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घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  नक्सा 

 

घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ङ्ञचनायी 
 

ि.सॊ. सचचक एकाई भानक कैङ्जपमत 

१ ऺेत्रपर िगत ङ्जक भस 522.21  
२ िडा सॊख्मा िटा 19  
3 जनसॊख्मा जना 156164 कङ्ट र 

जना 83829 भङ्जहरा 
जना 72335 ऩङ्टरुष 

4 कङ्ट र घय धयी सॊख्मा घय धङ्टयी 35419  
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5 जन घनत्ि जना प्रङ्झत िगत ङ्जक.भस 219  
6  औषत ऩङ्चयिाय सॊख्मा जना 4.41  
7 जनसॊख्मा िङृ्छिदय प्रङ्झतशत प्रङ्झतिषत 3.78  
8 रैङ्गसक अनङ्टऩात अनङ्टऩात 91.7  
9 कङ्ट र साऺयता दय प्रङ्झतशत 73.58  
10 खानेऩानस सेिा ऩङ्टगेको घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 85.91  
11 ङ्जिद्यङ्टत सेिा ऩङ्टगेको घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 95.29  
 

घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको स्िरुऩ य प्रकृङ्झत 
नेऩारको सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ स्थानसम तहको अङ्झधकाय सम्फन्धस व्मिस्था कामातन्िमन गनत तथा सङ्घ, प्रदेश य स्थानसम तह 
ङ्झफचको सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्ि य सभन्िमराई प्रिर्द्तन गदै जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्ि, ऩायदङ्ञशतता सङ्टङ्झनङ्ञित गयी सङ्टरब 
य गङ्टणस्तयीम सेिा प्रिाह गनत, रोकतन्त्रका राबहरुको सभानङ्टऩाङ्झतक सभािेशस य न्मामोङ्ञचत ङ्जितयण गयी कानचनस याज्म य 
ङ्छदगो ङ्जिकासको अिधायणा अनङ्टरुऩ सभाजिाद उन्भङ्टख सङ्जङ्घम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारीराई स्थानसम 
तहदेङ्ञख नै सङ्टदृङ्जढकयण गनत, य स्थानसम नेततृ्िको ङ्जिकास गदै स्थानसम शासन ऩर्द्ङ्झतराई सदृङ्टढ गयी स्थानसम तहभा 
ङ्जिधाङ्जमकी, कामतकाङ्चयणस य न्माङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनत स्थानसम सयकायको सञ्चारन गने सम्फन्धभा आिश्मक 
िमिस्था गनत िाञ्छनसम बएकोरे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभकको व्मिस्थाङ्जऩका-सॊसदरे 
स्थानसम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फनाएको छ । मस ऐन फभोङ्ञजभ सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमको आदेश अनङ्टसाय मस उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको अन्तङ्चयभ दयिन्दी य स्िरुऩ तऩङ्झसर फभोङ्ञजभ यहेको छ । 
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ङ्झनकामको काभ, कततव्म य अङ्झधकाय 
स्थानसम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ को ऩङ्चयच्छेदस ३दपा ११ िभोङ्ञजभ 

१ नेऩारको सॊङ्जिधान २०७२ को अनचसचचस -८ भा उल्रेख बए िभोङ्ञजभ एकर अङ्झधकाय  

क. नगय प्रहयी 
ख. सहकायी सॊस्था 
ग. एप.एभ. सॊचारन 

घ. स्थाङ्झनम कय सेिा शङ्टल्क य दस्तङ्टय 

ङ. स्थानसम सेिा व्मिस्थाऩन 

च. स्थानसम तथमाॊक य अङ्झबरेख सॊकरन  

छ. स्थानसम स्तयका ङ्जिकास मोजना तथा ऩङ्चयमोजना 
ज. आधायबचत य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  

झ. आधायबचत स्िास्थम य सयसपाइ 

ञ. स्थानसम िजाय व्मिस्थाऩन िाताियण सॊयऺण य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता  

ट. स्थाङ्झनम सडक ग्राङ्झभण सडक कृङ्जष सडक य ङ्झसॊचाइ 

ठ. गाउॉ सबा नगयसबा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थकतातको व्मिस्थाऩन 

ड. स्थाङ्झनम अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

ढ. जग्गाधनस दतात प्रभाणऩचजात ङ्जितयण 

ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन कृङ्जष उत्ऩादन व्मिस्थाऩन ऩशङ्ट स्िास्थम सहकायी 
त. जेष्ठ नागङ्चयक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि  य अशि  हरुको व्मिस्थाऩन 

थ. फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन 

द. कृङ्जष प्रसायकाि व्मिस्थाऩन‚ सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण 

ध. खानेऩानस‚ साना जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना‚ िैकङ्ञल्ऩक उजात 
न. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 

ऩ. जराधाय‚ िन्मजन्तङ्ट‚ खानस तथा खङ्झनज ऩदाथतको सॊयऺण 

प. बाषा‚ सॊस्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊयऺण य ङ्जिकास 

२ नेऩारको सॊङ्जिधान २०७२ को अनचसचचस -९ भा उल्रेख बए िभोङ्ञजभ साझा अङ्झधकाय 

क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका 
ख. स्िास्थम 

ग. ङ्जिद्यङ्टत‚ खानेऩानस तथा ङ्झसॊचाई जस्ता सेिाहरु 

घ. सेिा शङ्टल्क‚ दस्तङ्टय‚ दण्ड जङ्चयिाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी‚ ऩमतटन शङ्टल्क 

ङ. िन‚ जङ्गर‚ िन्मजन्तङ्ट‚ चयाच ङ्टरुङ्गस‚ जर उऩमोग‚ िाताियण‚ ऩमातियण तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता 
च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफस ङ्झनिायण 

छ. व्मङ्ञि गत घटना‚ जन्भ‚ भतृ्मङ्ट‚ ङ्जििाह य तथमाङ्क 

ज. स्थानसमस्तयभा ऩङ्टयातत्ि‚ प्राचसन स्भायक य सङ्ग्ग्राहारम सॊयऺण‚ सम्फर्द्तन य ऩङ्टन् ङ्झनभातण । 

झ. सङ्टकङ्ट म्फासस व्मिस्थाऩन 
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ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी 
ट. सिायी साधान अनङ्टभङ्झत 

उल्रेङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि  सॊङ्जिधानभा देहाम फभोङ्ञजभको काभ‚ कततव्म य अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

क. बचङ्झभ व्मिस्थाऩन 

ख. सञ्चाय सेिा 
ग. मातामात सेिा 

ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयने सेिा 
१. साभान्म प्रशासन भहाशाखा 

 स्थानसम सेिाको व्मिस्थाऩन सम्फन्धस नसङ्झत, भाऩदण्ड, सेिा शतत, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 सॊङ्जिधानको धाया ३०२ फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आउन ेकभतचायीको व्मिस्थाऩन 

 स्थानसम सेिाको व्मिस्थाऩन सम्फन्धस अन्म कामत 

 नगयऩाङ्झरकाको सॊगठन ङ्जिकास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधातयण, जनशङ्ञि  व्मिस्थाऩन य िङृ्ञत्त ङ्जिकास, 

 स्थानसम सेिाको व्मिस्थाऩनभा सचचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग, प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 भानि सॊसाधन ङ्जिकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघतकारीन मोजना तजङ्टतभा 

 नगयऩाङ्झरकाभा साितजङ्झनक ङ्जिदा, उत्सि, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मिस्थाऩन 

 स्थानसम शाङ्ञन्त सङ्झभङ्झत सम्फन्धस कामतहरु । 

 स्थानसम चाडऩित, साितजङ्झनक ङ्जिदा, उत्सि, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मिस्थाऩन 

 उऩाधस तथा ङ्जिब ङ्टषण सम्िन्धस ङ्झसपाङ्चयश, अङ्झबरेख 

 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जिधान तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 

 ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्िम 

 िडा तहसॉगको सम्ऩकत  य सभन्िम 

 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, ङ्ञशष्टाचाय 
  

(ख) साितजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन शाखा 

 नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग साितजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तसका साभान सम्फन्धस ङ्जिषम 

 सेिा तथा ङ्झनभातण व्मिसामको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

 नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको साितजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बिन, सडक, ऩसर, व्मिसाम, ऩचफातधाय, उद्योग, खानस 
तथा खनसज, िनको ङ्जिियण सङ्जहतको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख 

 नगयऩाङ्झरकाको स्िाङ्झभत्िभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख 

 नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जिियण । 

(ग) फैठक व्मिस्थाऩन शाखा 
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 कामतऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मिस्थाऩन 

 कामतऩाङ्झरकाको ङ्झनणतमहरुको ङ्जिद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट अङ्झबरेखसकयण तथा प्रकाशन  

 कामतऩाङ्झरकाका ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामतदरको फैठक व्मिस्थाऩन 

(घ) फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य उऩबोि ा ङ्जहत सॊयऺण शाखा 

 स्थानसम व्माऩाय, िाङ्ञणज्म, िस्तङ्टको भाग, आऩचङ्झतत व्मफस्थाऩन तथा अनङ्टगभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मिस्थाऩन 

 उऩबोि ा अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 स्थानसम िस्तङ्टहकोको उत्ऩादन, आऩचङ्झतत तथा ङ्झनकासस प्रऺेऩण, भचल्म ङ्झनधातयण य अनङ्टगभन 

 स्थानसम व्माऩाय य िाङ्ञणज्म सम्फन्धस ऩचिातधाय ङ्झनभातण, 

 स्थानसम िस्तङ्ट य सेिा व्माऩायको भचल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

 उऩबोि ा सचेतना, रङ्ञऺत उऩबोि ाको रगत व्मिस्थाऩन य स्थानसम िस्तङ्ट तथा सेिाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

 खाद्य ऩदाथतको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 खानेऩानसको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 स्थानसम व्माऩाय प्रिद्र्घन सहजसकयण य ङ्झनमभन, 

 स्थानसम फौङ्जर्द्क सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रिद्र्घन य अङ्झबरेखाङ्कन । 

२. याजश्व व्मिस्थाऩन शाखा 

 याजश्व सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन तजचतभा, कामातन्िमन य ङ्झनमभन (याजस्ि च ङ्टहािट ङ्झनमन्त्रण सभेत) 

 सम्ऩङ्ञत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सिायी साधन कय, सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमतटन शङ्टल्क, ङ्जिऻाऩन कय, 
व्मिसाम कय, बचङ्झभकय (भारऩोत), दण्ड जङ्चयिाना, भनोयञ्जन कय, फहारङ्जिटौयी कय, घयजग्गा कय, भतृ िा भाङ्चयएको जसिजन्तङ्टको हाड, 

ङ्झसॊग, पिाॉख, छाराभा कय, प्राकृङ्झतक स्रोत साधन, व्मिसाङ्जमक कय सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, कामातन्िमन, फाॉडपाॉड, सॊकरन य 
ङ्झनमभन, अन्म आम व्मिस्थाऩन 

 साितजङ्झनक खचत तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन य सोको सङ्करन 
तथा फाॉडपाॉड 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र याजस्िका दय अन्म शङ्टल्क ङ्झनधातयण, सॊघसम य प्रदेश कानचन फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य सेिा शङ्टल्क 
जस्ता योमल्टी सङ्करन, सभन्िम य ङ्झनमभन 

 स्थानसम ऩचिातधाय सेिा य उऩमोगभा सेिा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय (नसङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन, शङ्टल्क ङ्झनधातयण, सॊकरन तथा 
व्मिस्थाऩन) 

 भारऩोत सॊकरन 

 कानङ्टन फभोङ्ञजभ ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टस, िारङ्टिा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, पामयक्रेजस्ता खानस खनसज ऩदाथतको सिेऺण, अन्िेषण, उत्खनन य सो 
सम्फन्धस योमल्टी सङ्करन 

 टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्मानोङ्झनङ्ग, फञ्जस जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय, ¥माङ्ञफ्टङ्ग शङ्टल्क 

 साभङ्टदाङ्जमक िनको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 ऩानसघट्ट, कच रो, ऩैनस जस्ता सेिा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धस नसङ्झत ङ्झनधातयण य कामातन्िमन तथा प्रदेश य  सॊघसम भाऩदण्ड ऩारना 
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 प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयिाना 

 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असङ्टर उऩय  

 कयदाता ङ्ञशऺा तथा कयदाता ङ्जिियण अद्यािङ्झधक 

 ङ्जित्तसम स्रोत साधनको सभताभचरक फाॉडपाॉड 

 आङ्झथतक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन 

 याजश्व ऩयाभशत सङ्झभङ्झत सम्फन्धस ङ्जिषम 

 स्थानसम याजस्ि प्रिद्र्घनका राङ्झग प्रोत्साहन,  

 याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन 

 याजस्ि सचचना तथा तथमाङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघसम तथा प्रदेश कानचन फभोङ्ञजभ फजेट घाटाऩचङ्झततको स्रोत व्मिस्था 

३ आङ्झथतक प्रशासन शाखा 

 आङ्झथतक (कामतङ्जिधस) नसङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामातन्िमन य ङ्झनमभन, आङ्झथतक प्रशासन य व्मिस्थाऩन 

 फजेट ससभा ङ्झनधातयण, फजेट तजचतभा, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 सङ्ञञ्चत कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मिस्थाऩन 

 रगानस य राबाॊशको व्मफस्थाऩन 

 रेखा व्मिस्थाऩन, खचत, याजश्व, धयौटी, कामतसॊचारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष तथा सॊऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जिियण 

 सभङ्जष्टगत आङ्झथतक अिस्थाको ङ्जिश्लषेण  

 ऋण तथा अनङ्टदानको व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 रगानस प्रऺऩेण (सहकायी, सहकायी तथा ङ्झनजस) य ङ्जित्तसम व्मिस्थाऩन 

 कायोफायको रेखाॊकन, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन 

 याजश्व तथा व्ममको अनङ्टभान 

 फेरुजच पछ्र्मौट 

 आङ्झथतक प्रशासन य व्मफस्थाऩन सम्फन्धस अन्म ङ्जिषम । 

४ आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण शाखा 

 आन्तङ्चयक तथा ऩचित रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण ङ्जिियण (फेरुजचको रगत सभेत)को अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन  

 अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामतभा सहमोग, सभन्िम य सहजसकयण 

 रेखाऩारनसम्िन्धस ऺभता ङ्जिकास कामत 
 

३. शहयी ङ्जिकास तथा ऩचिातधाय भहाशाखा 

 स्थानसम सडक, ग्राभसण सडक, कृङ्जष सडक तथा मातामात सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन 

 स्थानसम सडक, ग्राभसण सडक, कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, ऩङ्टरेसा य तटफन्धन सम्फन्धस गङ्टरुमोजनाको तजङ्टतभा, कामातन्िमन य 
स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामातन्िमन, भभतत, सम्बाय 
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 मातामात सङ्टयऺा व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 स्थानसम साितजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधातयण, अनङ्टभङ्झत, निसकयण, खायेजस, सेिाको गङ्टणस्तय, बाडा दय ङ्झनधातयण य ङ्झनमभन 

 ट्याक्सस सेिा अनङ्टभतस, व्मफस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ट्ररी फस, ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञन्जट प्रणारीको नसङ्झत, मोजना, भाऩदण्ड, कामातन्िमन, ङ्झनमभन 

 िाताियणभैत्रस, जरिामङ्ट ऩङ्चयिततन अनङ्टकच रन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्रस मातामात प्रणारीको प्रिद्र्धन  

 आधायबचत मातामात सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॊग सभन्िम 

 मातामात ऺेत्रभा रगानस अङ्झबफङृ्जर्द् 

 मातामात सङ्टङ्जिधाभा नागङ्चयकको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच 

 मातामात ऺेत्रभा िाताफयणभैत्रस प्रङ्जिङ्झधराई प्रोत्साहन 

 ङ्झनजस मातामात ङ्झनमभन व्मिस्थाऩन 

 साना जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना, निसकयणसम उजात तथा िैकङ्ञल्ऩक ऊजात सम्िन्धस सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 िैकङ्ञल्ऩक ऊजात सम्फन्धस प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द्÷प्रफद्र्घन, 

 ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयण प्रणारी य सेिाको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत स्िदेशस रगानसराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै जरस्रोतको फहङ्टउऩमोगस ङ्जिकास कामतिभको तजङ्टतभा य 
कामातन्िमन 

 स्थानसम ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयण प्रणारी य सेिाको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 सडक ित्तसको व्मिस्था 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड ङ्झनधातयण य ङ्झनमभन 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धस गङ्टरुमोजनाको तजङ्टतभा, कामातन्िमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामातन्िमन, भभतत, सम्बाय 
य ङ्झनमभन, 

 स्थानसम साना, सतह तथा बचङ्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सञ्चारन ङ्झनभातण, सङ्टधाय, भभतत सम्बाय तथा सेिा शङ्टल्कको ङ्झनधातयण य 
सङ्करन व्मिस्थाऩन 

 जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्िन्धस स्थानसम  

 तटफन्ध, नदी ङ्झनमन्त्रण तथा नदीे ेव्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्धस आमोजना तजङ्टतभा, कामातन्िमन य अनङ्टगभन । 

          स्थानसम खानेऩानस सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 खानेऩानस भहसङ्टर ङ्झनधातयण य खानेऩानस सेिा व्मिस्थाऩन 

 साितजङ्झनक स्थरभा ङ्जऩउन ेऩानस व्मिस्थाऩन 

 ऩानस भङ्टहानको सॊयऺण 

 स्िच्छ खानेऩानस आऩचङ्झतत सम्फन्धस अन्म ङ्जिषम । 

 

४. आङ्झथतक ङ्जिकास भहाशाखा 
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 कृङ्जष ङ्जिकास शाखा 

 कृङ्जष, कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष उत्ऩादन व्मिस्थाऩन सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष फजाय सचचना, कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩचिातधाय ङ्झनभातण, साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभातण, ताङ्झरभ, प्रङ्जिङ्झध प्रसाय, प्राङ्जिङ्झधक टेिा, 
कृङ्जष साभाग्रस आऩचङ्झतत य कृषक ऺभता ङ्जिकास कामतिभको सञ्चारन 

 कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 कृङ्जष िाताियण सॊयऺण तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको सॊयऺण य प्रिद्र्घन 

 कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञि को प्रऺऩेण, व्मिस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 

 उच्च भचल्ममङ्टि  कृङ्जषजन्म िस्तङ्टको प्रिद्र्घन, ङ्जिकास तथा फजायीकयण 

 कृङ्जषसम्िन्धस िसभा य कजात सहजसकयण 

 शसत बण्डायणको व्मिस्थाऩन 

 कृषकहकोको ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द्, प्राङ्जिङ्झधक सेिा, टेिा, ससऩ ङ्जिकास य सशि सकयण 

 कृङ्जष फसउङ्जिजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषङ्झधहकोको आऩचङ्झतत, उऩमोग य ङ्झनमभन 

 कृषक सभचह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धस स्थानसम सङ्घ सॊस्थाहकोको सभन्िम, व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष सम्फन्धस प्रङ्जिङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृङ्जष तथमाङ्कको व्मिस्थाऩन य सचचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धस सचचनाको प्रचायप्रसाय 

 कृङ्जष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मिस्थाऩन 

ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास शाखा  

 ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्िास्थम सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छी फजाय सचचना, हाटफजायको ऩचिातधाय ङ्झनभातण, ताङ्झरभ, प्राङ्जिङ्झधक टेिा, कृषक ऺभता ङ्जिकास कामतिभको सञ्चारन य 
ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 ऩशङ्टऩन्छी ङ्ञचङ्जकत्सा सेिाको व्मिस्थाऩन, 

 ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩर्द्ङ्झत ङ्जिकास य व्मफस्थाऩन 

 ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धस फसभा य कजात सहजसकयण 

 स्थानसम चयन तथा खकत  ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन 

 ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 

 स्थानसमस्तयभा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धस तथमाङ्कको व्मिस्थाऩन य सचचना प्रणारी 

 ऩशङ्ट फधशारा य शसत बण्डायणको व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्िास्थम सम्फन्धस अन्म कामत । 

सहकायी तथा योजगाय प्रिधतन शाखा 

 सहकायी सॊस्था सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्डको ङ्झनभातण, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 स्थानसम सहकायी सॊस्थाको दतात, अनङ्टभङ्झत, खायेजस य ङ्जिघटन 

 सहकायी िचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धस स्थानसम भाऩदण्ड ङ्झनधातयण य ङ्झनमभन 



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

10 
 

 सहकायी सम्फन्धस याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जिषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानसम सॊघ सॊस्थासॉग सभन्िम य सहकामत 

 सहकायी सम्फन्धस स्थानसम तथमाङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 स्थानसम सहकायीको ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द् 

 स्थानसम सहकायी ऺेत्रको प्रिद्र्घन, ङ्जिकास य ऩङ्चयचारन । 

 

 गङ्चयफस ङ्झनिायण सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 गङ्चयफस ङ्झनिायणको स्थानसम यणनसङ्झत तजचतभा 

 गङ्चयफ घयऩङ्चयिाय ऩङ्जहचान सम्फन्धस स्थानसम सिेऺण, सचचना व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 गङ्चयफस ङ्झनिायण सम्फन्धस याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक य स्थानसम सॊस्थासॉग सम्ऩकत , सभन्िम य सहकामत 

 योजगाय तथा फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सचचना प्रणारीको स्थाऩना 

 स्थानसमस्तयभा यहेका ङ्जिदेशस श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सचचना व्मिस्थाऩन 

 ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयिाय एिॊ रङ्ञऺत सभचह सम्फन्धस स्थानसम मोजना, कामतिभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मिस्थाऩन 

 सॊघसम य प्रदेश कानचन फभोङ्ञजभ स्थानसम तहभा सङ्टकङ्ट म्फाससको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

 सङ्टकङ्ट म्फासस सम्फन्धस जसङ्जिकोऩाजतन य फसोफास व्मिस्थाऩन 

 योजगायीका अिसय ङ्झसजतना सम्िन्धस 

 ङ्ञशऺा, मङ्टिा तथा खेरकच द भहाशाखा 

 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺा तथा ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा (गङ्टरुकङ्ट र, भदयसा, गङ्टम्फा आङ्छद), 
ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ तथा ङ्जिशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभातण, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टतभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 ऩाठ्यिभ य ऩाठ्यसाभग्रसको ङ्जितयण तथा कामातन्िमन 

 ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺक तथा कभतचायी व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्िसकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

 शैङ्ञऺक ऩचिातधाय ङ्झनभातण य भभतत सम्बाय 

 आधायबचत तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्याथॉ ङ्झसकाइ उऩरब्धसको ऩयीऺण य व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्याथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रिङृ्ञत्तको व्मिस्थाऩन 

 शैङ्ञऺक ऩयाभशत सेिाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 

 स्थानसमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, ससऩ य प्रङ्जिङ्झधको सॊयऺण, प्रिद्र्धन य स्तयीकयण 

 भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामतिभको सभन्िम य ङ्झनमभन 

 ऩङ्टस्तकारम एिॊ ऩत्रऩङ्झत्रका 

 स्थानसम ऩङ्टस्तकारम, िाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन । 

 स्थानसमस्तयभा खेरकच द प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्िम 

 खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩचिातधाय ङ्झनभातण, सञ्चारन तथा ङ्जिकास 
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 खेरकच दको ङ्जिकास य प्रिद्र्घन 

 खेरकच द प्रङ्झतमोगसता आमोजना य सहबागसता 

 अङ्झतङ्चयि  ङ्जिमाकराऩ सम्फन्धस ङ्जिषम । 

जनस्िास्थम प्रिधतन शाखा 

 आधायबचत स्िास्थम य सयसपाई सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभातण, कामातन्िमन तथा ङ्झनमभन 

 याङ्जष्डम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानसमस्तयको स्िास्थम सम्फन्धस रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधातयण 

 याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार, नङ्झसतङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म स्िास्थम सॊस्थाहकोको ङ्ञक्रङ्झनक 
दतात, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 आधायबचत स्िास्थम सेिाको सञ्चारन य प्रफद्र्घन 

 अस्ऩतार य अन्म स्िास्थम सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्िास्थम सेिा सम्फन्धस बौङ्झतक ऩचिातधाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अङ्झबिङृ्जर्द् 

 यि  सञ्चाय सेिा तथा स्थानसम य शहयी स्िास्थम सेिा 

 औषङ्झध ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधजन्म िनस्ऩङ्झत, जटीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म िस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्जितयण 

 स्िास्थम फसभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामतिभको व्मिस्थाऩन 

 औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहकोको न्मचनतभ भचल्म ङ्झनधातयण य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सचक्ष्भजसि ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मचनसकयण 

 औषङ्झध य स्िास्थम उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जितयण 

 स्िास्थम सचचना प्रणारीको व्मिस्थाऩन 

 जनस्िास्थम ङ्झनगयानस (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स) 

 प्रिद्र्घनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक य पमाङ्झरएङ्जटब स्िास्थम सेिाको सञ्चारन 

 स्िस्थ जसिनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्िास्थम ितृ्तको ऩारना, ऩञ्चकभत रगामतका जनस्िास्थम सेिाको 
प्रिद्र्धन 

 जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन 

 सङ्टङ्झतत, भङ्छदया य रागच ऩदाथतजन्म िस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबिङृ्जर्द् 

 आमङ्टिेङ्छदक, मङ्टनानस, आम्चस, होङ्झभमोपमाङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्िास्थम उऩचाय सेिाको व्मिस्थाऩन 

 जनस्िास्थम, आऩत्कारीन स्िास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामातन्िमन 

 सरुिा तथा नसने योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकङ्ञस्भक स्िास्थम सेिा प्रिाह । 

महहला, बालबाहलका तथा सामहजक हिकास शाखा  

 भङ्जहरा हक सम्फन्धस नसङ्झत, मोजना कामातन्िमन, सभन्िम य ङ्झनमभन 

 भङ्जहराको आङ्झथतक, साभाङ्ञजक, याजनसङ्झतक सशङ्ञि कयण, ऺभता ङ्जिकास 
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 रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनिायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रिद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना 

 रैंङ्झगक उत्तयदामस फजेट  

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण 

 फारभैत्रस शासकीम प्रिन्ध, फार क्रफ, फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार सञ्जार 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकत , सभन्िम तथा सहकामत, 

 फारफाङ्झरका ऩङ्चयिाय सहमोग 

 फैकङ्ञल्ऩक स्माहाय ऩर्द्ङ्झतको कामातन्िमन 

 फार न्माम 

 फार गहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र य फार ङ्जिकास केन्र व्मिस्थाऩन 

 असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मिस्थाऩन 

 फार ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण 

 फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सॊचारन अनङ्टभतस य ङ्झनमभन 

 आऩत्कारीन फार उर्द्ाय कोष स्थाऩना य व्मिस्थाऩन 

 मङ्टिा जागयण, सशङ्ञि कयण य ऩङ्चयचारन 

 मङ्टिा ससऩ, उद्यभङ्ञशरता तथा नेततृ्ि ङ्जिकास 

 जेष्ठ नागङ्चयकको रगत, ऩङ्चयचमऩत्र, सम्भान, स्िास्थम सङ्टङ्जिधा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धस कामत 

 जेष्ठ नागङ्चयक क्रि, ङ्छदिा सेिा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्िमभा अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असि  स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि  तथा असहामको रगत अद्यािङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधाको व्मिस्थाऩन 
तथा ङ्जितयण 

 अऩाॉगता बएका व्मङ्ञि भैत्रस ऩचिातधाय ङ्झनभातण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि  य असि हकोको व्मिस्थाऩन सम्िन्धस अन्म कामत । 

 एकर भङ्जहरा सम्िन्धस कामत 

 स्थानसमस्तयभा सभाजकल्माण सम्िन्धस सॊघसॊस्था (गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था) को दतात, निसकयण तथा 
ङ्झनमभन 

 गङ्टठी, कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मिस्थाऩन 

 ङ्झनजस तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्िम य सहकामत 

 सभन्िम य ऩङ्चयचारन 

 साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था सम्फन्धस अन्म ङ्जिषम ।  

पंजजकरण तथा सामाजजक सुरक्षा शाखा 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदेशरे ङ्झनधातयण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धस कामतिभ कामातन्िमन 
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 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामातन्िमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानसम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकत , सभन्िम य सहकामत 

 स्थानसम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मिस्थाऩन तथा आिश्मक तथमाॊक सॊकरन एिॊ व्मिस्थाऩन  

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभापत त व्मङ्ञि गत घटना दतात (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जििाह, फसाईसयाई, सम्िन्ध ङ्जिच्छेद य धभतऩ ङ्टत्र धभतऩ ङ्टत्रस), अङ्झबरेख 
व्मिस्थाऩन तथा प्रङ्झतिेदन 

 

 ऩमतटन तथा सॊस्कृतस प्रफद्र्धन शाखा 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जिकास सम्फन्धस स्थानसमस्तयको नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य 
ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचसन स्भायक तथा सङ्ग्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रफद्र्घन य ङ्जिकास 

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चङ्झरआएका जात्रा तथा ऩितको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 

 स्थानसम भहत्िका धाङ्झभतक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको व्मफस्थाऩन 

 ऩमतटकीम भहत्िका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य प्रिद्र्धन 

 ऩमतटन ऩचिातधाय ङ्जिकास तथा प्रोत्साहन 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, धाङ्झभतक भहत्िका सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत, जात्रा, ऩित य रङ्झरतकराको सॊयऺण, प्रफद्र्धन य ङ्जिकास । 

  िाताियण तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन शाखा 
ि 

 िन, जङ्गर, िन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गस, जर उऩमोग, िाताियण, ऩमातियण तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सम्फन्धस स्थानसम नसङ्झत, कानचन, 

भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभसण तथा शहयी, धाङ्झभतक, किङ्टङ्झरमतस िनको सॊयऺण, सम्िद्र्धन, उऩमोग य ङ्झनमभन  

 िन उऩबोि ा सभचहको व्मिस्थाऩन 

 भध्मितॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभतक य कफङ्टङ्झरमतस िनको व्मिस्थाऩन 

 नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा िृऺ ायोऩण व्मिस्थाऩन 

 ङ्झनजस तथा व्मिसाङ्जमक िनको प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 साितजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा िा ऺेत्रभा िृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मिस्थाऩन 

 जडसफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय सम्फन्धस, सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,  प्रफद्र्घन, प्रशोधन, य फजाय व्मिस्थाऩन 

 िनफसउ फगैँचा स्थाऩना, व्मिस्थाऩन य प्रिद्र्घन 

 नसतयी स्थाऩना, ङ्झफरुिा उत्ऩादन, ङ्जितयण, योऩण य प्रिद्र्धन 

 िन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गसको सॊयऺण, व्मिसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन 

 िन्मजन्तङ्टफाट स्थानसम सभङ्टदामभा ऩने प्रबाि योकथाभ, व्मिस्थाऩन  

 स्थानसम प्राणस उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन 

 स्थानसम िन्मजन्तङ्ट ऩमतटन य आमआजतन 

 स्थानसमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मिस्थाऩन 
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 िन, िन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गसको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रिर्द्तन 

 ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण 

 जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको अङ्झबरेख 

 साभङ्टदाङ्जमक बचसॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजतन कामतिभ 

 बचसॊयऺण य जराधाय व्मिस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकच रन 

 जरिामच ऩङ्चयिततन अनङ्टकङ्ट रन कामत  

 आम आजतनभा आधाङ्चयत जडसफङ्टटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मिस्थाऩन 

 स्िच्छ तथा स्िस्थ िाताियण य जराधाय तथा िन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण व्मिस्थाऩन सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, कामतिभ तजचतभा, 
कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 फृऺ ायोऩण, हङ्चयमारी तथा हङ्चयत ऺते्रको प्रितर्द्न 

 िामङ्ट तथा ध्िनसको प्रदचषण ङ्झनमन्त्रण 

 हाङ्झनकायक ऩदाथतहकोको ङ्झनमभन तथा  ङ्झनमन्त्रण 

 िाताियणसम जोङ्ञखभ न्मचनसकयण 

 न्मचन काितनभङ्टखस तथा िाताियणभैत्रस ङ्जिकास अिरम्फन 

 िाताियण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधातयण य व्मिस्थाऩन 

 ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 

 जरिामच ऩङ्चयिततन अनङ्टकङ्ट ङे्टरन कामतिभ  

 पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जिसजतन य सोको सेिा शङ्टल्क ङ्झनधातयण य ङ्झनमभन 

 ल्माण्डङ्जपर साईट व्मिस्थाऩन 

 सयसपाई  तथा स्िास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मिस्थाऩन 

 साितजङ्झनक शौचारम व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड तथा स्थानसमस्तयका आमोजनाको कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 ङ्जिऩद् ऩचित तमायी तथा प्रङ्झतकामत मोजना, जोङ्ञखभ न्मचनसकयण कामत मोजना 

 ङ्जिऩद् ऩचित तमायी, खोज तथा उर्द्ाय, याहत साभग्रसको ऩचित बण्डायण, ङ्जितयण य सभन्िम 

 ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तसहकोको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानसम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, ङ्झनजसऺते्रसॉग सहमोग, सभन्िम य सहकामत 

 ङ्जिऩद् कोषको  स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन 

 ङ्जिऩद् ऩिात ्स्थानसमस्तयको ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनतभातण 

 ङ्जिऩद् सम्फन्धस तथमाङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 प्राकृङ्झतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩचित तमायी 

 ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मचनसकयणका राङ्झग ऩचित सचचना प्रणारी सम्फन्धस कामतिभको तजङ्टते ृभा य कामातन्िमन,  
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 फारुण मन्त्र तथा एम्फङ्टरेन्सको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

 स्थानसम आऩतकारीन कामत सञ्चारन प्रणारी 
 

बचङ्झभ व्मिस्थाऩन तथा बिन ङ्झनमभन शाखा 

 शहयीकयण, फस्तस ङ्जिकास सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड तथा सो सम्िन्धस मोजना तजङ्टतभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, 

कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 आधायबचत आिासका मोजना तजङ्टतभा य कामातन्िमन 

 नगयऩाङ्झरकाभा अव्मिङ्ञस्थत फसोफास व्मिस्थाऩन कामतिभको तजङ्टतभा य कामातन्िमन 

 आधायबचत फसोिास सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्िम 

 मोजनाफर्द् य व्मफङ्ञस्थत िस्तस ङ्जिकासका कामतिभको तजङ्टतभा कामातन्िमन 

 एकीकृत फस्तस ङ्जिकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जिकास य व्मफस्थाऩन 

 आफ्नो ऺेत्रको बचउऩमोग नसङ्झत, मोजना, कामतिभ तजङ्टतभा य कामातन्िमन  

 व्मिङ्ञस्थत फस्तस ङ्जिकासका कामतिभको तजङ्टतभा य कामातन्िमन 

 सॊघसम य प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानसम तहभा सङ्टकङ्ट म्िासस ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मिस्था 

 स्थानसमस्तयभा सङ्टकङ्ट म्िासस सम्िन्धस जसङ्जिकोऩाजतन य िसोिास व्मिस्था 

 एकीकृत िस्तस ङ्जिकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन । 

 घयजग्गा धनस दतात प्रभाणऩङ्टजात ङ्जितयण तथा रगत व्मिस्थाऩन 

 बचङ्झभको िगॉकयण अनङ्टसायको रगत  

 जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बचभस रगत (नक्शा, से्रस्ता) ङ्झनभातण य सॊयऺण 

 सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधातयण तथा ङ्जितयणभा सभन्िम य सहजसकयण 

 जग्गा ङ्जििाद सभाधानभा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता 

 ङ्जिश्व सम्ऩदा सचचसभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्ि रगामत िन, ससभसाय ऺेत्र, तटितॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धस रगत 

 बिन सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड तथा सो सम्िन्धस मोजना तजङ्टतभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामातन्िमन य ङ्झनमभन, 

 याङ्जष्डम बिन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बिन ङ्झनभातण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 बिन ङ्झनभातणको नक्शा स्िसकृङ्झत, सॊशोधन, ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचसन स्भायक य सॊग्ररहारम सॊयऺण, सम्फद्र्धन य ऩङ्टन्ङ्झनभातण, 

 सयकायी बिन, ङ्जिद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बिन, सबागहृ तथा अन्म साितजङ्झनक बिन तथा सॊयचना ङ्झनभातण य भभतत सॊबाय, 
 

  नगय प्रहयी शाखा 

 सॊघसम तथा प्रदेश कानचनको अङ्झधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, कामातन्िमन य 
ङ्झनमभन,  

 नगय प्रहयीभापत त देहामका कामत सम्ऩादन गने, 

म नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, ङ्झनणतमहरु कामातन्िमनभा सहमोग, 



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

16 
 

म सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, 

म नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टन ेसबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩितको व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

म स्थानसम फजाय तथा ऩाङ्जकत ङ्ग स्थरको व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

म नगय प्रहयी सम्फन्धस कामतऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका नसङ्झत, मोजना, कामतिभ कामातन्िमन,   

म नगय फस्तस सयसपाई सम्फन्धस भाऩदण्डको कामातन्िमन य कसचय उऩय छानङ्जिन य अनङ्टसन्धान, 

म स्थानसम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश, पैसरा कामातन्िमनभा सहमोग, 

म कामातरम ऩङ्चयसय, सम्ऩदा, साितजङ्झनक, ऐरानस, ऩङ्झतत जग्गा, साितजङ्झनक बिन तथा बौङ्झतक ऩचिातधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 

म ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

म अऩयाध योकथाभ तथा अनङ्टसन्धानभा सहमोग, 

म पच टऩाथ व्मिस्थाऩन 

म ङ्झनभातण ङ्झनमभन 

म गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धस अन्म कामत । 

कानङ्टनस भाङ्झभरा शाखा 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, न्माम, कानचन, भानि अङ्झधकाय प्रिद्र्धन तथा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणतम तथा पैसरा 
कामातन्िमन 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम सम्िन्धस कामत 

 न्माम तथा कानचनस याज्मको ऩङ्चयऩारना 

 भानि अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रिद्र्धन 

 व्मङ्ञि  य सभङ्टदामफसच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मिस्थाऩन 

 न्माङ्जमक ङ्झनणतम तथा पैसरा कामातन्िमन 

 मोजना तथा िजेट शाखा 

 ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन 

 स्थानसम ङ्जिकास नसङ्झत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघतकारीन ङ्जिकास मोजना तजचतभा, अनङ्टगभन तथा भचल्माॊकन 

 आङ्झथतक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, िाताियणसम, प्रङ्जिङ्झध य ऩचिातधायजन्म ङ्जिकासका राङ्झग आिश्मक आमोजना तथा 
ऩङ्चयमोजनाहकोको तजङ्टतभा, कामातन्िमन, अनङ्टगभन तथा भचल्माङ्कन 

 फाङ्जषतक ङ्जिकास कामतिभ, आमोजना तजङ्टतभा, कामातन्िमन 

 ङ्जिकास ङ्झनभातण प्रकृमाभा स्थानसम जनसहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जर्द्का कामतिभ तजङ्टतभा य कामातन्िमन 

 ङ्जिकास मोजनाहरुको िाताियणसम प्रबाि भचल्माॊकन 

 उऩबोि ा सङ्झभङ्झतको ङ्जिियण, ऺभता ङ्जिकास 

 ङ्जिकासका प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्र ङ्झनधातयण 

 सॊघसम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामातन्िमनभा सभन्िम, सहजसकयण य सहमोग 

 ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धस अन्म कामत । 
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अनङ्टगभन तथा भचल्माॊकन शाखा 

 ङ्जिकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आिङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभसऺा 

 ङ्जिकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भचल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जिमा ङ्झनधातयण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाि भचल्माङ्कन 

 ङ्झफषमऺेत्रगत नसङ्झतको अनङ्टगभन तथा भचल्माॊकन 

 सचचना तथा सॊचाय प्रङ्जिङ्झध शाखा 

 तथमाङक सॊकरन, व्मिस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धस नसङ्झत, कानचन, भाऩदण्ड, मोजना, कामातन्िमन य ङ्झनमभन 

 सचचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्थानसम तथमाङक सॊकरन, प्रशोधन, अङ्झबरेङ्ञखकयण तथा ङ्जितयण 

ड्ड आधायबचत तथमाॊक सॊकरन य व्मफस्थाऩन े् जनसाङ्ञङ्ग्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथतक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩचफातधाय, 
योजगायीको अिस्था, कच र ग्राहस्थम उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि  आम, भानि ङ्जिकास सचचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको तथमाङ्क सङ्करन य 
प्रशोधन गयी सचचना प्रणारीभा आिर्द्ता य ऩाश्र्ि ङ्ञचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यािङ्झधक एिॊ अङ्झबरेख 

ड्ड फेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन 

ड्ड स्थानसम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

ड्ड साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धस स्थानसम तथमाङ्क य सचचना व्मिस्थाऩन 

ड्ड सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारच मोजनाको ङ्जिियण 

ड्ड ङ्झफषऺेत्रगत सचचना, तथमाॊकको सॊकरन, अङ्झबरेख 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग तथमाॊक एिॊ सचचना आदानप्रदान य सभन्िम 

 सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा  साधनको अङ्झबरेख (प्रोपाईर) व्मफस्थाऩन 

 नगयऩाङ्झरकाको आिङ्झधक तथा िाङ्जषतक कामतिभ य फजेट स्िसकृङ्झत । 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेिा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जिहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, निसकयण य ङ्झनमभन 

 एक सम िाटसम्भको एप. एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, निसकयण य  ङ्झनमभन 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩत्रऩङ्झत्रकाको प्रकाशन अनङ्टभङ्झत, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन 

 अङ्झबरेख व्मिस्थाऩनभा निसनतभ सचचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग  

 सचचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधभा सितसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉच तथा सचचना प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय सम्फन्धस 
कामतिभ तजङ्टतभा य कामातन्िमन 

 फैऻाङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धान य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकासभा रगानस  

 सचचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत तथमाङ्क व्मिस्थाऩन 

घोयाही उऩ भहानगय ऩाङ्झरकाको स्िसकृत दयफन्दी य कामतयत कभतचायीहरुको ङ्झफफयण 

ङ्झस.नॊ.  ऩद  सेिा,सभचह  तह  स्िसकृत 
दयफन्दी  

सभामोजनफाट 
आएको  

साङ्जिक 
स्थानसम 
ङ्झनकाम 

कामतयत 
सॊख्मा  

   कैङ्जपमत  
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सेिा प्राप्त गनत राग्ने दस्तङ्टय य अिधस 
      घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका कामातरम फाट जायी नागयीक िडाऩत्र 

सेिाको ङ्जिियण सेिाप्राप्त गनत ऩेश गनच तऩने कागजातहरु 
सेिाप्राप्त गनत राग्न े

सम्ऩकत  
गने शाखा 
य 
कभतचायी 

कै 

सभम शचल्क 

िॊशजको 
नागङ्चयकताको 
ङ्झसपाङ्चयस/ 
अॊङ्झगकृत 
नागङ्चयकता 
ङ्झसपाङ्चयस 

फाफङ्टआभाकोनागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩस िा 
सनाखत गने घय ऩङ्चयिायका तसनऩङ्टस्ता ङ्झबत्रकोसदस्मको 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ तथा फाफङ्टआभाको भतृ्मङ्ट बएको 
अिस्थाभा भतृ्मङ्ट दतातप्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

१५० 
/ 
१५००। 

सम्फङ्ञन्धत 
िडा 
कामातरम 

 
सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस िा 
आिश्मकताऩयेभा सजतङ्झभन सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

कान देङ्ञखने हारसारै ङ्ञखचेको  पोटो ३ प्रङ्झत । 

ङ्झभङ्झत २०३६ सार चैत्र भसान्तऩङ्झछ जन्भ हङ्टनेहरुको 
हकभा जन्भ दतात प्रभाणऩत्र िा शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्र । 
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शैङ्ञऺक मोग्मता प्राप्त गयेको व्मङ्ञि को हकभा जन्भङ्झभङ्झत 
खङ्टरेको शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ तय 
ङ्ञजल्रास्तयीम िा एस.एर.सस.को प्रभाण-ऩत्रराई आधाय 
भाङ्झननेछ। 

शैङ्ञऺक प्रभाण–ऩत्र प्राप्त नगयेका व्मङ्ञि को हकभा 
जन्भङ्झभङ्झत खङ्टरेको अन्म प्रभाण (जस्तै जन्भ दतात‚ जन्भ  
कङ्ट ण्डरी िा सजतङ्झभन) । 

िैिाङ्जहक अॊगसकृत नागङ्चयकताको राङ्झग ङ्जिदेशस 
नागङ्चयकता त्मागेको िा त्माग्न कायिाही चराएको 
प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत याखस ङ्जििाह 
दतात प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

अङ्झफिाङ्जहत भङ्जहराको हकभा फाफङ्टको नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरऩस । 

ङ्झफिाङ्जहत भङ्जहराको हकभा ऩङ्झतको नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरऩस य ङ्झफिाह दतात प्रभाणऩत्र । 

नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरऩस ङ्झरने ङ्झसपाङ्चयसको हकभा झङ्टत्रो िा 
हयाएको नागङ्चयकताको नम्फय खङ्टरेको प्रभाण ऩत्र । 

फसाई सयाई गयी आएको बए फसाई सयाई प्रभाणऩत्र 
। 

नाता प्रभाङ्ञणत 

ङ्झनिेदक य सयोकायिाराको नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरऩस तसन ऩङ्टस्ते आिश्मक बएभा जग्गा धनसप्रभाण 
ऩङ्टजातको प्रङ्झतङ्झरऩस नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका भङ्जहराहरु 
औषधस उऩचाय िा अन्मकाभका राङ्झग ङ्झफदेश जादा ३ 
प्रङ्झत पोटो सङ्जहत अङ्झबबािक उऩङ्ञस्थतस बई ङ्झनफेदन 
ऩेशगनङ्टतऩने छ । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

४५० 
सम्फङ्ञन्धत 
िडा 
कामातरम 

 

िडा अध्मऺको योहियभा बएको स्थरगत सजतङ्झभन । 

नाता कामभ गने ऩऺहरुभध्मे भतृ्मङ्ट बएको भतृ्मङ्टदतातको 
प्रभाणऩत्र 
नाता कामभ गने ङ्झनिेदकरे हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटत 
साईजको पोटो ३ प्रङ्झत ।नाता प्रभाङ्ञणत गने व्मङ्ञि को 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र । 

१६ िषत ऩचया बएको छोया िा छोयीसॉग नाता प्रभाङ्ञणत 
गनङ्टतऩने बए नेऩारी नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
य १६ िषतबन्दा कभ उभेयको बएभा जन्भ दतात 
प्रभाण–ऩत्र। 

नाता स्ऩष्ट नखङ्टरेको खण्डभा प्रहयी प्रङ्झतफेदन 
घयजग्गा नाभसायी 
ङ्झसपाङ्चयस 
ग्राङ्झभण/शहयी 

ङ्झनिेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩस य ऩासऩोटत 
साइजको पोटो ३/३ प्रङ्झत जग्गा धनस प्रभाण ऩङ्टजातको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩस 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 

२५० / 
३५० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 
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भतृकसॊगको नाता प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩस एक घण्टा 
कङ्ञम्तभा ५ जना सॊङ्झधमायहरु सभेत यहेको 
िडाअध्मऺको योहियभा सजतङ्झभन गयाई सम्फङ्ञन्धत िडा 
अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र 
भतृकको नाभफाट नाभसायी गयाउदा भतृकको भतृ्मच 
दतातप्रभाण ऩत्र 
अॊशफण्डा अनङ्टसायको ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टतऩदात 
ऩाङ्चयतअॊशिण्डाको प्रङ्झतङ्झरऩस 
फण्डाऩत्रफाट बएको अिस्थाभा फण्डाऩत्र िानाभसायीको 
ङ्झनङ्ञम्त आधायबचत कागजऩत्र 

व्मङ्ञि गत घटना 
दतात ऐन रागङ्ट 
हङ्टन ङ्टऩचित घटेका 
व्मङ्ञि गत घटना 

ङ्झनिेदकको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटत साइजको पोटो ३ प्रङ्झत 
। 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

म्माद ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहतको सजतङ्झभन 
भङ्टच ङ्टल्का कागज । 

नाभ, थय सॊशोधन 
ङ्झसपाङ्चयस 
(स्िदेशस/ङ्जिदेशस) 

ङ्झनिेदकको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।नाभ, 

थय पयकऩयेको सम्फन्धस ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कागज ऩत्र । सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

२५० 
/ १५०० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

िडा अध्मऺको योहियभा बएको िडा सजतङ्झभनको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

ङ्झनिङृ्ञत्तबयण ऩाएका व्मङ्ञि हरुको हकभा 
ऩट्टाकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

अस्थामस स्थामस 
फसोफास प्रभाङ्ञणत 
ङ्झसपाङ्चयस 
(िैदेशसक) 

ङ्झनिेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण–ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घोयाही नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र फसोफास 
गनङ्टत ऩचित कङ्ट न स्थानभा फसोफास गदै आएको हो सो 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कागजात ।टोर ङ्जिकास सॊस्थाको ङ्झसपाङ्चयस 
। 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

७५० 
/ १५०० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 
नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै कामातरमभा सेिायत 
कभतचायी बए आफ्नो ऩङ्चयचम–ऩत्रसङ्जहत कामातरमको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

ङ्झनिेदकको ऩेशा व्मििसाम ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कागज ऩत्र । 

सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको योहियभा बएको सजतङ्झभन य 
टोरको ङ्झसपाङ्चयस । 

भोही नाभसायी 
सम्फन्धस ङ्झसपाङ्चयस 

भोहीहक ऩङ्टग्ने आधायबचत प्रभाणको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। भोही कामभ बएको प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

७०० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 
भतृकको नाभफाट नाभसायी हङ्टने बए भतृकको भतृ्मङ्टदतात 
ऩभाण–ऩत्र । 

भतृकसॉगको नाता प्रभाणको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

िडा अध्मऺको सजतङ्झभन सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
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भोही रगत कट्टा 
गने सम्फन्धस 
ङ्झसपाङ्चयस 

ङ्झनिेदककोनागङ्चयकताको प्रभाण–ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
भोही कामभ बएको प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

७०० 
देखस 
४००० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

भोही रगत दङ्टफै ऩऺको भन्जङ्टयीभा रगत कट्टागनङ्टतऩने 
बएभा सॊमङ्टि  ङ्झनिेदन िा अन्म कायणिश रगत कट्टा 
गनङ्टतऩने बएभाआधायबचत प्रभाण । 

सम्भाङ्झनत अदारतको पैसरा िाहेक अन्म कायणफाट 
बएभास्थरगत सजतङ्झभन ऩत्र । 

िडा अध्मऺको स्थरगत सजतङ्झभन सङ्जहतको 
ङ्झसपाङ्चयसऩत्र । 

छङ्टट जग्गा दतात 
ङ्झसपाङ्चयस 

छङ्टटजग्गाको ङ्जपल्ड फङ्टक उताय । भतृकको छङ्टट 
जग्गा बएको अिस्थाभा नाता प्रभाङ्ञणत । सम्ऩचणत कागजातहरु 

सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

१०० 
सम्फ

न्धसत िडा 
कामातरम 

 

छङ्टट जग्गाभा हक प्राप्त हङ्टने अन्म प्रभाण जस्तै 
साङ्जिकको िण्डाऩत्र, याङ्ञजनाभा, िकस ऩत्र आङ्छद । 

िडा अध्मऺको योहफयभा बएको छङ्टट जग्गाको 
ङ्जकटानससाथको सजतङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का । 

िैदेङ्ञशक ङ्झसपाङ्चयस 

आमस्रोत प्रभाङ्ञणत कागज (िैदेङ्ञशक प्रमोजनको राङ्झग) 
जन्भङ्झभङ्झत खङ्टरेको शैङ्ञऺक मोग्मताकोप्रभाण–ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणतप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

५०० 
देखस 
२५०० 

सम्फ
न्धसत िडा 
कामातरम 

 आङ्झथतक अिस्था ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाणको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
कङ्ट न तहको अध्ममनको राङ्झग कहाॉ जाने हो सो 
सम्फन्धस कागजात । 

जन्भ दतात 

ङ्ञशशङ्टकोफाफङ्ट िा आभाको नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ एकाघयका ऩङ्चयिायको सदस्म 
उऩङ्ञस्थत बई अनङ्टसचचस– २ फभोङ्ञजभ पायाभ बने । 
िाफङ्ट िाआभाको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्र 
नबएभा िडा कामातरमको स्थरगत सयजङ्झभन सचचकको 
ना.प्र. प्रङ्झतङ्झरऩस । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फ
न्धसत िडा 
कामातरम 

 

फाफङ्ट आभाको नागङ्चयकता नबएकोखण्डभा सम्िङ्ञन्धत 
िडाअध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

भतृ्मङ्ट दतात 

भतृकको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
भतृकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र नबएभा सम्िङ्ञन्धत 
िडा अध्मऺको योहफयभाबएको सजतङ्झभन सङ्जहत 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फ
न्धसत िडा 
कामातरम 

 

सचचकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र । 

अनङ्टसचचस– ३ फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन पायाभ । 
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ङ्जििाह दतात 

दङ्टरहीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र नबएभा जन्भ दतात िा 
िाफङ्टको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩसिा शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाण ऩत्र प्रङ्झतङ्झरऩस । नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्र प्राप्त  नबएको अिस्थाभा िडा अध्मऺकोयोहफयभा 
बएको स्थरगत सजतङ्झभन सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩचणतकागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फ
न्धसत िडा 
कामातरम 

 

दङ्टराहा दङ्टरही दङ्टफैजना उऩङ्ञस्थत बई अनङ्टसचचस– ४ बयी 
ऩेश गनङ्टतऩने छ । 

फसाई सयाई दतात 

घयभचरीको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  । 
फसाईसयाई दतात सम्िङ्ञन्धत स्थानसम तहको प्रभाङ्ञणत 
कागजऩत्र । आिश्मकता अनङ्टसाय जग्गाधनस 
दतातप्रभाण ऩचजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घयभचरी आपै िा 
फसाई सयाई गयेको ब्मङ्ञि हरु भध्मेफाट नेऩारी 
नागङ्चयकता प्राप्त गयेको व्मङ्ञि  उऩङ्ञस्थत बै अनङ्टसचचस– 

६ बयी ऩेश गनङ्टतऩने छ । 

सम्ऩचणतकागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फ
न्धसत िडा 
कामातरम 

 

फसाई सयाई गयी 
जाने 

िसाईसयी गयी जाने व्मङ्ञि को हकभा फसाई सयाई गयी 
जाने स्थानको जग्गा धनस ऩचजातकोप्रङ्झतङ्झरऩस िा स्थामस 
फसोफास बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने अन्म कागजात नेऩारी 
नागङ्चयकताकोप्रभाण ऩत्र सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञि  उऩङ्ञस्थत बै 
अनङ्टसचचस ६ बयी ऩेश गनङ्टत ऩनेछ । 

सम्ऩचणतकागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम  

सम्फन्ध ङ्झफच्छेद 

सम्फन्ध ङ्जिच्छेद बएको सम्भाङ्झनत अदारतको पैसरा 
आदेशको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत सभािेश 
गयीऩङ्टनयािेदन गने म्माद सभाप्त बएऩङ्झछ सयोकायिारा 
आपै उऩङ्ञस्थत बै अनङ्टसचचस– ५ बयी ऩेश गनङ्टतऩने छ । 
भङ्जहरारेसम्फन्ध ङ्झफच्छेद गदात ऩ ङ्टरुष ऩऺको स्थामस 
ठेगाना बएको गा.ङ्जि.स िा नगयऩाङ्झरकाभादतात गनङ्टतऩने 
छ । 

सम्ऩचणतकागजातह
रु सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

घय नक्सा ऩास 
इजाजत सम्फङ्ञन्ध 
प्रङ्जिमा 

क) सम्िङ्ञन्धत जग्गाधनसरे दस्तखतगयेको  ङ्झनफेदन  
ख) ख) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩस  
ग) ग) जग्गाधनस प्रभाणऩङ्टजात प्रङ्झतङ्झरऩस  
घ)  घ) एङ्जककृत सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसद 

दतातबई आएभा 
अङ्झभन खटाउने ऩत्र 
रेख्न े१ ङ्छदन 

४ देङ्ञख 
१८.५० 
प्रङ्झत िगत 
ङ्जपट 

ऩचिातधाय 
ङ्जिकास 
शाखा य 
घय नक्सा 
शाखा 

 

अङ्झभनफाट जग्गा 
नाऩजाॉच 

ङ्जक.नॊ. स्ऩष्ट देङ्ञखने ब्रङ्टङ्जप्रन्ट य टे्रस 
३ ङ्छदनङ्झबत्र 
अङ्झभनरे प्रङ्झतिेदन 
ङ्छदने 

सॊङ्झधमायको नाभभा 
१५ ङ्छदने सचचना 
प्रकाङ्ञशत 

क) उ.भ.न.ऩा. फाट स्िसकृत कन्सल्टेन्ससफाट 
ङ्झनिेदकरे सक्कर घयको नक्साको २ प्रङ्झत 
ऩेशगनङ्टतऩने 

सोही ङ्छदन कामातरम 
सभम ङ्झबत्र 

सचचना टाॉस 
भङ्टच ङ्टल्का ऩेश 

ङ्झनफेदकरे सङ्झधमाय अङ्झनिामत उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩने य 
२ जना साऺस । 

२ ङ्छदन 

घय नक्सा 
सजतङ्झभन ऩेश गने 

सङ्झधमायहरुराईअङ्झनिामत उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩने य  २ 
जना साॊऺस । 

३ ङ्छदन 
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सॊङ्झधमाय 
अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा 

२ जना साॊऺस य सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि रे 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सचचना प्रकाङ्ञशतको राङ्झग 
ङ्झनिेदनऩेश गनङ्टतऩने । 

सोही ङ्छदन 
ऩङ्झत्रकाभा सचचना 
प्रकाङ्ञशत गने (१५ 
ङ्छदनको) 

ताङ्झरभ ठेकेदाय य घयधनस स्िमभ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩने । १ ङ्छदन 
ङ्ञपरन्थरेबर 
सम्भको 

सम्ऩचणत कागजात ऩेश बै आएभा । १ ङ्छदन 

ङ्ञपरन्थरेबर 
सम्भको चेकजाॉच 

ड.ङ्जऩ.सस.गनङ्टत बन्दा कङ्ञम्तभा २ ङ्छदन प्राङ्जिङ्झधक 
चेकजाॊचको राङ्झग ङ्झनफेदन ऩेश गनङ्टत ऩने । 

ङ्झनिेदन ऩेश बएको 
२ ङ्छदन 

सङ्टऩयस्ट्रक्चय 
इजाजत 

क) सम्फङ्ञन्धत कन्सल्टेन्ससफाट तमाय गङ्चयएको 
सङ्टऩयस्ट्रक्चय नक्सा २ प्रङ्झत  । 

ख) सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञि को पोटो २ प्रङ्झत । 

ग) सम्झौता फभोङ्ञजभको ङ्झनभातण कामतको आिश्मक 
पोटो । 

१ ङ्छदन 

घय ङ्झनभातण कामत 
सम्ऩङ्ङ 

क) ङ्झनिेदन । 

ख) घय ङ्झनभातण बएको घयको चाय पेसको पोटो ४ 
प्रङ्झत । 

ग) सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञि कोपोटो २ प्रङ्झत । 

घ)  घ) सम्फङ्ञन्धत कन्सल्टेन्ससको ङ्झसपाङ्चयस । 

ङ)  नगयऩाङ्झरकाफाट चेकजाॉच । 

२ ङ्छदन 

ङ्झनभातण कामत 
सम्ऩङ्ङ पामर 
तमायी 

स.नॊ.१ देङ्ञख १२ सम्भको कामत ऩचया बएभा । १ ङ्छदन 

तरा थऩ 
क) ङ्ञपरन्थरेबर फाहेकका अन्म सम्ऩचणत प्रङ्जिमा 

अऩनाउनङ्टऩने । 

भाङ्झथ उल्रेख बए 
अनङ्टसाय 

आमोजना सम्झौता 
सम्फन्धभा 

सम्फङ्ञन्धत टोर ङ्जिकास सॊस्थाको िा अन्म 
सयोकायिाराको ङ्झसपाङ्चयसभा न.ऩा. अनङ्टदान कामतङ्जिङ्झध 
२०६९ अनङ्टसाय उऩबोि ा सभचह िा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
गठन बएको ङ्झनणतम, मोजना स्िसकृङ्झतको पोटोकऩस 
रागत इङ्जष्टभेट, नक्सा य ङ्झडजाइन आमोजनाको कच र 
रागत भध्मे जनश्रभफाटब्महोने यकभको हकभा 
सम्िङ्ञन्धत ऩऺफाट प्रङ्झतिर्द्ता व्मि  बएको प्रभाण 
ठेक्काऩट्टाफाट ङ्झनभातण कामत गदात ठेक्का सम्झौता ऩत्र । 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
ऩेश बई आएको 
आिश्वम प्रङ्जिमा 
फभोङ्ञजभ 

ङ्झन-
शङ्टल्क 

मोजना 
तथा फजेट 
शाखा  

 

घयफाटो ङ्झसपाङ्चयस 

जग्गाधनसको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य जग्गाधनस दतात प्रभाण ऩचजातको सक्कर प्रभाण 
। घय नक्शा ऩास प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। (घयबएभा) नाऩस शाखाफाट प्राप्त जग्गाको नक्शा 
घय जग्गा खयीद ङ्जििी गने प्रमोगकतातको बएभा जग्गा 
खयीद ङ्झफिी गनत तमाय बएको ङ्झरङ्ञखत कागज ङ्झनिेदन 

सम्ऩचणत 
कागजातहरु ऩेश 
बई आएको 
अिस्थाभा एक ङ्छदन 

६५० 
देखस 
८०० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 
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साथ सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩने छ । एक कठ्ठा बन्दा भाङ्झथको 
हकभा जग्गा ङ्जिकास कामतभा राग्ने कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
। 

घय नक्शा ऩास 
प्रभाण ऩत्र 
नाभसायी 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञि को ङ्झनफेदन, नऩेारी नागङ्चयकता 
प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,जग्गाधनस प्रभाण ऩचजातको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । ऩास गङ्चयएको नक्शा तथा प्रभाण–ऩत्रको 
सक्करै प्रङ्झत । भतृ्मङ्ट बएको व्मङ्ञि फाट बए भतृ्मङ्टदतात 
प्रभाण–ऩत्र य आफ्नो हकाङ्झधकाय ऩङ्टङ्जष्ट गने प्रभाण–ऩत्र 
।भारऩोतफाट ऩाङ्चयत ङ्झरखत । 

सम्ऩचणतकागजातह
रु ऩेश बई आएको 
अिस्थाभा एक ङ्छदन 

१००० 
देखस 
१५०० 

ऩचिातधाय 
ङ्जिकास 
शाखा य 
घय नक्सा 
शाखा 

 

चाय ङ्जकल्रा 
ङ्झसपाङ्चयस 

सॊङ्झधमायकोनाभ य ङ्जक.न. खङ्टरेको सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि को 
ङ्झनफेदन । नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । जग्गाधनस दतातप्रभाण ऩचजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
घय नक्शाऩास गयेको प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (घय 
ङ्झनभातण बएको हकभा) नाऩस शाखाफाट प्राप्तजग्गाको 
नक्शा । 

सम्ऩचणतकागजातह
रु ऩेश बई आएको 
अिस्थाभा सोही 
ङ्छदन 

५०० 
देखस 
७५० 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

आमोजनाको 
ङ्जकस्ता यकभ 
बचि ानस 
य  आमोजनाको 
पयपायक 

सम्फङ्ञन्धतउऩबोि ा सङ्झभङ्झतको ङ्झनभातण कामत सम्ऩङ्ङ, 

सम्ऩचणत खचत साितजङ्झनक गयेको ङ्झनणतम, अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतको य टोर  ङ्झफकास सॊस्थाको ङ्झसपाङ्चयस,कामत 
सम्ऩङ्ङको पयक पायकका राङ्झग उऩबोि ा सङ्झभङ्झतफाट 
बएको आिेदनऩत्र ।साितजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 
जाॉचऩास सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झनणतम प्रङ्झत ।  

सम्ऩचणतकागजात 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
सोही ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्ट
ल्क 

मोजना 
तथा फजेट 
शाखा 

 

ऐरानस प्रङ्झतभा 
ङ्झफद्यङ्टत, खानेऩानस 
तथा टेङ्झरपोन 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञि को ङ्झनफेदन, सम्िङ्ञन्धतव्मङ्ञि को 
नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्र य जग्गाधनस प्रभाण ऩङ्टजातको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घय नक्शाऩास िाइजाजत प्रभाण–

ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ०३५ भाघ १५ गतेबन्दा अगाङ्झड 
फनेको घयको हकभा सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको 
सजतङ्झभन सङ्जहतको सजतङ्झभन सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
खानेऩानस ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झगसम्फङ्ञन्धत खानेऩानस 
उऩबोि ा सङ्झभङ्झतको कामातरमफाट ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र 
।सङ्टकङ्ट म्िाससको हकभा टोर ङ्जिकास सॊस्थाफाट ङ्झनणतम 
सङ्जहतको  ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩचणत कागजात 
सभाफेश बई 
आएको सोही ङ्छदन 

१५० 
सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

ङ्झफद्यङ्टत, खानेऩानस 
तथा टेङ्झरपोन 
नाभसायी िा 
ठाउॊसायी 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि को ङ्झनफेदन,जग्गाधनसप्रभाण ऩचजात य 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घय नक्साऩास प्रभाणऩत्र य 
इजाजत।भारऩोतफाट ऩाङ्चयत ङ्झरखत (ङ्जकटान गङ्चयएको) 
ङ्झरखत िा भॊन्जङ्टयीनाभा भहसङ्टर काडत सक्कर । 

सम्ऩचणतकागजात 
सभाफेश बई 
आएको सोही ङ्छदन 

७०० 
सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 
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ङ्जक.न. य ज. ङ्झफ. 
सॊशोधन 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञि को ङ्झनफेदन, रारऩचजात, नागङ्चयकता, ब्रङ्ट 
ङ्जप्रन्ट (ङ्जकत्ता काट बएको नक्सा)घय नक्सा य 
इजाजतको सक्कर कागजात प्राङ्झफङ्झधकको ङ्जपल्ड ङ्चयऩोटत 
। 

ङ्झनिेदनदतात बएको 
अको ङ्छदन 

५०० 
घय नक्सा 
शाखा  

ऩक्कस घय कामभ 
ङ्झसपायीस 

सम्फङ्ञन्धतब्मङ्ञि को ङ्झनफेदन,नक्साऩासबएको घयको 
नक्सा य  प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩस, जग्गाधनस प्रभाण ऩङ्टजात 
य नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩस,घयको पाटो य प्राङ्झफङ्झधक 
ङ्चयऩोटत । 

सम्ऩचणतकागजातहरु 
ऩेश बई आएको 
अको बोङ्झरऩल्ट 

२।५० 
प्रङ्झत िगत 
ङ्जपट 

सम्फन्धसत 
िडा 
कामातरम 

 

ङ्जिद्यारम 
स्िसकृतको राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस 

प्रस्ताङ्जितङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम 
सङ्जहतको भागऩत्र । ङ्जिद्यारम जग्गा, बिन, खेर 
भैदान, पङ्झनतचयरगामतको बौङ्झतक ऩचिातधायको ङ्जिियण 
।पोहय भैरा ब्मिस्थाऩन य अऩाॊग, फारभैत्रस शौचारम 
ङ्झनभातण बएकोङ्ञशऺकहरुको ङ्जिियण ।िडा अध्मऺको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र ।ङ्जिद्यारम अध्ममन गनत 
आउनेङ्जिद्याथॉको सम्बाङ्जित ङ्जिियण तथा 
अङ्झबबािकहरुको प्रङ्झतिर्द्ता । 

सम्ऩचणतकागजातह
रु ऩेश बई आएको 
अिस्थाभा एक 
ङ्छदनङ्झबत्र 

२००० 
देङ्ञख 
५००० 

ङ्ञशऺा मङ्टिा 
तथा 
खेरकङ्ट द 
ङ्जिकास 
भहाशाखा 

 

टोर ङ्जिकास 
सॊस्था दतात 

सम्फङ्ञन्धत टोर ङ्जिकास सॊस्थाको साधायण सबाफाट 
अरग हङ्टने ङ्झनणतम ङ्झफधान २ प्रङ्झत 
ऩदाङ्झधकायीहरुकोनेऩारी नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩस १, १ 
प्रङ्झत अध्मऺको पोटो नमाॊ गठन हङ्टने टो.ङ्झफ.सको 
कङ्ञम्तभा ..... घयधङ्टयी य जनसॊख्मा ङ्जिियण । 

न.ऩा.फोडत फैठकको 
ङ्झनणतम बएको दङ्टई 
ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्ट
ल्क 

िडा 
कामातरम  

घय जग्गा 
भचल्माॊकन 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञि को नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।जग्गाधनस प्रभाण ऩचजातको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
।घय ङ्झनभातण बएको अिस्थाभा घय नक्शाऩास प्रभाण–

ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ नगयऩाङ्झरकाको शहयी ऺेत्रबन्दा 
फाङ्जहयको िडा अन्तगतत ऩने बएभा घय ङ्झनभातण गने 
स्िसकृत इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।सम्िङ्ञन्धत िडा 
अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩचणत कागजात 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
३ घण्टा 

समकडा 
०.१० 
प्रङ्झतशत 

िडा 
कामातरम 

  

व्माऩाय 
व्मिसामको 
इजाजत 

सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञि को नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
सङ्जहत ङ्झनिेदन ऩत्र ।थोक व्माऩाय व्मिसाम गनेको 
हकभा ङ्झडरयङ्झसऩ प्राप्तगयेको प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
।हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटत साइजको पोटो २ प्रङ्झत 
।आमकय दतात प्रभाण–ऩत्र ।िडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस 
। 

सम्ऩचणत कागजातहरु 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
एक ङ्छदनङ्झबत्र 

४५० 
देखस 
२५००० 

िडा 
कामातरम 

  

उद्योग स्थाऩनाका 
रागस ङ्झसपाङ्चयस 

सम्िङ्ञन्धत व्मङ्ञि को नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्र। उद्योग 
स्थाऩना गने जग्गा बाडाभा प्रमोग गने बए जग्गा ङ्छदने 
व्मङ्ञि को भञ्जङ्टयीनाभा सङ्जहत सम्झौता ऩत्र । उद्योग 
स्थाऩना गने स्थरको जग्गाधनस दतातप्रभाण ऩचजात य 
उद्योग व्मिसाम सञ्चारन गने घयको नक्शाऩास 
प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। चायङ्जकल्राका सॊङ्झधमायहरुको 

सम्ऩचणत कागजात 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
३ घण्टा 

९०० 
िडा 

कामातरम 
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ङ्झरङ्ञखत सहभङ्झत ऩत्र ।सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको 
सजतङ्झभनसङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । कानचनरे ङ्झनषधे 
गयेका उद्योग, व्मिसाम तथा सडक अियोध गने गयी 
य िाताियणसम प्रबािभा प्रङ्झतकच रआउने उद्योग स्थाऩना 
गनत ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन सम्िङ्ञन्धत व्मिसाङ्जमको 
नागङ्चयकताप्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

उद्योग ब्माऩाय, 

ब्मिसामदतात 
रगत कट्टा 

सम्िङ्ञन्धत व्मिसाङ्जमको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।सम्िङ्ञन्धत िडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩचणतकागजात 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
२ घण्टा 

२०० 
देखस 
९०० 

याजश्व 
शाखा  

  

अटो -ई ङ्चयक्सा 

नेऩारी नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।सिायी 
साधन खयीद गदातको ङ्झफर बौचय । सिायी साधनको 
ङ्जिरफङ्टकको पोटोकऩस २ प्रङ्झत ।ङ्जिदेशफाट खयीद गयी 
ल्माएको सिायी साधन बएभा बन्साय ङ्झनस्साको प्रभाण 
। 

सम्ऩचणत कागजात 
सभािेश बई 
आएको अिस्थाभा 
२ घण्टा 

७५० 
याजश्व 

शाखा 
  

 

  



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

29 
 

 

सेिाको ङ्जिियण 

सेिा प्राप्त गनत 
ऩेश गनङ्टतऩने 
कागजातहरु 

सेिा प्राप्त गनत राग्न े
सम्ऩकत  गने 

शाखा 
कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

(क) आरीधङ्टय, फाॉध ऩैनस, कङ्ट रो िा 
ऩानसघाटको फाॉडपाॉड तथा उऩमोग 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन 

ना.प्र. पोटोकऩस 
ङ्जििादको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय 

११०।– 
कानचनस भाङ्झभरा 
शाखा 

स्थानसम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ 
को दपा २७ उऩदपा  
१ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका 
अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रका 

भङ्टिाहरु 

(ख) अकातको फारी नोक्सानस 
गयेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन 

ना.प्र. पोटोकऩस 
ङ्जििादको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय 

" 
"     "    

" 

(ग) चयन‚ घाॉस‚ दाउया उजङ्टयी ङ्झनिेदन 

ना.प्र. पोटोकऩस 
"     "    " " 

"     "    
" 

(घ)ज्मारा भजङ्टयी नङ्छदएको उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
कयाय सम्झौता 
ऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) घयऩारङ्टिा ऩशङ्टऩॊऺस हयाएको 
िा ऩाएको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) जेष्ठ नागङ्चयकको ऩारनऩोषण 
तथा हेयचाह नगयेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(छ) नाफारक छोया छोयी िा ऩङ्झत 
ऩत्नसराई इज्जत आभद अनङ्टसाय 
खान राउन िा ङ्ञशऺा दीऺा 
नङ्छदएको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जन्भदतात 
प्रभाणऩत्र‚ 
ङ्जििाहदतात 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) िाङ्जषतक ऩच्चसस राख 
रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बएको घय 
फहार य घय फहार सङ्टङ्जिधा 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
फहार सम्झौता 
ऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) अन्म व्मङ्ञि को घय‚ जग्गा 
िा सम्ऩङ्ञत्तराई असय ऩने गयी रुख 
ङ्झफरुिा रगाएको  

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ञ) आफ्नो घय िा फरेससफाट 
अकातको घय‚ जग्गा िा साितजङ्झनक 
फाटोभा ऩानस झायेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ट) सॊङ्झधमायको जग्गा तपत  झ्मार 
याखस घय फनाउनङ्ट ऩदात कानचन 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 

"     "    " " 
"     "    

" 
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फभोङ्ञजभ छोड्नङ्ट ऩने ऩङ्चयभाणको 
जग्गा नछोडस नफनाएको 

जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

(ठ) कसैको हक िा स्िाङ्झभत्िभा 
बए ऩङ्झन ऩयाऩचितदेङ्ञख साितजङ्झनक 
रुऩभा प्रमोग हङ्टॉदै आएको फाटो‚ 
िस्तङ्टबाउ ङ्झनकाल्ने ङ्झनकास‚ 
िस्तङ्टबाउ चयाउने चौय‚ कङ्ट रो‚ नहय‚ 
ऩोखयी‚ ऩाटॊ ऩौिा‚ अन्त्मष्टस स्थर‚ 
धाङ्झभतक स्थर िा अन्म कङ्ट नै 
साितजङ्झनक स्थरको उऩमोग गनत 
नङ्छदएको िा फाधा ऩङ्टमातएको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ड) सङ्घसम िा प्रदेश कानचनरे 
स्थानसम तहफाट ङ्झनरुऩण हङ्टने बनस 
तोकेका अन्म ङ्जििाद 

 
 " 

"     "    
" 

(क) सयकायी‚ साितजङ्झनक िा 
साभङ्टदाङ्जमक फाहेक एकाको हको 
जग्गा अकोरे चाऩस‚ ङ्झभचस िा 
घङ्टसाई खाएको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

स्थानसम सयकाय 
सञ्चारन ऐन‚ २०७४ 
को दपा २७ उऩदपा 
२ फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको 

भाध्मभफाट भात्र 
ङ्जििादको ङ्झनरुऩण गने 

भङ्टिाहरु 

(ख) सयकायी‚ साितजङ्झनक िा 
साभङ्टदाङ्जमक फाहेक आफ्नो हक 
नऩङ्टग्ने अरुको जग्गाभा घयभा घय 
िा कङ्ट नै सॊयचना फनाएको  

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ग) अङ्गबङ्ग फाहेकको फढीभा एक 
िषतसम्भ कैद हङ्टन सक्ने कङ्ट टङ्जऩट 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(घ) गारी फेइज्जतस उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) रङ्टटङ्जऩट उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) ऩशङ्टऩॊऺस छाडा छाडेको िा 
ऩशङ्टऩॊऺस याख्दा िा ऩाल्दा 
राऩयिाही गयी अरुराई असय 
ऩायेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(छ) अरुको आिासभा अनङ्झधकृत 
प्रिेश गयेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) अकातको हक बोगभा यहेको 
जग्गा आिाद िा बोग चरन 
गयेको 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस‚ 
जग्गाधनस 
प्रभाणऩत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) ध्िनस प्रदङ्टषण गयी िा 
पोहोयभैरा फ्माॉकी ङ्झछभेकीराई 

उजङ्टयी ङ्झनिेदन‚ 
ना.प्र. पोटोकऩस 

"     "    " " 
"     "    

" 
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असय ऩङ्टमातएको 
(ञ) प्रचङ्झरत कानचन फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩ हङ्टन सक्ने व्मङ्ञि  िादी 
बई दामय हङ्टने अन्म देिानस य एक 
िषतसम्भ कैद हङ्टन सक्ने पौजदायी 
ङ्जििाद 

 

"     "    " " 
"     "    

" 

ङ्झभराऩत्र  

"     "    " 

ऩऺ् 
रु.५०० 
ङ्जिऩऺ् 
रु.५०० 

 

 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  
"     "    " 

प्रङ्झतऩाना 
रु.५ 

 
 

 

सेिाको ङ्जिियण 
सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने 

कागजातहरु 

सेिा प्राप्त गनत 
राग्न े

सम्ऩकत  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्ट
ल्क 

  

ऩमतटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रफर्द्तन सम्फन्धस 
मोजना/कामतिभको 
सॊकरन 

िडा कामातरमको 
ङ्झसपाङ्चयस‚ प्रस्ताङ्जित खचत 
सङ्जहतको प्रस्तािना 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

सॊकरन ऩिात मोजना 
तजङ्टतभाका राङ्झग ऩमतटन 
सङ्झभङ्झत/नगय कामतऩाङ्झरका 
फैठक फस्ने ङ्छदन ऩेश गङ्चयन े

ऩमतटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रिर्द्तन सम्फन्धस 
मोजना/कामतिभको 
सम्झौता 

उऩबोि ा सङ्झभङ्झत भापत तको 
हकभा् 
 ङ्झनिेदन 

 िडा कामातरमको 
योहियभा 
उऩबोि ाहयको बेरा 
भापत त उ.बो.स. गठन 
गङ्चयएको ङ्झनणतम 
प्रङ्झतङ्झरऩस 

 प्रस्ताङ्जित खचत 
सङ्जहतको प्रस्तािना 

सॊस्था भापत तको हकभा् 
 सॊस्था दतात‚ नङ्जिकयण‚ 

कय च ङ्टि ा जस्ता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩस 

 प्रस्ताङ्जित खचत 
सङ्जहतको प्रस्तािना 

 िडा कामातरमको 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

 नगयसबाफाट स्िसकृत 
कामतिभ हङ्टनऩने 

 ऩङ्टिातधाय कामतिभको हकभा 
बने ऩचिातधाय शाखाभा 
सम्ऩकत  गनङ्टतऩने 

 ताङ्झरभ व्मिस्थाऩन तथा 
सॊचारन कामतङ्जिङ्झध‚ २०७५ 
को अनङ्टसचचस १ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा प्रस्तािना हङ्टन ङ्टऩने 

 ङ्झनिेदनभा तोकादेश य दतात 
बएको हङ्टन ङ्टऩने 
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ङ्झसपाङ्चयस 
ऩमतटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रिर्द्तन सम्फन्धस 
मोजना/कामतिभको 
सॊचारन/कामातन्िमन 

सम्फन्धसत कामातरम/शाखा 
य उऩबोि ा तथा सॊस्था 
ङ्जिच बएको सम्झौता 
ऩत्र/कामातदेश 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

सम्झौताभा उल्रेख बए 
अनङ्टसायको सभमािङ्झध ङ्झबत्र 
कामातन्िमन हङ्टन ङ्टऩने 

मोजना/कामतिभको 
अङ्ञन्तभ भचल्माॊकन य 
ब ङ्टि ानस ङ्झसपाङ्चयस 

 अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदन 

 िडा कामातरमफाट 
काभ सम्ऩङ्ङ बएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 उऩबोि ा सङ्झभङ्झत िा 
सॊस्थाफाट काभ सम्ऩङ्ङ 
बएको ङ्झनणतम 

 प्रभाङ्ञणत ङ्जिर बयऩाई 
एिॊ कागजातहरु 

३ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

सम्झौताभा उल्रेख बए 
अनङ्टसायको सभमािङ्झध ङ्झबत्र 
कामातन्िमन हङ्टन ङ्टऩने 

सभचह/सङ्झभङ्झत/सॊस्थागत 
अनङ्टदान सहमोग 

 ङ्झनिेदन/ऩत्र 

 प्रस्ताङ्जित खचत 
सङ्जहतको प्रस्तािना 

 िडा कामातरमको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 यकभ खङ्टराईएको 
तोकादेश 

१ हप्ता 
ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

 प्रस्ताङ्जित मोजना तथा 
कामतिभ य नगयसबाफाट 
स्िसकृत कामतिभ य 
फजेटको प्रकृङ्झत ङ्झभल्ने 
हङ्टन ङ्टऩने । 

 सम्झौता बने भाङ्झथकै 
प्रङ्जिमा अनङ्टसाय हङ्टने । 

ऩमतटन प्रकाशन साभग्रस 
ङ्जितयण 

 याजश्व शाखाफाट 
तोङ्जकएको यकभ 
फङ्टझाएको नगदी यङ्झसद 

सोही 
ङ्छदन 

तोङ्जक
ए 
फभो
ङ्ञजभ
को 
शङ्ट
ल्क 

ऩमतटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्तन 
शाखा 

 शङ्टल्कको हकभा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टने । 

 

सेिाको ङ्जिियण 
सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने 

कागजातहरु 

सेिा प्राप्त 
गनत 
राग्न े

सम्ऩकत  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

व्मङ्ञि गत घटना दतात 
सॊशोधन 

िडा कामातरमको अनङ्टभङ्झत 
ऩत्र‚ घटना दतात प्रभाणऩत्र‚ 
पयक ऩयेको प्रभाण 

तङ्टरुन्तै  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
तथा ऩङ्ञञ्जकयण 
शाखा 

घटना दतात ङ्झभङ्झत देङ्ञख ६ 
भङ्जहना ऩङ्झछको 

घटना दतात प्रभाणऩत्र 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्राङ्झप्तका राङ्झग 
अङ्झबरेख ङ्जिियण 

ङ्झनिेदक सङ्जहत 
सयोकायिाराको 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र 

"  " 
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साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
राबग्राहीको भतृ्मङ्ट बई 
फाॉकी यकभ ङ्झनकासाको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 

िडा कामातरमको 
ङ्झसपाङ्चयसऩत्र‚ साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता ऩङ्चयचमऩत्र‚ 
भतृ्मङ्ट दतात प्रभाणऩत्र‚ नाता 
प्रभाङ्ञणत 

"  " 

 

 

सेिाको ङ्जिियण 
सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने 

कागजातहरु 

सेिा प्राप्त 
गनत 
राग्न े

सम्ऩकत  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

फजाय अनङ्टगभन  

ङ्झनयन्तय 
 उऩबोि ा ङ्जहत 

सॊयऺण शाखा 
 

उऩबोि ाहरुको हक य 
ङ्जहतको सॊयऺण 

 
ङ्झनयन्तय - "  

उऩबोि ाहरुको गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩन 

ङ्झनिेदन/ङ्झरङ्ञखत िा 
भौङ्ञखक सचचना 

मथासक्म 
ङ्झछटो 

- "  

उऩबोि ाहरुको राङ्झग 
जनचेतना अङ्झबिङृ्जर्द् 

 

ङ्झनयन्तय - "  

फजाय व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट सभम-सभमभा 
ङ्छदएका ङ्झनदेशन एिॊ 
आदेश फभोङ्ञजभका कामत 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

उऩबोि ा ङ्जहत सॊयऺण 
सङ्झभङ्झतफाट सभम-सभमभा 
ङ्छदएका ङ्झनदेशन एिॊ 
आदेश फभोङ्ञजभका कामत 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

फजाय व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट गङ्छठत उऩ 
सङ्झभङ्झतहरुफाट सभम-
सभमभा ङ्छदएका ङ्झनदेशन 
एिॊ आदेश फभोङ्ञजभका 
कामत 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

 

सेिाको 
ङ्जिियण 

सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने कागजातहरु 
सेिा प्राप्त गनत 

राग्न े
सम्ऩकत  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्ट
ल्क 

  

ङ्जिङ्झनमभ १. ङ्जिङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

२. रेखा ऩयीऺणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

७ ङ्छदन 
- 

सहकायी तथा 
योजगाय प्रिर्द्तन 
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३. दतात प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४. साधायण सबाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

५. सॊशोधन गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे ऩत्र 

६. सॊशोधनको व्महोया खङ्टरेको तसन भहरे 
पायाभ । 

शाखा 

सॊस्था 
दतात 

१. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत‚ 
प्रायङ्ञम्बक बेराका ङ्झनणतमहरु तथा 
कागजातहरु दङ्टई/दङ्टई प्रङ्झत । 

२. दतात गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे ङ्झनिेदन । 

१५ ङ्छदन 

- " 

 

      

 

सेिा ङ्जिियण सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने कागजातहरु सेिा प्राप्त गनत राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
ङ्ञशऺक सरुिा 
सहभङ्झत  

१) दङ्टिै ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणतम 
२) सम्फङ्ञन्ध िडाको ङ्झसपाङ्चयस  
३) ङ्जिषम ङ्झभल्ने नङ्झभल्ने एङ्जकन 
४) ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरी को अनङ्टसङ्टङ्ञच १७ को 
ढाचाभा ङ्झनिेदन ऩेश 
५) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र 

१ घण्टा  १००० प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

अङ्झबरेङ्ञखकयण १) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम 
२) ङ्ञशऺक छनौट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम 
३) कामातरमरे ङ्छदएको अनङ्टभङ्झत ऩत्र 
४) सङ्टचना टासको जानकायी 
५) ङ्झनिेदन 
6) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र  
 

१ घण्टा ५०० प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

ङ्जिद्यारम 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन 

१) ५१ प्रङ्झतसत अङ्झबबािक बेराफाट गठन 
गने 
२) ङ्ञशऺा शाखाको शाखा अङ्झधकृतको 
उऩङ्ञस्तङ्झथभा  
३) गठन बएको जानकायीऩत्र ऩेश 
4) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र 

१ घण्टा छैन प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

तरि ङ्झनकाशा १) तरि भाग पायाभ 
२) अङ्ञघल्रो भङ्जहना फङ्टझेको बऩातइ 
३) क.स कोष, ना र कोष य सा सङ्ट कयको 

असोज ऩङ्जहरो 
ऩौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 

छैन प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
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दाङ्ञखरा बौचय  
४ हाङ्ञजयी ङ्जिियण 

असाय अङ्ञन्तभ 
ङ्झनकाशा 

भा ङ्जि शाखा   

अन्म ङ्झनकाशा प्रगङ्झत ङ्जिियण बऩातइ भागको 
आधायभा 

छैन प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिद्यारम तपत  

१) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणतम, 

२) रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदन, 
३) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमको ङ्जिद्यारम 

सहभङ्झत, 
४) िडा कामातरमको ङ्झसपायीस, 
५) तल्रो कऺाको अनङ्टभङ्झत ऩत्र 
६) ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीको अनङ्टसचङ्ञच १ 

को ढाचाॉभा ङ्झनिदेन 
७) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीभा 

तोङ्जकएका कागजऩत्र 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

 प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

भन्टेश्वयी 
कऺा अनङ्टभङ्झत 
शैङ्ञऺक 
गङ्टङ्छठभात्र 

१) गङ्टठीको ङ्जिधान 
२) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम 

सहभङ्झत 
३) िडा कामातरमको ङ्झसपायीस 
४) ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीको अनङ्टसचङ्ञच १ 

को ढाचाॉभा ङ्झनिदेन 
५) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीभा 

तोङ्जकएका कागजऩत्र 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

1०००० प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

सस्थागत 
ङ्जिद्यारम तपत  
गङ्टठी एिभ 
कम्ऩनस 
अनङ्टभङ्झत एि 
कऺा थऩ 

१) कम्ऩनस दतात प्रभाणऩत्र÷ गङ्टठी ङ्जिधान 
२) ङ्जिनमभािरी प्रभाणऩत्र 
३) कय च ङ्टि ा प्रभाणऩत्र  
४) ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम, 
५) रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदन, 
६) ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टि स, 
७) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमको ङ्जिद्यारम 

सहभङ्झत, 
८) िडा कामातरमको ङ्झसपायीस, 
९) तल्रो कऺाको अनङ्टभङ्झत ऩत्रय  

१०) ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरीको अनङ्टसचङ्ञच १ 
को ढाचाॉभा ङ्झनिदेन 

११) अन्म ङ्ञशऺा एन एि ङ्झनमभािरीभा 
तोङ्जकएका कागजात ऩत्र 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

कऺा १-५ को 
राङ्झग रु 
१५०००। हजाय 
कऺा ६-८ को 
राङ्झग २००००। 
कऺाको राङ्झग ९-

१२ २५०००। 
 
 

प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

बौङ्झतक तपत    भागको आधायभा  दोस्रो छैन प्रायङ्ञम्बक  
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चैभाङ्झसक िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

भाकत ङ्झसट 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

ङ्जिद्यारमको ङ्झसपाङ्चयस आिश्मकताको 
आधायभा 

200 प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

भाकत ङ्झसट 
शसोधन 

ङ्जिद्यारमको ङ्झसपाङ्चयस य ङ्जिद्याथॉको जन्भ 
ङ्झभङ्झत प्रभाणऩत्रको पोटोकङ्जऩ 

आिश्मकताको 
आधायभा 

200 प्रायङ्ञम्बक 
िार ङ्जिकास 
तथा आ ङ्जि य 
भा ङ्जि शाखा   

 

 

सेिा ङ्जिियण सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने कागजातहरु सेिा प्राप्त गनत राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
दतात तथा 
नङ्जिकयण 

     

सभङ्टह दतात तथा 
ङ्झनिकयण 
ङ्झसपायीस 

१) उऩरब्ध हङ्टने पभेट अनङ्टसाय यीत ऩचितक 
रु १०।-को हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस गङ्चयएको 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने । 
२) सभचह/ सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम भाईनङ्टट 
३) सभचह/सङ्झभङ्झतको ङ्जिधान 

२ फजे 
ङ्झबत्र यीत 
ऩचितक 
कामातरमभा 
ङ्झनिेदन 
दतात बएको 
ङ्छदनको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 

ङ्झनशङ्टल्क ऩशङ्ट सेिा 
शाखा 

 

ऩशङ्ट स्िास्थम 
कभॉ दतात तथा  
नङ्जिकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) रु १०।- हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको 
ङ्झनिेदन 
२) २ प्रङ्झत ऩासऩोटत साइजको पोटो 
३) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४) प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

" " 

 

ङ्झसपायीस      

व्मिसामसक पभत 
नङ्जिकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) कामातरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩचितक रु १०।- को हङ्टराक 
ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको ङ्झनिेदन । 

२) सम्फन्धसत िडा कामातरम िा 
नगयऩाङ्झरकाभा दतात प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

३) जग्गाधनस प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩस 

सोही ङ्छदन 
(स्थरगत 
ङ्झनयीऺण 
गनङ्टत ऩयेभा 
१० ङ्छदन) 

ङ्झनशङ्टल्क 

" 

 

ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ 
ऩारनका राङ्झग 
ऋण ङ्झसपाङ्चयस 

१) सम्फन्धसत व्मङ्ञि को ङ्झनिेदन 

२) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩस  

३) ऩयीमोजनाको पभेट 
" " 

 

सहकायी दतात 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) कामातरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩचितक रु १०को हङ्टराक ङ्जटकट 
टाॉस सङ्जहतको ङ्झनिेदन  

यीतऩचितक 
ङ्झनिेदन 
आएभा 

ङ्झनशङ्टल्क " 
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२) ङ्झनणतमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

३) ङ्जिङ्झनभम य ङ्जिधान 

४) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

सोही ङ्छदन 

ऩशङ्ट ऩॊऺस 
स्िास्थम सेिा    

 
 

गाई/बैसस ऩशङ्टराई सेिाकेन्रभा ल्माउनङ्ट ऩने ङ्छदनको १ 
फजेङ्झबत्र 
कामातरमभा 
दतात बएको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 
कामातरम 
सभम ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्टल्क " 
 

बेडा फाख्रा‚ फॊगङ्टय 
खयामो 

ऩशङ्टराई सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने 
" " 

 

ऩॊङ्ञऺ सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

कङ्ट कङ्ट य/ङ्झफयारो ऩशङ्टराई सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

हात्तस/घोडा 
ऩशङ्टराई सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " 

 

प्रमोगशारा     
 

गोफय ऩयीऺण ऩयीऺण गने िस्तङ्ट सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " "  

भाइनय सङ्ञजतकर 
सेिा     

 

फन्ध्माकयण 

फोका/साडे/याॉगो 
ऩशङ्टराई सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 

 

प्रजनन सेिा     

 

कृङ्झतभ गबातधान 
सेिा 
गाई/बैसस/फाख्रा 

ऩशङ्टराई सेिा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 
 

गबत ऩयीऺण " " " "  

ऩयाभशत सेिा तथा प्राङ्जिङ्झधक सेिा आदी    
 

भहाभायी योग 
ङ्झनमन्त्रण सेिा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
 

ऩशङ्ट आहाया भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
 

व्मिस्थाऩन      
ऩशङ्टऩारन 
व्मिस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
 

ऩशङ्ट प्रजनन 
व्मिस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
 

फजायीकयण सेिा भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा  
ङ्जिभा सम्फन्धस 
सेिा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
 

ङ्जिङ्जिध सेिा      
ऩशङ्ट ऩॊऺस 
तथमाङ्क सम्फन्धस 

रु १०।-को हङ्टराक ङ्जटकट सङ्जहतको 
ङ्झरङ्ञखत ङ्झनिेदन 

ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 
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जानकायी 
ऩशङ्टसेिा 
सम्फन्धस ऐन 
ङ्झनमभ  सम्फन्धस 
जानकायी 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेिा शाखा 

 

 

सेिा ङ्जिियण सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने कागजातहरु सेिा प्राप्त गनत राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
कृङ्जष सभचह दतात 
तथा नङ्जिकयण 

रु १० को ङ्जटकट सङ्जहत ङ्झनिेदन‚ सभचहको 
ङ्जिधान‚ सभचहको सदस्मको ङ्झनणतम‚ सम्ऩचणत 
सदस्मको नागङ्चयकताको पोटोकऩस‚ सभचहका 
सदस्म बएको ङ्जिियण । 

७ ङ्छदन ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

कृङ्जष पभत दतात 
गनत ङ्झसपायीस 

रु १० को ङ्जटकट सङ्जहत ङ्झनिेदन‚ सम्फन्धसत 
िडा कामातरमको ङ्झसपायीस‚ जग्गाधनस 
रारऩङ्टजात‚ नागङ्चयकताको पोटोकऩस‚ दतातको 
कागज‚ ऩान नॊ. । 

७ ङ्छदन ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

यासामङ्झनक भर 
ङ्जििेताको 
प्रभाणऩत्र 
नङ्जिकयण 
(सहकायीको) 

ङ्झनिेदन‚ सहकायीको अङ्झडड ङ्चयऩोटत‚ िा ऩान 
नॊ.‚ सहकायीको प्रभाण ऩत्र‚ भर ङ्जििेता 
प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩस‚ याजश्व ङ्झतयेको यङ्झसद‚ 
भर ङ्जििी गयेको ङ्चयऩोटत । 

७ ङ्छदन ङ्झनमभानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

ङ्जकसानहरुराई 
अनङ्टदानभा ङ्झफउ 
ङ्जितयण 

फसउ भाग सङ्जहतको ङ्झनिेदन‚ ऩयरभङ्टल्मको 
अनङ्टदान फाहेक यकभ जम्भा गनङ्टतऩने । 

१ भङ्जहना ५०% अनङ्टभान कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

िषे तथा ङ्जहउॉदे 
परपङ्ट रका 
ङ्जिरुिा ङ्जितयण 

सम्फन्धसत िडा कामातरमको ङ्झसपायीस‚ 

जग्गाधनस रारऩङ्टजात‚ नागङ्चयकताको पोटोकऩस 
। 

१ भङ्जहना ङ्झनमभानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

कृषकहरुराई 
आिश्मकता 
अनङ्टसाय 
प्राङ्जिङ्झधक ऻान 

 िषैबयी ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

कृषक ताङ्झरभ कृङ्जष ऩेशाभा आधायीत ङ्जकसानको छनौट ।  ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

ङ्जकसानको 
सभस्मा 
सभाधान गने 
गोष्ठस 

कृङ्जष ऩेशाभा आधायीत ङ्जकसानको छनौट ।  ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 

 

प्राङ्जिङ्झधक सेिा  आ.अ ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जिकास 
शाखा 
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सेिा ङ्जिियण सेिा प्राप्त गनत ऩेश गनङ्टतऩने कागजातहरु सेिा प्राप्त गनत राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   

अऩाॊगता 
ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जितयण 

सम्फन्धसत िडाको ङ्झसपाङ्चयस कागजात 
ऩङ्टगभेा 

नराग्न े भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जिकास शाखा 

 

अनङ्टसङ्टचस १ फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन पायाभ   "  
अऩाॊगता िङ्झगतकयण खङ्टरेको डक्टयको 
ङ्झसपाङ्चयस 

  
"  

ऩासऩाटत साईजको ३ प्रङ्झत पोटो   "  
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको पोटोकऩस   "  
अऩाॊगता देङ्ञखने ठङ्टरो साईजको पोटो   "  
फच्चाको हकभा नागङ्चयकता नबएभा जन्भ 
दतात िा उभेय खङ्टल्ने प्रभाण 

  
"  

अङ्झबबािकको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको कऩस   "  
जेष्ठ नागङ्चयक 
ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जितयण 

सम्फन्धसत िडाको ङ्झसपाङ्चयस   "  
ऩासऩोटत साईजको २ प्रङ्झत पोटो   "  
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको पोटोकऩस   "  

सॊस्था सङ्टङ्ञचकृत 

सॊस्थाको ङ्जिधान   "  

कय च ङ्टि  प्रभाणऩत्र   "  

रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदन   "  

स्थामस रेखा नम्फय   "  

सॊस्था 
नङ्जिकयण 
ङ्झसपाङ्चयस 

सॊस्थाको ङ्जिधान   "  

कय च ङ्टि  प्रभाणऩत्र   "  

रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन   "  

स्थामस रेखा नम्फय   "  

सॊस्थाको ऩत्र   "  

सॊस्था दतात 
ङ्झसपाङ्चयस 

कय च ङ्टि  प्रभाणऩत्र   "  

रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन   "  

सदस्मको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र   "  

स्थामस रेखा नम्फय   "  

फार क्रि ङ्झनिेदन ऩत्र   "  
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ङ्जकशोयी सभङ्टह 
सञ्जारको 
आिद्यता 

िडाको ङ्झसपाङ्चयस   "  

मङ्टिा क्रिको नाभ   "  

सदस्मको नाभािरी   "  

cfly{s jif{ @)&^÷)&& jflif{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/  

cfo tkm{  

 cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] nflu >f]tx?  / cfosf] jflif{s cj:yf  

शीर्षक  प्रस्ताजित  आय  िास्तजिक आय  प्रजतशत  

संघीय सरकार  ९९ करोड ८७ लाख ७९ हजार       ९९ करोड ९९ लाख २६ हजार    १००॰११ 

१३३११ समाजनकरण अनुदान  ३३ करोड ९९लाख                 ३३ करोड ९९लाख  १०० 

१३३१२ शसतष अनुदान चालु  ६५ करोड ८८लाख ७९ हजार            ६६ करोड २६ हजार    १००॰१७ 

प्रदेश सरकार ८ करोड ५४ लाख ८७ हजार  ८ करोड १७ लाख ८९ हजार  95.67 

१३३११ समाहनकरण अनुदान ६९ लाख ८७ हजार  ६९ लाख ८७ हजार  100.00 

१३३१२ शसतत अनुदान चालु ३ करोड ६० लाख  ३ करोड ६० लाख  100.00 

१३३१४ हिषेश अनुदान चालु १ करोड  १ करोड  100.00 

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ३करोड २५ लाख  २ करोड ८८ लाख २ हजार  88.62 

शीषतक  प्रस्ताहित  आय  िास्तहिक आय  प्रहतशत  

राजस्व बाडफाड 
४१ करोड ५७ लाख ९८ हजार 

६६३. 

२९करोड ६९ लाख ८२ 

हजार ४८५.१६  
71.42 
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११३१५ घरजग्गा रहजषे्टशन दसु्तर ११ करोड ५० लाख.  
९ करोड ४४ लाख २५ 

हजार ८२२.२  
82.11 

११४११ बााँडफााँड भइत प्राप्त हुने 

मूल्य अहभबृद्धि कर 
२६ करोड १लाख.  

१७ करोड ४४ लाख ७८ 

हजार ३०५.२  
   

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने 

सिारी साधन कर 
३ करोड ७६ लाख ६५हजार.  

२ करोड २८ लाख ३१ 

हजार ४७.७६  
60.62 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त िन 

रोयल्टी 
१६हजार ३१६  ३ लाख८३ हजार ८६०. 2352.66 

१४१५४ बााँडफााँड भई प्राप्त खानी 

तथा खहनज सम्बन्धी रोयल्टी 
३० लाख१७ हजार ३४७. ४८ लाख ६३ हजार ४५०. 161.18 

शीषतक  प्रस्ताहित  आय  िास्तहिक आय  प्रहतशत  

अन्तररक श्रोत 
२३ करोड ३९ लाख ६६ हजार 

३३७. 

३२ करोड २१ लाख ६१ 

हजार ११२.१४  
137.70 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर २ करोड  
१ करोड ५३ लाख ८० 

हजार २९७.८३  
76.90 

११३१४ भुहमकर/मालपोत १ करोड  
८२ लाख ८६ हजार 

६४३.९४  
82.87 

११३२१ घरिहाल कर २ करोड १५ लाख  
१ करोड १८ लाख ४६ 

हजार ९९८. 
55.10 

११३२२ िहाल हिटौरी कर १ लाख  २१ लाख ३६ हजार १२५. 2136.13 

११४५१ सिारी साधन कर (साना 

सिारी) 
५ लाख  २ लाख ४० हजार २००. 48.04 

११४५२ पुिातधार सेिाको उपयोगमा 

लागे्न कर 
५ लाख    0.00 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर १ लाख   0.00 
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११६३२ अखेटोपहारमा लागे्न कर १६ लाख.  १२ लाख ८३ हजार १५०. 80.20 

११६९१ अन्य कर २० लाख    0.00 

शीषतक  प्रस्ताहित  आय  िास्तहिक आय  प्रहतशत  

१४२१९ अन्य सेिा शुल्क तथा 

हबक्री 
२ करोड ०७ लाख २५ हजार  

२ करोड ३१ लाख ६६ 

हजार ३५६.०१  
111.78 

१४२२९ अन्य प्रशासहनक सेिा 

शुल्क 
१ लाख ४० हजार    0.00 

१४२४२ नक्सापास दसु्तर १ करोड ५० लाख  
१ करोड १५ लाख ४९ 

हजार ८४३. 
77.00 

१४२४३ हसफाररश दसु्तर ८८ लाख  
१ करोड ६० लाख ८७ 

हजार ६५६.७३  
182.81 

१४२४९ अन्य दसु्तर १ करोड ०३ लाख १० हजार  ६१ लाख ४४ हजार ४३८.९  59.60 

१४३११ न्याहयक दण्ड जररिाना र 

जफत 
२ लाख २५ हजार  ३ लाख ०३ हजार ३२५. 134.81 

१४५२९ अन्य राजस्व ४ लाख ६६ हजार ३३७. 
१ करोड ७१ लाख ०५ 

हजार १६२. 
3667.98 

१४६११ व्यिसाय कर २ करोड  ८८ लाख ८२ हजार ८५०. 44.41 

३२१२२ बैंक मौज्दात १० करोड २० लाख  
१९ करोड ९७ लाख ४८ 

हजार ०६५.७३  
195.83 

शीषतक  प्रस्ताहित  आय  िास्तहिक आय  प्रहतशत  

जनसहभाहगता ५ करोड  
२ करोड ५१ लाख १० हजार 

५२९.२५  
50.22 
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१३४१२ अन्य व्यद्धिगत आन्तररक 

अनुदान 
५ करोड  

२ करोड ५१ लाख १० हजार 

५२९.२५  
50.22 

जम्मा  
१ अित ७८ करोड ४० लाख 

३१ हजार  

१ अित ७२ करोड ५९ लाख 

६९ हजार १२६.५५  
96.75 

 

व्यय तफत  

िजेट उपहशषतक  

नाम  

घोराही उपमहानगरपाहलका नगर स्तरीय  

बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि(%) 

चालु  ४२ करोड ०५ लाख ५६ हजार  ३२ करोड ०८लाख ९२ हजार ४०३.२६  ७६.३ 

पूाँहजगत  ४६ करोड ८५ लाख ९६हजार  २४ करोड २१ लाख ४६ हजार ४३४.३४  ५१.६७ 

जम्मा  ८८ करोड ९१ लाख ५२ हजार  ५६ करोड ३० लाख  ३८ हजार ८३७.६०  ६३.३२ 

िजेट उपहशषतक  

नाम  

संघीय सरकारिाट हस्तान्तररत कायतक्रम  

बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि(%) 

चालु  ६२ करोड ६८ लाख ०९ हजार  ५४ करोड ८१ लाख ४२ हजार ०२३  ८७.४५ 

पूाँहजगत  ३ करोड २० लाख ७० हजार  ९२ लाख १३ हजार ५०२.४८  २८.७३ 

जम्मा  ६५करोड ८८ लाख ७९ हजार  ५५ करोड ७३ लाख ५५ हजार ५२५.४८  ८४.५९ 

िजेट उपहशषतक  

नाम  

प्रदेश सरकारिाट हस्तान्तररत कायतक्रम  

बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि(%) 

चालु  0  0  0  

पूाँहजगत  ४ करोड ६० लाख  १ करोड ६८ लाख ०६ हजार ८  ३६.५३ 

जम्मा  ४ करोड ६० लाख  १ करोड ६८ लाख ०६ हजार ८  ३६.५३ 

िजेट उपहशषतक  

नाम  

जम्मा  

बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि(%) 
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चालु  ४६ करोड ८१ लाख ५२ हजार ४००  
३६ करोड २९ लाख ६१ हजार 

८६७.२७  
७७.५३ 

पूाँहजगत  ६१ करोड ०९ लाख ९९ हजार ६००. 
३५ करोड ६१ लाख ६५ हजार 

९९०.५८  
५८.२९ 

जम्मा  १ अित ०७ करोड ९१ लाख ५२ हजार  
७१ करोड ९१ लाख २७ हजार 

८५७.८५  
६६.६४ 

 

लेखापररक्षण 

प्रदेश नं.५ ‚कणातली र सुदुरपहिम प्रादेहशक लेखापररक्षण महाहनदेशनालयको हमहत २०७७/०३/२५ गतेको 

लेखापररक्षण प्रहतिेदनिाट आ.ि.२०७५/०७६ सम्मको लेखापररक्षणिाट देद्धखएको  िेरुजु ॰ 

१ जम्मा िेरुजु   रु.१४ करोड ६२ लाख ६२ हजार 

२ अशुल गनुतपने िेरुजु  रु. ३ करोड ५४ लाख ७४ हजार 

३ हनयहमत गनुतपने िेरुजु  रु.३ करोड १४ लाख ८ हजार 

४ प्रमाण कागजात पेश गनुतपने िेरुजु रु.४ करोड ७५ लाख ४५ हजार 

५ पेश्की िााँकी  रु.३ करोड १८ लाख ३५ हजार  

zfvf÷dxfzfvf cg'';f/ k|ult ljj/0f  

76.3 
87.45 

0 

७७.५३ 

51.67 

28.73 
36.53 

५८.२९ 
63.32 

84.59 

36.53 

६६.६४ 

0

20

40

60

80

100

घोराही उपमहानगरपाहलका 

नगर स्तरीय 

संघीय सरकारिाट 

हस्तान्तररत कायतक्रम 

प्रदेश सरकारिाट 

हस्तान्तररत कायतक्रम 

जम्मा 

चालु पूाँजीगत जम्मा 
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         @)&^÷)&&  

सामान्य प्रशासन महाशाखा  

स्वास्थ्य सेिाका स्थायी तथा करार कमतचारीहरु,सामाहजक पररचालाक, सिारी चालक, कृषी र पशुसेिाका 

प्राहबहधक, कायातलय सहयोगी, दोश्रो र तेश्रो तहका स्थायी तथा करार कमतचारीहरु, नगररक्षकहरु र तल उले्लद्धखत 

स्वीकृत दरबन्दीका कमतचारीहरु समेत गरी  

             जम्मा           ४०३ जना  कमतचारीहरु कायतरत रहेका  

स्थायी कमतचारी संख्या             २३९जना  

करार कमतचारी संख्या         १५४ जना  

दैहनक ज्यालादारी संख्या        १० जना  

बैठक व्यिस्थापन प्रगहत आ.ि. २०७६/०७७  

क्र.स.  कार्िक्रम  इकाई  सङ््खया  कैर्िर्त  

१.  कायतपाहलका िैठक  िटा  २३     

२.  योजना संसोधन  िटा  १६६  (नगर स्तरीय-४८, िडा स्तरीय- 

११८)  

३.  नगर सभा  िटा  २     

४.  ऐन, हनयम, हनदेहशका, कायतहिहध 

हनमातण  

िटा  १४   ऐन-२  

हनदेहशका-१  

कायतहिहध-११  

k"jf{wf/ dxfzfvf  

स्थानीय तहबाट संचाहलत कायतक्रमको हििरण  

क्र.सं.  कायतक्रम  ईकाई  

 

२०७४/०७५  

 

२०७५/०७६  

 

२०७६/०७७  जम्मा  

१  

सडक  

कालोपते्र /ढलान  हक.मी.  18.37 14.53  6.63 39.53 

ग्राभेल  हक.मी.  14.25  16.53  17.98 48.76  
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टर याक खोल्ने  हक.मी.  13.37 14.46  19.98  47.51  

२  

पुल हनमातण  

मोटरेिल पुल  संख्या  18 21 10 49 

झोलङे्ग पुल  संख्या  0 0 0 0 

आकाशे पुल  संख्या  0 0 0 0 

३  
पाकत  हनमातण  

संख्या  1 2 5 8 

४  

खानेपानी तथा ढल हनमातण  

खानेपानी सुहिधा थप 

उपलव्ध गराएका  संख्या  1 2 15 18 

खानेपानी सेिाबाट 

लाभाद्धन्रत घरपररिार  संख्या  180 350 980 1510 

ढल हनमातण  हक.मी.  1.25 2.18 7.38 10.81 

 

 

िृक्षारोपण संख्या 1065 12540   13605 

६ नहद हनयन्त्रण हक.मी. 2.84 1.25   4.09 

 ७  सामाहजक हसंचाई  हेक्टर 105.3 85.65 99.18  299.18  

८  

जलहिद्युत तथा उत्पादन 

प्रसारण लाईन हिस्तार हक.िा. 0 0 0 0 

९  िैकद्धिक उजात हक.मी. 2.78 3.34 6.53  12.65  

 १०  पोखरी ताल तलैया संख्या 8 7 4 19 

११  

नयााँ हिद्यालय भिन हनमातण 

सम्पन्न संख्या 2 1 6 9 

नया कक्षा कोठा सम्पन्न संख्या 0 0 2 2 
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१२  स्वास्थ्य चौकी हनमातण  संख्या  2 2 2 6 

१३  यातु्र प्रहतक्षालय  संख्या  १  १  ०  २  

१४   सामुदाहयक भिन हनमातण  संख्या  ४  ३  ७  १४  

 

ejg cg'dlt tyf dfkb08 sfof{Gjog zfvf  

! e"sDk k|lt/f]wL 3/ jg]sf] M@%^ 

@ ;fwf/0f 3/              M #) 

# clen]lvs/0f              M &#^ 

$ clen]lvs/0f ;DjlGw cGo sfo{ e}/x]sf]  

Jfftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf 

jlgof]lht s"n jh]6 M ?= ! s/f]8 @@ nfv  

s"n vr{             M ?= %^ nfv ^) xhf/  

vr{ gePsf] /sd     M ?= ^% nfv $) xhf/  

ljQLo k|ult          M     $^=#( k|ltzt  

ef}lts k|ult          M   ९५.०८    k|ltzt  

;/;kmfO Joj:yfkg zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= ८४ लाख ५० हजार  

s"n vr{             M ?=७३ लाख ८४ हजार ५सय  

vr{ gePsf] /sd     M ?=  

ljQLo k|ult          M     ८७.३९  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M     ८०.१८  k|ltzt  

lzIff, o'jf tyf v]nv'b dxfzfvf  
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ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= ५५ s/f]8 ३४ nfv १४ xhf/  

s"n vr{             M ?= ४८ s/f]8 $^ nfv ७४ xhf/ ९००  

vr{ gePsf] /sd     M ?= ६ करोड ८७ लाख ३९ हजार १००  

ljQLo k|ult          M ८७.५७ k|ltzt  

ef}lts k|ult          M  ९८.९८  k|ltzt  

hg:jf:Yo k|j¢{g zfvf  

 ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=*s/f]8 $# nfv **xhf/  

s"n vr{          M ?=& s/f]8 (nfv $& xhf/ $(%  

vr{ gePsf] /sd M ? ! s/f]8 #$nfv $) xhf/ %)%  

ljQLo k|ult          M *$  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M *%=$  k|ltzt 

dlxnf afnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; Zffvf  

हबहनयोहजत कुल बजेट रु ७६ लाख ३८ हजार  

कुल खचत :  ४७ लाख ५५हजार ७०१ 

खचत नभएको रकम : २८ लाख ८२ हजार२९८ 

हबहिय प्रगहत   : ६२.२६ प्रहतशत 

भौहतक प्रगहत   :  ६६.४२ प्रहतशत  

;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=%,)),))) 

s"n vr{             M ?=३४५८६६  

vr{ gePsf] /sd     M ?= १५४२३४  

ljQLo k|ult          M   ६९.१७ k|ltzt  

ef}lts k|ult          M    १००  k|ltzt  

s[lif ljsf; zf+vf  
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ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= २ करोड  ५० हजार  

s"n vr{             M ?= ८९ लाख ६९ हजार ९००  

vr{ gePsf] /sd     M ?= १ करोड  १० लाख ८० हजार१००  

ljQLo k|ult          M   ४४.३७ प्रर्तशत  

ef}lts k|ult          M   ५६.६१ प्रर्तशत  

 

कोहभड हिशेष कायतक्रम  

क्र.सं.  कायतक्रम/हक्रयाकलाम  
हिहनयोहजत 

रकम  
भार  

लक्ष्य 

पररमाण  

प्रगहत 

पररमाण  
खचत रकम  

हिहिय 

प्रगहत  

भौहतक 

प्रगहत  

1  

 कोहभड लहक्षत व्यिसाहयक तरकारी खेती 

प्रबितन कायतक्रम  
2300  36.51  1  1  2095.6  91.1  37  

2  

हिदेशबाट फकेका र ब्यबसाय उन्नमूख 

कृषकहरुलाई कृहष हिकास प्रोत्साहन 

कायतक्रम  

2000  31.75  1  0.7  1291.6  64.6  22  

3  

बीउ उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागी 

िीउ उत्पादक कृषक कृषक समूह कृहष 

सहकारीलाई    प्रोत्साहन कायतक्रम  

2000  31.75  1  0.25  385.11  19.3  7.9  

   6300  100.00        3772.3  59.9  67  

 

 

 

kz' ;]jf zfvf  
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हबहनयोहजत कुल बजेट रु ५८ लाख ६६ हजार  

कुल खचत :  ५१ लाख ८ हजार ९०० 

खचत नभएको रकम : ७ लाख ५७ हजार 

हबहिय प्रगहत   : ८७.०९ प्रहतशत 

भौहतक प्रगहत   :  ९७.८ प्रहतशत  

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

हबहनयोहजत कुल बजेट रु ७७ लाख  

कुल खचत   ३४ लाख ८९हजार ९२९  

खचत नभएको रकम  42 लाख 10 हजार70 

हबहिय प्रगहत    ४५.३२ प्रहतशत 

भौहतक प्रगहत     ५५.१९ प्रहतशत 

pkef]Stf lxt ;+/If0f  zfvf  

हबहनयोहजत कुल बजेट रु १९ लाख३५ हजार  

कुल खचत :  ३ लाख ५० हजार ५८० 

खचत नभएको रकम : १५ लाख ८४ हजार४२० 

हबहिय प्रगहत   :१८.१२ प्रहतशत 

भौहतक प्रगहत   :  २० प्रहतशत  

;xsf/L tyf /f]huf/ k|j{4g zfvf  

हबहनयोहजत कुल बजेट रु १२ लाख४५ हजार  

कुल खचत :   १८ हजार 

खचत नभएको रकम :  १२ लाख २७ हजार 

हबहिय प्रगहत   :१.४५ प्रहतशत 

भौहतक प्रगहत   :  १२.०५ प्रहतशत  

:f"rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf  
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कुल हििहनयोहजत रकमः ३५,००,०००॰-  

कुल खचत भएको रकमः १५,२८,०५०॰-  

कुल खचत नभएको रकमः१९,७१,९५०॰-  

हिहिय प्रगहतः ४३.६७%  

भौहतक प्रगहतः ४५.७१% 

राजश्व शाखा  

कुल हिहनयोहजत रकमः २०५००००॰-  

कुल खचत भएको रकमः ९२१००॰-  

कुल खचत नभएको रकमः१९,५७९००॰-  

हिहिय प्रगहतः ४.४९%  

भौहतक प्रगहतः ९.७६%  

sfg'gL dfldnf zfVff  

कुल हिहनयोहजत रकमः १५लाख  

कुल खचत भएको रकमः ७लाख ९७ हजार  

कुल खचत नभएको रकमः७लाख ३ हजार  

हिहिय प्रगहतः ५३.13%  

भौहतक प्रगहतः ७४%  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम  

कुल हिहनयोहजत रकमः ६१ लाख ३० हजार  

कुल खचत भएको रकमः ४४ लाख ३० हजार  

कुल खचत नभएको रकमः १७ लाख  

हिहिय प्रगहतः ७२.२६%  

भौहतक प्रगहतः  

िडा अनुसार  प्रगहत हििरण िाहषतक ०७६/७७  
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िडा नं.  हिहनयोहजत रकम  खचत रकम  हििीय प्रगहत  भौहतक प्रगहत  िााँकी रकम  

1  10000000  8286163  82.86163     1713837  

2  10000000  9780848.33  97.8084833  100  219151.67  

3  10000000  8223615.99  82.2361599  100  1776384  

4  10000000  8321280.57  83.2128057  98.28  1678719.4  

5  10000000  6225388.81  62.2538881  63.18  3774611.2  

6  10000000  9512585.4  95.125854  97.04  487414.6  

7  10000000  6101748.72  61.0174872  88  3898251.3  

8  10000000  9110921.7  91.109217  95.5  889078.3  

9  10000000  7812611.98  78.1261198  88  2187388  

10  10000000  9029288.26  90.2928826  93  970711.74  

11  10000000  7827804.44  78.2780444  98.59  2172195.6  

12  10000000  6736032.74  67.3603274  80.6  3263967.3  

13  10000000  7425198.93  74.2519893  88.89  2574801.1  

14  10000000  9034831.16  90.3483116  100  965168.84  

15  10000000  9486428.93  94.8642893  96.97  513571.07  

16  10050000  9558877.09  95.11320488  99  491122.91  

17  10000000  8182150.29  81.8215029  95  1817849.7  

18  9950000  8377042.21  84.19137899  100  1572957.8  

19  10000000  7056201.7  70.562017  97.76  2943798.3  

   190000000  156089020.3  82.15211592  93.19  33910980  

िडा अनुसार राजश्व संकलनको िाहषतक ०७६/७७  
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राजश्व संकलन प्रणाली  

हििरण  संकहलत राजश्व रकम रु.  

नगर कायतपाहलकाको कायातलय  81633891.49  

१ नं िडा कायातलय  90  

२ नं िडा कायातलय  1174990.75  

३ नं िडा कायातलय  1323939.17  

४ नं िडा कायातलय  1849900.03  

५ नं िडा कायातलय  1270439.12  

६ नं िडा कायातलय  1684607.97  

७ नं िडा कायातलय  1820675.61  

८ नं िडा कायातलय  1394757.46  

९ नं िडा कायातलय  2093442.82  

१० नं िडा कायातलय  5456449.53  

११ नं िडा कायातलय  3888553.09  

१२ नं िडा कायातलय  1699170.58  

१३ नं िडा कायातलय  2010019.46  

१४ नं िडा कायातलय  8591185.42  

१५ नं िडा कायातलय  11027449.34  
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१६ नं िडा कायातलय  3356642.37  

१७ नं िडा कायातलय  3302969.63  

१८ नं िडा कायातलय  3521116.48  

१९ नं िडा कायातलय  0  

जम्मा  137100290.3  

 िडा अनुसार घटना दतात हििरण  
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कायतक्रमका झलकहरु
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