन्दी र कायतरत कमतिारीहरुको बबबरण 

लस.नं.  पद  सेिा,समूह  तह  स्िीकृत 
दरबन्दी  

समायोजनबाट 
आएको  

साविक 
स्थानीय 
तनकाय 
बाट  

कायतरत 
संयया  

   कैक्रफयत  

१  प्रमुख प्रशासकीय 
अचिकृत  

प्रशासन   ११  १  -     १  
  

२  अचिकृत  प्रशासन,सा.प्र.   
९/१०  

५  ०  ०  ०     

३  अचिकृत  प्रशासन,िेखा   
९/१०  

१  ०  ०  ०     

४  अचिकृत  लशिा/ लश.प्र.   
९/१०  

१  १  ०  १     

५  ईन्जीतनयर  ईन्जी./लसलभि   
९/१०  

१  ०     १  १ जना काजमा  

६  प्रमुख मदहिा 
विकास अचिकृत  

बबबबि   
९/१०  

१  ०  ०  ०     

७  अचिकृत  प्रशासन/सा.प्र   ७/८  १४  २  २  ४     

८  अचिकृत  प्रशासन/ िेखा   ७/८  १  १  ०  १     

९  आ िे प अचिकृत  प्रशासन/िेखा   ७/८  १  ०  ०  ०     

१०  अचिकृत  लशिा/ लश.प्र.   ७/८  ३  २  ०  २     

११  ईन्जीतनयर  लसलभि/बब.आकत    ७/८  २  ०  ०  ०     

१२  ईन्जीतनयर  लसलभि   ७/८  ४  ०  ०  ०     

१३  नापी अचिकृत  ईन्जी/सभे   ७/८  १  ०  ०  ०     
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१४  अचिकृत  कृषी   ७/८  १  १  ०  १     

१५  पशु चचक्रकत्सक  भेटेनरी   ७/८  १  ०  ०  ०     

१६  पशु विकास 
अचिकृत  

िा.पो.डे.डे.   ७/८  १  १  ०  १     

१७  अचिकृत  स्िास्थ  ७/८  १  ३  ०  ३     

१८  अचिकृत  न्याय/कानून  ७/८  १  ०  ०  ०     

१९  कम्प्यूटर 
ईन्जीतनयर  

बबबबि  ७/८  १  ०  ०  ०     

२०  मदहिा विकास  
अचिकृत  

बबबबि  ७/८  २  १  ०  १     

२१  बातािरण तनरीिक  बबबबि  ७/८  १  ०  ०  ०     

२२  िातािरण 
ईजन्जनीयर  

बबबबि  ७/८  १  ०  ०  ०     

२३  तथयाङक अचिकृत  आयो तथा 
तथयाङक  

७/८  १  १  ०  १     

२४  अचिकृत  प्रशासन/सा.प्र  ६  ३२  १९  २  २१     

२५  अचिकृत  प्रशासन/िेखा  ६  १  ०  ०  ०     

२६  ईजन्जनीयर  ईजन्ज.  ६  २२  १  २  ३  १४  जना करार  

२७  कम्प्यूटर अचिकृत  बबबबि  ६  १  ०  ०  ०     

२८  सहायक  प्रशासन/सा.प्र.  ५  ३३  १५  ४  १९  ३ जना करार  

२९  सहायक  प्रशासन/िेखा  ५  २०  ०  १  १     

३०  आिेप सहायक  प्रशासन/िेखा  ५  १  ०  १  १     

३१  सहायक  न्याय/कानून  ५  १  ०  ०  ०     

३२  सहायक  लशिा/ लश.प्र.  ५  ३  ३  ०  ३     
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३३  सब ईजन्जनीयर  लसलभि  ५  २०  ०  २  २  १४जना करार  

३४  पशुसेिा प्राविचिक  कृषी/भेट  ५  ९  ९  ०  ९     

३५  प्राबबचिक सहायक  कृषी/िा.पो.डे.डे.  ५  ३  ३  ०  ३     

३६  सभेिक  ईजन्ज/सभे  ५  १  ०  ०  ०     

३७  कम्प्यूटर अपरेटर  बबबबि  ५  २  १  १  २     

३८  मदहिा बबकास 
तनरीिक  

बबबबि  ५  १  ४  ०  ४  १ जना छैठौ  

३९  तथयाङक सहायक  तथयाङक  ५  १  ०  ०  १   १ काजमा  

४०  हेल्थ अलसस्टेन्ट  स्िास्थ  ५  १  १६  ०  १६  स्िास्थयचौकीसमेत  

४१  सहायक  प्रशासन/सा.प्र  ४  १  ३  १५  १८     

४२  सहायक कम्प्यूटर 
अपरेटर  

बबबबि  ४  २  २  ०  २  २ जना करार  

४३  सहायक मदहिा 
विकास तनरीिक  

बबबबि  ४  १  १  ०  १     

४४  अलमन  सभे  ४  १९  २  ०  २  ४ जना करार  

४५  अ.सि ईजन्जनीयर  लसलभि  ४  १९  ०  २  २     

   कुि जम्मा        २४१  ९२  ३२  १२७     

सवेा प्राप्त गनत िाग्ने दस्तुर र अविी 
      घोरािी उपमिानर्रपातलका कायागलय बाट जारी नार्रीक वडापत्र 

सेवाको 
फववरण 

सेवाप्राप्त र्नग पेश र्नूगपने कार्जातिरु 
सेवाप्राप्त र्नग लाग्ने सम्पकग  र्ने 

शाखा र 
कमगचारी 

कै 
समय शूल्क 

वंशजको 
नार्ररकताको 
तसिाररस/ 

बाबआुमाकोनार्ररकताको प्रमाणणत प्रतततलपी वा 
सनाखत र्ने घर पररवारका तीनपसु्ता 
तित्रकोसदस्यको नार्ररकताको प्रतततलफप तथा 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 

१५० 
/ 
१५००। 

सम्बणधधत 
वडा 
कायागलय 
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अंतर्कृत 
नार्ररकता 
तसिाररस 

बाबआुमाको मतृ्य ुिएको अवस्थामा मतृ्य ु
दतागप्रमाणपत्रको प्रतततलफप । 

अवस्थामा एक 
घण्टा 

सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस वा 
आवश्यकतापरेमा सजगतमन सफितको तसिाररस पत्र 
। 
कान देणखने िालसालै णखचेको  िोटो ३ प्रतत । 
तमतत २०३६ साल चैत्र मसाधतपति जधम 
िनुेिरुको िकमा जधम दताग प्रमाणपत्र वा शैणक्षक 
प्रमाणपत्र । 
शैणक्षक योग्यता प्राप्त र्रेको व्यणिको िकमा 
जधमतमतत खलेुको शैणक्षक प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 
तर णजल्लास्तरीय वा एस.एल.सी.को प्रमाण-

पत्रलाई आधार मातननेि। 
शैणक्षक प्रमाण–पत्र प्राप्त नर्रेका व्यणिको िकमा 
जधमतमतत खलेुको अधय प्रमाण (जस्तै जधम दताग‚ 
जधम  कुण्डली वा सजगतमन) । 
वैवाफिक अंर्ीकृत नार्ररकताको लातर् फवदेशी 
नार्ररकता त्यारे्को वा त्याग्न कारवािी चलाएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप समेत राखी 
फववाि दताग प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप । 
अतबवाफित मफिलाको िकमा बाबकुो नार्ररकताको 
प्रतततलपी । 
तबवाफित मफिलाको िकमा पततको नार्ररकताको 
प्रतततलपी र तबवाि दताग प्रमाणपत्र । 
नार्ररकता प्रतततलपी तलने तसिाररसको िकमा 
झतु्रो वा िराएको नार्ररकताको नम्बर खलेुको 
प्रमाण पत्र । 
बसाई सराई र्री आएको िए बसाई सराई 
प्रमाणपत्र । 

नाता प्रमाणणत 

तनवेदक र सरोकारवालाको नेपाली नार्ररकताको 
प्रतततलपी तीन पसु्ते आवश्यक िएमा जग्र्ा 
धनीप्रमाण पजुागको प्रतततलपी नर्रपातलका क्षेत्रका 
मफिलािरु औषधी उपचार वा अधयकामका लातर् 
तबदेश जादा ३ प्रतत िोटो सफित अतििावक 
उपणस्थती िई तनबेदन पेशर्नुगपने ि । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

४५० 
सम्बणधधत 
वडा 
कायागलय 

 

वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको स्थलर्त सजगतमन 
। 
नाता कायम र्ने पक्षिरुमध्ये मतृ्य ुिएको 
मतृ्यदुतागको प्रमाणपत्र 
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नाता कायम र्ने तनवेदकले िालसालै णखचेको 
पासपोटग साईजको िोटो ३ प्रतत ।नाता प्रमाणणत 
र्ने व्यणिको नार्ररकता प्रमाणपत्र । 
१६ वषग पूरा िएको िोरा वा िोरीसँर् नाता 
प्रमाणणत र्नुगपने िए नेपाली नार्ररकता प्रमाण 
पत्रको प्रतततलफप र १६ वषगिधदा कम उमेरको 
िएमा जधम दताग प्रमाण–पत्र। 
नाता स्पष्ट नखलेुको खण्डमा प्रिरी प्रततबेदन 

घरजग्र्ा 
नामसारी 
तसिाररस 
ग्रातमण/शिरी 

तनवेदकको नेपाली नार्ररकताको प्रतततलपी र 
पासपोटग साइजको िोटो ३/३ प्रतत जग्र्ा धनी 
प्रमाण पजुागको प्रमाणणत प्रतततलपी 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

२५० / 
३५० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

मतृकसंर्को नाता प्रमाणणत प्रतततलपी 
कणम्तमा ५ जना संतधयारिरु समेत रिेको 
वडाअध्यक्षको रोिवरमा सजगतमन र्राई सम्बणधधत 
वडा अध्यक्षको तसिाररस पत्र 
मतृकको नामबाट नामसारी र्राउदा मतृकको 
मतृ्यू दतागप्रमाण पत्र 
अंशबण्डा अनसुारको तसिाररस र्नुगपदाग 
पाररतअंशवण्डाको प्रतततलपी 
बण्डापत्रबाट िएको अवस्थामा बण्डापत्र 
वानामसारीको तनणम्त आधारिूत कार्जपत्र 

व्यणिर्त घटना 
दताग ऐन लार् ु
िनुपूुवग घटेका 
व्यणिर्त घटना 

तनवेदकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत 
प्रतततलफप । िालसालै णखचेको पासपोटग साइजको 
िोटो ३ प्रतत । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

म्याद तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस सफितको 
सजगतमन मचुलु्का कार्ज । 

नाम, थर 
संशोधन 
तसिाररस 
(स्वदेशी/फवदेशी) 

तनवेदकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप 
।नाम, थर िरकपरेको सम्बधधी पफुष्ट िनुे कार्ज 
पत्र । सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

२५० 
/ १५०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको वडा सजगतमनको 
तसिाररस पत्र । 
तनवृणििरण पाएका व्यणििरुको िकमा 
पट्टाकोप्रतततलफप । 

अस्थायी स्थायी 
बसोबास 
प्रमाणणत 
तसिाररस 
(वैदेशीक) 

तनवेदकको नार्ररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत 
प्रतततलफप । घोरािी नर्रपातलका क्षेत्रतित्र 
बसोबास र्नुग पूवग कुन स्थानमा बसोबास र्दै 
आएको िो सो पफुष्ट िनुे कार्जात ।टोल फवकास 
संस्थाको तसिाररस । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

७५० 
/ १५०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 
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नर्रपातलका क्षेत्रतित्र कुनै कायागलयमा सेवारत 
कमगचारी िए आफ्नो पररचय–पत्रसफित 
कायागलयको तसिाररस पत्र । 
तनवेदकको पेशा व्यववसाय पफुष्ट िनुे कार्ज पत्र 
। 
सम्वणधधत वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको 
सजगतमन र टोलको तसिाररस । 

मोिी नामसारी 
सम्बधधी 
तसिाररस 

मोिीिक पगु्ने आधारिूत प्रमाणको प्रमाणणत 
प्रतततलफप । मोिी कायम िएको प्रमाण–पत्रको 
प्रमाणणत प्रतततलफप । सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

७०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 मतृकको नामबाट नामसारी िनुे िए मतृकको 
मतृ्यदुताग पमाण–पत्र । 
मतृकसँर्को नाता प्रमाणको प्रमाणणत प्रतततलफप । 
वडा अध्यक्षको सजगतमन सफित तसिाररस पत्र । 

मोिी लर्त कट्टा 
र्ने सम्बधधी 
तसिाररस 

तनवेदककोनार्ररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप । 
मोिी कायम िएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत 
प्रतततलफप । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

७०० 
देखी 
४००० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

मोिी लर्त दबैु पक्षको मधजरुीमा लर्त 
कट्टार्नुगपने िएमा संयिु तनवेदन वा अधय 
कारणवश लर्त कट्टा र्नुगपने िएमाआधारितू 
प्रमाण । 
सम्मातनत अदालतको िैसला वािेक अधय 
कारणबाट िएमास्थलर्त सजगतमन पत्र । 
वडा अध्यक्षको स्थलर्त सजगतमन सफितको 
तसिाररसपत्र । 

िुट जग्र्ा दताग 
तसिाररस 

िुटजग्र्ाको फिल्ड बकु उतार । मतृकको िुट 
जग्र्ा िएको अवस्थामा नाता प्रमाणणत । सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

१०० 
सम्बधधीत 

वडा 
कायागलय 

 िुट जग्र्ामा िक प्राप्त िनुे अधय प्रमाण जस्तै 
साफवकको वण्डापत्र, राणजनामा, वकस पत्र आद्दद । 
वडा अध्यक्षको रोिबरमा िएको िुट जग्र्ाको 
फकटानीसाथको सजगतमन मचुलु्का । 

वैदेणशक 
तसिाररस 

आयस्रोत प्रमाणणत कार्ज (वैदेणशक प्रयोजनको 
लातर्) जधमतमतत खलेुको शैणक्षक 
योग्यताकोप्रमाण–पत्रको प्रमाणणतप्रतततलफप । सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

५०० 
देखी 
२५०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 आतथगक अवस्था पफुष्ट िनुे प्रमाणको प्रमाणणत 
प्रतततलफप 
कुन तिको अध्ययनको लातर् किाँ जाने िो सो 
सम्बधधी कार्जात । 



;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % / ;"rgfsf] xs;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f 

25 
 

जधम दताग 

णशशकुोबाब ुवा आमाको नार्ररकता प्रमाण–
पत्रकोप्रमाणणत प्रतततलफप एकाघरका पररवारको 
सदस्य उपणस्थत िई अनसूुची– २ बमोणजम 
िाराम िने । वाब ुवाआमाको नेपाली 
नार्ररकताको प्रमाण पत्र निएमा वडा 
कायागलयको स्थलर्त सरजतमन सूचकको ना.प्र. 
प्रतततलपी । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

बाब ुआमाको नार्ररकता निएकोखण्डमा 
सम्वणधधत वडाअध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

मतृ्य ुदताग 

मतृकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप । 
मतृकको नार्ररकता प्रमाण पत्र निएमा सम्वणधधत 
वडा अध्यक्षको रोिबरमािएको सजगतमन सफित 
तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

सूचकको नार्ररकता प्रमाण पत्र । 

अनसूुची– ३ बमोणजम तनवेदन िाराम । 

फववाि दताग 

दलुिीको नार्ररकता प्रमाण पत्र निएमा जधम 
दताग वा वाबकुो नेपाली नार्ररकताको प्रतततलपीवा 
शैणक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतततलपी । 
नार्ररकता प्रमाण–पत्र प्राप्त  निएको अवस्थामा 
वडा अध्यक्षकोरोिबरमा िएको स्थलर्त सजगतमन 
सफितको तसिाररस पत्र । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

दलुािा दलुिी दबैुजना उपणस्थत िई अनसूुची– ४ 
िरी पेश र्नुगपने ि । 

बसाई सराई 
दताग 

घरमूलीको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप  । 
बसाईसराई दताग सम्वणधधत स्थानीय तिको 
प्रमाणणत कार्जपत्र । आवश्यकता अनसुार 
जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजागको प्रतततलफप । घरमूली 
आिै वा बसाई सराई र्रेको ब्यणििरु मध्येबाट 
नेपाली नार्ररकता प्राप्त र्रेको व्यणि उपणस्थत िै 
अनसूुची– ६ िरी पेश र्नुगपने ि । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

बसाई सराई र्री 
जाने 

वसाईसरी र्री जाने व्यणिको िकमा बसाई सराई 
र्री जाने स्थानको जग्र्ा धनी पूजागकोप्रतततलपी वा 
स्थायी बसोबास िएको पफुष्ट िनुे अधय कार्जात 
नेपाली नार्ररकताकोप्रमाण पत्र सम्वणधधत व्यणि 
उपणस्थत िै अनसूुची ६ िरी पेश र्नुग पनेि । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

सम्बधध तबच्िेद 

सम्बधध फवच्िेद िएको सम्मातनत अदालतको 
िैसला आदेशको प्रमाणणत प्रतततलफप समेत 
समावेश र्रीपनुरावेदन र्ने म्याद समाप्त िएपति 
सरोकारवाला आिै उपणस्थत िै अनसूुची– ५ िरी 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 
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पेश र्नुगपने ि । मफिलालेसम्बधध तबच्िेद र्दाग 
परुुष पक्षको स्थायी ठेर्ाना िएको र्ा.फव.स वा 
नर्रपातलकामादताग र्नुगपने ि । 

घर नक्सा पास 
इजाजत सम्बणधध 
प्रफक्रया 

क) सम्वणधधत जग्र्ाधनीले दस्तखतर्रेको  तनबेदन  
ख) ख) नार्ररकता प्रमाणपत्रको प्रतततलपी  
र्) र्) जग्र्ाधनी प्रमाणपजुाग प्रतततलपी  
घ) घ) एफककृत सम्पणि कर ततरेको रतसद 

दतागिई आएमा 
अतमन खटाउने पत्र 
लेख्न े१ द्ददन 

४ देणख 
१८.५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

पूवागधार 
फवकास 
शाखा र 
घर नक्सा 
शाखा 

 

अतमनबाट जग्र्ा 
नापजाँच 

फक.नं. स्पष्ट देणखने ब्लफुप्रधट र टे्रस 
३ द्ददनतित्र अतमनले 
प्रततवेदन द्ददने 

संतधयारको 
नाममा १५ द्ददने 
सूचना प्रकाणशत 

क) उ.म.न.पा. बाट स्वीकृत कधसल्टेधसीबाट 
तनवेदकले सक्कल घरको नक्साको २ प्रतत 
पेशर्नुगपने 

सोिी द्ददन कायागलय 
समय तित्र 

सूचना टाँस 
मचुलु्का पेश 

तनबेदकले सतधयार अतनवायग उपणस्थत र्राउन ु
पने र २ जना साक्षी । 

२ द्ददन 

घर नक्सा 
सजगतमन पेश र्ने 

सतधयारिरुलाईअतनवायग उपणस्थत र्राउन ुपने 
र  २ जना सांक्षी । 

३ द्ददन 

संतधयार 
अनपुणस्थत िएमा 

२ जना सांक्षी र सम्बणधधत व्यणिले 
उपमिानर्रपातलकामा सूचना प्रकाणशतको लातर् 
तनवेदनपेश र्नुगपने । 

सोिी द्ददन पतत्रकामा 
सूचना प्रकाणशत र्ने 
(१५ द्ददनको) 

तातलम ठेकेदार र घरधनी स्वयम उपणस्थत िनुपुने । १ द्ददन 
णललधथलेिल 
सम्मको 

सम्पूणग कार्जात पेश िै आएमा । १ द्ददन 

णललधथलेिल 
सम्मको 
चेकजाँच 

ड.फप.सी.र्नुग िधदा कणम्तमा २ द्ददन प्राफवतधक 
चेकजांचको लातर् तनबेदन पेश र्नुग पने । 

तनवेदन पेश िएको 
२ द्ददन 

सपुरस्ट्रक्चर 
इजाजत 

क) सम्बणधधत कधसल्टेधसीबाट तयार र्ररएको 
सपुरस्ट्रक्चर नक्सा २ प्रतत  । 

ख) सम्बणधधत ब्यणिको िोटो २ प्रतत । 
र्) सम्झौता बमोणजमको तनमागण कायगको 

आवश्यक िोटो । 

१ द्ददन 

घर तनमागण कायग 
सम्पन्न 

क) तनवेदन । 
ख) घर तनमागण िएको घरको चार िेसको 

िोटो ४ प्रतत । 
र्) सम्बणधधत ब्यणिकोिोटो २ प्रतत । 
घ) घ) सम्बणधधत कधसल्टेधसीको तसिाररस । 
ङ) नर्रपातलकाबाट चेकजाँच । 

२ द्ददन 

तनमागण कायग 
सम्पन्न िायल 
तयारी 

स.नं.१ देणख १२ सम्मको कायग पूरा िएमा । १ द्ददन 
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तला थप 
क) णललधथलेिल बािेकका अधय सम्पूणग प्रफक्रया 

अपनाउनपुने । 
मातथ उल्लेख िए 
अनसुार 

आयोजना 
सम्झौता 
सम्बधधमा 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको वा अधय 
सरोकारवालाको तसिाररसमा न.पा. अनदुान 
कायगफवतध २०६९ अनसुार उपिोिा समूि वा 
अनरु्मन सतमतत र्ठन िएको तनणगय, योजना 
स्वीकृततको िोटोकपी लार्त इफष्टमेट, नक्सा र 
तडजाइन आयोजनाको कूल लार्त मध्ये 
जनश्रमबाटब्यिोने रकमको िकमा सम्वणधधत 
पक्षबाट प्रततवद्धता व्यि िएको प्रमाण 
ठेक्कापट्टाबाट तनमागण कायग र्दाग ठेक्का सम्झौता पत्र 
। 

सम्पूणग कार्जातिरु 
पेश िई आएको 
आवश्वय प्रफक्रया 
बमोणजम 

तन-
शलु्क 

योजना तथा 
बजेट शाखा  

 

घरबाटो 
तसिाररस 

जग्र्ाधनीको नेपाली नार्ररकताको प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप र जग्र्ाधनी दताग प्रमाण पूजागको सक्कल 
प्रमाण । घर नक्शा पास प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत 
प्रतततलफप । (घरिएमा) नापी शाखाबाट प्राप्त 
जग्र्ाको नक्शा घर जग्र्ा खरीद फवक्री र्ने 
प्रयोर्कतागको िएमा जग्र्ा खरीद तबक्री र्नग तयार 
िएको तलणखत कार्ज तनवेदन साथ संलग्न िनुपुने 
ि । एक कठ्ठा िधदा मातथको िकमा जग्र्ा 
फवकास कायगमा लाग्ने कर ततरेको रतसद । 

सम्पूणग 
कार्जातिरु पेश 
िई आएको 
अवस्थामा एक द्ददन 

६५० 
देखी 
८०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

घर नक्शा पास 
प्रमाण पत्र 
नामसारी 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, नेपाली नार्ररकता 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप,जग्र्ाधनी प्रमाण पूजागको 
प्रतततलफप । पास र्ररएको नक्शा तथा प्रमाण–
पत्रको सक्कलै प्रतत । मतृ्य ुिएको व्यणिबाट िए 
मतृ्यदुताग प्रमाण–पत्र र आफ्नो िकातधकार पफुष्ट 
र्ने प्रमाण–पत्र ।मालपोतबाट पाररत तलखत । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
पेश िई आएको 
अवस्थामा एक द्ददन 

१००० 
देखी 
१५०० 

पूवागधार 
फवकास 
शाखा र 
घर नक्सा 
शाखा 

 

चार फकल्ला 
तसिाररस 

संतधयारकोनाम र फक.न. खलेुको सम्बणधधत 
व्यणिको तनबेदन । नेपाली नार्ररकताको 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप । जग्र्ाधनी दतागप्रमाण 
पूजागको प्रतततलफप । घर नक्शापास र्रेको 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप (घर तनमागण िएको 
िकमा) नापी शाखाबाट प्राप्तजग्र्ाको नक्शा । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
पेश िई आएको 
अवस्थामा सोिी द्ददन 

५०० 
देखी 
७५० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

आयोजनाको 
फकस्ता रकम 
ििूानी 
र  आयोजनाको 
िरिारक 

सम्बणधधतउपिोिा सतमततको तनमागण कायग सम्पन्न, 

सम्पूणग खचग सावगजतनक र्रेको तनणगय, अनरु्मन 
सतमततको र टोल  तबकास संस्थाको तसिाररस,कायग 
सम्पन्नको िरक िारकका लातर् उपिोिा 
सतमततबाट िएको आवेदनपत्र ।सावगजतनक 
परीक्षण प्रततवेदन जाँचपास सतमततबाट िएको 
तनणगय प्रतत ।  

सम्पूणगकार्जात 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा सोिी द्ददन 

तनिःशलु्क 
योजना तथा 
बजेट शाखा 
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ऐलानी प्रततमा 
तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
तसिाररस 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, सम्वणधधतव्यणिको 
नार्ररकता प्रमाण–पत्र र जग्र्ाधनी प्रमाण पजुागको 
प्रतततलफप । घर नक्शापास वाइजाजत प्रमाण–
पत्रकोप्रतततलफप ०३५ माघ १५ र्तेिधदा अर्ातड 
बनेको घरको िकमा सम्वणधधत वडा अध्यक्षको 
सजगतमन सफितको सजगतमन सफितको तसिाररस पत्र 
। खानेपानी तसिाररसका लातर्सम्बणधधत 
खानेपानी उपिोिा सतमततको कायागलयबाट 
तसिाररस पत्र ।सकुुम्वासीको िकमा टोल फवकास 
संस्थाबाट तनणगय सफितको  तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जात 
समाबेश िई आएको 
सोिी द्ददन 

१५० 
सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
नामसारी वा 
ठाउंसारी 
तसिाररस 

सम्बणधधत व्यणिको तनबेदन,जग्र्ाधनीप्रमाण पूजाग 
र नार्ररकताको प्रतततलफप । घर नक्सापास 
प्रमाणपत्र र इजाजत।मालपोतबाट पाररत तलखत 
(फकटान र्ररएको) तलखत वा मंधजरुीनामा मिसलु 
काडग सक्कल । 

सम्पूणगकार्जात 
समाबेश िई आएको 
सोिी द्ददन 

७०० 
सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

फक.न. र ज. तब. 
संशोधन 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, लालपूजाग, 
नार्ररकता, ब्ल ुफप्रधट (फकिा काट िएको 
नक्सा)घर नक्सा र इजाजतको सक्कल कार्जात 
प्रातबतधकको फिल्ड ररपोटग । 

तनवेदनदताग िएको 
अको द्ददन 

५०० 
घर नक्सा 
शाखा 

 

पक्की घर कायम 
तसिारीस 

सम्बणधधतब्यणिको तनबेदन,नक्सापासिएको घरको 
नक्सा र  प्रमाणपत्रको प्रतततलपी, जग्र्ाधनी प्रमाण 
पजुाग र नार्ररकताको प्रतततलपी,घरको िाटो र 
प्रातबतधक ररपोटग । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
पेश िई आएको 
अको िोतलपल्ट 

२।५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

फवद्यालय 
स्वीकृतको लातर् 
तसिाररस 

प्रस्ताफवतफवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनणगय 
सफितको मार्पत्र । फवद्यालय जग्र्ा, िवन, खेल 
मैदान, ितनगचरलर्ायतको िौततक पूवागधारको 
फववरण ।िोिर मैला ब्यवस्थापन र अपांर्, 

बालमैत्री शौचालय तनमागण िएकोणशक्षकिरुको 
फववरण ।वडा अध्यक्षको तसिाररस पत्र 
।फवद्यालय अध्ययन र्नग आउनेफवद्याथीको 
सम्िाफवत फववरण तथा अतििावकिरुको 
प्रततवद्धता । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
पेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
द्ददनतित्र 

२००० 
देणख 
५००० 

णशक्षा यवुा 
तथा 
खेलकुद 
फवकास 
मिाशाखा 

 

टोल फवकास 
संस्था दताग 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको साधारण 
सिाबाट अलर् िनुे तनणगय तबधान २ प्रतत 
पदातधकारीिरुकोनेपाली नार्ररकताको प्रतततलपी 
१, १ प्रतत अध्यक्षको िोटो नयां र्ठन िनुे 
टो.तब.सको कणम्तमा ..... घरधुरी र जनसंख्या 
फववरण । 

न.पा.बोडग बैठकको 
तनणगय िएको दईु 
द्ददन 

तनिःशलु्क 
वडा 

कायागलय 
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घर जग्र्ा 
मूल्यांकन 
तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–
पत्रकोप्रमाणणत प्रतततलफप ।जग्र्ाधनी प्रमाण 
पूजागको प्रमाणणत प्रतततलफप ।घर तनमागण िएको 
अवस्थामा घर नक्शापास प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप 
नर्रपातलकाको शिरी क्षेत्रिधदा बाफिरको वडा 
अधतर्गत पने िएमा घर तनमागण र्ने स्वीकृत 
इजाजत पत्रको प्रतततलफप।सम्वणधधत वडा 
अध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा ३ घण्टा 

सयकडा 
०.१० 
प्रततशत 

वडा 
कायागलय 

  

व्यापार 
व्यवसायको 
इजाजत 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–
पत्रकोप्रतततलफप सफित तनवेदन पत्र ।थोक व्यापार 
व्यवसाय र्नेको िकमा तडलरतसप प्राप्तर्रेको 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप ।िालसालै णखचेको 
पासपोटग साइजको िोटो २ प्रतत ।आयकर दताग 
प्रमाण–पत्र ।वडा अध्यक्षको तसिाररस । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
द्ददनतित्र 

४५० 
देखी 
२५००० 

वडा 
कायागलय 

  

उद्योर् 
स्थापनाका लार्ी 
तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–पत्र। 
उद्योर् स्थापना र्ने जग्र्ा िाडामा प्रयोर् र्ने िए 
जग्र्ा द्ददने व्यणिको मञ्जुरीनामा सफित सम्झौता 
पत्र । उद्योर् स्थापना र्ने स्थलको जग्र्ाधनी 
दतागप्रमाण पूजाग र उद्योर् व्यवसाय सञ्चालन र्ने 
घरको नक्शापास प्रमाणको प्रतततलफप। 
चारफकल्लाका संतधयारिरुको तलणखत सिमतत पत्र 
।सम्वणधधत वडा अध्यक्षको सजगतमनसफितको 
तसिाररस पत्र । कानूनले तनषधे र्रेका उद्योर्, 

व्यवसाय तथा सडक अवरोध र्ने र्री र 
वातावरणीय प्रिावमा प्रततकूलआउने उद्योर् 
स्थापना र्नग तसिाररस र्ररने िैन सम्वणधधत 
व्यवसाफयको नार्ररकताप्रमाण–पत्रको प्रतततलफप। 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा ३ घण्टा 

९०० 
वडा 

कायागलय 
  

उद्योर् ब्यापार, 

ब्यवसायदताग 
लर्त कट्टा 

सम्वणधधत व्यवसाफयको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप ।सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस 
पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप । 

सम्पूणगकार्जात 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा २ घण्टा 

२०० 
देखी 
९०० 

राजश्व 
शाखा  

  

अटो -ई ररक्सा 

नेपाली नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप ।सवारी 
साधन खरीद र्दागको तबल िौचर । सवारी 
साधनको फवलबकुको िोटोकपी २ प्रतत 
।फवदेशबाट खरीद र्री ल्याएको सवारी साधन 
िएमा िधसार तनस्साको प्रमाण । 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा २ घण्टा 

७५० 
राजश्व 

शाखा 
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सेवाको फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग 
पेश र्नुगपने 
कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े
सम्पकग  र्ने 

शाखा 
कैफियत 

  समय शलु्क   

(क) आलीधरु, बाँध पैनी, कुलो वा 
पानीघाटको बाँडिाँड तथा 
उपयोर् 

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार ११०।– 

कानूनी 
मातमला शाखा 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दिा २७ उपदिा  
१ बमोणजम तोफकएका 
अतधकार क्षेत्रतित्रका 

मिुािरु 

(ख) अकागको बाली नोक्सानी 
र्रेको 

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार 

" 
"     "    

" 

(र्) चरन‚ घाँस‚ दाउरा उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    
" 

(घ)ज्याला मजरुी नद्ददएको उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
करार सम्झौता 
पत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) घरपालवुा पशपंुक्षी िराएको 
वा पाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) जेष्ठ नार्ररकको पालनपोषण 
तथा िेरचाि नर्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ि) नाबालक िोरा िोरी वा 
पतत पत्नीलाई इज्जत आमद 
अनसुार खान लाउन वा णशक्षा 
दीक्षा नद्ददएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जधमदताग 
प्रमाणपत्र‚ 
फववािदताग 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) वाफषगक पच्चीस लाख 
रुपैयाँसम्मको तबर्ो िएको घर 
बिाल र घर बिाल सफुवधा 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
बिाल सम्झौता 
पत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) अधय व्यणिको घर‚ जग्र्ा 
वा सम्पणिलाई असर पने र्री 
रुख तबरुवा लर्ाएको  

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट 
अकागको घर‚ जग्र्ा वा सावगजतनक 
बाटोमा पानी झारेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 
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(ट) संतधयारको जग्र्ा तिग  झ्याल 
राखी घर बनाउन ुपदाग कानून 
बमोणजम िोड्न ुपने पररमाणको 
जग्र्ा निोडी नबनाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ठ) कसैको िक वा स्वातमत्वमा 
िए पतन परापूवगदेणख सावगजतनक 
रुपमा प्रयोर् िुँदै आएको बाटो‚ 
वस्तिुाउ तनकाल्ने तनकास‚ 
वस्तिुाउ चराउने चौर‚ कुलो‚ 
निर‚ पोखरी‚ पाटी पौवा‚ 
अधत्यष्टी स्थल‚ धातमगक स्थल वा 
अधय कुनै सावगजतनक स्थलको 
उपयोर् र्नग नद्ददएको वा बाधा 
पयुागएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले 
स्थानीय तिबाट तनरुपण िनुे िनी 
तोकेका अधय फववाद 

 
 " 

"     "    
" 

(क) सरकारी‚ सावगजतनक वा 
सामदुाफयक बािेक एकाको िको 
जग्र्ा अकोले चापी‚ तमची वा 
घसुाई खाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन‚ २०७४ 
को दिा २७ उपदिा 
२ बमोणजम धयाफयक 
सतमततले मेलतमलापको 

माध्यमबाट मात्र 
फववादको तनरुपण र्ने 

मिुािरु 

(ख) सरकारी‚ सावगजतनक वा 
सामदुाफयक बािेक आफ्नो िक 
नपगु्ने अरुको जग्र्ामा घरमा घर 
वा कुनै संरचना बनाएको  

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(र्) अङ्गिङ्ग बािेकको बढीमा 
एक वषगसम्म कैद िनु सक्ने 
कुटफपट 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी "     "    " " 

"     "    
" 

(घ) र्ाली बेइज्जती उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) लटुफपट उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) पशपंुक्षी िाडा िाडेको वा 
पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा 
लापरवािी र्री अरुलाई असर 
पारेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ि) अरुको आवासमा अनतधकृत 
प्रवेश र्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 
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(ज) अकागको िक िोर्मा रिेको 
जग्र्ा आवाद वा िोर् चलन 
र्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) ध्वनी प्रदषुण र्री वा 
िोिोरमैला फ्याँकी तिमेकीलाई 
असर पयुागएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी "     "    " " 

"     "    
" 

(ञ) प्रचतलत कानून बमोणजम 
मेलतमलाप िनु सक्ने व्यणि वादी 
िई दायर िनुे अधय देवानी र 
एक वषगसम्म कैद िनु सक्न े
िौजदारी फववाद 

 

"     "    " " 
"     "    

" 

तमलापत्र  

"     "    " 

पक्षिः 
रु.५०० 
फवपक्षिः 
रु.५०० 

 

 

प्रतततलफप  
"     "    " 

प्रततपाना 
रु.५ 

 
 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रबद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संकलन 

वडा कायागलयको 
तसिाररस‚ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

संकलन पश्चात योजना 
तजुगमाका लातर् पयगटन 
सतमतत/नर्र कायगपातलका 
बैठक बस्ने द्ददन पेश र्ररने 

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
सम्झौता 

उपिोिा सतमतत 
मािग तको िकमािः 
➢ तनवेदन 

➢ वडा कायागलयको 
रोिवरमा 
उपिोिािरको िेला 
मािग त उ.िो.स. र्ठन 
र्ररएको तनणगय 
प्रतततलपी 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

संस्था मािग तको िकमािः 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ नर्रसिाबाट स्वीकृत 
कायगक्रम िनुपने 

➢ पवुागधार कायगक्रमको 
िकमा िने पूवागधार 
शाखामा सम्पकग  र्नुगपने 

➢ तातलम व्यवस्थापन तथा 
संचालन कायगफवतध‚ 
२०७५ को अनसूुची १ 
बमोणजमको ढाँचामा 
प्रस्तावना िनुपुने 

➢ तनवेदनमा तोकादेश र दताग 
िएको िनुपुने 
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➢ संस्था दताग‚ नफवकरण‚ 
कर चिुा जस्ता 
प्रमाणपत्रको प्रतततलपी 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

➢ वडा कायागलयको 
तसिाररस 

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संचालन/कायागधवयन 

सम्बधधीत 
कायागलय/शाखा र 
उपिोिा तथा संस्था फवच 
िएको सम्झौता 
पत्र/कायागदेश 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

योजना/कायगक्रमको 
अणधतम मूल्यांकन र 
ििुानी तसिाररस 

➢ अनरु्मन प्रततवेदन 

➢ वडा कायागलयबाट 
काम सम्पन्न िएको 
तसिाररस 

➢ उपिोिा सतमतत वा 
संस्थाबाट काम 
सम्पन्न िएको तनणगय 

➢ प्रमाणणत फवल िरपाई 
एवं कार्जातिरु 

३ द्ददन 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

समूि/सतमतत/संस्थार्त 
अनदुान सियोर् 

➢ तनवेदन/पत्र 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

➢ वडा कायागलयको 
तसिाररस 

➢ रकम खलुाईएको 
तोकादेश 

१ िप्ता 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ प्रस्ताफवत योजना तथा 
कायगक्रम र नर्रसिाबाट 
स्वीकृत कायगक्रम र 
बजेटको प्रकृतत तमल्ने 
िनुपुने । 

➢ सम्झौता िने मातथकै 
प्रफक्रया अनसुार िनुे । 

पयगटन प्रकाशन सामग्री 
फवतरण 

➢ राजश्व शाखाबाट 
तोफकएको रकम 
बझुाएको नर्दी रतसद 

सोिी 
द्ददन 

तोफक
ए 
बमो
णजम
को 
शु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ शलु्कको िकमा 
उपमिानर्रपातलकाले तोके 
बमोणजम िनुे । 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा 
प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 
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  समय शलु्क   

व्यणिर्त घटना दताग 
संशोधन 

वडा कायागलयको अनमुतत 
पत्र‚ घटना दताग 
प्रमाणपत्र‚ िरक परेको 
प्रमाण 

तरुुधतै  सामाणजक सरुक्षा 
तथा पणञ्जकरण 
शाखा 

घटना दताग तमतत देणख ६ 
मफिना पतिको 

घटना दताग प्रमाणपत्र 
प्रतततलफप प्रातप्तका लातर् 
अतिलेख फववरण 

तनवेदक सफित 
सरोकारवालाको 
नार्ररकता प्रमाणपत्र 

"  " 
 

सामाणजक सरुक्षा ििा 
लािग्रािीको मतृ्य ुिई 
बाँकी रकम तनकासाको 
लातर् तसिाररस 

वडा कायागलयको 
तसिाररसपत्र‚ सामाणजक 
सरुक्षा ििा पररचयपत्र‚ 
मतृ्य ुदताग प्रमाणपत्र‚ 
नाता प्रमाणणत 

"  " 

 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा 
प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शलु्क   

बजार अनरु्मन  
तनरधतर 

 उपिोिा फित 
संरक्षण शाखा 

 

उपिोिािरुको िक र 
फितको संरक्षण 

 
तनरधतर - "  

उपिोिािरुको र्नुासो 
व्यवस्थापन 

तनवेदन/तलणखत वा 
मौणखक सूचना 

यथास
क्य 
तिटो 

- " 
 

उपिोिािरुको लातर् 
जनचेतना अतिवृफद्ध 

 
तनरधतर - "  

बजार व्यवस्थापन 
सतमततबाट समय-समयमा 
द्ददएका तनदेशन एवं 
आदेश बमोणजमका कायग 

 

तनरधतर - " 

 

उपिोिा फित संरक्षण 
सतमततबाट समय-समयमा 
द्ददएका तनदेशन एवं 
आदेश बमोणजमका कायग 

 

तनरधतर - " 

 

बजार व्यवस्थापन 
सतमततबाट र्द्दठत उप 
सतमततिरुबाट समय-
समयमा द्ददएका तनदेशन 

 

तनरधतर - " 
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एवं आदेश बमोणजमका 
कायग 

 

सेवाको 
फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु 
सेवा प्राप्त र्नग 

लाग्न े
सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

फवतनयम १. फवतनयमको प्रतततलफप 

२. लेखा परीक्षणको प्रतततलफप 

३. दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 

४. साधारण सिाको प्रतततलफप 

५. संशोधन र्ररपाउँ िन्ने पत्र 

६. संशोधनको व्यिोरा खलेुको तीन मिले 
िाराम । 

७ द्ददन 

- 
सिकारी तथा 
रोजर्ार प्रवद्धगन 
शाखा 

 

संस्था 
दताग 

१. तोफकए बमोणजमको फवतनयम दईु प्रतत‚ 
प्रारणम्िक िेलाका तनणगयिरु तथा 
कार्जातिरु दईु/दईु प्रतत । 

२. दताग र्ररपाउँ िन्ने तनवेदन । 

१५ द्ददन 

- " 

 

      

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
णशक्षक सरुवा 
सिमतत  

१) दवैु फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय 
२) सम्बणधध वडाको तसिाररस  
३) फवषय तमल्ने नतमल्ने एफकन 
४) णशक्षा तनयमावली को अनसुणुच १७ को 
ढाचामा तनवेदन पेश 
५) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र 

१ घण्टा  १००० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

अतिलेणखकरण १) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनणगय 
२) णशक्षक िनौट सतमततको तनणगय 
३) कायागलयले द्ददएको अनमुतत पत्र 
४) सचुना टासको जानकारी 
५) तनवेदन 
6) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र  
 

१ घण्टा ५०० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   
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फवद्यालय 
व्यवस्थापन 
सतमतत र्ठन 

१) ५१ प्रततसत अतििावक िेलाबाट र्ठन 
र्ने 
२) णशक्षा शाखाको शाखा अतधकृतको 
उपणस्ततथमा  
३) र्ठन िएको जानकारीपत्र पेश 
4) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र 

१ घण्टा िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

तलव तनकाशा १) तलव मार् िाराम 
२) अणघल्लो मफिना बझेुको िपागइ 
३) क.स कोष, ना ल कोष र सा स ु
करको दाणखला िौचर  
४ िाणजरी फववरण 

असोज पफिलो 
पौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 
असार अणधतम 
तनकाशा 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

अधय तनकाशा प्रर्तत फववरण िपागइ मार्को 
आधारमा 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

सामदुाफयक 
फवद्यालय तिग  

१) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय, 

२) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 
३) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 

सिमतत, 
४) वडा कायागलयको तसिारीस, 
५) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्र 
६) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 

को ढाचाँमा तनवदेन 
७) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 

तोफकएका कार्जपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

मधटेश्वरी 
कक्षा अनमुतत 
शैणक्षक 
र्दु्दठमात्र 

१) र्ठुीको फवधान 
२) नणजकका २ सामदुाफयक फवद्यालय 

सिमतत 
३) वडा कायागलयको तसिारीस 
४) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 

को ढाचाँमा तनवदेन 
५) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 

तोफकएका कार्जपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

1०००० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

सस्थार्त 
फवद्यालय तिग  
र्ठुी एवम 
कम्पनी 

१) कम्पनी दताग प्रमाणपत्र÷ र्ठुी फवधान 
२) फवनयमावली प्रमाणपत्र 
३) कर चिुा प्रमाणपत्र  

पौष देणख माघ 
सम्म 

कक्षा १-५ को 
लातर् रु 
१५०००। िजार 

प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
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अनमुतत एव 
कक्षा थप 

४) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय, 

५) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 
६) णशक्षक तनयिुी, 
७) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 

सिमतत, 
८) वडा कायागलयको तसिारीस, 
९) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्रर  

१०) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 
को ढाचाँमा तनवदेन 

११) अधय णशक्षा एन एव तनयमावलीमा 
तोफकएका कार्जात पत्र 

कक्षा ६-८ को 
लातर् २००००। 
कक्षाको लातर् ९-

१२ २५०००। 
 
 

र मा फव 
शाखा   

िौततक तिग    मार्को आधारमा  दोस्रो 
चैमातसक 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 
 

माकग तसट 
प्रतततलफप 

फवद्यालयको तसिाररस आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

माकग तसट 
शसोधन 

फवद्यालयको तसिाररस र फवद्याथीको जधम 
तमतत प्रमाणपत्रको िोटोकफप 

आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
दताग तथा 
नफवकरण 

     

समिु दताग तथा 
तनवकरण 
तसिारीस 

१) उपलब्ध िनुे िमेट अनसुार रीत पूवगक 
रु १०।-को िलुाक फटकट टाँस र्ररएको 
तनवेदन द्ददनपुने । 
२) समूि/ सतमततको तनणगय माईनटु 
३) समूि/सतमततको फवधान 

२ बजे 
तित्र रीत 
पूवगक 
कायागलयमा 
तनवेदन 
दताग िएको 
द्ददनको 

तनशलु्क पश ुसेवा 
शाखा 

 

पश ुस्वास््य 
कमी दताग तथा  

१) रु १०।- िलुाक फटकट टाँस सफितको 
तनवेदन 

" "  
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नफवकरण तथा 
तसिाररस 

२) २ प्रतत पासपोटग साइजको िोटो 
३) नार्ररकताको प्रतततलफप 
४) प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 

िकमा 
सोिी द्ददन 

तसिारीस      

व्यवसायीक िमग 
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

१) कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
अनसुार रीत पूवगक रु १०।- को िलुाक 
फटकट टाँस सफितको तनवेदन । 

२) सम्बधधीत वडा कायागलय वा 
नर्रपातलकामा दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 
। 

३) जग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको प्रतततलपी 

सोिी द्ददन 
(स्थलर्त 
तनरीक्षण 
र्नुग परेमा 
१० द्ददन) 

तनशलु्क 

" 

 

पशपंुणक्ष 
पालनका लातर् 
ऋण तसिाररस 

१) सम्बधधीत व्यणिको तनवेदन 

२) नार्ररकताको प्रतततलपी  

३) परीयोजनाको िमेट 
" " 

 

सिकारी दताग 
तसिाररस 

१) कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
अनसुार रीत पूवगक रु १०को िलुाक 
फटकट टाँस सफितको तनवेदन  

२) तनणगयको प्रतततलफप  

३) फवतनमय र फवधान 

४) नार्ररकताको प्रतततलफप 

रीतपूवगक 
तनवेदन 
आएमा 

सोिी द्ददन 

तनशलु्क " 

 

पश ुपंक्षी 
स्वास््य सेवा    

 
 

र्ाई/िैसी पशलुाई सेवाकेधरमा ल्याउन ुपने द्ददनको १ 
बजेतित्र 
कायागलयमा 
दताग िएको 
िकमा 
सोिी द्ददन 
कायागलय 
समय तित्र 

तनशलु्क " 
 

िेडा बाख्रा‚ बंर्रु 
खरायो 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने 
" " 

 

पंणक्ष सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

कुकुर/तबरालो पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

िािी/घोडा 
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " 

 

प्रयोर्शाला     
 

र्ोबर परीक्षण परीक्षण र्ने वस्त ुसेवा केधरमा ल्याउनपुने " " "  

माइनर सणजगकल 
सेवा     

 

बधध्याकरण 

बोका/साडे/राँर्ो 
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 

 

प्रजनन सेवा     

 

कृततम र्िागधान 
सेवा 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 
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र्ाई/िैसी/बाख्रा 
र्िग परीक्षण " " " "  

परामशग सेवा तथा प्राफवतधक सेवा आदी    
 

मिामारी रोर् 
तनयधत्रण सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुआिारा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 

 

व्यवस्थापन      
पशपुालन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुप्रजनन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

बजारीकरण सेवा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 

 

फवमा सम्बधधी 
सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

फवफवध सेवा      
पश ुपंक्षी 
त्याङ्क सम्बधधी 
जानकारी 

रु १०।-को िलुाक फटकट सफितको 
तलणखत तनवेदन 

तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पशसेुवा 
सम्बधधी ऐन 
तनयम  सम्बधधी 
जानकारी 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
कृफष समूि 
दताग तथा 
नफवकरण 

रु १० को फटकट सफित तनवेदन‚ समूिको 
फवधान‚ समूिको सदस्यको तनणगय‚ सम्पूणग 
सदस्यको नार्ररकताको िोटोकपी‚ समूिका 
सदस्य िएको फववरण । 

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृफष िमग दताग 
र्नग तसिारीस 

रु १० को फटकट सफित तनवेदन‚ 
सम्बधधीत वडा कायागलयको तसिारीस‚ 
जग्र्ाधनी लालपजुाग‚ नार्ररकताको 
िोटोकपी‚ दतागको कार्ज‚ पान नं. । 

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

रासायतनक मल 
फवके्रताको 
प्रमाणपत्र 

तनवेदन‚ सिकारीको अतडड ररपोटग‚ वा पान 
नं.‚ सिकारीको प्रमाण पत्र‚ मल फवके्रता 
प्रमाण पत्रको प्रतततलपी‚ राजश्व ततरेको 
रतसद‚ मल फवक्री र्रेको ररपोटग । 

७ द्ददन तनयमानसुार कृफष फवकास 
शाखा 
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नफवकरण 
(सिकारीको) 
फकसानिरुलाई 
अनदुानमा तबउ 
फवतरण 

बीउ मार् सफितको तनवेदन‚ परलमलु्यको 
अनदुान बािेक रकम जम्मा र्नुगपने । 

१ मफिना ५०% अनमुान कृफष फवकास 
शाखा 

 

वषे तथा फिउँदे 
िलिुलका 
फवरुवा फवतरण 

सम्बधधीत वडा कायागलयको तसिारीस‚ 
जग्र्ाधनी लालपजुाग‚ नार्ररकताको 
िोटोकपी । 

१ मफिना तनयमानसुार कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषकिरुलाई 
आवश्यकता 
अनसुार 
प्राफवतधक ज्ञान 

 वषैिरी तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषक तातलम कृफष पेशामा आधारीत फकसानको िनौट ।  तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

फकसानको 
समस्या 
समाधान र्ने 
र्ोष्ठी 

कृफष पेशामा आधारीत फकसानको िनौट ।  तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

प्राफवतधक सेवा  आ.अ तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   

अपांर्ता 
पररचयपत्र 
फवतरण 

सम्बधधीत वडाको तसिाररस कार्जात 
परु्ेमा 

नलाग्ने मफिला 
बालबातलका 
तथा 
सामाणजक 
फवकास शाखा 

 

अनसुचुी १ बमोणजमको तनवेदन िाराम   "  
अपांर्ता वतर्गकरण खलेुको डक्टरको 
तसिाररस 

  
"  

पासपाटग साईजको ३ प्रतत िोटो   "  
नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी   "  
अपांर्ता देणखने ठुलो साईजको िोटो   "  
बच्चाको िकमा नार्ररकता निएमा जधम 
दताग वा उमेर खलु्ने प्रमाण 

  
"  

अतििावकको नार्ररकता प्रमाणपत्रको कपी   "  
सम्बधधीत वडाको तसिाररस   "  
पासपोटग साईजको २ प्रतत िोटो   "  
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जेष्ठ नार्ररक 
पररचयपत्र 
फवतरण 

नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी   
" 

 

संस्था सणुचकृत 

संस्थाको फवधान   "  

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापररक्षण प्रततवेदन   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

संस्था 
नफवकरण 
तसिाररस 

संस्थाको फवधान   "  

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापरीक्षण प्रततवेदन   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

संस्थाको पत्र   "  

संस्था दताग 
तसिाररस 

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापरीक्षण प्रततवेदन   "  

सदस्यको नार्ररकता प्रमाणपत्र   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

बाल क्लव 
फकशोरी समिु 
सञ्जालको 
आवद्यता 

तनवेदन पत्र   "  

वडाको तसिाररस   "  

यवुा क्लवको नाम   "  

सदस्यको नामावली   "  

 

तनणतय गने प्रक्रिया र अचिकारी 
वडा िेला बाट िलिल िई वडा कायागलय मािग त तसिाररस िई नर्र सिामा पेश िएका तनती तथा कायगक्रमिरु नर्र सिाबाट 
पाररत िई र अधय आवश्यक कायगक्रम कायगपातलका, सतमतत र उप-मिानर्रपातलकाबाट तनणगय र्री शाखार्त रुपमा कायागधवयन 
र्ने र्ररधि ।  

तनणतयउपर उजुरी सुन्ने अचिकारी 
नर्र प्रमखु, नर्र उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत, वडा अध्यक्ष, सम्बधधीत मिाशाखा प्रमखुिरु एंव शाखा प्रमखुिरु । 
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प्रमुख प्रशासक्रकय अचिकृत र सूिना अचिकारीकोनाम र पद 

नामिः ऋफषराम केसी 

पदिः प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 

सूचना अतधकारी 

नामिः िीम बिादरु चौधरी 

पदिः त्याङ्क अतधकृत  (अतधकृत स्तर सातौं ति) 

इमेल ठेर्ानािः bhimchaudhary2009@gmail.com 

मोवाइल नं. 9847862678 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको आतधकारी website: www.ghorahimun.gov.np 

 

ऐन, तनयम, ववतनयम वा तनदेलशकाको सूिी 
राजपत्रमा प्रकाणशत कानूनिरु 

१. घोरािी उपमिानर्र कायगपातलकाको (कायग सम्पादन) तनयमावली‚२०७४ 

 

२. घोरािी उपमिानर्र कायगपातलकाको वैठक सचालन सम्वणधध कायगफवतध‚ २०७४ 

३. नर्रसिा सचालन कायगफवतध‚ २०७४ 

४. घोरािी उपमिानर्र कायगपातलकाको (कायग फविाजन) तनयमावली‚ २०७४ 

५. स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन  कायगफवतध‚ २०७४ 

६. णशक्षक िनौट पररक्षा संचालन कायगफवतध‚  २०७४ 

७. िोिरमैला व्यवस्थापन कायगफवतध‚ २०७४ 

८. तातलम व्यवस्थापन तथा संचालन कायगफवतध‚  २०७४ 

९. योजना तथा कायगक्रम संचालन‚ कायागधवयन र िरिारक कायगफवतध‚ २०७४ 

१०. कक्षा ८ को आधारितू तक उिीणग पररक्षा कायगफवतध‚ २०७४ 

११. वजार व्यवस्थापन कायगफवतध‚ 2074 

12. टोल फवकास संस्था संचालन कायगफवतध‚ 2074 

१३. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वणधध कायगफवतध‚ 2074 
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१४. सिकारी ऐन‚207५ 

1५. आतथगक ऐन‚ २०७५  

१६. फवतनयोजन ऐन‚2075 

17. घोरािी उपमिानर्रपातलकाको कृफष व्यवसाय प्रवद्धगन ऐन‚2074  

18. घोरािी उपमिानर्रपातलकाको एि.एम.रेतडयो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन‚2074 

19. घोरािी उपमिानर्रपातलका धयाफयक सतमतत (कायगफवतध सम्बधधी) २०७४ 

२१. घोरािी उपमिानर्रपातलकाको प्रशासकीय (तनयतमत र्ने) ऐन‚ २०७४ 

२२. णशक्षा ऐन‚ २०७४ 

२३. घोरािी उप मिानर्रपातलकाको णशक्षा तनयमावली‚ २०७४ 

२४. अलपकालीन सेवा केधर संचालन (कायगफवतध) मापदण्ड‚२०७५ 

2५. “घ” वर्गको तनमागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वणधध कायगफवतध‚ 2075 

2६. तातलम व्यवस्थापन तथा संचालन कायगफवतध‚ २०७४ पररमाजगन 2075 

२७. घोरािी उप मिानर्रपातलकाको फवपद् राित धयूनतम मापदण्ड सम्बधधी व्यवस्था‚ २०७५  

२८. घोरािी उपमिानर्रपातलकाको धयाफयक सतमततको वैठक संचालन सम्बधधी तनदेणशका‚२०७५ 

२९. घोरािी उपमिानर्रपातलकाको वजार अनरु्मन तनदेणशका‚ 2075 

३०. नर्र पयगटन तथा संस्कृतत प्रवद्धगन सतमतत र्ठन तथा कायगसंचालन कायगफवतध‚ 2075  

३१. घोरािी उपमिानर्रपातलका  अपाङ्गता िएका व्यणिको पररचयपत्र फवतरण कायगफवतध‚ 2075  

३२. घोरािी नर्र फवपद् जोणखम धयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

३३. आतथगक कायगफवतध तनयतमत तथा व्यवणस्थत र्नग वनकेो कानून‚2074  

३४. िवन तनमागण अनमुतत प्रफक्रयाको कायगफवधी‚2075 

३५. घोरािी उप मिानर्रपातलका समाजकल्याण के्षत्रमा काम र्ने संस्थालाई द्ददइन ेअनदुान सम्बधधी मापदण्ड‚ 
२०७५ 

३६. घोरािी उपमिानर्रपातलका  वालकल्याण सतमतत कोष (संचालन) कायगफवतध‚ 2075 

३७. घोरािी उपमिानर्रपातलका  वालर्िृ संचालन कायगफवतध‚ 2075 

३८. घोरािी उपमिानर्रपातलका  सडक वालवातलकाको व्यवस्थापन खचग कायगफवतध‚ 2075 

३९. अटो ररक्सा ई-ररक्सा दताग सम्वणधध कायगफवतध‚ 2075 

४०. पशसेुवा कायगक्रम संचालन कायगफवतध‚ 2075 

४१. कृफष फवकास कायगक्रम संचालन कायगतनदेणशका‚ 2075 
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४२. िोिर मैला व्यवस्थापन कायगफवधको पफिलो संशोधन ‚2075 

४३. कक्षा 8 को आधारितू ति उिीणग पररक्षा कायगफवतधको पफिलो संशोधन‚ 2075 

४४. करारमा प्राफवतधक र अधय कमगचारी व्यवस्थापन र्ने सम्वणधध कायगफवतध‚ 2075  

४५. घोरािी नर्र फवपद व्यवस्थापन कोष संचालन कायगफवतध‚ 2075 

४६. घोरािी उपमिानर्रपातलका आपतकालीन कायग संचालन केधर संचालन कायगफवतध‚ 2075 

४७. तलाउ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायगफवतध‚ २०७६ 

४७. णशक्षक दरबधदी तमलान तथा फवद्यालय व्यवस्थापनसम्बधधी कायगफवतध‚२०७६  

४८. अस्थायी सेवा अवधी र्णना कायगफवतध‚ २०७६ 

४९. स्थानीय तिमा स्वास्थय्य संस्था दताग अनमुती तथा नवीकरण सम्बधधी तनदेणशका‚२०७६ 

५०. तनणज जग्र्ाको ढंुर्ा तर्टी बालवुा माटो आदी उत्खनन संकलन तथा ढुवानी व्यवणस्थत र्ने सम्बधधी 
कायगफवतध‚ २०७६ 

५१. घोरािी उपमिानर्रपातलका प्रध्यानाधापक िनौट तथा व्यवस्थापन कायगफवतध, २०७६ 

५२. कृफष अनदुान संचालन कायगफवतध, २०७६ 

५३. प्रारणम्िक वातावरणीय पररक्षण वा संणक्षप्त वातावरणीय अध्ययन कायगफवतध‚ २०७७ 

५४. कोरोना िाईरस संक्रमण (कोतिड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बधधी कायगफवतध, २०७७ 

५५. आतथगक ऐन, २०७७ 

५६. तबतनयोजन ऐन, २०७७ 

५७. घर/पसल ताला खोल्न ेतथा चलन चलाउने सम्बधधी कायगफवतध, २०७७ 

५८. णशक्षक, बालतबकास केधरका पूवग प्राथतमक णशक्षक तथा फवद्यालय कमगचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बधधी 
कायगफवतध, २०७७ 

५९. व्यावसाफयक तरकारी उत्पादन कायगफवतध, २०७६ 

६०. कृफष याधत्रीकरण अनदुान सञ्चालन कायगफवतध, २०७६ 

६१. नर्र प्रिरी व्यवस्थापन कायगफवतध, २०७७ 

६२. सूचना प्रवाि तथा अतिलेख व्यवस्थापन सम्बधधी कायगफवतध, २०७७ 

६३. परम्परार्त फवद्यालय संचालन कायगफवतध, २०७७ 

६४. मार्मा आधाररत अनदुान कायगक्रम कायगफवतध, २०७७ 

६५. उपप्रमखु खतु्रकेु बचत कायगक्रम संचालन कायगफवतध, २०७७ 

६६. लैफङ्गक फिंसा तनवारण कोष संचालन मापदण्ड , २०७७ 
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६७. सिकारी तनयामवली, २०७७ 

 



cfly{s jif{ @)&&÷)&* दोश्रो rf}dfl;s k|utL ljj/0f 

• cf=j=@)&&÷)&* sf] s"n jflif{s jh]6 jh]6 ! cj{ *% s/f]8 

@@ nfv (# xhf/ cg'dfg ul/Psf] lyof]

• k"FhLut M &^s/f]8 ^% nfv &! xhf/

• rfn'     M ! cj{ * s/f]8 %& nfv @@ xhf/



59%

41%
cf=j 2077/078

rfn' k'lhut

11890
25000, 

67%

59394
1000, 
33%

cf=j 2076/077

rfn' k'lhut

वजेट ववनियोजि अिुपातको प्रववृि

61%

39%

cf=j 2075/076

rfn' k'lhut
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cfl{s jif{ @)&&÷)&* sf] nflu >f]tx? / cfosf] bf]>f] rf}dfl;s cj:yf



cfo tkm{

cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] nflu >f]tx?  / cfosf] दोश्रो rf}dfl;s cj:yf

शीर्षक प्रस्ताववत आय वास्तववक आय प्रनतशत
११३१५ घरजग्गा रजजष्टेशि 
दस्तुर १२,००,००,००० ५,४६,११,७५४.४८ ४५.५०

अन्तररक श्रोत अन्य सम्पणूष १३०००००० ११६५९०९८३ ८९.६८

जम्मा २५०००००० १७१२०२७३७ ६८.४८



व्यय तर्फ
घोराही उपमहानगरपालिका 

शीर्षक बावर्षक बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

चालु ५८,३२,०९,९२२.३४ ३०,६४,८३,५४२.०८ ५२.५५ २७,६७,२६,३८०.२६

पूंजीगत ७८,८४,४७,६३९.६६ २०,८२,१०,०३५.६६ २६.४१ ५८,०२,३७,६०४

जम्मा १,३७,१६,५७,५६२ ५१,४६,९३,५७७.७४ ३७.५२ ८५,६९,६३,९८४.२६



शीर्षक बावर्षक बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

चालु ५८,५२,२६,००० २६,१३,५६,१४४.५८ ४४.६६ ३२,३८,६९,८५५.४२

पूंजीगत १०,७२,६८,४५७ ५४,१९,३७७ ५.०५ १०,१८,४९,०८०

जम्मा ६९,२४,९४,४५७ २६,६७,७५,५२१.५८ ३८.५२ ४२,५७,१८,९३५.४२

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम



शीर्षक बावर्षक बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

चालु १,६३,५०,००० १३,५५,१९६ ८.२८ १,४९,९४,८०४

पूंजीगत १२,९५,००,००० १,२६,७९,४४५.१० ९.७८ ११,६८,२०,५५४.९०

जम्मा १४,५८,५०,००० १,४०,३४,६४१.१० ९.६२ १३,१८,१५,३५८.९०

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम



व्यय तर्फ
समग्र कायफक्रम

शीर्षक बावर्षक बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

चालु १अवष१८ करोड ४७लाख ८५हजार९२२ ५६करोड९१ लाख ९४हजार८८३ ४८ ६१५५९१०४०

पूंजीगत १अवष २करोड ५२ लाख १६हजार ९७ २२करोड ६३ लाख८ हजार ८५८ २२ ७९८९०७२३९

जम्मा २ अवष २१ करोड २ हजार १९ ७९ करोड ५५ लाख३ हजार ७४० ३६ १४१४४९८२७९



५२.५५ ४४.६६

8.28

48

२६.४१

५.०५ ९.७८
22

३७.५२ ३८.५२

९.६२

36

०.

२०.

४०.

६०.

घोराही उप महानगर 
कायफपालिका

संघीय सरकारबाट 
हस्तान्तररत कायफक्रम

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तान्तररत कायफक्रम

s'n hDdf

rfn' vr{ k''hLut vr{ hDdf vr{

वजेट खचष अवस्था



zfvf÷dxfzfvf cg'';f/ k|ult ljj/0f 

@)&&÷)&*



;fdfGo k|zf;g dxfzfvf

#f]/fxL pkdxfgu/kflnsf bfª 

sd{rf/Lx?sf] b/jGbL ljj/)f

qm=;+= :jLs[t kb ÷tx÷;]jf, ;d"x :jLs[t ;+Vof hDdf kbk"lt{ s}lkmot

1k|d'v k|zf;sLo clws[t 1 1
2clws[t gjf}+ bzf ;f=k|zf;g 5 0
3clws[t gjf}+ bzf k|zf;g÷n]vf  1 0
4clws[t gjf}+ bzf}+ lzIff k|zf;g 1 1
5OlGhlgo/ gjf}+ bzf}+, OlGh l;len 1 1
6k|d'v dlxnf ljsf; clws[t gjf}+ bzf}+ 1 0
7g]kfn s[lif ;]jf, gjf}+, bzf}+ 1 0
8g]kfn s[lif nfkf] *]*] gjf}+ bzf}+ 1 0
9clws[t ;ftf}+ cf&f}+ ;f= k|zf;g 14 4

10cfn]k clws[t ;ftf}+ cf&f}+ 1 0
11n]vf clws[t ;ftf}+ cf&f}+ k|zf;g÷n]vf 1 1
12clws[t lzIff k|zf;g  ;ftf}+ cf&f}+ 3 3
13OlGhlgo/ ;ftf}+ cf&f}+ l;len lj P)* cf/ 2 0
14OlGhlgo/ ;ftf}+ cf&f}+ l;len 4 0
15OlGhlgo/ /f k t[tLo 0 1 sfdsfhdf 

16gfkL clws[t ;ftf}+ cf&f}+ OlGh ;e]{ 1 0
17clws[t ;ftf}+ cf&f}+ s[lif 1 1



18kz' lrlsT;s ;ftf}+ cf&f}+ e]^g/L 1 0

19kz' ljsf; clws[t ;ftf} cf&f}+ s[lif nfkf] P)* *]*] 1 1
20g]kfn s[lif ;]jf dT:o ;ftf}+ cf&f}+ 1 0
21clws[t ;ftf}+ cf&f}+ :jf:Yo 1 2
22clws[t ;ftf}+ cf&f}+ Gofo sfg"g 1 0
23sDKo'^/ OlGhlgo/ 1 0
24dlxnf ljsf; clws[t ;ftf}+ cf&f}+ ljljw 2 1
25aftfj/)f lgl/Ifs cftf}+ cf&f}+ ljljw 1 0
26jftfj/)f OlGhlgo/ ;ftf} cf&f}+ ljljw 1 0
27tYof+s clws[t ;ftf}+ cf&f}+ 1 1
28clws[t %}+^f}+ ;fdfGo k|zf;g 32 19
29clws[t %}+^f}+ k|zf;g÷n]vf 1 1
30OlGhlgo/ %}+^f}+ OlGh÷l;len 22 16 s/f/ ;d]t

31sDKo''^/ clws[t %}+^f}+ 1 0
32;xfos kfFrf} k|zf;g 33 19
33;xfos kfFrf}+ n]vf 20 1
34 lzIff k|zf;g lzIff k|zf;g %}+^f}+ 0 1



35;"rgf k|ljlw clws[t 0 1 s/f/

36;xfos kfFrf}+ lzIff k|zf;g 3 2
37;j–OlGhlgo/ OlGh, l;len 20 17 s/f/ ;d]t

38kz';]jf k|fljlws, %}+^f}+ s[lif ÷e]^ 0 3
39s[lif k|fljlws %}+^f}+ 0 2
40g]kfn s[lif ;]jf, kfFrf} 2 0
41s[lif e]^g/L ;xfos kfFrf} 2 5
42g]kfn s[lif nfkf] *]*] kfFrf} 1 0
43s[lif rf}yf] 0 1
44;e]{Ifs kfFrf} OlGh ;e]{ 1 0
45sDKo'^/ ck/]^/ kfFrf}+ 2 2
46dlxnf ljsf; lgl/Ifs kfFrf} 1 3
47dlxnf ljsf; lgl/Ifs %}+^f}+ 0 1
48tYof+s ;xfos kfFrf} 1 1 sfhdf 

49x]Ny cl;i^]G^ kfFrf} 16 17
50;xfos rf}yf] ;fdfGo k|zf;g 1 46 s/f/ ;f=k= ;d]t 

51;xfos sDKo'^/ ck/]^/ 2 5 s/f/ ;d]t



52;xfos rf}yf] n]vf 0 1
53;dljgL ;xfos rf}yf] ljljw 1 0
54cldg rf}yf] OlGh ;d]{ 19 6 s/f/ ;d]t

55cl;i^]G^ ;j OlGhlgo/ rf}yf] 19 2
56clws[t %}+^f}+ :jf:Yo x]=O{= 9 19
57clws[t %}+^f}+ kx]g s=g= 9 14
58cfo'j]{b ;xfos %}+^f}+÷kfFrf} 1 0
59;xfos kfFrf} kx]g 0 6
60;xfos rf}yf] x]=O{ 8 9
61;xfos rf}yf] kx]g 8 8
62:jf:Yo tkm{sf s/f/ -ljleGg kb txsf_ 0 12

63

;xfos t]>f], bf]>f], *«fOe/, efG;], dfnL, gu//Ifs, sfof{no 

;xof]]uL ;d]t u/L -g]kfn ;/sf/ ± cfGtl/s :yfoL tyf s/f/ 

;d]t_ 122 s/f/ ;d]t

64:jf:Yo tkm{sf cGt ;dfof]hg eO{ oxL sfo{/t 0 5

65/f]huf/ ;+of]hs 0 1
66k|fljlws ;xfos 0 1

hDdf 285 387



भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ ददवसीय कायषक्रम तथा अन्य कायषक्रम सहजीरण १०,०० २,०८ २०.८५ ७,९१
२ सामी पररयोजिा सम्बन्िी कायषक्रम १०,०० ४,६३ ४६.३७ ५,३६

जम्मा २०,०० ६,७२ ३३.६ १३,२७

nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=43410146420196089
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36163839393970712


प्रगनत वववरण आ.व २०७७।०७८ दोश्रो चौमाभसक

आन्तररक व्यवस्थापि तथा खररद शाखा

क्र.
सं.

कायफक्रम विननयोजित
रकम

मखु्य कायफरु खर्फ भएको
रकम

कैफर्यत

१ सवारी साधन ४००००००० ववद्यतुिय वोलपत्रवाट व्याक्हो लोडर‚
रोलर ‚मोटर ग्रडेर िथा गारवेज 
कम्प्याक्टर खररद

७४४९००० मोटर ग्रडेर िथा गारवेज 
कम्प्याक्टरको भकु्तानी हनु वााँकी

२ मेशिनरी िथा
औजार

९०००००० ववद्यतुिय वोलपत्रवाट तडजल जेनेरेटर खरीद भकु्तानी हनु वााँकी



k"jf{wf/ dxfzfvf

क्र. संख्या वववरण योजिा संख्या कैक्रफयत
१ ५० लाख भन्दा वढी वजेटको आयोजिा २१

२ ५लाख देखख ५० लाख सम्मको आयोजिा २३८

३ ५ लाख भन्दा कम वजेटको बयोजिा ८७९

जम्मा ११३८

आ.व २०७७/०७८ को दोश्रो चौमाभसक 

वजेटको आिारमा योजिा



क्र. 
संख्या वववरण योजिा संख्या

हालसम्म 
सम्झौता/स्वीकृत 
भएका कायषक्रम 

संख्या

सम्पन्ि कायषक्रम 
संख्या

प्रक्रक्रयामा रहेका 

कैक्रफयत

१
िगरपाभलका

स्तरीय २२६ १०५ २०

२ वडा स्तरीय ९१२ ४८९ १०१

जम्मा ११३८ ५९४ १२१

योजिा ववतरण अवस्था



क्र. संख्या वववरण योजिा संख्या कैक्रफयत
१ उपभोक्ता सभमनत माफष त २२६

२ निमाषण व्यवसायी माफष त ९१२

३ गैरसरकारी ससं्था माफष त 0

४ अन्य 0

जम्मा ११३८

योजिा कायाषन्वयि अवस्था



nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) भौनतक प्रगनत

१ खािेपािी
१५९९०००० ४०९५००० २५ ४०

२ भसाँचाई

३ जलासय ५०००००० १०
४ सडक टेन्डर ७४०००००० २५
५ कल्भटष २३९५०००० ८३५०००० ३५ ५०
६ भवि टेन्डरवाट ३२५००००० २५
७ गतसालको सडक वोडष १००००००० ८४४९७७१ ८४.५७ १००



लस.
नं सूर्क ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ आ.ि. ०७७/७८ मा 

थप भएको

आ.ि. 
०७७/७८को
हािसम्मको
कूि िम्मा

कैफर्य
त

१ कालोपत्रे क्रक.मी. १८.३७ १४.५३ ६.३३ १७.१६ ५६.३९
२ ग्राभेल क्रक.मी. १४.२५ १६.५३ १७.९८ १८.५५ ६७.३१
3 ियााँ स्थािीय सडक निमाषण (Track 

Opening)
क्रक.मी. १३.३७ १४.४८ १९.६८ ९.३८ ५६.९१

4 सडक नियभमत ममषत क्रक.मी. ६.३५ २६.३५
5 सडक स्तरोन् िती क्रक.मी./मी

. १२.८५ ३०.८५
6 स्थािीय सडकको संख्या संख्या १४३ १९३
7 सडक यातायातको कूल लम्बाई क्रक.भम. ५७.२०
8 स्थािीय सडक पुल निमाषण सम्पन्ि वटा १८ ६७
९ झोलुङ्गे पुल निमाषण सम्पन्ि वटा ० ० ० 0 २

निमाषणाधिि

१० आकासे पुल वटा ० ० ० ० 0
११ स्यािीटरी ल्याण्डक्रफल सार्टको निमाषण वटा ० १

१२ गा.पा./ि.पा.को केन्रबाट वडा कायाषलयसम्म 
सडक यातायात जोडडएका वडा वटा १९ १९

हाल सम्म भौनतक प्रगनत वववरण



लस.
नं सरू्क ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ आ.ि. ०७७/७८ 

मा थप भएको

आ.ि. 
०७७/७८को
हािसम्म
को कूि 
िम्मा

कैफर्
यत

१३ खािेपािी सवुविा थप उपलब्ि
गराईएको घरपररवार संख्या १ २ १५ ५ २३

१४ खािेपािी सवुविा  उपलब्ि गराईएको 
घरपररवार

संख्या १८० ३५० ९८० ९९२ २५०२
१५ पाकष  निमाषण संख्या १ २ ५ ३ ११
१६ ढल निमाषण क्रक.मी १.२५ २.१८ ७.३८ १८.६८ २९.४९
1७ उत्पाददतववद्यतु क्षमता क्रक.वा. ० ० ० 0 0
१८ वकृ्षारोपि संख्या १०६५ १२५४० १५८२ १६५५ १६८४२
१९ िदी नियन्त्रण क्रक.मी २.८४ १.२५ २.३३ ६.६५ १२.७७
२० सामाजजक भसाँचाई हेक्टर १०५.३३ ८५.६५ ९९.२ ११५.१ ४०५.२६
२१ ववद्यतु प्रसारण लाईि ववस्तार क्रक.मी २.७८ ३.३४ ६.५३ ८.३७ २१.०२
२२ स्वस्थ खािेपािी सवुविा पगेुको 

जिसंख्या
घरपरर
वार २०४३०

२३ ियााँ ववद्यालय भवि निमाषण संख्या २ १ ६ ५ १४
२४ ियााँ कक्षा कोठा सम्पन्ि संख्या २ ३ ५

हाल सम्म भौनतक प्रगनत वववरण



लस.
नं सरू्क ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ आ.ि. ०७७/७८ 

मा थप भएको

आ.ि. 
०७७/७८को
हािसम्म
को कूि 
िम्मा

कैफर्
यत

२५

स्वास््य संस्थाको संख्या 
(अस्पताल, स्वास््य केन्र,

स्वास््य चौकी, उप स्वास््य 
चौकी, आयुवेद सेवा 
केन्र,क्रकभलनिक,बधथषङ सेन्टर) 
निमाषण

वटा २ २ २ ११ १७

२६ ववद्युत सेवा पुगेको जिसंख्या प्रनतश
त ५ ९०

२७ रोजगारी सजृिा (स्थािीय 
तहको सबै कायषक्रमबाट)

श्रमदद
ि

२८ यात्र ुप्रनतक्षालय संख्या १ १ ० २ ४
२९ सामुदानयक भवि निमाषण संख्या ४ ३ ७ ७ २१

हाल सम्म भौनतक प्रगनत वववरण



खर्फ अिस्था

क्षेत्रगत आयोजिाहरु जम्मा योजिा
संख्या 

जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

िगर स्तरीय पूवाषिार १८५ ३६,६९,३८ ८,३२,४८ २२.६८ २८,३६,८९
सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायषक्रम (शसतष अिुदाि) १६३ ६८,१४,९४ २६,६७,७५ ३९.१४ ४१,४७,१८

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायषक्रम सवै ३४ १४,५८,५० १,४०,३४ ९.६२ १३,१८,१५

जम्मा ११९४२८२ ३६४०५७ ३० ८३०२२२



भवन अनमुति िथा मापदण्ड कायाान्वयन िाखा
आ.व. ०७७/०७८

१ घर भवन स्थायी पास संख्या :२०४
२ साधारण घर              :१३६
३ अतभलेशखकरण परुानो दिाा भएका :१९६



Jfftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvfsf] nflu cf=j= 

@)&&÷)&*  df

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= @ s/f]8 ७३ nfv५० हजार
s"n vr{             M ?= १करोड २१ लाख ५८ हजार
vr{ gePsf] /sd M ?=१करोड ५१ लाख ९१ हजार
ljQLo k|ult M   ४४.४५ k|ltzt

ef}lts k|ult M   ४८ k|ltzt
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nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf
भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा

बजेट खचष खचष(%) मौज्दात
१ अिगुमि पश्चात सभमनतको निणषयअिसुार ववपतबाट क्षनतभएका 

भौनतक सरंचिा ममषत । ४०,०० २१,६० ५४.०२ १८,३९

२ खरको छािो ववस्थापि कायषक्रम निरन्तरता ७६,५० ० ० ७६,५०
३ जलाशय क्षेत्रमा साविािी सदहतका सब ैजािकारी ददिे बोडषहरु रा्े ५,०० ० ० ५,००
४ दघुषटिा न्यनुिकरणका लाधग जेब्रा क्रभसङ तथा ट्राक्रफक लाईनिङको 

निमाषण १५,०० ० ० १५,००
५ िदी क्रकिारामा तटबन्ि तथा तारजाली खररद । २०,०० ० ० २०,००
६ क्रफल्ड अिगुमि र बठैक खचष ३,०० ० ० ३,००
७ लखि पाकष  र गलुररया पाकष मा हररयाली प्रवद्षिि ३,०० ० ० ३,००
८ ववपद् व्यवस्थापि तथा खोज उद्िार सम्बन्िी सामग्री खररद १०,०० ४,९७ ४९.७९ ५,०२
९ ववरुवा खररद तथा वडा कायाषलयहरु माफष त ववरुवा ववतरण र 

हररयाली प्रवद्षिि १,०० ० ० १,००
१० स्थािीय ववपद् प्रनतकायष योजिा निमाषण ३,०० ० ० ३,००
११ स्थािीय ववपद व्यवस्थापि कोर् ९५,०० ९५,०० १००. ०
१२ सामदुानयक विहरुको त्यांक सकंलि तथा उपभोक्ता समहुहरु 

साँग छलफल । २,०० ० ० २,००
जम्मा २,७३,५० १,२१,५८ ४४.४५ १,५१,९१

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=40947103368280242
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=71301004559515969
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=64422395460240955
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=64484492519422460
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=5304757628484428
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=12909590076522822
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=39522708253514793
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=42948134297318218
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=43230893131541390
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7062179582232421
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=51494057769365672
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=54536636633595050
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ आर्षनिक परीक्षण ५,०० ० ० ५,००
२ घोराही प्यठूाि सडक खण्डको िवलपरु टोलसम्म धग्रिबेल्टमा 

हररयाली र सौन्दयष प्रविषि ७,०० ० ० ७,००

३ घोराहीचोक देखख कटुवाखोलासम्मको धग्रि बेल्टमा प्रबद्षिि 
कायष । १२,०० ० ० १२,००

४ जजङगल १,०० ० ० १,००
५ िाभमषक तथा पयषटकीय क्षेत्रमा सरसफाई अभभयाि सञ्चालि २,०० ० ० २,००
६ िाला सरसफार् ३,०० ० ० ३,००
७ िालामा शौचालय जोडकेा बन्द गराउिे कायषक्रम १,०० ० ० १,००
८ पणूष सरसफाई कायषक्रम ५,०० ० ० ५,००
९ पलाजष्टक खररद योजिा ६,०० ० ० ६,००
१० पषु्प बबरुवा खररद १,५० ० ० १,५०
११ बायोग्यााँस प्लान्टका लाधग गल्िे फोहरलाई घरिुरी स्तरमा 

छुट्टाउिे कायषक्रम ४,५० ० ० ४,५०

nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf



भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१२ माभसक रुपमा सरसफाई अभभयाि सञ्चालि कायषक्रम ३,०० ० ० ३,००
१३ ल्याण्डक्रफल सार्ट क्षेत्रमा स्प्रे १,५० ६ ४.४३ १,४३
१४ ल्याण्डक्रफल सार्टमा ददशाजन्य बस्तबुाट ग्यााँस उत्पादि 

गिष आबश्यक अध्ययि ५० ० ० ५०
१५ ल्यान्डक्रफल्ड सार्टमा हररयाली पाकष  बकृ्षारोपण १,०० ० ० १,००
१६ लास ब्यवस्थापि (पश ुसमेत ) १,०० ० ० १,००
१७

सर सफाई कायषमा उत्कृष्ट कायष गिे टोल ववकास 
ससं्था, बबद्यालय, सघं ससं्था र कमषचारीलाई परुस्कृत 
तथा सम्माि गररिेछ

२,०० १,५० ७५. ५०
१८ सरसफाई स्वयम सेवक २,०० ० ० २,००
१९ सरसफाईका लाधग सामाग्री खररद रेिकोट लगायतका 

सामाि ५,०० ३१ ६.२७ ४,६८
२० सवारी साििबाट उत्पादि हुिे फोहर निरुत्सादहत 

कायषक्रम १,०० ० ० १,००
२१ सशङ्क टयाङकले सफार् गरे बापत कमषचारी प्रोत्साहि १,०० ० ० १,००
२२ सावषजनिक चौपाया ब्यवस्थापि चाक्लीघाट समेत १५,०० ७६ ५.०९ १४,२३

कुल जम्मा ८१,०० २,६४ ३.२६ ७८,३५

nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf



निोकीएको काम

१ चेपे ड्याममा िारबार गरी बकृ्षारोपण गरेको ।
२ ल्याण्डविल साइटमा तभत्र बाटो तबस्िार 
३ ल्याण्डविल साइटको िोहर ब्यवस्थापन सधुार
४  सरसिाइ रुट पनुराबलोकन गरी िोहर ब्यवस्थापन गरेको ।
५ तग्रन बेल्ट ब्यवस्थापनमा तनरन्िरिा 



कुल ववतनयोशजि रकम : ५३५६०००००। ( तत्रपन्न करोड छपन्न लाख मात्र )

कुल खचा भएको रकम :    २२८९३३१३९।  ( बाइस करोड उनानब्ने लाख
तिरानब्बे  हजार पाच सय उन्चातलस मात्र
हजार १ सय उन्चालीसमात्र )

कुल खचा नभएको रकम : ३०६६६६८६१ । ( िीस करोड छैसठी लाख छैसठी 
आठ सय एकसठी मात्र
ववशिय प्रगति : ४२.७४ प्रतििि 
भौतिक प्रगति : 

lzIff, o'jf tyf v]nv'b dxfzfvf



लक्ष्य तोक्रकएका कायषक्रम :
ससतफ अनुदान

क्र स कायफक्रमको नाम विननिोजित
बिेट

खर्फ रकम विविय 
प्रगती

भौनतक प्रगनत कैफर्यत

१ सनघय सरकारको कायषक्रम ५२३६०० २२७४५६।१३९
४ िगरपाभलकाबाट ववनियोजजत

बावर्षक बजेट
१२००० १४७७।४



लक्ष्य तोक्रकएका कायषक्रम :
बावषफक बिेट
क्र स कायफक्रमको नाम विननिोजि

त बिेट
खर्फ 
रकम

विविय प्रगती भौनतक प्रगनत कैफर्यत

१ z}lIfs Sofn]08/ १५० 0 0
२ z}lIfs a'n]6Lg १५०
३ cGt/ ljBfno cltl/St lqmofsnfk

k|ltof]lutf

१५० ० ०

४ बैकजल्पक प्रणालीबाट भशक्षण सहजजकरण 
एव भशक्षण सामाग्री छपार्

६०० 0 0

५
pkd]o/ sk elnjn df lj :t/df

५०० ५०० 0

६ मयेर कप फुटवल ७०० ७०० 0

६ समावेशी भशक्षा सम्बजन्ि त्याङ 
सकलि

१०० ० 0

७ अिगुमि कायषक्रम ३०० ० 0



लक्ष्य तोक्रकएका कायषक्रम :
बावषफक बिेट

क्र स कायफक्रमको नाम विननिोजित 
बिेट

खर्फ 
रकम

विविय प्रगती भौनतक प्रगनत कैफर्यत

८ c:yfoL lzIfs egf{sf] nflu k|Zgkq

lgdf{0f sfo{qmd

२०० 0 0

९
5fqfa[lQ OlGhlgo/ 8fS6/

१६०० 0 0 निणषय भएको

१०
gu/ lzIff of]hgf update २०० 0 ०

११
gu/ :t/lo kl/Iff ;+rfng vr{

२०००० 0 0

१२ िगरस्तरीय युवा प्रनतभाको 
खोज

१५० 0 0



लक्ष्य तोक्रकएका कायषक्रम :
बावषफक बिेट

क्र
स 

कायफक्रमको नाम विननिोजित 
बिेट

खर्फ 
रकम

विविय प्रगती भौनतक
प्रगनत

कैफर्यत

१३
gofF jfn ljsf; ;sfx?nfO{ k|f]T;fxg २१०० ९९७।५ 0

१४ प्रा वव ववद्यालयहरुमा थारु भार्ाको
पाठ्यक्रम निमाषण

२०० 0 0

१५ मा वव भशक्षक अिुदाि रकम २२०० ३५९।९ ०

१६ शैक्षक्षक उपलब्िी कायषक्रम १०० 0 0

१७ lzIfs b/aGbL ldnfg tyf ljBfno

gSzf+sg

२०० 0 0

२१ ;+:yfut ljBfnosf] sIff !! kl/Iff

Joj:yfkg

200 0 0



लक्ष्य ितोक्रकएका कायषक्रम :

• नगर शिक्षाको बैठक सञ्चालन ।
• प्र अ व्यवस्थापको लातग सहशजकरण
• ववद्यालय थप कक्षा सञ्चालनको अनमुति ।
• ववद्यालयको सहमतिको आधारमा शिक्षक सरुवा ।
• नयााँ शिक्षक तनयकु्ती।
• ववतभन्न ववद्यालयहरुमा सञ्चालन भएका तसकाइ केन््को अनगुमन ।
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ HMIS छपाई ३,०० ० ० ३,००
२ HMIS माभसक प्रनतवेदि सभमक्षा स्वास््य ससं्था प्रमखु तथा ताभलम ४,०० २,६९ ६७.२८ १,३०
३ PNC 3 Visit प्रोत्साहि कायषक्रम ३,०० ० ० ३,००
४ RRT गठि ३,०० ० ० ३,००
५ आईसोलेसि वाडष ब्यबस्थापि २३,४५ २३,४५ १००. ०
६ आाँखारोग मोनतबबन्दकुो निशलु्क अपरेशि रक्षाचौर आाँखा अस्पतालको 

समन्वयमा ५,०० ० ० ५,००
७ आयवेुद और्िी खररद ३,०० ० ० ३,००
८ आयवेुद और्िी सदहत ववशरे्ज्ञ सेवा /भशववर सचंालि सामदूानयक 

आयवेुदक अस्पताल समेतको सहकायषमा ३,०० ० ० ३,००
९ उपप्रमखु आमा सरुक्षा खत्रकेु बचत कायषक्रम ५,०० १,०५ २१.०९ ३,९४
१० एम्बलेुन्स र शब बाहि ब्यबस्थापि ५,०० ० ० ५,००
११ औजार उपकरण खररद ५,०० ० ० ५,००
१२ और्धि खररद १०,५४ ० ० १०,५४

१३ कोरोिा प्रबिषिात्मक कायषक्रम २०,०० ७,९७ ३९.८५ १२,०२

१४ कोरोिा बबरामी उपचार प्रबिषिात्मक जिशक्ती ब्यबस्थापि ५,०० ० ० ५,००

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=45643957500907737
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=41116570257308523
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27800048769811122
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=20993556415911285
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66237590672558211
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=24879520749200147
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=59938820823641192
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3557199362522870
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=37146007909709075
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=39904141146669072
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=67324503296867688
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=58007716550871477
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=50340950806713638
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=61497673734508856
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१५ घोराही उपमहािगरपाभलकामा जेष्ठ िागरीक जजल्ला संघ अन्तगषत तेरौतेमा स्वास््य कायषक्रम 
संचालि र जिशक्ती व्यवस्थापि ३,०० २,०९ ६९.८ ९०

१६ ज्यष्ठ िागरीक घर दैलो स्वास््य जााँच कायषक्रम १०,०० ९५ ९.५ ९,०५

१७ िगर प्रमुख रक्त संचार कायषक्रम ५,०० ० ० ५,००

१८ निशुल्क एम्बलेुन्स सेवा ३,०० ० ० ३,००
१९ निशुल्क स्वास््य सेवाको लाधग  और्िी तथा औजार उपकरण खररद ३०,०० ० ० ३०,००
२० भान्सा सुिार कायषक्रम ५,०० ० ० ५,००
२१ मदहला स्वास््य स्वयम सेववका प्रबिषि कायषक्रम ६,०० ३,०८ ५१.४२ २,९१

२२ मािभसक स्वास््य प्रबिषि तथा लागु और्ि दबु्यषशनि कायषक्रम ५,०० ० ० ५,००

२३ शहरी स्वास््य केन्र उत्साहटोल भवि निमाषण/ममषत २०,०० ० ० २०,००
२४ स्थापिा भएका र थप भएका शहरी स्वास््य केन्र स्वास््य संस्था संचालि अिदुाि ९०,०० ६४,३९ ७१.५५ २५,६०

२५ स्वास््य चौकी ििाष भवि निमाषण/ममषत १०,०० ० ० १०,००

२६ स्वास््य चौकी सौंडडयार भवि निमाषण/ममषत १५,०० ० ० १५,००
२७ स्वास््य संस्थाको व्यवस्थापि खचष मसलन्द समाि, पािी, बबजलुी, संचार भिा मण मण खचष ३,०० ० ० ३,००
२८ संस्थागत पररवार नियोजि जक्लनिक भवि निमाषण/ममषत २५,०० ० ० २५,००
२९ भसकलसेल एनिभमया अभभयाि कायषक्रम ५,०० ० ० ५,००

जम्मा ३,३३,०० १,०५,६९ ३१.७४ २,२७,३०

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=34006301161737719
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38039667618115135
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=40930738136582281
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=52131804491569478
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35729454311755806
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=46773945690588994
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=39803763027271
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=11929385391899396
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=62512614724368564
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66911345842625487
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=2650591888324591
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=30234161249522828
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=68084877685634214
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=60934880660562526
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=67167997979250699
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आ.व. : २०७७/७८ अविी : २०७७/०४/०१-२०७७/०८/०९ बजेट उपशीर्षक : मदहला वालवाभलका तथा सामाजजक ववकास क्षेत्र : सामाजजक ववकास

भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ १९ वटै वडामा यवुा क्लव पररचालि १,७६ ० ० १,७६
२ अिगुमि तथा सपुररवेक्षण गाडी हायर समेत १,७३ २२ १२.६८ १,५१
३ अन्तर पसु्ता हस्तान्तरण कायषक्रम जेष्ठिागररक तथा जेष्ठ 

कमषचारी ५० ५० १००. ०

४ आधथषक रुपले ववपन्ि अपाङगलाई सहायक सामग्री ववतरण तथा 
कायषक्रम पिुषस्थापिा केन्र सहयोग २,०० २,०० १००. ०

५ एफ एम तथा पत्रपबत्रका प्रकाशि, सचंालि बालमतै्री ५० ० ० ५०
६ क्रकशोर क्रकशोरी सचूिा परामशष केन्र सचंालि ४० ० ० ४०
७ क्रकशोरीहरुको बालमतै्री तथा क्रकशोरी भशक्षा सम्वजन्ि ताभलम ७० ७० १००. ०
८ जेष्ठ िागररक पररचय पत्र तथा अपाङगता पररचयपत्र ववतरण 

भशववर ५० ० ० ५०
९ जेष्ठिागररक ददवा सेवा केन्र सचंालि निरन्तरता १,५५ ० ० १,५५
१० तरेौटे वदृ्िाआश्रम व्यवस्थापि तथा नियभमत सहयोग १,०० १,०० १००. ०
११ बाल कोर् पररचालि ५० ० ० ५०
१२ बाल भेला १,१० ० ० १,१०

१३
बाल सरंक्षण तथा बालवववाह न्यिूीकरण टोल ववकास ससं्थाका 
पदाधिकारी अभभमखुीकरण कायषक्रम तथा टोलटोलमा
जिचेतिामलुक प्रचार प्रसार र मार्क्रकङ्ग

१,६० ० ० १,६०

१४ बालबाभलकाको त्यांक सकंलि कम्पायल १,०० ० ० १,००



आ.व. : २०७७/७८ अविी : २०७७/०४/०१-२०७७/०८/०९ बजेट उपशीर्षक : मदहला वालवाभलका तथा सामाजजक ववकास के्षत्र : सामाजजक ववकास

भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१५ बालमबैत्र सचुक वारे बालबाभलका तथा वाल सरंक्षण सभमनतको 
सदस्यको लाधग ताभलम १,०० ० ० १,००

१६ बालमतै्री कायषक्रमका लाधग अिगुमि तथा सपुररवेक्षण सवारी 
सािि १,५० ० ० १,५०

१७ बालमतै्री आचार सदंहता कायषयोजिा तयारी फल्याक्स वोड १,५० ० ० १,५०
१८ बालमतै्री आचार सदंहता कायषयोजिा निमाषण टोलमा २,०० ० ० २,००
१९ बालमतै्री तथा लङै्धगक दहसंा नियन्त्रीत वडा घोर्णा वडा १२ को 

लाधग आवश्यक प्रक्रक्रया ५,०० ० ० ५,००

२० बालमतै्री तथा लङै्धगक दहसंा निवारणका फ्लेक्स,्पम्प्लेड छपाई 
तथा निमाषण वडा तथा टोलमा २,०० ० ० २,००

२१ बालमतै्री वडा घोर्णाको लाधग सचुक फ्ल्याक्स होडडड.वोड निमाषण 
वडामा २,०० १,३५ ६७.८ ६४

२२ बालमतै्री सचुक र प्रक्रक्रया ,श्रभमक बालबाभलकाबारे लधैगक दहसंा 
अभभमखुीकरण टोल ववकास ससं्थाका पदाधिकारी ३,८० ३,८० १००. ०

२३ बालमतै्री स्थािीय शासिबारे जािकारी भशक्षक र अभभभावकको 
लाधग अभभमखुीकरण १,०० ० ० १,००

२४ बालमतै्री सम्वजन्ि सव ैवडामा बाल सरंक्षण सभमनतलार् गोष्ठी १,०० १,०० १००. ०
२५ मकु्त कमलरीहरुलाई क्षमता अभभवदृ्िी कायषक्रम २,०० ० ० २,००
२६ मशु्लीम मदहलाहरुलाई भसपमलूक ताभलम ववउ पजुी १,२० ० ० १,२०
२७ मदहलाहरुको लाधग भसप ववकास तथा आयआजषि कायषक्रम ४,०० ० ० ४,००



आ.व. : २०७७/७८ अविी : २०७७/०४/०१-२०७७/०८/०९ बजेट उपशीर्षक : मदहला वालवाभलका तथा सामाजजक ववकास के्षत्र : सामाजजक ववकास

भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

२८ मदहलाहरुको लाधग भसप ववकास तथा आयआजषि कायषक्रम ववउ पजुी 
तथा मेशीिरी औजार ३,७० ० ० ३,७०

२९ लधैगक निनत निमाषण कायषक्रम गोष्ठी तथा सभमनत निमाषण ७० ७० १००. ०
३० लङै्धगक सामाजजक समावेशीकरण तथा प्रजिि स्वास््य ताभलम टोल 

ववकास मदहलाहरुको लाधग १,५० १,५० १००. ०
३१ लङै्धगक दहसंा निवारण कोर् निरन्तर पररचालि ५० ० ० ५०
३२ लडैङगक दहसंा बबरुद्ि टोल ववकासका लााधग क्षमता ववकास ताभलम २,०० २,०० १००. ०
३३ वेवारीसे मािव व्यवस्थापि २,०० २७ १३.७५ १,७२
३४ वस्तजुस्थती पसु्तक तयार, प्रनतवद्िता निमाषणमा सहयोग १,५० ० ० १,५०

३५ ववद्यालयमा बालबाभलका ,भशक्षक,अभभभावक बीच 
वालवववाह,न्यिूीकरण लधैगक दहसंा निवारा वारे अन्र्तक्रक्रया ३,५५ ३,५५ १००. ०

३६
सडक तथा जोखखखमका बालबाभलका उद्िार तथा पिुषस्थापिा 
(पररवार र वाल गहृमा)थप भशक्षामा पोर्ाक तथा स्टेशिरी समेत 
सहयोगश्रभमक, जोखखकमा परेको र ववद्यालय जािबाट बजञ्चत 
बालबाभलकाको व्यवस्थापि

३० ० ० ३०

३७ सडक तथा जोखखममा परेका बालबाभलकाको लाधग आकाजस्मक बाल 
सरंक्षण केन्र स्थापिा तथा सचंालि अिदुाि ५,०० ५,०० १००. ०

३८ स्थािीय स्तरमा सचंाभलत शान्तीबालगहृलाई सचंालि अिदुाि ६,४० ६,४० १००. ०
३९ सेवा केन्र सचंालि ५,०० २,९१ ५८.२९ २,०८

कुल जम्मा ७५,०० ३२,९१ ४३.८८ ४२,०८



लक्ष्य ितोक्रकएका  कायषक्रम
वेववरसे सडक मािव व्यवस्थापि २२ जिा
सस्था सधुचकृत ७
सस्था िववकरण २७
लधगक दहसा िवरणा सेवा केन्द् ३२ जिा वच्चा ११ जिा
अपाग पररचय ववतरण ६०१
ज्येर्ठिाधगरक पररचयपत्र ववतरण ७१७१
सस्था िववकरण भसफाररस २७
अिाथ तथा वेववरसे बालक व्यवस्थापि १२

काम गदाष आर्परेका समस्यााः
लधैगक दहसा प्रभाववत आपतकाभलि मदहला सेवा केन्रमा जजल्ला प्रहरी कायाषलयवाट लधैगक दहसा वाहेकका मदहलालार् पनि बारम्वार पठााँर् 
रहिेहुदा   मापदण्ड ववपररत हुिकुा साथै लधैगक दहसा प्रभाववत मदहलाहरुको गोपिीयता तथा सवेदिशीतामा समस्या भएको ।

शाखा महाशाखा ववच समन्वयमा केही कमी जस्त ै
बालमतै्री कायषक्रम सचुक परुा गिष सव ैशाखा महाशाखा सङ सम्वजन्ित रहेको तर काम गदाष आआफ्ि ैढग वाट गररएको सभमनत गठि तथा 
स्कुल कायषक्रम अदद

समािािका उपायहरु
लधैगक दहसा वाहेकका मदहला बालबाभलकालार्  लधैगक दहसा प्रभाववत आपतकाभलि मदहला सेवा केन्रमा रा्ुपिे हुाँदा मापदण्ड ववपररत हुिकुा 
साथै लधैगक दहसा प्रभाववत वाहेकका मदहला बालबाभलकालार् व्यवस्थापि गिे  स्थाि हुि ुपिे
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कुि कायफक्रम
सखं्या

हािसम्म
सम्झौता/स्िीकृत
भएका कायफक्रम
सखं्या

सम्पन्न कायफक्रम
सखं्या

प्रफक्रयामा रहेका कैफर्यत

४ ४ ३ १ ४ वटा कायषक्रमा १ 
वटा आयोजिाको
कायाषन्वयमा रहेको
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भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको 
िाम

जम्मा

बजेट खचष खचष(%) मौज्दात भौनतक प्रगनत
१ अिुगमि १,०० ० ० १,०० ५

२
अिलार्ि व्यजक्तगत घटिा दताष
तथा सामाजजक सुरक्षा सम्बन्िी 
ताभलम

३,०० १,६६ ५५.५७ १,३३ ३०

३ िागररक सचतेिा कायषक्रम ४,०० १,७६ ४४.२३ २,२३ २०

४
सामाजजक सुरक्षा सम्बन्िी बैकहरु 
तथा सरोकारवालाहरुसाँग 
अन्तरक्रक्रया कायषक्रम

२,०० ७२ ३६.२५ १,२७ १०

कुल जम्मा १०,०० ४,१६ ४१.६१ ५,८३ ६५
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सामाजजक सुरक्षा कायषक्रम

व्यशक्तगि घटना दिााको संशक्षप्त प्रतिवेदन

क्रसं वििरण िाभग्राही सङ्खख्या २०७७/७८ को रु. कैफर्यत
१ जेष्ठ िागररक ७६१८ ८५६९९५८१
२ आधथषक रुपले ववपन् ि
३ अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यजक्त २९७६ २३४७५५६४

४ असहाय एकल मदहला १९५५ १५४८६५५६
५ अपाङ्गता भएका ९३१ ७६९१४८०
६ बालबाभलका २१४७ ३२२१३४३
७ आफ्िो हेरचाह आफै गिष िसक्िे
८ लोपोन्मखु जानत २५ २९७०००
९ प्रदेशबाट सशतष सामाजजक सरुक्षासाँग 

सम्बजन्ित कुि ैकायषक्रममा सशतष अिदुाि 
प्राप्त भएको भए उल्लेख गिे

१० स्थािीय तहको सामाजजक सरुक्षासाँग 
सम्बजन्ित कुि ैकायषक्रम भए उल्लेख गिे
कुल १५६५२ १३५८७१५२५
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम ववनियोजि खचष खचष (%) मौज्दात
१ अिगुमि खचष ६० ० ० ६०
२ अम्रपाली 1000 दशहरी 2500 भलची 1500 रुखकटहर 200 

अम्वा 200 (मोटाभलदट+प्याक्रकङ्ग चाजष सदहत) १,२६ ० ० १,२६
३ आकजश्मक वाली सरंक्षण सेवा ३,०० ९९ ३३. २,०१
४ उन्ित ववउ बबतरण 6०% अिदुािमा मकै, िाि, गहुाँ ७,२० ४,७३ ६५.८१ २,४६
५ उन्ित ववउ मकै, िाि, गहुाँ, ढुवािी ६० ० ० ६०
६

कृबत्रम जलाशय क्षेत्र वपडडत निम्ि बधगषय 
कृर्क/सकुुम्वासीलाई कृवर् यान्त्री करण/भसचंाईको लागी 
पाईप/मोटर/पजम्पङ्गसेट आदद पणूष अिदुाि सहयोग

१,०० ० ० १,००
७ क्रप कटीङ्ग िाि गहु मकै ३९ १३ ३३.३३ २६
८ कृवर् यान्त्रीकरण औजारहरु ववतरण 60% अिदुाि १४,५० ० ० १४,५०
९ कागती बाली क्षेत्र ववस्तार 60% अिदुािमा ववरुवा ववतरण 

ढुवािी प्याक्रकङ्ग चाजष मोटालीटी सदहत १,५० ० ० १,५०
१० दट.वप.एस आल ुबबया ववउ ववतरण 60% अिदुािमा आल ु

वाली कृर्क समहूहरुलार् ववतरण २५ ७ ३०. १७

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=10015163256153639
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=24030627603762038
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=2173889874136232
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36712822263279071
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=26735201632853067
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=57074626499587267
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=69004253559069470
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=64993234069970051
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=4625822959247328
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=8875271460274868
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भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम ववनियोजि खचष खचष (%) मौज्दात
११ िाि ददवस ५० ० ० ५०
१२ प्याज/लसुि ववउ बबतरण 6०% अिुदािमा २,०० १,९८ ९९. २
१३ प्याज/लसुिको ववउ ढुवािी १० ० ० १०
१४ फलाम स्टक्चर प्लाजष्टक टिेल प्रोफाईल जडडत निमाषण 

6*12 मीटर 75 % अिुदाि ३०,०० ० ० ३०,००
१५

बर्े फलफूल ववतरण 60 % अिुदाि अम्रपाली 1000 
दशहरी 2500 भलची 1500 रुखकटहर 200 अम्वा 200
ववरुवा ववतरण

२,१० ० ० २,१०
१६ बर्े फलफूल ववरुवा ढुवािी ८० ० ० ८०
१७

ववज बदृ्धि गिे कृर्क समूह/कृवर् सहकारीहरुलाई 60% 
अिुदािमा मूल ववउ ववतरण ढुवािी समेत (िाि, गहुाँ, 
मकै/तोरी/मसुरो) ।

३,०० ७५ २५.१७ २,२४
१८ सम्पूणष कायषक्रम सञ्चालि गिष एकमुष्ट दै.मण .भ. ३,०० ६९ २३.३२ २,३०
१९ सािा भसचाई (मोटर/पाईप/पजम्पङसेट/पोखरी/कुवा र्िार 

निमाषण आदद)60% अिुदाि १७,०० ० ० १७,००
कुल जम्मा ८८,८० ९,३६ १०.५४ ७९,४३

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=28016969622859653
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=69523583468636594
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=33119845047040782
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=26409506694777038
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=1342928005733866
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=37218657719142613
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38327217405083016
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3522711555980615
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=18141669336458761


प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम
1 एक स्थानिय तह एक उत्पादि कायषक्रम सखं्या ८५ १७०० ५२५ 30.92%
2

कोभभड प्रभाववत भ ैगाउ फकेका कृर्कहरुलाई उत्पादि 
सामाग्रीमा अिदुाि सखं्या १०० २००० ९०७ 45.38%

3 सािा कृवर् औजार तथा यन्त्र उपकरणमा अिदुाि सखं्या ३५ १७५० टेन्डर प्रकृया
जम्मा ५४५०

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम
1 कृर्क दताष व्यवस्थापि कायषक्रम ३००
2 कृवर् तथा पशपुछंी सम्बन्िी त्याङ्क अध्याविी कायषक्रम १००

3
राजष्ट्रय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षामा टेवा 
पयुाषउिे बाली बस्तकुो सािा व्यवसानयक कृवर् उत्पादि 
केन्र(पकेट) ववकास कायषक्रम सञ्चालि

सखं्या ४ २००० सम्झौता भसैकेको

जम्मा २४००
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१ कृवर् भमटरको लागी भसफाररस ४०
२ कृवर् फमष दताषको लागी घरेलमुा भसफारीस २२९
३ अथष ववकास सभमनतको वैठक ५



kz' ;]jf zfvf 

िाखा/महािाखाको लातग आ.ब. २०७७/०७८ मा
तबतनयोशजि कुल बजेट रु ७७लाख ८०हजार

कुल खचा :  ९लाख ३० हजार

खचा नभएको रकम : ६८ लाख ४९हजार

तबशिय प्रगति   : ११.९६प्रतििि

भौतिक प्रगति   : २२ प्रतििि



कुल कायषक्रम संख्या

हालसम्म 
सम्झौता/स्वीकृ

त भएका 
कायषक्रम 
सख्या 

सम्पन् ि कायषक्रम 
सख्या प्रक्रक्रयामा रहेका कैक्रफयत 

३२ २५ ८ १७
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ Artificial insemination सम्वजन्ि कायषक्रम २३ १२ ५२.५७ १०
२ आकजस्मक रोग नियन्त्रण/पश ुस्वास्थ भशवर कायषक्रम ५० ० ० ५०
३ आन्तररक तथा वाह्य परजजवी नियन्त्रण ४४ २२ ५०.०५ २१
४ क्रकम्ब ुकािभा टु ववरुवा ववतरण ३२ १६ ५०. १६
५ गार्/भसैी एफ एम डी खोप पाररश्रभमक ५० ० ० ५०
६ गार्/भसैीमा एचएस एण्ड ववक्य ुखोप तथा भसरीन्ज/निडडल खररद 

पाररश्रभमक समेत २० ० ० २०
७ जै घासको ववउ ववतरण ३० ० ० ३०
८ दगु्ि ढुवािीमा जक्रकष ि ववस्थापि (भमल्क क्याि ववतरण) कायषक्रम ५० ४९ १००. ०
९ िमिुा खोर निमाषण सहयोग १० जिा प्रनत समह १,०० ० ० १,००
१० पश ुउपचारको लाधग और्धि खररद कायषक्रम ४,०० ० ० ४,००
११ पश ुववमा/ट्याधगङं कायषक्रम (मण मण/ईन्िि/ अिगुमि समेत) १,९८ ७९ ४०.०४ १,१८
१२ पश ुसेवा कायषक्रम मण मण खचष ७,०० ११ १.५७ ६,८९
१३ पश ुसेवा तफष  स्टाफ भमटींग १,०० ९० ९०.३ ९
१४ पासपालम सेट ववतरण १२ ४ ३३.३३ ८
१५ बाख्रामा वपवपआर खोप तथा भसरीन्ज निडडल खररद/ पाररश्रभमक २५ ० ० २५

१६ भसैीपालि समहुमा गोठ सिुारमा सहयोग ५ प्रती समहु (समहु 
निणषयवाट) १,२० ० ० १,२०
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१७ भैसीपालि समुहमा गोठ सुिारमा सहयोग ५ प्रती समुह (समुह निणषयवाट) २,४० ० ० २,४०
१८ मुत्र साँकलि सदहत भकारो सुिार 60 % अिुदाि १०,०० १,९४ १९.४ ८,०६
१९ माछा भुरा खररद तथा ववतरण अिुदाि ढुवािी समेत १,०० ० ० १,००
२० रेववज खोप खररद ढुवानि समेत कायषक्रम ३५ ३५ १००. ०
२१ ल्यापटप खररद ५७ ० ० ५७
२२ लागत सहभाधगतामा दगु्ि धचस्याि केन्र निमाषण ९,७७ ० ० ९,७७
२३ लागत सहभाधगतामा बंगुर प्रवदषि कायषक्रम १०,०० ० ० १०,००
२४ लागत सहभाधगतामा बाख्रापकेट संचालि कायषक्रम १०,०० ० ० १०,००

२५ वगुरमा स्वार्ि क्रफवर खोप तथा भसरीन्ज/निडडल खररद पाररश्रभमक समेत 
कायषक्रम २५ ० ० २५

२६ वडड षज्जो क्यास्टे्रटर खररद मध्यमस्तर ४७ ४६ ९९.९९ ०
२७ सुपरिेवपयर सेट ववतरण ढुवािी समेत ५० ० ० ५०
२८ सुम्वासेटरीया सेट ववतरण २५ ० ० २५

२९ सहकायषमा दटओसेजन्ट घासको ववउ ववतरण ढुवानि मण मण खचष समेत ९० ० ० ९०
३० सहकायषमा मागमा आिाररत कायषक्रम (५०%) अिुदाि १०,०० १,९० १९. ८,१०
३१ सहकायषमा ववर्षम घासको ववउ ववतरण १,४० १,४० १००. ०

३२ साप्ताहीक पशु स्वास््य सेवा सन्चालि ब्यबस्थापि वडा ि १ काडाखुदट ४० ४० १००. ०
कुल जम्मा ७७,८० ९,३० ११.९६ ६८,४९
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https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35327275541051305
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=54684864847890616
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=47097889871458207
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=15769623429632926
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=70709902907529267
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66184555228821194
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=57790299056606444
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38266575185523504
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38175897138282603
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38548521166710639
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=34492948840626134
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=12668579664861997
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=26092305508290977
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=59666297811127979
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=19257305597851324
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29158485961590023


ko{6g tyf ;+:s[lt k|j4{g zfvf

rf}dfl;s k|ult ljj/0f 

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= ५२ िाख
s"n vr{             M ?= ५४९०००
vr{ gePsf] /sd M ?= ४६५१०००
ljQLo k|ult M १०.५७ k|ltzt

ef}lts k|ult M १२ k|ltzt



आधथषक वर्ष २०७७।०७८ को चौमाभसक प्रगनत वववरण
कूल कायषक्रम 

संख्या हालसम्म संझौता/स्वीकृत भएका 
कायषक्रम संख्या

सम्पन्ि 
कायषक्रम सखं्या

प्रकृयामा
रहेका

कैक्रफयत

११ ७ ३ ४ प्रकृयामा रहेका ३ वटा 
कायषक्रम पूवाषिार शाखा माफष त 

सम्पन्ि हुिे
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nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbgsf] cj:yf

भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ अल्लोजन्य उद्यम प्रवद्षिि गिष अल्लो उद्यमीहरुलाई कच्चा पदाथष र 
मेभशिरी सहयोग ४,०० ० ० ४,००

२ कला,सादहजत्यक,सांस्कृनतक कायषक्रम प्रवद्षिि सहयोग ५,०० २,५० ५०. २,५०

३ गोरक्ष भसद्िरत्ििाथ मठको (योगी िरहरीिाथ पुस्तकालय र प्रभातकला 
केन्रको व्यवस्थापि सहयोग ) २,०० २,०० १००. ०

४ घोराही १० को ठााँटीगाउाँ  र २ को चपेे मा रहेको जलाशयलार् व्यवजस्थत गिष 
डुगंा, लार्फ ज्याकेट लगायतको सामग्री सहयोग ६,०० ० ० ६,००

५ थारु भार्ाको प्रचारप्रसार एवं प्रविषिका लाधग बुकलेट प्रकाशि (लौव अग्रासि 
साप्तादहकसाँगको सहकायषमा) १,०० ० ० १,००

६ परम्परागत जातीय वाद्यवादि सामग्री निमाषण एबम ्िाचका समुहहरुको 
प्रवद्षिि सहयोग ३,०० ९९ ३३.२६ २,००

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=49640705892542999
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=64088492822460084
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35567895993258962
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=58380946401556755
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=23503141986327410
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=25628652358246321
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भस.ि.ं कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

७ पयषटकीय स्थलहरु झजल्किे गरी होडडङ बोडष निमाषण ३,०० ० ० ३,००
८ पयषटि सचुिा केन्र निमाषण १०,०० ० ० १०,००

९ पयषटि सभमनतको निणषयका आिारमा कुि ैएक स्थािमा वपकनिक 
स्थल निमाषण १०,०० ० ० १०,००

१० पवूष बडहरा अिुरो भशव मजन्दर पवूाषिार निमाषण ५,०० ० ० ५,००

११ सचुिा सामग्री प्रकाशि( पोष्टर,फोटो एलबम, क्यालेण्डर आदद) ३,०० ० ० ३,००
कुल जम्मा ५२,०० ५,४९ १०.५७ ४६,५०

लक्ष्य ितोक्रकएका कायषक्रम
ऐनतहाभसक एवं पयषटकीय वजस्त लगायतका तस्वीरहरुको सकलि एवं फे्रभमङ गिे

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=34004846404390772
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=14765130068222243
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=45438803336157429
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=63279906646842074
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250754039060&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=58891953256471871


उपभोक्ता वहि संरक्षण  िाखा

ववतनयोशजि कूल वजेट : रु११५००००।–

कूल खचा            :रु.५५७०००।–

खचा नभएको रकम    :रु. ५९२०००।–

वविीय प्रगति      : ४८।४८ प्रतििि
भौतिक प्रगति         : ४९ प्रतििि



nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम
जम्मा

बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ उपभोक्ता दहत सम्बजन्ि संदेशमूलक सूचिा प्रकाशि तथा प्रशारण ९०,००० ० ० ९०

२ उपभोक्ता दहत सम्बन्िी कािुि निमाषण २,००,००० ० ० २,००

३ उपभोक्ता दहत सम्बन्िी जिचतेिामुलक कायषक्रम २,००,००० १,९७ ९८.८ २

४ खाद्य वस्तु पररक्षण १,५०,००० ० ० १,५०

५ ट्राक्रफक संकेत बोडष निमाषण (सािा) १,५०,००० ० ० १,५०

६ बजार अिुगमि(संयुक्त) ३,६०,००० ३,६० १००. ०
कुल जम्मा ११,५०,००० ५,५७ ४८.४८ ५,९२



सहकारी िथा रोजगार प्रवाद्धन िाखा

ववतनयोशजि कूल वजेट : रु.२५०००००।
कूल खचा  : रु.०।
खचा नभएको रकम   : रु.२५०००००।
वविीय प्रगति         :  ०   प्रतििि
भौतिक प्रगति         :  १२    प्रतििि



nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ उत्पादिमूलक सहकारी संस्थाहरुलाई कृवर् तथा उद्यम 
व्यवसायमा वस्तुगत सहायता अिुदाि ४,००,००० ० ० ४,००,०००

२ घोराही उमिपाको सहकारी नियमावली तयारी १,००,००० ० ० १,००,०००
३ सहकारी सम्बन्िी ववभभन्ि सूचिा प्रसारण ५०,००० ० ० ५०,०००
४ सहकारी ब्रोसर प्रकाशि ५०,००० ० ० ५०,०००
५ सहकारी लेखापालि ताभलम ४,५०,००० ० ० ४,५०,०००

६ सहकारी संघ संस्थाहरुववच कर व्यवस्थापि सम्बन्िी
अन्तरक्रक्रया कायषक्रम । १,५०,००० ० ० १,५०,०००

७ सहकारी संस्था एकीकरण अिुदाि ३,००,००० ० ० ३,००,०००
८ हस्तकला सामधग्र भशप ववकास ५,००,००० ० ० ५,००,०००
९ होजजयारी भशप ववकास ५,००,००० ० ० ५,००,०००

कुल जम्मा २५,००,००० ० ० २५,००,०००



िक्ष्य नतोफकएका कायफक्रमहरु 
१  सहकारी ननयमाििी तयारी ।
२ सहकारी िेखापािन तालिम ।
३ सहकारी सम्बन्धी सरू्ना प्रसारण ।



:f"rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf

क्र.स
.

शाखामा अन्तगषत वववरण कुल रकम

१ कुल ववनियोजजत बजेट रु. ३० लाख 
२ कुल खचष रु. ६ लाख २ हजार 
३ खचष िभएको रकम रु. २३ लाख ९७ हजार ५४०

४ ववतीय प्रगनत २०% 
५ भौनतक प्रगनत ६०%



nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf
भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम लक्ष र्काई

खर्फ रु. प्रगती
कुल 
खचष बजेट बााँकी प्रगती भार भौनतक 

प्रगती
ववविय
प्रगती कैक्रफयत

१ राजश्व प्रणाली सफ्टवेयरमा ई-वालेट जडाि तथा ववकास १ पटक ३००.०० ०.०० ३००.०० ०.०० १०.०० ०.०० ०.००

२
आवश्यकता अिुसार सूचिा प्रववधि स्रोतको समयािुकुल 
पुवाषिार तथा क्षमता ववकास १ पटक ४००.०० ०.०० ४००.०० ०.०० १३.३३ ०.०० ०.००

३
गत आ.व.को वावर्षक तथा चालु आ.व.को चौमाभसक प्रगनत 
सभमक्षा गोष्ठी ३ पटक १५०.०० ५२.४६ ९७.५४ २.०० ५.०० ३.३३ ३४.९७

४

ववकास पत्राकाररता, ई पत्रकाररता खोज पत्रकाररता पयषटि 
पत्रकाररता स्तम्भ लेखि लगायत ववर्यमा पत्रकारहरुको 
क्षमता अभभवदृ्धि कायषक्रम । १ पटक ५००.०० ०.०० ५००.०० १.०० १६.६७ १६.६७ ०.००

सम्झौता
भएको

५
उपमहािगरपाभलकाको सरकारी दस्तावेजहरु थारु भार्ामा 
अिुवाद १ पटक २५०.०० ०.०० २५०.०० १.०० ८.३३ ८.३३ ०.००

सम्झौता
भएको

६ िगरस्तरीय सावषजनिक सुिवाई २ पटक १००.०० ५०.०० ५०.०० १.०० ३.३३ १.६७ ५०.००

७ रेडडयो कायषक्रम ४ पटक ४००.०० ०.०० ४००.०० ४.०० १३.३३ १३.३३ ०.००
सम्झौता
भएको

८ पत्रकार महासंघ दाङ शाखालाई संस्थागत ववकास अिुदाि १ पटक ५००.०० ५००.०० ०.०० १.०० १६.६७ १६.६७ १००.००

९

घोराही उपमहािगरपाभलका र कभमटेड िेपालको लागत 
साझदेारीमा घोराही उपमहािगरपाभलकाको िगर सूचिा 
व्यवस्थापि प्रणाली निमाषण (आवश्यक थप बजेट सदहत 
कभमटेड िेपाल माफष त कायाषन्वयि हुिे) १ ३००.०० ०.०० ३००.०० ०.०० १०.०० ०.०० ०.००

१०
घोराही उपमहािगरपाभलकाका कमषचारीहरुलाई सचूिा 
प्रववधि सम्बन्िी ताभलम १ पटक १००.०० ०.०० १००.०० ०.०० ३.३३ ०.०० ०.००

१६ ३०००.०० ६०२.४६ २३९७.५४ १०.०० १००.०० ६०.०० २०.०८



लक्ष्य ितोक्रकएको कायषक्रमहरु
1. वडा कायाषलयहरुमा र्न्टरिेट क्षमता अभभवदृ्िी तथा १९ िं. वडा कायाषलयहरुमा 

र्न्टरिेट सेवा जडाि ।
2. नियभमत कायषहरुाः वेभसार्ट,सरकारी ईमेल, आधिकारीक पोटषल, आधिकाररक 

सामाजजक संजाल, ववभभन्ि सूचिा प्रववधि प्रणालीहरु संचालि तथा व्यवस्थापि ।
3. सूचिा प्रववधि तथा त्याङ्क व्यवस्थापि सम्बन्िी कमषचारीहरुलाई परामशष, 

भसकाई तथा अिौपचाररक ताभलम ।
4. Early Warning System जडािमा समन्वय तथा प्राववधिक सहयोग ।र
5. राजपत्र प्रकासि‚सूचिा प्रवाह‚सूचिाको हक कायाषन्वयि‚संघीय तथा प्रदेश सरकार 

लगायत सरोकारवाला निकायमा प्रनतवेदिहरु पे्रशण ।  



कानुनी मालमिा शाखा

विननयोजित कूि ििेट : रु. ११३००००
कूि खर्फ            : रु. १०९०००
खर्फ नभएको रकम    : रु.१०२००००।–

वििीय प्रगनत        : ९।७२  प्रनतशत
भौनतक प्रगनत         : १६   प्रनतशत



nIo tf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

भस.िं. कायषक्रम/आयोजिा/क्रक्रयाकलापको िाम जम्मा
बजेट खचष खचष(%) मौज्दात

१ पत्रकार सम्मेलि १,५०,००० ४७ ३१.६७ १,०२

२ वपडडत, असहाय र अशक्तहरुलार् निशूल्क कािूिी सहायता कोर् १,००,००० ० ० १,००

३ मेलभमलापकताषलाई क्षमता अभभबदृ्िी कायषक्रम ८०,००० ६२ ७८. १७

४ मेलभमलापकताषलाई खाजा/यातायात ५०,००० ० ० ५०

५ महीला जिप्रनतनिधिहरुलाई कािूिी भशक्षा सम्बजन्ि अभभमूखखकरण 
कायषक्रम ८०,००० ० ० ८०

६ लैंधगक दहसंा न्युनिकरण सम्बजन्ि राजिैनतक दल, पत्रकार र 
न्यानयक सभमनत र सरोकारवाला ववच छलफल÷अन्तरक्रक्रया ७५,००० ० ० ७५

७ ववभभन्ि ववर्यगत कािुि निमाषण । ५,००,००० ० ० ५,००

८ वववादीत स्थल निरीक्षण र खाजा ९५,००० ० ० ९५

कुल जम्मा ११,३०,००० १,०९ ९.७२ १०,२०



nIo gtf]lsPsf lqmofsnfkx? / ;Dkfbg cj:yf

!= rf}dfl;scjwL ;Dd  k/]sf ljjfb btf{ ;+Vof !!*

@= ut cf=j=af6 ;/L cfPsf @%  tyf o; jif{ btf{ ePsf 

ljjfb dWo] $& ldnfkq tyf clGtd lg0f{o ;+Vof &@ j6f

# kmfNu'g d;fGt ;Dd ६६ k6s Goflos ;ldltsf] j}7s 

;DkGg ePsf] .



j8f g+= of]hgfsf] gfd ljlgof]lht /sd vr{ /sd ljlQo k|ult ef}lts k|ult s}lkmot

! cfwf/e't ljBfno l;dntf/fdf emf8L ;kmf ug]{, vfN8f 

lgdf{0f ul/ kmnkm'n la?jf /f]Kg]

#)))))

sfd x'b} u/]sf]

@ ;/o' :df6{ lxnkfs{ ;Dd hfgsf] nflu af6f] dd{t / u]6 

tyf a]Gr lgdf{0f

#!%%)) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

@ j8fsf ljleGg 6f]nx?df emf8L ;kmfO{ / af6f] dd{t #*$%)) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

# d;f]6vf]nf b]vL l;dntf/f hfg] af6f] dd{t @%)))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

# l;h' 6f]ndf af6f]sf] gof 6\ofs / t6aGwg lgdf{0f ug]{ %))))) sfd x'b} u/]sf]

# /g3/f b]vL rd]/] u'kmf hfg] 6\ofs dd{t @%)))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

% kf08j]Zj/ dxfb]j dlGb/ wf/fkflg b]vL ;'gsf]6 hfg] 

uf]/]6f] af6f] dd{t ;+ef/

$))))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

!) asf{al6lg 6f]ndf af6f] dd{t @@*))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

* klZrd ;]jf/ j}h'nfn rf}w/Lsf] 3/ b]vL klZrd blIf0f 

s'nf l9sl9s} gfnf dd{t ;+ef/

^$))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

!! sK;]/L sfk|]bx uf]/]6f] af6f] dd{t &))))) sfd x'b} u/]sf]

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd

k|ult ljj/0f



j8f g+= of]hgfsf] gfd ljlgof]lht /sd vr{ /sd ljlQo k|ult ef}lts k|ult s}lkmot

!@ Dff lj xfk'/ ljhf}/Ldf kvf{n dd{t @%)))) sfd x'b} u/]sf]

!# Affx'g8f8] sNe6{ b]vL zjbfx ;Dd gfnf ;lxt af6f] 

dd{t

%@))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

!# dlg/fd lj s sf] 3/ b]vL kf/; s] ;L sf] 3/ ;Dd 

gfnf ;lxt af6f] dd{t

#$*))) sfd x'b} u/]sf]

!$ lemuf}/f dgsfdgf dlxnf ;fd'bflos ag leq 6|ofs 

dd{t / kmnkm'n a[Iff/f]kg / afnpBfg

#))))) sfd x'b} u/]sf]

!$ j8f g+= !$ gfnf ;/;kmfO{ tyf dd{t !(^))) sfd x'b} u/]sf]

!& u}/fufp / shf{xL hnfzo If]qdf af6f] tyf gfnf dd{t @%)))) Ol:6d]6 ;DkGg / ;Demf}tf afsL

!* clDas]Zj/L 6f]n, dlxnf ;fd'bflos ejg b]vL gf/fo0f 

e6\6/fO{sf] rf]s ;Dd gfnf dd{t

@))))) sfd x'b} u/]sf]

!( Aoflnsf]6 eo/yfg 3\o'/ s[lif ;8s lgdf{0f ##%))) sfd x'b} u/]sf]

!( 3gZofd jn jxfb'/ :d[tL nf]sdfu{ ;8s dd{t #))))) sfd x'b} u/]sf]

!( j8f sfof{no tyf :jf:Yo sfof{no kl/;/df lkmN8 dd{t @%)))) sfd x'b} u/]sf]

!( Ps 6f]n Ps l;rfO{ kf]v/L lgdf{0f !@%))) sfd x'b} u/]sf]

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd

k|ult ljj/0f



भूलम व्यिस्थापन शाखा                       
आ. ब. २०७७।०७८ को दोश्रो र्ौमालसक अबधधमा सम्पन्न भएका कायफहरु -
१  भलूम सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कायफक्रम अनसुार सकुुम्बासीहरुको िगत संकिनको िाधग 
करारमा १९ िना कमफर्ारीहरु भनाफ गरी बबलभन्न िडामा पठाएको ।

२ आयोगबाट प्राप्त भएका िगत संकिन सम्बन्धी र्ारामहरु सब ैिडाहरुमा पयुाफई िगत लिने काम सम्पन्न 
भई िडामा दताफ गने काम भइरहेको ।

३ आयोगबाट प्राप्त भएका िम्मा सकुुम्बासीिे भने र्ारामहरु २१८०० प्राप्त भएकोमा १९७०० िगत संकिनको 
िाधग िडामा पठाई बााँकी र्ारामहरु आयोगमा फर्ताफ पठाएको ।

४आयोगको काममा कायाफिय र शाखाको बबर्मा समन्ियकारी भलूमका ननबाफह गरेको ।

समस्याहरु
(і) िडामा पठाईएका गणकहरुिाई पयाफप्त तालिमहरु नहुाँदा िगत लिने काममा सहिता हुन नसकेको 

(іі) िडामा दैननक प्रशासननक कामको र्ापिे गदाफ आयोगको काममा पयाफप्त सहयोग हुन नसकेको ।

(ііі) भलूम सम्बन्धी स्थानीय तहको कायफविधध तयार नभएको ।
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