(सूचनाको िकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को िफा ५(३) तथा सुचनाको िकसम्बन्धी
ननयमावली,२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको हववरण)

२०७८ साल माघ िे जख २०७९ असार मसान्त सम्म सम्पादित
प्रमुख हियाकलापिरु
(स्वतःप्रकाशन)
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स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure)
नेपालको सं हवधानको धारा २७ मा रिे को नागररकको सूचनाको िकको
भावना बमोजिम सूचनाको िकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को िफा ५ र सूचनाको
िकसम्बन्धी ननयमावली, २०६४ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना
गनतहवनधिरुको हववरण ३/३ महिनामा प्रकाजशत गनुव पने कानूनी व्यवस्था
छ । यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वक तोहकएका
छन्। सूचनाको िक सम्बन्धी कानूनको मूलध्येय नै नागररकले सूचना माग
नगरे पनन आफ्नो ननकायको पारिजशवता, िवाफिे हिता र हवश्वसनीयताको
लानग ननयनमत रुपमा हववरण प्रकाजशत (Proactive Disclosure) गने िममा
कागेश्वरी

मनोिरा

नगरपानलका

कायावलय, काठमाडौंले

चालु

आ.व.

२०७८/०७९ को असोि मसान्त सम्म सम्पादित कामको मुख्य मुख्य
हववरण प्रस्तुत गरीएको छ ।
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको कायावलय, डााँछी, काठमाडौं
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हवर्यसूची
१. नगरपानलकाको स्वरूप र प्रकृनत
२. नगरपानलकाको काम,कतवव्य र अनधकार
३. नगरपानलकामा रिने कमवचारी सं ख्या र कायव हववरण
४. नगरपानलकाबाट प्रिान गररने सेवा
५. सेवा प्रिान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी,सम्बजन्धत शाखा प्रमुख
६. सेवा प्राप्त गिाव लाग्ने िस्तुर र अवनध
७. ननवेिन,उिुरी उपर ननणवय गने प्रहिया र अनधकारी
८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
९. सम्पािन गरे को कामको हववरण
१०.

सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पि

११.

ऐन,ननयम,हवननयम र ननिे जशकाको सूची

१२.

आम्िानी,खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक हववरण

१३.

तोहकए बमोजिमका अन्य हववरण

१४.

अजघल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायविमिरु

१५.

सावविननक ननकायको वेवसाइट

१६.

सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको सिायता,ऋण, अनुिान एवम् सम्झौता

सम्बन्धी हववरण
१७.

सावविननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायविम र सोको प्रनतवेिन

१८.

सावविननक ननकायले वगीकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनको नामावली

१९.

सावविननक ननकायमा परे को सू चना माग सम्बन्धी ननवेिन र सूचना दिइएको

हवर्य
२०.

सावविननक ननकायिरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा िुने भए सोको हववरण

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको कायावलय
डााँछी, काठमाण्डौं
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१. नगरपानलकाको स्वरूप र प्रकृनत
कागेश्वरी मनोिरा

नगरपानलका ननवावजचत िनप्रनतनननधिरुले नेतत्ृ व गने स्थानीय सरकार र सोको

कायावलय िो । नगरपानलका नभत्रका मतिाताले ननवावजचत गरे को नगर प्रमुखको अध्यक्षमा नगर
कायवपानलका गठन िुन्छ ।नगरपानलकाको नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख, प्रत्येक वडाका मतिाताले
आ आफनो वडामा ननवावजचत गरे का वडा अध्यक्षिरु र नगर सभाका सिस्यिरुले आफु मध्येवाट
ननवावजचत गरे का पांच िना महिला सिस्य र िनलत वा अल्पसं ख्यक मध्येवाट तीन िना समेत गरी
िम्मा ८ िना ननवावजचत सिस्य समेत गरर िम्मा १९ िना पिानधकारी नगर कायावपानलकामा
सिस्यिरु रिने प्रावधान छ । कागेश्वरी मनोिरा

नगरपानलकाको वैठक आवश्यकताका आधारमा

वस्ने गरे को छ । यस्ले गने ननणवयिरुको कायावन्वयन तथा िै ननक प्रशासन सं चालनको लानग प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृतको नेतत्ृ वमा हवनभन्न सेवा समुिका

कमवचारीिरु रिेका छन् । नेपालको

सं हवधानको धारा २१६ र २२३ मा नगर कायवपानलका र नगर सभाको व्यवस्था भई स्थानीय
सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को िफा ११ ले नगरपानलकाले गने कायव ननदिवष्ट गरे को छ । स्थानीय
सं रचना अनुसार नगरपानलका िनताको सवभन्िा नजिकको घरिै लोको सरकार िो ।

२. नगरपानलकाको काम,कतवव्य र अनधकार
नेपालको सं हवधान, २०७२ को अनुसजु च ८ मा स्थानीय तिको अनधकार ननम्नानुसार व्यवस्था
भएको छ ।
१) नगर प्रिरी
२) सिकारी सं स्था
३) एफ. एम सञ्चालन
४) स्थानीय कर (सम्पजि कर, घर बिाल कर, घर िग्गा रजिष्टे शन शुल्क, सवारी साधन कर),
सेवा शुल्क िस्तुर, पयवटन शुल्क, हवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूनमकर (मालपोत), िण्ड िररवाना,
मनोरञ्जन कर, मालपोत सं कलन
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६) स्थानीय तथयांक र अनभलेख सं कलन
७) स्थानीय स्तरका हवकास आयोिना तथा पररयोिनािरू
८) आधारभूत र माध्यनमक जशक्षा
९) आधारभूत स्वास्थय र सरसफाइ

१०) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण सं रक्षण र िैहवक हवहवधता
११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक, नसं चाइ
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१२) गाउाँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अिालत, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३(स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन
१४) घर िग्गा धनी पुिाव हवतरण

१५) कृहर् तथा पशुपालन, कृहर् उत्पािन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थय, सिकारी
१६) ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यजि र अशििरूको व्यवस्थापन
१७) बेरोिगारको तथयांक सं कलन

१८) कृहर् प्रसारको व्यवस्थापन, सं चालन र ननयन्त्रण १८) खानेपानी, साना िलहवद्युत आयोिना,
वैकजल्पक ऊिाव
१९) हवपि व्यवस्थापन
२०) िलाधार, वन्यिन्तु, खानी तथा खननि पिाथवको सं रक्षण
२१) भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र हवकास

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को िफा ११ मा नगरपानलकाको काम कतवव्य र अनधकार
िे िाय वमोिम उल्ले ख छ :-

(१) नगरपानलकाको एकल अनधकार सं हवधानको अनुसूची (८) मा उल्लेख भएबमोजिम िुने छन।
(२) उपिफा (१) को सववमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी नगरपानलकाको काम, कतवव्य र
अनधकार िे िाय वमोजिम िुने छ ।
क) नगर प्रिरी

१) नगर प्रिरीको गठन सन्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रिरी सम्वजन्ध नीनत,कानुन र
मापिण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन
२) िे िायका कायवमा सियोग पुयावउनको लानग नगर प्रिरीको लानग पररचालन गनव सक्ने
क. नगरपानलकाको नीनत,कानुन, मापिण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन
ख. नगरपानलकाको सम्पजिको सुरक्षा र सं रक्षण
ग. स्थानीय स्तरमा िुने सभा समारोि, परम्परा तथा िात्रा चाडपववको सुरक्षा व्यवस्थापन,
घ. स्थानीय बिार तथा पाहकवङ्ग।स्थलको रे खिे ख र व्यवस्थापन,
ङ. गाउाँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कायावन्वयन,

च. न्याहयक सनमनतले गरे का नमलापत्र तथा ननणवयको कायावन्वयन,
छ. सावविननक ऐलानी र पनतव िग्गा, सावविननक भवन, सम्पिा तथा भौनतक पुवावधारको सं रक्षण
र सुरक्षा,
ि. हवपद् व्यवस्थापन सम्वजन्ध खोिी उद्घार राित तथा पुनस्र्थापना,
झ. अननधकृत हवज्ञापन तथा िोनडङ्ग वोडव ननयन्त्रण,
ञ. छाडा पशु चौपायाको ननयन्त्रण,

ट. अननधकृत ननमावण तथा सावविननक सम्पजि अनतिमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण,
ठ. कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव ।
ख) सिकारी सं स्था
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१) सिकारी सं स्था सम्वजन्ध स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्डको ननमावण,कायावन्वयन र ननयमन,
२) सम्वजन्धत नगरपानलकाको भौगोनलक क्षेत्रनभत्र सं चालन िुने सिकारी सं स्थाको िताव अनुमनत

खारे िी र हवघटन ।

३) सिकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्वजन्ध स्थानीय मापिण्ड ननधावरण र ननयमन,
४) सिकारी सम्वजन्ध राहष्टय, केन्रीय हवर्यगत, प्रािे जशक र स्थानीय सड्घ सं स्थासं ग समन्वय र
सिकायव,

५) सिकारी सम्वजन्ध स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान,
६) स्थानीय सिकारी सं स्थाको क्षमता अनभवृहद्घ,
७) स्थानीय सिकारी क्षेत्रको प्रवध्िन, पररचालन र हवकास ।
ग) एफ.एम सन्चालन
१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम रे नडयो सन्चालन अनुमनत,नहवकरण, ननयमन र खारे िी,
२) प्रिे श कानुनको अधीनमा रहि एफ.एम सं न्चालन सम्वजन्ध अन्य कायव ।
घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा िस्तुर :१. सडघीय तथा प्रिे श कानुनको अनधनमा रहि सम्पजि कर, घर बिाल कर, घर िग्गा
रजिष्टे शन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क िस्तुर, पयवटन शुल्क, हवज्ञापन कर, व्यवसाय कर,
भ ुनमकर (मालपोत), मनोरन्िन कर सम्वजन्ध नीनत, कानुन मापिण्ड, कायावन्वयन र ननयमन,
२) स्थानीय पुवावधार तथा सेवाको शुल्क ननधावरण, सङ्कलन र व्यवस्थापन,
३) टे हकड कायाहकड, क्यानोननड, वन्िीिम्प,जिपप्mलायर, र्याफहटड, मोटरवटोो, केवुलकार

सेवालगायत अन्य िल तथा स्थल क्षेत्रमा सं न्चालन िुने नहवन पयवटकीय सेवा तथा सािनसक
खेलको शुल्क,

४) िडीवुटी कवाडी र जिविन्तु कर ननधावरण तथा सं कलन,
५) स्थानीय रािश्वको आधार हवस्तार तथा प्रावध्र्िन,

६) ढु ङ्गा नगट्टी, वालुवा, माटो, काठ, िाउरा, िरािुरी, स्ले ट, खररढु ङ्गा आिी प्रकृनतक एवं खानीिन्य
वस्तुको हविी तथा ननकासी शुल्क िस्तुर सं कलन,
७) नसफाररस, िताव , अनुमती, नहवकरण आिीको शुल्क, िस्तुर ननधावरण र सं कलन,
८) स्थानीय रािस्व प्रवध्र्िनका लानग प्रोत्सािन,
९) रािश्व सुचना तथा तथयाड्ढको आिान प्रिान,

१०) सं घीय प्रिे श कानुनको अनधनमा रहि स्थानीय तिमा रािश्व च ुिावट ननयन्त्रण सम्वजन्ध
नीनत कानुन मापिण्ड र ननयमन,
११) स्थानीय पुवाधावर से वा र उपयोगमा सेवा शुल्क िस्तुर सम्वजन्ध नीनत कानुन मापिण्ड र
ननयमन,
१२) मालपोत सं कलन,
१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्वजन्ध अन्य कायव
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ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध नीनत, मापिण्ड, सेवा, सतव, योिना, कायावन्वयन र ननयमन,
२) सं हवधानको धारा ३०२ को उपधारा(२) बमोजिम समायोिन भएका कमवचारीको
व्यवस्थापन,उपयोग र समन्वय,
३) सं गठन हवकास, िनशजि व्यवस्थापन र वृजिहवकास,
४) स्थानीय कानुन वमोजिम सं गठन तथा व्यवस्थापन सभे क्षण गरर सं गठन सं रचना तथा िरवन्िी
ननधावरण,
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सं चार प्रहवनधको उपयोग, प्रावध्र्िन र ननयमन,
६) िनशजि व्यवस्थापन तथा बृजि हवकास,
७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध अन्य कायव
च. स्थानीय तथयाङ्क र अनभलेख सं कलन
१) स्थानीय तथयाड्ग सम्वजन्ध नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना कायावन्वयन र ननयमन,
ु तथयाड्ढ सं कलन र व्यवस्थापन,
२) आधारभत

३) िन्म मृत्यु हववाि सम्वन्ध हवच्छे ि वसांई सराई िताव र पाररवाररक लगतको अनभलेख तथा
पन्िीकरण व्यवस्थापन,

४) सूचना तथा सं चार प्राहवनधयुि आधारभ ुत तथयाड्ढको सं कलन र व्यवस्थापन,
५) स्थानीय तथयाङ्क र अनभलेख सं कलन सम्वजन्ध अन्य कायव ।
छ) स्थानीयस्तरका हवकास आयोिना तथा पररयोिना
१) हवकास आयोिना तथा पररयोिना सम्वजन्ध नीनत, कानुन, मापिण्ड तिुम
व ा, कायावन्वयन,
अनुगमन, मूल्याङ्कन र ननयमन,

२) आनथवक सामाजिक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, पूहवनध र पुवावधारिन्य हवकासका लानग आवश्यक
आयोिना तथा पररयोिनािरुको तिुम
व ा, कायावन्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन,
३) आयोिनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पभाव मुल्याङ्कन,

४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पहिचान तथा अनभलेख व्यवस्थापन,
५) सड्घीय तथा प्रिे श कानुनको अनधनमा रहि शिरी हवकास, वस्ती हवकास र भवन स्म्बन्धी
नीनत, कानुन, मापिण्ड तथा सो स्म्बन्धी योिना तिुम
व ा आयोिना पहिचान अध्ययन, कायावन्वयन र
ननयमन,
६) राहिय भवन सं हिता तथा मापिण्ड बमोजिम भवन ननमावण अनुमनत, अनुगमन र ननयमन,
७) सरकारी भवन, नबद्यालय,सामुिायीक भवन, सभागृि र अन्य सावविननक भवन तथा सं रचनाको
ननमावण र ममवत सम्भार र व्यवस्थापन,
८) सङ्घीय र प्रिे श स्तरीय आयोिना तथा पररयोिानको कायवन्वयनमा समन्वय्, सििीकरण र
सियोग
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९) सुरजक्षत वस्ती हवकास सम्बन्धी नीनत, योिना, कायविम तिुम
व ा, कायावलयन्वय, अनुगमन, ननयमन र
मुल्याङ्कन
१०) सावविननक ननमावण कायवका लानग प्रचनलत कानुन बमोजिमको “घ” वगवको इिाितपत्रको
िारी, नहवकरण ताथ खारे िी,
११) पयवटन क्षेत्रको हवकास, हवस्तार र प्रववद्धन सम्बन्धी आयोिनािरुको पहिचान, कायवन्वयन,
व्यवस्थापन, अनुगमन र ननयमन
१२) नवीन पयवटकीय वा तथाकायविरु सम्बन्धी आयोिनािरुको पहिचान, कायवन्वयन, व्यवस्थापन,
अनुगमन र ननयमन
१३) हवकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव
ु र माध्यनमक जशक्षा
ि. आधारभत

ु जशक्षा, अनभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खुला
१. प्रारजम्भक बाल हवकास तथा जशक्षा, आधारभत
तथा

वैकजल्पक ननरन्तर नसकाई, सामुिाहयक नसकाई र हवशेर् जशक्षा सम्बन्धी नीनत,

कानुन, मापिण्ड, योिना तिुम
व ा, कायवन्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन र ननयमन
२. सामुिाहयक, सं स्थागत, गुठी र सिकारी हवद्यालय स्थापना, अनुमनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा
ननयमन,
३. प्राहवनधक जशक्षा तथा व्यावसाहयक तानलमकोयोिना तिुम
व ा, सञ्चालन, अनुमनत, व्यवस्थापन,
मुल्याङ्कन र

ननयमन,

४. मातृभार्ा जशक्षादिने हवद्यालयको अनुमनत, अनुगमन तथा ननयमन,,
५. गानभएका वा बन्ि गररएका हवद्यालयिरुको सम्पजि व्यवस्थापन,
६. गाऊाँ ताथ नगर जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवथापन,
७. हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन ताथ व्यवस्थापन,
८. हवद्यालयको नामाकरण,
९. सामुिाहयक हविालयको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पजिको अनभलेख, सं रक्षण र व्यवस्थापन,
१०. हवद्यालयको गुणस्तरी अनभवृहद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको हवतरण,
११. सामुिाहयक हवद्यालयको जशक्षक तथा कमवचारीको िरवन्िी नमलान
१२. हवद्यलायको नक्साङ्कन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोिना तथा ननयमन,

१३. सामुिहयक हवद्यालयको शैजक्षक पुवावधार ननमावण, ममवत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन
१४. आधारभ ुत तिको पररक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन,
१५. हवद्याथी नसकाई उपलजधधको परीक्षण रर व्यवस्थापन
१६. ननःशुल्क जशक्षा, हवद्याथी प्रोत्सािन तथा छात्रवृजिको व्यवस्थापन,
१७. ट्युसन, कोजचङ्ग िस्ता हवद्यालय बाहिर िुने अध्ययन सेवाका अनुमनत र ननयमन,
१८. स्थानीयस्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रहवनधको सं रक्षण, प्रववद्धन र स्तरीकरण,
१९. स्थानीय पुस्तकालय र वाचानालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
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२०. माध्यानमक तिसम्मको शैजक्षक कायविमको समन्वय र ननयमन,
२१. सामुिाहयक हवद्यालयलाई दिने अनुिान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, हवद्यालयको आय
व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र ननयमन,
२२. जशक्षण जशकाई, जशक्षक र कमवचारीको तानलम तथा क्षमता हवकास,
२३. अनतररि शैजक्षक हियाकलापको सञ्चालन ।
ु स्वास्थय र सरसफाई
झ. आधारभत

१. आधारभ ुत स्वास्थय र सरसपाmई तथा पोर्ण सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिनाको तिुम
व ा,
कायावन्वयन तथा ननयमन,

ु स्वास्थय, प्रिनन स्वास्थय र पोर्ण सेवाको सञ्चालन र प्रववद्धन,
२. आधारभत
३. अस्पाताल र अन्य स्वास्थय सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
४. स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनतक पुवावधार हवकास तथा व्यवस्थापन,,
५. स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पिाथवको गुणस्तर र वायु तथा ध्वननको प्रिुर्ण ननयन्त्रण र
ननयमन,
६. सरसफाई सचेतनाको अनभवृहद्ध र स्वास्थयिन्य फोिोरमैलाको व्यवस्थापन
७. स्वास्थयिन्य फोिोरमैला सङ्कलन, पुनःउपयोग, प्रशोधन, हवसिवन र सोको से वा शुल्क ननधावरण र
ननयमन,
८. रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शिरी स्वास्थय सेवा सञ्चालन,
९. और्धी पसल सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन र ननयमन,
१०. सरसफाई तथा स्वास्थय क्षेत्रबाट ननष्काजशत फोिोरमैला व्यवस्थापनमा ननिी र गैरसरकारी
क्षेत्रसाँग समन्वय्, सिकायव र साझेिारी,

११. पररवार ननयोिन ताथ मातृजशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन र
ननयमन,

१२. महिला तथा बालबानलकाको कुपोर्ण न्युनीकरण, रोकथाम, ननयन्त्रण र व्यस्थापन,
ञ. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण सं रक्षण र िैहवक हवहवधता
१. स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपुनतव तथा अनुगमन, उपभोिा अनधकार तथा हित सम्बन्धी
नीनत, कानुन, मापिण्ड, कायावन्वयन र ननयमन,
२. बिार तथा िाट बिार व्यवस्थापन,

३. स्थानीय वस्तुिरुको उत्पािन, आपुनतव तथा ननकासी प्रक्षेपण, मुल्य ननधावरण र अनुगमन,
४. स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पुवावधार ननमावण,
५. स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मुल्य तथा गुणस्तरको अनुमगन र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको िताव, अनुमनत, नहवकरण, खारे िी, अनुगमन र ननयमन,
७. स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान,
८. ननिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वय् र सिकायव,
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९. स्थानीय व्यापार प्रववद्धन, सििीकरण र ननयमन,
१०. स्थानीय बौदिक सम्पजिको सं रक्षण, प्रववद्धन र अनभलेखाङ्कन,
११. उपभोिा सचेतना अनभवृहद्ध लजक्षत उपभोिको लगत व्वस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा
सेवाको गुणस्तर परीक्षण,
१२. वातारवरण सं रक्षण र िैहवक हवहवधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना
तिुम
व ा तथा त्यसको कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,
१३. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजखम न्युनीकरण,

१४. स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थयमा प्रनतकुल असर पने हकनसमका उपभोग्य वस्तुको वेचहवखन र
उपभोग तथा वातावरणीय प्रिुर्ण र िानीकारक पिाथविरुको िानीकारक पिाथवरुको ननयन्त्रण,
अनुगमन तथा ननयमन,
१५. स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोिोरमैला व्यवस्थापन,
१६. स्थानीयस्तरमा न्युन काबवनमुखी तथा वातावरणमैत्री हवकास अवलम्बन,
१७. स्थानीयस्तरमा िररत क्षेत्रको सं रक्षण तथा प्रववद्धन,
१८. स्थानीयस्तरमा वातावरण सं रक्षण क्षेत्र ननधावरण व्यवस्थापन,
१९. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण सं रक्षण र िैहवक हवहवधता सम्बन्धी अन्य कायव ।
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक र नसाँचाई

१. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृहर् सडक र नसाँचाई सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड तथा सो सम्बन्धी
योिना तिुोृमा, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,

२. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृहर् सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, नसाँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोिनाको
तिुम
व ा, कायावन्वयन, ममवत सम्भार र ननयमन,

३. स्थानीय स्तरका नसाँचाई प्राणालीको ननमावण, सञ्चालन, रे खिे ख, ममवत सम्भार, स्तरोन्ननत, अनुगमन र
ननयमन,
४. यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र ननयमन,

५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक सम्बन्धी अन्य कायव,
ठ. गाऊाँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१. गाऊाँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीनत, कानुन र कायवहवधी,

२. स्थानीयस्तरका हवर्य क्षेत्रगत नीनत तथा रणनीनत, आवनद्यक तथा वाहर्वक योिना, कायविम र
विेट स्वीकृनत,

३. सभाका सनमनतिरुको गठन र सञ्चालान,

ु सनमनत गठन,
४. स्थानीय तिबीच साझा सरोकार तथा साझेिारीका हवर्यमा सं यि
५. कायवपानलका ताथ न्याहयक सनमनतबाट सभामा प्रस्तुत प्रनतवेिनमानथ छलफल तथा सो
सम्बन्धमा आवश्यक ननिे शन,
६. हवकास योिना तथा कायविमको प्रभावकारी कायावन्वयन तथा सुशासनको लानग
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कायवपानलकालाई ननिे श्न,

७. गाऊाँपानलका तथा नगरपानलकािलाई आनथवक व्ययभार पने हवर्यको ननयमन,
८. स्थानीय मेलनमलाप र मध्यस्थता,

९. गाऊाँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवथापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
ड. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन
१. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिनाकोोे ननमावण, कायावन्वयन,
अनुगमन र ननयमन,

् ावधार, रोिगारीको अवस्था, कुल
२. िनसाज्ख्यक, प्राकृनतक, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, भौनतक पुव
ग्राह्सस्थ उत्पािन, प्रनतव्यजि आय, मानव हवकास तथा लैहङ्गक सशिीकरण सुचकाङ्क, रािस्व तथा
आयव्यय समेतको तथयाङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रहवनधयुि र राहिय तथा स्थानीय
सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व जचत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावनधक अनभलेखन,
३. सूचना तथा अनभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन,

४. सावविननक सम्पजिः,सामुिाहयक सम्पजि, भवन, सडक, पसल, व्यावसायको हववरण सहितको
अद्यावनधक अनभलेख,
५. आफ्नो क्षेत्रभीत्र सम्पन्न भएका वस्तु तथा चालु योिनाको हववरण र त्यस्तो योिनाको
सम्पजिको अद्यावनधक अनभलेखन,
६. स्थानीय अनभलेख व्यबस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रहवनधको उपयोग,
७. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
ढ. िग्गा धनी िताव प्रमाण पुिाव हवतरण
१. स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, हकिाकाट, िालसाहवक, रजििे शन नामसारी तथा िाजखल खारे ि,
२. िग्गा धनी िताव प्रमाणपुिाव हवतरण तथा लगत व्यवस्थापन,
३. भ ुनमको वगीकरण अनुसारको लगत,

४. सावविननक प्रयोिनका लानग िग्गा प्रानप्त,मुआधिा ननधावरण तथा हवतरणमा समन्वय र
सििीकरण,
५. नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वानमत्व ननधावरण कायवमा समन्वय र सििीकरण
६. िग्गा धनी िताव प्रमाणपुिाव हवतरण सम्बन्धी अन्य कायव ।
ण. कृहर् तथा पशुपालन, कृहर् उत्पािन व्यस्थापन, पशु स्वास्थय, सिकारी

१. कृहर् तथा पशुपालन, कृहर् उत्पािन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थय सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन,
मापिण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,

२. कृहर् तथा पशुपन्छी बिार सूचना, बिार तथा िाटबिारको पुवावधार ननमावण, साना नसाँचाई
ननमावण, तानलम, प्रहवनध प्रसार, प्राहवनधक टे वा, कृहर् सामग्री आपुनतव र कृर्क क्षमता हवकास
कायविमको सञ्चालन, अनुगमन र ननयमन,
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३. कृहर् तथा पशुपन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा मािामारी रोगको ननयन्त्रण,
४. पशुपन्छी जचहकत्सा सेवाको व्यवस्थापन,

५. कृहर् वातावरण सं रुक्षण तथा िैहवक हवहवधताको सरक्षण र प्रववद्धन,
६. पशुनश्ल सुधार पद्धनतको हवकास र व्यवस्थापन,

७. उच्च मुल्ययुि कृहर्िन्य वस्तुको प्रववद्धन, हवकास तथा बिारीकरण,
८. स्थानीय चरन तथा खकव हवकास र व्यवस्थापन,
९. पशु आिारको गुणस्तर ननयमन,
१०. स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली,
११. पशु वाधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन,
१२. पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सििीकरण,
१३. पशुपालन तथा पशु स्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव ।
त. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र अशििरुको व्यवस्थापन
१. सङ्घ र प्रिे श कानुनको अनधनमा रिी सामाजिक सुरक्षा कायविमको कायावनवयन, सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन,
२. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असिायको लगत अद्यावनधक, पररचयपत्र हवतरण,
सामाजिक सुरक्षा तथा सुहवधाको व्यवस्थापन तथा हवतरण,

३. िेष्ठ नागररक क्लव, दिवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
४. सङ्घ तथा प्रिे शसाँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन,
५. सडक बालबानलका, अनाथ, असिाय, अशि र मानसक असन्तुलन भएका व्यजििरुको
पुनस्व थापना केन्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र ननयमन,

६. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र अशििरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
थ. बेरोिगारको तथयाङ्क सङ्कलन
१. रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजिको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना,
२. स्थानीयस्तरमा रिे का हविे शी तथा स्विे शी श्रनमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापना,
३. हवनभन्न क्षेत्र तथा हवर्यका िक्ष िनशजिको तथयाङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,

४. सुरजक्षत वैिेजशक रोिगारी र वैिेजशक रोिगारीमा रिे को श्रम शजिको सूचना तथा
तथयाङ्ककको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,

५. रोिगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,

६. वैिेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यजििरुको सामाजिक पुनः एकीकरण,
७. वैिेजशक रोिगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
८. बेरोिगारको तथयाङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव ।
ि. कृहर् प्रसारको व्यबस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण

१. कृहर् प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन,, मापिण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,
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२. कृहर् प्रसार तथा िनशजिको प्रक्षेपण, व्यस्थापन र पररचालन,

३. कृर्किरुको क्षमता अनभवृहद्ध, प्राहवनधक सेवा, टे वा, सीप हवकास र सशिीकरण,

४. कृहर् वीउवीिन, नश्ल, मसलन्ि र रसायन तथा और्धीिरुको आपुनतव, उपयोग र ननयमन,

५. कृर्क समुि, कृहर् सिकारी र कृहर् सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ सं स्थािरुको समन्वय्, व्यवस्थापन र
ननयमन,

६. स्थानीयस्तरमा कृहर् सम्बन्धी प्रहवनधको सं रक्षण र िस्तान्तरण,
७. कृहर् सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार,

८. स्थानीयस्तरका श्रोत केन्रिरुको हवकास र व्यवस्थापन,
९. प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार,

१०. कृहर् प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव ।
ध.

खानेपानी, साना िलहवद्युत आयोिना, वैकजल्पक उिाव

१. स्थानीय खानेपानी, सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,
२. खानेपानी मिसुल ननधावरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन,
३. एक मेगावाट सम्मका िलहवद्युत ओिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना
कायावन्वयन,

अनुगमन र ननयमन,

४. स्थानीय तिमा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना कायावन्वयन, अनुगमन र
ननयमन,
५. स्थानीय हवद्युत हवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र ननयमन,
६. स्थानीय तिमा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी प्रहवनध हवकास र िस्तान्तरण, क्षमता अनभवृहद्ध र
प्रवद्र्धन,
७. खानेपानी, साना िलहवद्युत आयोिना तथा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव ।
न. हवपद् व्यवस्थापन
१. हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना कायावन्वयन, अनुगमन र
ननयमन,
२. स्थानीयस्तरमा हवपद् पुवव तयारी तथा प्ररनतकायव योिना, पुवव सूचना प्रणाली, खोि तथा उद्धार,
राित सामग्रीको पुवव भण्डारण, हवतरण र समन्वय,

३. स्थानीय तटबन्ध, निी र पहिरोको ननयन्त्रण तथा निीको व्वस्थापन र ननयमन,
४. हवपद् िोजखम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीिरुको पहिचान र स्थानान्तरण,

५. हवपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रिे श र स्थानीय समुिाय, सङ्घ तथा ननिी क्षेत्रसाँग सियोग, समन्वय र
सिकायव
६. हवपद् व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चालन र श्रोत साधनको पहिचान,
७. हवपद् िोजखम न्युनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुम
व ा, कायवन्वयन, अनुगमन
ननयमन,
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८. हवपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्व थापना र पुनःननमावण,
९. स्थानीयस्तरको हवपद् सम्बन्धी तथयाङ्क व्यबस्थापना र अध्ययन, अनुसन्धान,
१०. स्थानीय आपतकानलन कायव स्ञ्चालन प्रणाली,
११. समुिायमा आधाररत हवपद् व्यबस्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन,
१२. हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
प. िलाधार, वन्यिन्तु, खानी तथा खजिन पिाथवको सं रक्षण
१. िलाधार, वन्यिन्तु, खानी तथा खननि पिाथवको सं रक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्ड
तथा योिनाको कायावन्वयन र ननयमन,
२. पानी मुिानको सं रक्षण,

३. सामुिाहयक भ–ु सं रक्षण र सो मा आधाररत आय आिवन कायविम,
४. भ ु–सं रक्षण र िलाधार व्यवस्थापनिन्य सामुिाहयक अनुकुलन,
५. खानी तथा खननि पिाथवसम्बन्धी सूचना ताथ तथयाङ्क सङ्कलन,

६. बिुमल्ु य धातु, पत्थर तथा खननि पिाथवको सं रक्षण र सम्र्वद्धनमा सियोग,
ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुवा, माटो, खररढु ङ्गा, तथा स्लेट िस्ता खानीिन्य वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा

उपयोगको िताव, अनुमनत, नवीकरण, खारे िी र व्यवस्थापन
७. भौगनभवक नक्सा प्रकाशन ।
फ. भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र हवकास

१. भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र हवकास स्म्बन्धी स्थानीय स्तरको नीनत, कानुन,
मापिण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,
२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा स्ग्रिालयको सं रक्षण, सम्भार, प्ररवद्र्धन र हवकास
३. परम्परागत िात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

४. प्रचनलत कानुन हवरुद्धका कुररती तथा कुसं स्कार हवरुद्ध सामाजिक पररचालन सम्बन्धी कायव,
५. भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र हवकास सम्बन्धी अन्य कायव ।

(३) गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाले सङ्घ तथा प्रिे शसाँगको सिकायवमा प्रयोग गने
साझा अनधकारसं हवधानको अनुसूची – ९ मा उल्लेख भए बमोजिम िुनेछ ।

(४) उपिफा (३) को सववमान्यतामा प्रनतकुल असर नपने गरी िे िायको हवर्यमा सङ्घ तथा प्रिे श

कानुनको अनधनमा रिी गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार िे िाय बमोजिम
िुनेछःक. खेलकुि र पत्रपनत्रका

(१) स्थानीयस्तरका खेलकुिको सं रचनाको पुवावधार ननमावण, सञ्चालन तथा हवकास,
(२) स्थानीयस्तरका खेलकुि प्रशासन तथा सं घसं स्थाको ननयमन र समन्वय,
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(३) खेलकुिको हवकास र प्रवद्र्धन,

(४) खेलकुि प्रनतयोनगता आयोिना र सिभानगता,
(५) खेलकुि सम्बन्धी पुवावधारको हवकास,

(६) स्थानीय तिका पत्रपनत्रकाको िताव, अनभलेख तथा ननयमन, ।
ख. स्वास्थय

१. सं घीय तथा प्रिे शस्तरीय लक्ष्य र मापिण्ड बमोजिम स्थानीय स्तरको स्वास्थय सम्बन्धी लक्ष्य
र गुणस्तर ननधावरण,
२. िनरल अस्पताल, ननसवङ्ग िोम, ध्यान केन्र तथा अन्य स्वास्थय सं स्थािरुको जक्लननक िताव,
सञ्चालन, अनुमनत र ननयमन,

३. स्थानीयस्तरमा और्धीिन्य वनस्पनत, िडीवुटी र अन्य और्धीिन्य वस्तुको उत्पािन प्रशोधन र
हवतरण,
४. स्वास्थय हवमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कायविमको व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा और्धी तथा अन्य मेनडकल उत्पािनिरुको न्युनतम मुल्य ननधावरण र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरमा और्धीको उजचत प्रयोग र शुक्ष्म िीव ननरोधक प्रनतरोध न्युनीकरण,
७. स्थानीयस्तरमा और्धी र स्वास्थय उपकरणको खररि, भण्डारण र हवतरण,
८. स्थानीयस्तरमा स्वास्थय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन,
९. स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थय ननगरानी (पजधलक िेल्थ सभे लेन्स),

१०. स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यानलएहटभ
स्वास्थय सेवाको सञ्चालन,
११. स्वास्थय िीवनशैली, पोर्ण, शरीररक व्ययाम, योग अभ्यास, स्वास्थय वृिको पालना, पञ्चकमव
लगायतका िनस्वास्थय सेवाको प्रवद्र्धन,
१२. िुनोहटक र कीटिन्य रोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन,
१३. सुर्ती, मदिरा र लागु पिाथव िन्य वस्तुको प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभवृहद्ध,

१४. आयुवेदिक, युनानी, आम्ची, िोनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचहकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थय
उपचार सेवाको व्यवस्थापन,
१५. िनस्वास्थय, आपतकानलन स्वास्थय तथा मिामारीको ननयन्त्रण र योिना कायवन्वयन,
१६. रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम
१७. आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाि तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,

(ग) हवद्युत, खानेपानी तथा नसाँचाई िस्ता सेवािरु
१. हवद्युत हवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन,
२. खानेपानी मिसुल ननधावरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,
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३. स्थानीय साना सति तथा भनु मगत नसाँचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, से वा शुल्क
ननधावरण र सं कलन सम्बन्धी व्यवस्थापन,
(घ) सेवा शुल्क, िस्तुर, िण्ड िररवाना तथा प्राकृोृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शुल्क
१. स्थानीय सेवा शुल्क, िस्तुर, िण्ड िररवाना सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना तिुम
व ा,
कायवन्वयन र ननयमन,

२. प्राकृनतक श्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सं कलन, समन्वय र ननयमन,
३. खननि पिाथवको उत्खनन् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सं कलन,
४. सामुिाहयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सं कलन,
(ङ) वन, िं गल, वन्यिन्तु, चराच ुरङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा िैहवक हवहवधता

१. वन, िं गल, वन्यिन्तु, चराच ुरङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा िैहवक हवहवधता सम्बन्धी
स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन,
२. स्थानीयस्तरमा सामुिाहयक, ग्रामीण तथा शिरी, धानमवक, कवुनलयती र साझेिारी वनको सं रक्षण,
सम्वद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र ननयमन तथा वन उपभोिा समुिको व्यवस्थापन,,
३. मध्यवती क्षेत्रको सामुिाहयक, धानमवक र कवुनलयती वनको व्यस्थापन,
४. स्थानीयस्तरमा निी हकनार, निी उकास, निर हकनार तथा सडक हकनारमा वृक्षारोपण
व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा ननिी वनको प्रवद्र्धन, अनुगमन र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरमा सावविननक खाली िग्गा, पाखो वा क्षेत्रमा वृक्षरोपण, सम्भार, उपयोग र
व्यवस्थापन
७. स्थानीयस्तरमा िडीवुटी तथा अन्य गैर काष्ठ वन पैिावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पािन, सं कलन,
प्रवद्र्धन, प्रशोधन र बिार व्यवस्थापन,
८. वन, वीऊ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन,
९. नसवरी स्थापना, हवरुवा उत्पािन, हवतरण, रोपण र प्रवद्र्धन,

१०. वन्यिन्तु र चरचच ुरुङ्गीको सं रक्षण, व्यावसाहयक पालन, उपयोग र अनुमगन,
११. मानव तथा वन्यिन्तु बीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापन,
१२. स्थानीय प्राणी उद्यान (जचनडयाखाना) को स्थापना र सं चालन,
१३. स्थानीय वन्यिन्तु पयवटन र आय आिवन,

१४. स्थानीयस्तरमा आखेटोपिारको व्यवस्थापन,

१५. स्थानीयस्तरमा वन, वन्यिन्तु तथा चरचच ुरुङ्गीको अनभलेखाङ्कन र अध्ययन, अनुसन्धान,
१६. हवश्वसम्पिना सूचीमा परे का स्मारक र पुराताजत्वक मित्वका वन, नसमसार क्षेत्र, तटवती
क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी लगत,
१७. नमचािा प्रिानतको ननयन्त्रण,
१८. स्थानीयस्तरको िोजखम न्यनीकररण,
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१९. िैहवक हववधताको अनभलेखाङ्कन,
२०. स्थानीयस्तरमा िररयाली प्रवद्र्धन,
२१. स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आनयोिना, तिुम
व ा, कायवन्वयन, अनुगमन र
ननयमन,
२२. रै थाने प्रिानतकोसं रक्षण र प्रवद्र्धन,
२३. स्थानीयस्तरमा ववातावरणीय िोजखम न्युनीकरण,
२४. स्थानीय स्तरमा प्रिुर्ण ननयन्त्रण र िाननकारक पिाथविरुको ननयमन र व्यवस्थापन,
२५. स्थानीयस्तरमा न्युन काववनमुखी तथा वातावरण मैत्री हवकास अवलम्बन,
२६. स्थानीयस्तरमा वातावरण सं रक्षण, क्षेत्र ननधावरण र व्यवस्थापन ।
(च) सामाजिक सुरक्षा र गररबी ननवारण
१. सामाजिक सुरक्षा तथा गररबी ननवारण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानुन, मापिण्ड, ननयमन र
अध्ययन अनुसन्धान,
२. लजक्षत समुि सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायविम, श्रोत पररचालन र व्यवस्थापन,

३. सामाजिक सुरक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्रिे श र स्थानीय सङ्घ सं स्थासाँग सम्पकव, समन्वय
र सिकायव,
४. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथयाङ्क र सूचना व्यवस्थापन,
५. गररव घरपररवार पहिचा सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र ननयमन,
६. स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योिना र व्यवस्थापन ।
छ) व्यजिगत घटना, िन्म, मृत्यु, हववाि र तथयाङ्क

ु र धमवपत्र
ु ी) को
१. व्यजिगत घटना (िन्म, मृत्यु, हववाि, बसाईसराई, सम्बन्ध हवच्छे ि र धमवपत्र
िताां,
२. व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीनत, कानुन, मापिण्ड, योिना, कायवन्वयनर
ननयमन,
३. व्यजिगत घटनाको अनभलेख व्यवस्थापन र प्रनतवेिन ।
४. स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र स्ग्रिालय सं रक्षण, स्म्वद्र्धन र पुनःननमावण ।
ि. सुकुम्वासी व्यवस्थापन

१. सुकुम्वासीको पहिचान र अनभलेख व्यवस्थापन,

२. सुकुम्बासी सम्बन्धी िीहवकोपािवन र बसोबास व्यवस्थापन ।
ि. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी

१. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िुने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत,कानुन,मापिण्ड तथा ननयमन
२. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त ह्ने रोयल्टी सं कलन तथा बाडफाडाँ ।
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् नत
झ. सवारी साधन अनुम
१. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत,कानुन,मापिण्ड,योिना, कायवन्वयन र ननयमन,
२. स्थानीय सावविननक यातायातको रुट ननधावरण,अनुमनत,नहवकरण,खारे िी,से वाको गुणस्तर,भाडा िर
ननधावरण र ननयमन,

३. वातावरण मैत्री,िलवायु पररववतन अनुकुलन,हवपद् िोजखम ,अपाङ्गता र लैहङ्गक मैत्री यातायात
प्रणलीको स्थानीय तिमा प्रववद्धन ।

(५) उपिफा (१) र (३) मा उजल्लजखत अनधकारका अनतररि गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको
अन्य काम,कतवव्य र अनधकार िे िाय बमोजिम िुनेछ ।
क. भ ुनम व्यवस्थापन

१. सहङ्घय तथा प्रिे श कानुनको अनधनमा रिी स्थानीय स्तरको भ ु उपयोग नीती, योिना, कायँिम
तिुम
व ा योिना र कायावन्वयन,
२. सं जघय तथा प्रिे शको मापिण्डको अनधनमा रिी व्यवजस्थत बस्ती हवकासका कायविमको तिुम
व ा
र कायावन्वयन, एकीकृत वस्ती हवकासका लागी िग्गाको एकीकरण तथा हवकास व्यवस्थापन,
३. स्थानीयस्तरमा अव्यबजस्थत बसोबास व्यबस्थापन ।
ख. सञ्चार सेवा
१. सं जघय तथा प्रिे श कानुनको अनधनमा रिी स्थानीय क्षेत्र नभत्र इन्टरनेट सेवा, टे नलसेन्टर, केबुल
तथा तार नबिीन टे नलनभिन प्रसारणको अनुमनत, नहवकरण र ननयम,
२. स्थानीय क्षेत्रको सूचना प्रहवनधको हवकास र प्रवधवन गने ।
ग. यातायात सेवा
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताको मास ट्रान्जञ्जट प्रणलीको नीती, मापिण्ड,
योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयम,
(२) राहिय रे ल पुबावधारको उपयोग तथा मिानगरीय क्षेत्रनभत्र शिरी रे ल सेवाको स्िाल,
व्यवस्थापन, ममवत सम्भार, समन्वय, साझेिारी र सिकायाव ।

६. सङ्घ वा प्रिे शले जस्ंवधान तथा प्रचनलत कानुन बमोजिम आफ्नो अनधकार क्षेत्र नभत्रको कुनै
हवर्य गाउाँपालीका वा नगरपालीकालाई कानुन वमोजिम ननक्षेपण गनव सक्नेछ ।

७. गाउाँपालीका वा नगरपालीकाको उपिफा (१), (३), (४) र (५) बमोजिमको काम, कतवव्य र
अनधकारको प्रयोग गिाव आवश्यिा अनुसारको कानुन, नीनत, योिना, मापिण्ड तथा कायवनबनध बनाई
लागु गनव सक्नेछ ।

८. स्थानीय तिले प्रिे श सरकारको परामशव नेपाल सरकारको पुवव स्वीकृनत नलई नबिे शका कुनै
स्थानीय सरकार सं ग भनगनी सम्बन्ध कायम गनव सक्नेछ ।
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३. कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाका िनप्रनतनननध र कमवचारीिरुको हववरण
क) कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाका िनप्रनतनननधको हववरण
नस.नं.

पिानधकारीिरुको

पि

नाम‚ थर

१
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४

सुरि खड्का

वडा अध्यक्ष वडा नं. २
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६
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१२

रमा कानलका

१३

रुपमनत भण्डारी

१४

गोमा रोक्का हवशुंखे

१५

१६
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कागेश्वरी मनोिरा न.पा१
कागेश्वरी मनोिरा
न.पा.-२
कागेश्वरी मनोिरा
न.पा.-३
कागेश्वरी मनोिरा
न.पा.-४
कागेश्वरी मनोिरा न.पा५
कागेश्वरी मनोिरा न.पा६
कागेश्वरी मनोिरा न.पा७
कागेश्वरी मनोिरा न.पा८
कागेश्वरी मनोिरा न.पा९
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३
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५
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८

महिला सिस्य (नगर

कागेश्वरी मनोिरा न.पा-

कायवपानलका)

९
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ख) कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीको हववरण
१.नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीको हववरण
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत
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भोिराि जघनमरे
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५

कृष्ण भरोसा बस्नेत

इजन्िननयर

९८४९१६४०७४ वडा नं. ९

६

आजशर् भट्ट

इजन्िननयर

९८५१०९७८२९ प्राहवनधक शाखा (खानेपानी)

७

सजन्िव प्रताप ि.ब.रा.

ईजन्िननयर

९८४१२४६६४८ (नगरपानलका) र ( वाडा नं.६ र १)

८

सुनमत चापागाई

ईजन्िननयर

९८४१५७९९६३ (नगरपानलका) र ( वडा नं ७ र २)

९

िीपा काकी

ईजन्िननयर

९८६०४७८८४३ (नगरपानलका) वडा नं. ८ र ९

१०

रहवन खड्का

इजन्िननयर

९८४९२००८३३ भवन शाखा- नगरपानलका

११

नललमराि राई

सव-ईजन्िननयर

९८४१२०५६४८ प्राहवनधक शाखा ( वाडा नं ४)

१२

मिे श ढकाल

सव-ईजन्िननयर

९८४९९२२८१६ प्राहवनधक शाखा (वडा नं.१)

१३

सीमा आचायव

सव-ईजन्िननयर

९८४३६९८३२३ प्राहवनधक शाखा (नगरपानलका)

१४

रहवन्र मितो

सव-ईजन्िननयर

९८१७८६३०७१ प्राहवनधक शाखा (वडा नं ३)

१५

अनभशेक नतनमजल्सना

सव-ईजन्िननयर

९८५१०६९८२५ प्राहवनधक शाखा (वडा नं.२)

१६

ररवाि बोिरा

सव-ईजन्िननयर

९८६८५४२८७६ वडा नं. ५

१७

ननजश्चता थापा

सव-इजन्िननयर

९८४१४१७३८३ वडा नं. ९

१८

ियराम थापा

सवेक्षक

९८५११०५६६४ प्राहवनधक शाखा (नगरपानलका)

१९

सपन शाि

अनमन

९८४२४२९५९० प्राहवनधक शाखा (नगरपानलका)

२०

गायत्री खड्का

अ.सव-इजन्िननयर

९८४४३९८००७ वडा नं ७

२१

रमेश कुमार चौधरी

अ.सव-इजन्िननयर

९८०८८२१९२१ प्राहवनधक शाखा (नगरपानलका)

२२

रािेश सुवाल

अ.सव-इजन्िननयर

९८४१७९०७०४ वडा नं १
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२३

मेघराि खत्री

अ.सव.इजन्िननयर

९८५८०५२१९५ वडा नं.६
न्याहयक सनमनत

१

मकरध्वि के.सी.

अनधकृतस्तर छै ठौं

९८४१३५४९५६ प्रशासन

२

मननता नमिार

कानूनी सििकताव

९८०८५६०४१७ न्याहयक सनमनत

३

रघुनाथ नसं खडा

ि.स.चा.

९८६०१४८२०० प्रशासन शाखा

४

गोमा चौलागाई पुडासैनी

कायावलय सियोगी

९८१३८७११५९ न्याहयक सनमनत

५

रामबाबु कोईराला

कायावलय सियोगी

९८४१६३१३८९ न्याहयक सनमनत
फाईल शाखा

१

अशोक िािाल

स.क.अ.

९८४९८१९१५९ फाइल शाखा

२

हवष्णु कुमारी पुडासैनी

स.क.अ.

९८४१३२१३८३ फाइल शाखा

३

सीता मालमुल

स.क.अ.

९८६१५८८४१३ फाइल शाखा

४

नतथव बिािुर रोक्का

कायावलय सियोगी

९८६३८००६८२ फाइल शाखा
योिना शाखा

१

नमना कोईराला

क.अ.

९८४९९५५३०२ योिना शाखा

२

साहवत्री चापागाई

स.क.अ.

९८४१७१११३८ योिना शाखा

३

अिय के.सी.

ि.स.चा.

९८५१२४९८४९ योिना शाखा

४

तुलसा िे वी गौतम

कायावलय सियोगी

९८४९१५०१९१ योिना शाखा
सूचना प्रहवनध शाखा

१

नलिना खड्का

आई. टी.ईजन्िननयर

९८४१७४०७०१ प्राहवनधक शाखा (सूचना)

२

सहवता पौडेल

सिायकस्तर पााँचौं

९८६०९८९४९६ प्रसासन शाखा
नगर प्रमुखको सजचवालय

१

बाबुराम के.सी.

क.अ.

९८५१०३२७३४ सजचवालय

२

नवराि ओझा

कायावलय सियोगी

९८४१६२७४८४ सजचवालय

३

गणेश बिािुर कोईराला

ि.स.चा.

९८४१२१३७०९ सजचवालय
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४

हवध्या थापा

कायावलय सियोगी

९८४०१९५९६७ सजचवालय
जशक्षा खेलकुि शाखा

१

जस्मता नेपाल

जशक्षा अनधकृत (अनधकृतस्तर नवौं

९८४१७३७७८५ जशक्षा शाखा प्रमुख

२

हवमल प्रसाि ननरौला

शाखा अनधकृत (हवध्यालय ननरीक्षक)

९८४४०४४१०९ जशक्षा शाखा

३

हवश्वास ज्ञवाली

अनधकृतस्तर छै ठौं

जशक्षा शाखा

४

प्रदिप ढकाल

प्राहवनधक सिायक

९८४१०४२८८० जशक्षा शाखा

५

गंगा जघनमरे

स.क.अ.

९८४३२०९१४३ जशक्षा शाखा

६

नभमसेन भुिेल

कायावलय सियोगी

९८४१४२११६३ प्रशासन शाखा
नगर स्वास्थय तथा सरसफाई शाखा

१

कुमार नसं ि डााँगी

िनस्वास्थय अनधकृत

९८४१७१५५४६ स्वास्थय तथा सरसफाई शाखा प्रमुख

२

लक्ष्मी अनधकारी

नस.अ.िे.ब. (छै टौं)

९८४१३५७७९२ स्वास्थय तथा सरसफाई शाखा

३

आरती गौतम

हवध्यालय नसव

९८४१९१२८२८ तेिहवनायक मा.हव.‚ तेिहवनायक‚ काठमाडौं

४

सुनम नसं खडा

हवध्यालय नसव

९८४९३२४१६० काजन्तभैरव मा.हव.‚ थली‚ काठमाडौं

५

कन्चन थापा

हवध्यालय नसव

९८४३५५०५७७ गान्धी आिशव मा.हव.‚ कााँडाघारी‚ काठमाडौं

६

ररिुमा ढुं गेल

हवध्यालय नसव

९८६१०३९३८४ नसहद्धगणेश मा.हव., गागलफेिी, काठमाडौं ।

७

श्री कृष्ण नगरकोटी

स.क.अ.

९८६०४३७३६९ स्वास्थय तथा सरसफाई शाखा

८

शेर बिािुर भुिल
े

कायावलय सियोगी

९८४९२२७९१९ शिरी स्वास्थय केन्र
आधारभूत स्वास्थय केन्र‚ गागलफेिी

१

आशा लामा

अ.न.मी.

९८६०५१६५६८ आधारभूत स्वास्थय केन्र

२

ननमवला लामा

कायावलय सियोगी

आधारभूत स्वास्थय केन्र

गागलफेिी स्वास्थय चौकी‚ गागलफेिी‚ काठमाडौं ।
१

हवपुल तामाङ

ि.स्वा.नन. (अनधकृत छै ठौं)

९८४४३२८९६३ स्वास्थय चौकी गागलफेिी

२

ज्ञान बिािुर मित

िे .अ. (पााँचौं)

९८४८०८०९४६ स्वास्थय चौकी गागलफेिी

३

नगता ढकाल

नस.अ.न.नम. (पााँचौं)

९८४१४९४१६१ स्वास्थय चौकी गागलफेिी

४

सनमता सुनार

कायावलय सियोगी

स्वास्थय चौकी गागलफेिी
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आलापोट स्वास्थय चौकी‚ आलापोट‚ काठमाडौं ।
१

पहवता शािी

ि.स्वा.नन. (अनधकृत छै ठौं)

९८४३५७४८२९ आलापोट स्वास्थय चौकी

२

िगत बिािुर नेपाली

िे .अ. (पााँचौं)

९८५१०७१२६५ आलापोट स्वास्थय चौकी

३

शुजशला कोईराला

नस.अ.न.मी.अनधकृत छै ठौं

४

भोगेन्र कुमार कणव

िे .अ. (पााँचौं)

९८५१२०२४१९ आलापोट स्वास्थय चौकी

५

रन्िना मल्ल

अ.न.मी.

९८६०२७७६२० आलापोट स्वास्थय चौकी

६

सुजस्मता नसलवाल

अ.न.मी.

आलापोट स्वास्थय चौकी

७

अजस्मता फुयाल

ल्याव टे क्नीनसयन

आलापोट स्वास्थय चौकी

८

सारिा काकी

कायावलय सियोगी

आलापोट स्वास्थय चौकी

९

िररकृष्ण थापा

कायावलय सियोगी

आलापोट स्वास्थय चौकी

९८४१९४०४५० प्रशासन शाखा
भरवास स्वास्थय चौकी‚ भरवास‚ काठमाडौं ।

१

गणेश प्रसाि िािाल

नस.अ.िे.ब. ( अनधकृत छै ठौं)

९८६०४३०८३५ भरवास स्वास्थय चौकी

२

ननरोि के.सी.

ि.स्वा.नन.अनधकृतस्तर छै ठौं

भरवास स्वास्थय चौकी

३

लक्ष्मी पुडासैनी

नस.अ.न.मी.

९८४१०१२८८८ भरवास स्वास्थय चौकी

४

कमल बिािुर रावल

अ.िे .व.(चौंथो)

९८६०७७२८५५ भरवास स्वास्थय चौकी

५

हवमला जघनमरे

कायावलय सियोगी

आलापोट स्वास्थय चौकी

भरवास आयुवेि ओर्ाधालय‚ भरवास‚ काठमाडौं ।
१

जचरजन्िवी रे ग्मी

ब.कहवराि ननरीक्षक अनधकृत सातौं

९८५७०५२५९७ और्धालय प्रमुख

२

आजश्वन िािाल

कहवराि ननरीक्षक अनधकृत छै ठौं)

९८४३०७१२१२ भरवास आयुवेि और्धालय

३

जचरजन्िवी पुडासैनी

कायावलय सियोगी

भरवास आयुवेि और्धालय
शिरी स्वास्थय केन्र‚ डााँछी‚ काठमाडौं ।

१

कमला बुढाथोकी

नस.अ.न.नम.(सिायक पााँचौं)

९८४१८२७२२१ शिरी स्वास्थय केन्र

२

जचरण कटुवाल

ि.स.चा.

९८४१६५५६२१ शिरी स्वास्थय केन्र

३

सुिना खड्का

एच. ए.

९८४७३७१७६४ शिरी स्वास्थय केन्र
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डााँछी स्वास्थयचौकी‚ डााँछी‚ काठमाडौं ।
१

दिनलप कोईराला

िनस्वास्थय ननरीक्षक (अनधकृत छै ठौं)

९८४३५३५३२९ डााँछी स्वास्थय चौकी प्रमुख

२

झम प्रसाि आचायव

िनस्वास्थय ननरीक्षक

९८५१२७१४१५ डााँछी स्वास्थय चौकी

३

शान्ता बुडुवाल

अ.िे .ब.(चौथो)

९८४१९३३९५२ शिरी स्वास्थय केन्र

४

नगता सुखेती

नस.अ.न.मी. (पााँचौं)

९८४१८७८१३१ डााँछी स्वास्थय चौकी

५

अन्िना मोिान

अ.न.मी.

डााँछी स्वास्थय चौकी

६

प्रनमला भट्टराई

कायावलय सियोगी

डााँछी स्वास्थय चौकी

७

कल्पना अनधकारी

कायावलय सियोगी

९८१८३१७८१७ डााँछी स्वास्थय चौकी

मूलापानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र (प्रस्ताहवत मूलपानी नगर अस्पताल) मूलपानी‚ काठमाडौं ।
१

डा. प्रयुर् अयावल

मे.सु.

९८४१२००००७ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२

प्रनतभा पन्थी

अनधकृतस्तर आठौं

९८४७०७८०२७ मूलपानी नगर अस्पताल

३

डा.मन्िीप थापा

मेनडकल अनधकृत

९८४९४४७१९६ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४

डा.मननसा चापागाई

मेनडकल अनधकृत

९८४३२३४१५५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

५

डा.प्रज्ञा सापकोटा

डे.सिवन

९८६०११९९५२ मूलपानी नगर अस्पताल

६

डा.ओम प्रकाश यािव

मेनडकल अनधकृत

७

माया िािाल

नस.अ.िे.ब. (छै टौं)

९८४९५०३१४२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

८

सररता कटुवाल काकी

नस.अ.न.मी.(छै ठौं)

९८६१३५९७६० मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

९

सूयव बिािुर मगर

नस.अ.िे.ब. (छै टौं)

९८४९०९८७७३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

१०

लनलता श्रे ष्ठ

नस.अ.न.नम. (छै ठौं)

९८४९९४१६९५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

११

रुकनमना कुमारी नतजम्सना

ल्याप टे जक्नजशयन

९८४२५२६७०३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

१२

दिनेश अनधकारी

िे .अ. (पााँचौं)

९८४५७२०३०५ डााँछी स्वास्थय चौकी

१३

अमृता ज्ञवाली

सिाकस्तर पााँचौं

९८४१६२९१९४ प्रशासन शाखा

१४

प्रनमला भट्टराई

िे .अ. (पााँचौं)

९८६००९८०९० मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

१५

सरला ढुं गल
े

स्टाफ नसव

९८४९५५७९५९ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

१६

पववत शंकर

िे .अ. (पााँचौं)

९८६१६०१६९४ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

१७

केशर कुमारी पौडेल

नस.अ.िे.ब. (सिायकस्तर पााँचौं)

९८४४२३२५३४ मूलपानी नगर अस्पताल

मूलपानी नगर अस्पताल
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१८

सररका कुमारी नसि

िे .अ. (पााँचौं)

९८४५७३१६८४ मूलपानी नगर अस्पताल

१९

रामप्यारी थापा

कम्युननहट ननसवङ

९८४३८१८९३३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२०

ननता कुमारी काकी

नस.अ.न.मी.(सिायक पााँचौं)

९८४९७२९७०० मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२१

हवमला तामाङ

नस.अ.न.मी (सिायक पााँचौं)

९८०७४५९२०२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२२

ज्योती के.सी.

स्टाफ नसव (सिायक पााँचौं)

९८४९५०७७७६ मूलपानी नगर अस्पताल

२३

ररतु श्रे ष्ठ

सिायकस्तर चौंथो

९८४९१९३७०१ प्रशासन शाखा

२४

हकरण कुमारी कोईराला खनाल

स.क.अ.

९८६०६६०४४६ शिरी स्वास्थय केन्र

२५

नहवना खड्का

स्टाफ नसव

९८६१३११५५३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२६

नतसवना नगरकोटी

स्टाफ नसव

९८४९०३२२०५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२७

आकृनत फुयाल

स्टाफ नसव

९८६९०६३२२२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२८

लक्ष्मी खनतवडा

स्टाफ नसव

९८६०८५२०७२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

२९

मैया खरे ल

अ.न.मी.

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

३०

सुननता मििवन

अ.न.मी.

मूलपानी

३१

सीता एम.नस.

अ.िे .व.(चौंथो)

९८४३०६३५२५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

३२

मंगल लक्ष्मी श्रे ष्ठ

नस.अ.िे.ब.(पााँचौं)

९८४१४०८८२० मूलपानी नगर अस्पताल

३३

चजण्डका िािाल

फमेसी सिायक

९८४९०२७०४४ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

३४

दिपक िािाल

सिायक फमावनसष्ट

९८४९३३३८९६ मूलपानी नगर अस्पताल

३५

गौरव श्रे ष्ठ

ल्याव टे जक्नजशयन

३६

सन्तोर् नतनमजल्सना

नगर अस्पताल व्यवस्थापक

९८४१५७१०९३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

३७

रािाराम लानमछाने

स.क.अ.

९८४१४९६३९२ मूलपानी नगर अस्पताल

३८

नलला नेपाली

स्टाफ नसव

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

३९

पुष्कर फुयाल

रे नडयोग्राफर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४०

श्री सन्ध्या पौडेल

रे नडयोग्राफर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४१

कुसुम थापा

अ.ल्याव टे जक्नजशयन

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४२

प्रकृनत कानलका

अ.ल्याव टे जक्ननसयन

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४३

हवनोि पररयार

ि.स.चा.

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

९८४१३८९३८१ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र
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४४

कृष्ण नेपाली

ि.स.चा.

९८६१६६९३०६ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४५

मननता बााँस्कोटा

स.क.अ.

९८४३५५७६१९ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४६

अशोक थापा

ि.स.चा. (शव विान चालक)

९८६००३८८०३ मूलपानी नगर अस्पताल

४७

सररता चापागाई

कायावलय सियोगी

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४८

सागर खनतवडा

कायावलय सियोगी

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

४९

शान्ता सापकोटा

सरसफाई िे ल्पर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

५०

रामकला बमावशाखा

सरसफाई िे ल्पर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

५१

रिनी नेपाली

सरसफाई िे ल्पर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र

५२

शुष्मा िे वकोटा

सरसफाई िे ल्पर

मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र
शिरी स्वास्थय केन्र‚ अमरनसं िचोक‚ काठमाडौं ।

१

साम्व कुमारी खनतवडा

नस.अ.न.नम. ( सिायक पााँचौं)

२

सिना थापा

िे .अ.

९८४३८०५९०५ शिरी स्वास्थय केन्र
शिरी स्वास्थय केन्र

शिरी स्वास्थय केन्र‚ तेिहवनायक‚ काठमाडौं
१

झुमा िे वी िािाल

अ.िे .व.(चौंथो)

९८४३४१९०९०

मूलपानी नगर अस्पताल

२

नमना खड्का बस्नेत

अ.न.मी.

९८४१६४६५३५ शिरी स्वास्थय केन्र
गोठाटार स्वास्थय चौकी‚ काठमाडौं ।

१

सिनी खड्का

ि.स्वा.नन.

९८४१२९१५३५ गोठाटार स्वास्थय चौकी

२

हवना िे वी काकी

नस.अ.न.नम.

९८४९३७९३९४ गोठाटार स्वास्थय चौकी

३

नभम कुमारी भण्डारी

नस.अ.न.मी.(सिायक पााँचौं)

९८४१३८७८७६ गोठाटार स्वास्थय चौकी

४

मजन्िरा गौतम

नस.अ.न.मी. (सिायक पााँचौं)

९८४४१९२७६१ गोठाटार स्वास्थय चौकी

५

िे वी शमाव

अ.िे .ब.(सिायक चौथो)

९८४१५८९६४३ गोठाटार स्वास्थय चौकी

६

हवना कुमारी भारती नगरी

एस.हव.ए.

९८६३३३१३२३ गोठाटार स्वास्थय चौकी

७

पाववती पुडासैनी

कायावलय सियोगी

गोठाटार स्वास्थय चौकी

८

कृष्ण थापा

कायावलय सियोगी

गोठाटार स्वास्थय चौकी
कृहर् सेवा शाखा

१

मेनका नतवारी भट्टराई

अनधकृतस्तर छै ठौं

९८४६०९८७९० कृहर् सेवा शाखा प्रमुख
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२

ु ा राई
रे णक

प्रा.स.

९८४९४०४९२० कृहर् सेवा शाखा

३

हवष्णु भट्टराई

ना.प्रा.स.

९८४८१२३२८४ कृहर् सेवा शाखा
गागलफेिी पशु सेवा केन्र

१

राम बिािुर िे उिा

पशु जचहकत्सक

९८४१२९४९८४ नगर पशुसेवा शाखा प्रमुख

२

कृष्ण वन्िाडे

पशु प्रहवनधक

९८५१०१९०१५ पशु सेवा शाखा

३

गोकुल कट्टे ल

पशु प्राहवनधक सािायक पााँचौं

९८४२०७१५९६ पशु सेवा शाखा

४

रजन्ित राय

पशु सेवा प्राहवनधक

९८४४३१०५२८ पशु सेवा शाखा

५

रामेश्वर फुयाल

पशु प्राहवनधक

९८४१४४५१२९ पशु सेवा शाखा

६

लक्ष्मी खड्का सुवि
े ी

कायावलय सियोगी

९८६१२९४३८४ पशु सेवा शाखा
मूलपानी पशु सेवा केन्र

१

िे व चन्र फुयाल

पशु प्राहवनधक

९८४१७५६७१३ पशु सेवा शाखा (मूलपानी)

२

ननरोि िं गाल

पशु प्राहवनधक

९८५१२२३६७१ पशु सेवा शाखा (मूलपानी)
महिला, बालबानलका तथा समािकल्यण शाखा

१

सहवना कुमारी श्रे ष्ठ

२

पाववती िुरा

३

प्रेम राि िोशी

९८६८४३८१८० शाखा प्रमुख

महिला हवकास ननरीक्षक
सिायक महिला हवकास ननरीक्षक

महिला, बालबानलका तथा समाि कल्याण शाखा

(सिायकस्तर पााँचौं)

९८४१७७५३६९

उध्यम हवकास सििकताव

९८६४६४८७४८ महिला, बालबानलका तथा समाि कल्याण शाखा
सिकारी शाखा

१

अननता तामाङ

अनधकृत सातौं

९८४७०२००३६ शाखा प्रमुख

२

रजन्िता पौडेल अनधकारी

स.क.अ.

९८४९७९३३२८ योिना शाखा
एम.आई.एस अपरे टर र हफल्ड सिायक

१

अचवना काकी

एम.आई.एस.अपरे टर

९८४१४१८३६२

२

श्रीराम खनाल

एम.आई.एस.अपरे टर

९८४१३६२३३४

३

जशला रावत

हफल्ड सिायक

९८०८९८५१०१
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िताव चलानी
१

अन्िुला नसग्िे ल अनधकारी

स.म.हव.नी. सिायक चौंथो

९८५१२२०२९२ िताव चलानी फााँट

२

अिुन
व ढकाल

िे ल्पर

९८४१२३०९६० िताव चलानी फााँट
पुनःननमावण शाखा
नगर प्रिरी शाखा

१

सुनबन काकी

नगर प्रिरी अ.स.ई.

९८६००३४८१० नगर प्रिरी शाखा

२

लक्ष्मण रोक्का

नगर प्रिरी अिवलिार

९८४९४२०३४० नगर प्रिरी शाखा

३

मननर् पुडासैनी

नगर प्रिरी िवान

९८६०१४८२३५ नगर प्रिरी शाखा

४

पुष्कर चापागाई

नगर प्रिरी िवान

९८४१७५५४९१ नगर प्रिरी शाखा

५

अनोि तामाङ

नगर प्रिरी िवान

९८४९३०८५०५ नगर प्रिरी शाखा

६

िररिर नसं खडा

नगर प्रिरी िवान

९८४९१४५२४६ नगर प्रिरी शाखा

७

साकार ढकाल

नगर प्रिरी िवान

९८४३२४१९४० नगर प्रिरी शाखा

८

प्रमोि थापामगर

नगर प्रिरी िवान

९८४३६५५५०९ नगर प्रिरी शाखा

९

रािाराम फुयाल

नगर प्रिरी िवान

९८४३५२६३७० नगर प्रिरी शाखा

१०

गायत्री पुडासैनी

नगर प्रिरी िवान

८६०४५३२९६ नगर प्रिरी शाखा

११

रािु थापा

नगर प्रिरी िवान

९८०४३५२९१० नगर प्रिरी शाखा

१२

ियराम थापा

ि.स.चा.

९८५११४२१२७ प्रशासन शाखा
श्रम रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा

१

सुरेन्र वटाला

रोिगार सं योिक

९८४९६०७१७४ प्र.म.रोिगार शाखा प्रमुख

२

अजित काकी

प्राहवनधक सिायक

९८४३७०५८८४ रोिगार

२) वडा कायावलयमा कायवरत कमवचारी
वडा गत कायवरत कमवचारीिरुको हववरण
वडा नं. १ गागलफेिी‚ काठमाण्डौ
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वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4156189
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

हवहपन खड्का

सिायक पााँचौं ( ना.सु.)

९८४१८३५८४३

वडा सजचव

२

रन्िना कोईराला

सिायकस्तर पााँचौ

९८61598342

३

केशव पुडासैनी

क.अ

9843655642

४

नहवन अनधकारी

सा.प.

९८४१३५५९३२

सामाजिक पररचालक

५

रािेन्र खड्का

ि.स.चा.

९८४९४००७८८

एम्बुलेन्स चालक

६

सीता अयावल

कायावलय सियोगी

९८४३६५५६०६

का.सियोगी

वडा नं.२ आलापोट
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4156811
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

सुिशवन फुयाल

चौथो ति

९८४११८३९९९

वडा सजचव

२

कहवता ढकाल

स.क.अ.

९८४९११७९४२

स.क.अ.

३

रत्नलाल नगरकोटी

कायावलय सियोगी

९८६०४३७३६९

का.स.

वडा नं. ३ भरवास‚ काठमाण्डौं
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4156633
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.
९८४१३८१३२७

कैहफयत

१

न्िुच्छे नारायण श्रे ष्ठ

चौथो ति

२

नबननता कुइकेल

स.क.अ.

३

भगवती िुलाल

स.क.अ.

९८४९१६६९८३

स.क.अ.

४

नतथव बिािुर नगरकोटी

कायावलय सियोगी

९८४९०१७८५०

का.स.

९८४३५०५३३१

वडा सजचव
स.क.अ.

वडा नं. ४ डााँछी‚ काठमाण्डौं
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4450171
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

श्रीराम नसं खडा

पााँचौ ति

९८४१६७३४३०

वडा सजचव

२

मनिरी पुडासैनी

चौथो ति

९८४१३६२१६९

वडा सजचव

३

हवनोि कुमार पुडासैनी

सिायक चौथो

९८५१०६०२३०

सिायकस्तर चौंथो

४

िे वकी अयावल

स.क.अ.

९८४१४२६७९९

स.क.अ.
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५

सुनमत्रा िुलाल

कायावलय सियोगी

६

सनमवला वाग्ले

कायावलय सियोगी

वडा नं. ४
९८४९३०४५७१

वडा नं.४ को चलनटार आ.हव.मा

वडा नं. ५ थली‚ काठमाण्डौ
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4450045
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

शनमवला कुमारी शमाव

ना.सु.

९८४३७०९७०९

वडा सजचव

२

सुदिप पौडेल

स.क.अ.

९८४१७४९६११

स.क.अ.

३

उमा नसं खडा

कायावलय सियोगी

का.स.
वडा नं. ६ मूलपानी‚ काठमाण्डौं
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4153513

नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

स्वजस्तका बुढाथोकी

ना.सु.

९८४१९६२३४३

वडा सजचव

२

चन्िना खत्री

स.क.अ.

९८६९३१७१९७

स.क.अ.

३

नारायण प्रसाि फुयाल

िेल्पर

९८४१४३८४९१

िेल्पर

४

िरे राम जघनमरे

कायावलय सियोगी

९८४१८७००७०

का.स.

वडा नं. ७ अमरनसं िचोक‚ काठमाण्डौं
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4153590
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

सिायकस्तर पााँचौं

9851166431

कैहफयत

१

वासुिेव थापा

वडा सजचव

२

सुदिप काकी

स.क.अ

३

करुणा अनधकारी

सिायक चौथोति

४

शाजन्त नेपाली पररयार

स.क. अ.

९८४११४३८५३

स.क.अ.

५

शान्ता के.सी.

कायावलय सियोगी

९८४९४०९०५५

कायावलय सियोगी

9841693808
सिायक चौथोति

वडा नं. ८ तेिहवनायक‚ काठमाडौं
वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4990638
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

१

श्रुती नेपाल

सिायकस्तर पााँचौ

२

रमा भण्डारी

स.म.हव.नन

सम्पकव नं.
9851135054
९८४३४१०१५९
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कैहफयत
वडा सजचव

३

नभमसेन सं िल
े

कायावलय सिायक

९८४९२२६९००

का.सिायक

४

रुपा न्यौपाने

स.क.अ.

९८४१६९४१०३

स.क.अ.

५

ियराम पुडासैनी

कायावलय सियोगी

९८६०९०९७४३

कायावलय सियोगी

वडा नं. ९ गोठाटार‚ काठमाण्डौं , वडा कायावलयको सम्पकव नं. 01-4991813
नस.नं.

कमवचारीको नाम थर

पि

सम्पकव नं.

कैहफयत

१

सं नगता जघनमरे

अनधकृतस्तर छै ठौं

९८४१६०११७०

वडा सजचव

२

हवनोि कुमार नधताल

खा.पा.स.टे . (सिायक पााँचौं)

९८०८७८९६५०

खानेपानी तथा सरसफाई शाखा

३

शान्ता पोखरे ल

स.म.हव.नन.

९८४२१९७६४०

महिला, बालबानलका तथा समाि कल्याण शाखा

४

आरती फुयाल

स.क.अ.

9849054066

स.क.अ.

५

भुवन िािाल

स.क.अ.

९८४९०१८७०१

स.क.अ.

6

उनमवला िािाल

कायावलय सियोगी

९८४१२६३९६२

का.स.

४. नगरपानलकाबाट प्रिान गररने सेवा
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका
नगर कायवपानलकाको कायावलय
डााँछी‚ काठमाण्डौं ।
नागररक बडापत्र
ि.

न.पा.बाट प्रिान गररने सेवाको

स.

हववरण

आवश्यक पने कागिात

सेवा सुहवधा प्राप्तगनव

जिम्मेवार अनधकारी

लाग्ने समय

लाग्ने िस्तुर

गुनासो सुन्ने अनधकारी

भवन

१५ दिन

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

आवश्यक पने
कागिातिरु

१.

नयााँ नक्सा पास

१.िग्गा धनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलहप-१

कागिात

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन

३.चालु आ.व.को नतरो नतरे को रनसिको
प्रनतनलहप -१
४.धल्यू हप्रन्ट नक्सा सक्कलै -१
५.िग्गाको ट्रेश पेपर प्रनतनलहप-१
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सहितको

इजन्िननयर

शाखाको

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

६.घरकोअनुमती

प्राप्त

गरे का

ईजन्िननयरबाट नडिाईन गररएको घरको
नक्सा -२ प्रनत
७.स्थलगत सिवनमन
८.घर

ननमावण

गने

व्यजक्िको

पासपोटवसाईिको फोटो ६ प्रनत
९. नक्सा ननवेिन
१०. फाईल १ थान
२.

नक्सा नहवकरण

१.िग्गा धनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलहप-१

कागिात

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन

सहितको

भवन

शाखाको

३ दिन

इजन्िननयर

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

३.चालू आ.व.को नतरो नतरे को रनसिको
प्रनतनलहप -१
४.धल्यू हप्रन्ट नक्सा सक्कलै -१

५.स्वीकृत पत्रको प्रनतनलहप र सक्कल प्रनत
१/१

६.घरको स्वीकृत नक्सा
७.राजिनामाको प्रनतनलहप -१
३.

नक्सा नामसारी

१.िग्गा धनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलहप-

कागिात

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन

सहितको

१

भवन

शाखाको

२

दिन

इजन्िननयर

३.चालु आ.व.को नतरो नतरे को रनसिको
प्रनतनलहप -१
४.धल्यू हप्रन्ट नक्सा सक्कलै -१

५.स्वीकृत पत्रको प्रनतनलहप र सक्कल प्रनत१/१

६.घरको स्वीकृत नक्सा
७.घरिग्गा

प्राप्ती

गरे को

राजिनामा(नलखत)
४.

घर ननमावण सम्पन्न

१.िग्गा धनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलहप-१

कागिात

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन
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सहितको

१

भवन

इजन्िननयर

शाखाको

५ दिन

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

३.चालु आ.व.को नतरो नतरे को रनसिको
प्रनतनलहप -१
४.धल्यू हप्रन्ट नक्सा सक्कलै १

५.स्वीकृत पत्रको प्रनतनलहप र सक्कल
१/१

६.घरको स्वीकृत नक्सा
७ घरधनीको पासपोटव

साईिको फोटो

-२ प्रनत
८.घरको चारै तफवबाट िे जखने फोटो
९.वडाको नसफाररस
५.

सं स्था िताव

१.भेलाको ननणवयको प्रनतनलप -१

कागिात

२.सं स्थाको

ननवेिन

प्रस्ताहवत

हवधानको

कायव

सनमनतका

सहितको

१.प्रशासन शाखा प्रमुख

१ दिन

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नन.शुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रनतनलहप -१
३.प्रस्ताहवत

पिानधकारीिरुको नेपाली नागररकताको
प्रमाणपत्रको -१/१ प्रनत
४
६.

सं स्था नहवकरण

१.सं स्था िताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप-१

कागिात

२.आय

ननवेिन

करमा

िताव

प्रमाणपत्रको

सहितको

१.प्रशासन शाखा प्रमुख

१ दिन

प्रनतनलहप-१
३.अजघल्ला

आ.व.को

लेखा

परीक्षण

प्रनतवेिनको प्रनतनलहप-१
४.सं स्थाको हवधानको प्रनतनलहप-१
७.

योिना

सम्झौता

सनमनत वा सं स्थासं ग)

(उपभोिा

१.उपभोिा

सनमनत‚

अनुगमन

सनमनत

गठन भएको ननणवय पुजस्तकाको प्रनतनलहप,
सं स्थाको

िकमा

करच ुक्िाको प्रनतनलहप

िताव

कागिात
ननवेिन

नवीकरण

२.योिना परे को नगरसभाको पुजस्तकाको
प्रनतनलहप
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सहितको

१.योिना शाखा प्रमुख

७ दिन

प्रशासकीय अनधकृत

३.उपभोक्िा सनमनतका पिानधकारीिरुको
नेपाली

नगररकताको

प्रमाणपत्रको

प्रनतनलहप -१/१ प्रनत
४.उपभोक्िा सनमनतका पिानधकारीिरुको

घरकर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप १/१ प्रनत
५. योिनाको लागत ईष्टमेट
६.सम्वजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
७.योिना स्थलको कायव आरम्भ भन्िा
अगानडको फोटो
८.

लागत

(नगि)

सिभानगता

भए

तोहकएको प्रनतशत रकम िम्मा भएको
सक्कल भौचर
८.

योिनाको

भूिानन

सनमनत वा सं स्थासं ग)

(उपभोिा

१.योिना

सम्पन्न

भएको

सनमनतको

ननणवयको प्रनतनलहप-१

कागिात
ननवेिन

२.अनुगमन सनमनतको कायव सम्पन्न भएको
ननणवयको प्रनतनलहप-१
३.योिनाको ननमावण चरणको फोटो-१
४. ननमावण सम्पन्न भएको फोटो
५.आम्िानी

खचव

सावविननक

गररएको

ननणवयको प्रनतनलहप र प्रनतवेिन (अनुसूची
-१३)
६.साववजिन समुिाहयक परीक्षण प्रनतवेिन
अनुसूची (अनुसूची-२)
७.

नगस्तरीय

अनुगमन

सनमनतको

प्रनतवेिन
८.वडाको ननमावण सम्पन्न भएको नसफाररस
७. प्राहवनधकको

मूल्यांकन प्रनतवेिन

२०७८ माघ-२०७९असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)

36

सहितको

१.योिना शाखा प्रमुख

३ दिन

नन.शुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

९.

ननमावण व्यवसायी (घ) वगवको

१.घरे ल ु

इिाितपत्र

कायावलयमारु.१‚००‚०००

तथा

साना

उध्योग
चालु

ाँ ी
पूि

कागिात

सहितको

१.प्रशासन शाखा प्रमुख

७

दिन

ननवेिन

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

िे खाई िताव भएको िताव प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप-१
२.आयकरमा

िताव

प्रमाण

पत्रको

प्रनतनलहप-१
३.ठे केिारको

नेपाली

नागररकताको

प्रनतनलहप-१

४.ठे .को पापसपोटव साईिको फोटो २
प्रनत
५.फमवको उद्धेश्य खुलेको हववरण
६.िनशजि

ओ.नस./ईजन्िननयर‚

लेखा

सम्वन्धी काम‚ प्रशासन सम्बन्धी कामगने
कमवचारीको करारनामा तथा ननििरुको
शैजक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र १/१ प्रनत
७.लेबल मेजशन‚ वाटर पम्प‚भाईब्रे टर‚
ट्याक्टर‚ नमक्चर

मेजशन र हट्रपर खररि

गरे को भ्याट नबल सक्कलै
१०

अनमन सम्बन्धी सेवा

.
११
.

१.सम्वजन्धत
नसफाररसमा

वडा

कायावलयको

सावविननक

सडक‚कूलो‚आदि नााँपिााँच
सिकारी िताव

१.कजम्तमा

३२

िना

वडा

िग्गा‚

नसफाररस

नेपाली

सं लग्न

नागररकिरुले पहिलो र िोश्रो प्रारजम्भक
२ प्रनत सक्कलै शेयर सिस्यको फोटो
तीन

पुस्ते

हववरण‚

तिथव

सं चालकको तीन पुस्ते हववरण‚ नेपाली
नागररकताको

प्रमाणपत्रको

१.प्राहवनधक शाखा प्रमुख

३ दिन

ननःशूल्क

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

३० दिन नभत्र

रु.१० को हटकेट नगर प्रमुख तथा प्रमुख

सहितको ननवेिन

भेला गरी सोको ननणवय पुजस्तका‚ हवनयम
सहितको

कायावयको

नोटरी
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टााँस गनुव पने

प्रशासकीय अनधकृत

प्रशासकीय अनधकृत

पजधलकबाट प्रमाजणत प्रनतनलहप‚ बसोवास‚
आवद्धता खुल्ने प्रमाजणत कागिातिरु‚
व्यवसाहयक कायवयोिना‚ तानलम नलएको
प्रमाणपत्र‚ सं भाव्यता अध्ययन र अन्य
आवश्यक कागिात

२. पेश गनुव पने कागिात र प्रकृया
सम्वजन्धत शाखाबाट नलन सहकने ।
यसका साथै सिकारी हवभगको वेभसाइट
www.deoc.gov.np बाट सिकारी सं स्था
िताव दिग्िशवन (स्थानीय ति), २०७४
डाउनलोड गरी िेन व सहकनेछ ।
३. ननवेिन
१२
.

सिकारी सं घ/सं स्थाको हवननयम
सं शोधनको स्वीकृनत

१.चालु आ.व.को साधारण सभामा कूल

सं लग्न

सिस्य सं ख्याको बिुमत सिस्यिरुबाट

सहितको ननवेिन

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया
पुरागरी

सिकारी ऐन‚ ननयम र नसद्धान्त एवं

कागिात पेश

मापिण्ड

भए

अनुकुल

सं शोधनको

िुने

ननणवयको

गरी

हवननयम

प्रनतनलहप

यस

पनछ

कायावलयबाट

कायावलयबाट स्वीकृनत नलन तीन मिले

सम्बजन्धत

फारमको ढााँचामा सं शोनधत हवननयमको

सं स्थाको

सक्कलै २ प्रनत

ननरीक्षण गररने

र अन्य कागिात

२. ऐन, प्रिे श ऐन ननयमावलीमा भएको

र ननरीक्षणबाट

प्रावधान पुरागरे को प्रमाणिरु

िे जखएको

३. ननवेिन

व्यिोरा
अनुसार समय
ननधावरण गररने
िताव
अनधकारीबाट
स्वीकृत

नलनु

पने भएमा सो
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ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

को

लानग

लाग्ने समय
१३

सिकारी सं स्थाले

.

पाउने

छूट

ननयमानुसार
सुहवधािरुको

नसफाररस

१.साधारण सभा र सञ्चालक सनमनतको

सं लग्न

कागिात

ननणवयको प्रमाजणत प्रनतनलहप

सहितको ननवेिन

१ सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया
कागिात पेश

नसफाररस माग गिाव मापिण्ड अनुसार

भए

खररिका

कायावलयबाट

आवश्यक

हवश्लेर्ण गररएको िुन ु पने ।

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

पुरागरी

२.घरिग्गा खररिमा रजििेशन छू टको
लानग

ननःशूल्क

स्रोतको

प्रशासकीय अनधकृत

पनछ

सम्बजन्धत

३.ननवेिन

सं स्थाको
ननरीक्षण गररने
र ननरीक्षणबाट
िे जखएको
व्यिोरा
अनुसार समय
ननधावरण गररने
िताव
अनधकारीबाट
स्वीकृत

नलनु

पने भएमा सो
को

लानग

लाग्ने समय
१४
.

सिकारी सं स्थाको िताव खारे िी

१.चालु आ.व.को साधारण सभामा कूल

सं लग्न

सिस्य सं ख्याको िुई नतिाई बिुमतले

सहितको ननवेिन

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

समस्या
कायावलयले

सं स्था हवघटन गने ननणवय गरे को ननणवयको

सम्बजन्धत

प्रमाजणत प्रनतनलहप

सं स्थाको

२.साधारण

सभा

सम्पन्न

भए

पश्चात

ननरीक्षण

ननयमक ननकायमा बुिाउिा पेश गनुव पने

िेरी

गरी

िानकारी दिने

सबै हकनसमका कागिातिरु
३. ननवेिन
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प्रशासकीय अनधकृत

१५

सिकारी सं स्था एहककरण तथा

१.िुई वा िुई भन्िा बढी सं स्थािरु

सं लग्न

.

हवभािन

आपसमा गाभी एकीकरण गनव वा एक

सहितको ननवेिन

सं स्थालाई

भौगोनलक

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया

कायवक्षेत्रको

हवभािन िुन साधरण सभाको तत्काल

कायावलयबाट

कायम

सम्बजन्धत

बिुमतबाट

पाररत

िुई

भएको

रु.१० को

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रशासकीय अनधकृत

कागिात पेश
भए

सिस्यको

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

पुरागरी

आधारमा िुई वा िुई भन्िा बढी सं स्थामा
कूल

ननःशूल्क

नतिाई
ननणवयको

पनछ

सं स्थाको

प्रमाजणत प्रनतनलहप

ननरीक्षण गररने

२. अन्य आवश्यक कागिातिरु

र ननरीक्षणबाट

३. ननवेिन

िे जखएको
व्यिोरा
अनुसार समय
ननधावरण गररने

१६

सिकारी सं स्था सम्वन्धी गुनासो

.

र उिुरी

१.आवश्यक प्रमाण

सहितको ननवेिन

सं लग्न

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सहितको ननवेिन

समस्या

िेरी

कायावलयले

हटकट

प्रशासकीय अनधकृत

समय ननधावरण
गररने
१७

प्रगनत

.

सं स्थाको)

प्रनतवेिन

(सिकारी

१.साधारण सभाको ननणवयको प्रनतनलहप

सं लग्न

कागिात

२.मानसक प्रनतवेिन, चौमानसक प्रनतवेिन

सहितको ननवेिन

१.सिकारी शाखा प्रमुख

१ दिन

नन.शुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रशासकीय अनधकृत

३.लेखा पररक्षण प्रनतवेिन
४. ननवेिन
१८

कायवक्षत्र
े हवस्तार

१.एउटा वडा हवस्तारको लानग सं स्था

सं लग्न

कागिात

सं चालन भएको िुई आनथवक वर्व र २

सहितको ननवेिन

पुरागरी

भन्िा बढी वडा क्षेत्र हवस्ताको लानग चर

कागिात पेश

आ.व. पुरा भएको

भए

२. िुई आ.व. िे जख सं स्था ननयनमत

कायावलयबाट

नाफामा सञ्चालन भएको

सम्बजन्धत
सं स्थाको
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पनछ

प्रशासकीय अनधकृत

३. शेयर सिस्य सं ख्या १ वडाको लानगमा

ननरीक्षण गररने

कजम्तमा

र ननरीक्षणबाट

२००

िना

च ुक्िा

साथै

शेयरपूाँिी कजम्तमा रु ३० लाख र २

िे जखएको

वडाको लानग शेयर सिस्य सं ख्या कजम्तमा

व्यिोरा

३००

अनुसार समय

िना

साथै

च ुक्िा

कजम्तमा रु. ७५ लाख िुन ु पने

शेयरपूाँिी

ननधावरण गररने

४. कायवक्षेत्र हवस्तारको लानग माग भएको
क्षेत्रका

वानसन्िािरुले

सिस्यता

माग

गरे को हववरण तथा ननििरुको नगररकता
सहितको हवस्तृत हववरण
५. साधारण सभा सम्पन्न भएको हववरण
पेश गिाव बुझाउनु पने सम्पूणव कागिातिरु

६. साधारण सभाको कूल सिस्य सं ख्याको
बिुमतबाट ननणवय भएको
७. ननवेिन
१९
.

रुपान्तरण

१.सं स्था २ आ.ब िे जख ननयनमत रुपमा

सं लग्न

सं चालन रिेको र नाफामा िे जखएको

सहितको ननवेिन

२.सं स्थाको

वाहर्वक

कारोवारमा

उि

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया
पुरागरी
कागिात पेश

हवर्यको कारोवारको हिस्सा ५० प्रनतशत

भए

भन्िा बढी भएको

कायावलयबाट

३.सिस्य सं ख्यामा ननयनमत र उल्लेख्य

सम्बजन्धत

वृहद्ध रिे को

सं स्थाको

४.साधारण सभाको कुल सिस्यको िुई

पनछ

ननरीक्षण गररने

नतिाई बिुमतको ननणवय भएको

र ननरीक्षणबाट

५.ननयनमत साधारण सभा भएको ननयामक

िे जखएको

ननकायमा पेश गने हववरण ननयनमत पेश

व्यिोरा

गरे को

अनुसार समय
ननधावरण गररने
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ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

६.सिस्य सं ख्या कजम्तमा ३०० पुरा

भएको, शेयर पूजाँ ि कजम्तमा ३० लाख
रिेको
७.हवननयम बमोजिमको कोर्को बाडभाड
भै सो को अपचलन नभएको
८.सिकारी

नसद्धान्त,मुल्य

मान्यता,

सिकारी ऐन, ननयमावलीतथा हवननयमको
पूणव पालना भएको

९.सिस्यको हित गनव सक्षम रिेको, कुनै
उिुर बािुर नभएको
१०.सं स्था करको िायरामा आई ननयनमत
रुपमा

आन्तररक

रािस्व

तथा

नगरपानलकाबाट नलन पने कर च ुिा
भएको
११. साधारण सभा सम्पन्न भएको हववरण
पेश गिाव बुझाउन पने सबै
१२.

कागिातिरु

राहियस्तरको

पनत्रकामा

ननकानलएको सूचना
२०
.

सिस्य सेवा केन्र वा सम्पकव
कायावलय खोल्ने सम्बन्धमा

१.साधारण सभाबाट स्थान सहित स्पष्ट

सं लग्न

ननणवय

सहितको ननवेिन

भई

त्यसको

प्रमाजणत

ननणवय

कागिात

१.सिकारी शाखा प्रमुख

सम्पूणव प्रहिया
पुरागरी

प्रनतनलहप

कागिात पेश

२.शेयर पूिी कजम्तमा एक करोड पचास

भए

लाख िुनपु ने

कायावलयबाट

३.पनछल्लो

आ.व.

को

प्रनतवेिनमा

सं स्था

नफामा

िुनपु ने

पनछ

लेखापरीक्षण

सम्बजन्धत

िे जखएको

सं स्थाको
ननरीक्षण गररने

४.प्राथनमक पूिीकोर् र वचतको अनुपात

र ननरीक्षणबाट

१:१५ िुनपु ने

िे जखएको
व्यिोरा
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ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

५.साधारण

सभा

सञ्चालक

र

लेखा

अनुसार समय

सनमनतको ननवावचन ननयनमत भएको िुनपु ने

ननधावरण गररने

६.सं स्था िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
७.हवननयमको प्रनतनलहप

८.कर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
९.सञ्चालक सनमनतका पिानधकारीिरुको
नाम, ठे गाना र सम्पकव नम्बर खुलेको
हववरण

१०.सेवा केन्र रिने स्थानको नक्साङ्कन

११.सञ्चालन िुने सेवा केन्र वा सम्पकव
कायावलयबाट सेवा प्राप्त गने सिस्यको
माग ननवेिन र ननििरुको शेयर प्रमाणपत्र
र

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

१२.

सम्बजन्धत

वडा

कायवलयको

नसफाररस/सिमनत पत्र
१३.सं स्थाको

कुल

सिस्य

सं ख्याको

पहिलो एक ििार पछी प्रत्येक ििारमा
एक ओटाको िरले सेवा केन्र वा सम्पकव
कायावलय खोल्न सहकने छ ।
२१

नयााँ हवद्यालय सञ्चालन अनुमनत

कम्पनी वा गुठीको हवधान १ प्रनत

सम्वजन्धत वडा

१.जशक्षा तथा खेलकुि

चैत्रको िोश्रो

.

तथा कक्षा थप

कजम्तमा नजिकको

कायावलयको

शाखा प्रमुख

िप्ता

२ वटा हवद्यालयको

सिमती पत्र

नसफाररस

कजम्तमा ५ वर्व सम्मको घर भाडा
सम्झौता पत्रको प्रनतनलहप -१
सम्झौता भएको घरको िग्गा धनी
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
कर

च ुक्िा प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप

तोहकए बमोजिमको धरौटी रनसि
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नगरसभाले तोके
अनुसारको
िस्तुर

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

ररत पूवक
व जशक्षक तथा कमवचारी
ननयुजि गरे का पत्र ।
जशक्षक कमवचारीलाई नेपाल सरकारले
तोके बमोजिमको तलव भिा उपलधध
गराउने कबुनलयनतनामा ।

तोहकएको ढााँचामा ननवेिन पौर्१ गते
२२

हवद्यालयको ठाउाँसारी तथा नाम

.

पररवतवन

िे जख मसन्तसम्ममा दिने
कम्पनी वा गुठीको हवधान १ प्रनत

सम्वजन्धत वडा

कम्पनीमा सञ्चानलत हवद्यालयले कम्पनी

कायावलयको

अद्यावनधक गरे को चालु आबको पत्र

नसफाररस

कजम्तमा ३ बर्व अगाडी िे जख ननयनमत
रूपमा सञ्चालनमा रिे को ।
हवद्यालयको नाम पररवतवन भएको भए २
बर्व पुरा गरे कोसम्वजन्धत स्थानीय तिको
नसफाररस ।
गत शैजक्षक सत्रको बाहर्वक परीक्षा
सञ्चालन गने वा मूल्याङ्कन गने
आनधकाररक ननकायवाट िारी गरे को
ग्रेड लेिर, हवद्याथीको रजििे शन वा
परीक्षाथीको ग्रेड लेिरको छायाप्रनत ।
िुन शै.स. मा हवद्यालय स्थानान्तरण गनव
ननवेिन दिने िो सो शै.स. मा सो
कक्षासम्मको बाहर्वक परीक्षामा सम्बजन्धत
पानलकाबाट सिभानग भएको
आनधकारीक प्रमाण चैत्र १५ गते नभत्र
पेस गनुव पने ।
कजम्तमा नजिकको

२ वटा हवद्यालयको

सिमती पत्र
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१.जशक्षा शाखा प्रमुख

चैत्रको िोश्रो
िप्ता

नगरसभाले तोके
अनुसारको
िस्तुर

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

कजम्तमा ५ वर्व सम्मको घर

भाडा

सम्झौता पत्रको प्रनतनलहप -१
सम्झौता भएको घरको िग्गा धनन
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
कर

च ुक्िा प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप

ननयमानुसारको धरौटी रनसि
ननयमानुसार कक्षा सं चालन गनव अनुमनत
प्रिान गररएका सबै कक्षाका अनुमनत
पत्रको प्रनतनलहप
ररत पूवक
व जशक्षक तथा कमवचारी
ननयुजि गरी नेपाल सरकारले तोके

बमोजिमको तलव भिा उपलधध गराउने
कबुनलयनतनामा
तोहकएको ढााँचामा ननवेिन पौर्१ गते
िे जख मसन्तसम्ममा दिने
१.जशक्षा अनधकृत/ जशक्षा

२३

शैजक्षक प्रमाणपत्रमा िन्म नमनत

१.कक्षा ८ को सक्कल ग्रेड नसट

सम्बजन्धत हवद्यालयले

.

नाम थर पररवतवन

२.िन्म िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

नाम थर वािन्म

तथा खेलकुि शाखा

३. सम्बजन्धत हवद्याथी वा

नमनत सच्याउन

प्रमुख

ननिकोएकाघरको नाता प्रमाजणत खुलेको

पनुक
व ो स्पष्ट कारण

अनभभावकको ननवेिन

खोली गरे को

४ सम्बजन्धत हवद्यालयले नाम थर

नसफाररस

३

दिन

नगरसभाले तोके
अनुसारको

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

िस्तुर

वािन्म नमनत सच्याउन पनुक
व ो स्पष्ट
कारण खोली गरे को नसफाररस
२४

कक्षा ८ को ग्रेड नसटको

१ सम्बजन्धत हवद्याथी वा ननिको

.

प्रनतनलहप

एकाघरको नाता प्रमाजणत खुलेको

१.जशक्षा अनधकृत/ जशक्षा
तथा खेलकुि शाखा

अनभभावकको ननवेिन
२५

शैजक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र

१ सम्बजन्धत हवद्याथी वा ननिको

.

प्रमाजणत

एकाघरको नाता प्रमाजणत खुलेको

प्रमुख

अनभभावकको ननवेिन ।
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ररत पुगेको

नगरसभाले तोके

दिन

िस्तुर

िकमा सोिी

अनुसारको

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

२सम्बजन्धत हवद्यालयले तोहकएको
समयमा नगरपानलकामा उपलधध
गराएको लेिरका आधारमा मात्र ।
२६

जशक्षक सरुवा नसफाररस

.

१. सरुवा भई आउन चािेको

प्रचनलत कानूनले

हवद्यालयको िरवन्िी स्वीकृत भएको

१.जशक्षा शाखा प्रमुख

तोके बमोजिमका

नगरपानलकाको पत्रको प्रनतनलहप

प्रचनलत
कानून

कागि प्रमाण

बमोजिम

नगरसभाले तोके
अनुसारको

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

िस्तुर

२.सरुवा भई आउने िाने हवद्यालयको
हव.व्य.सनमनतको सिमनत िननएको
ननणवयको प्रनतनलहप
३. तोहकएको ढााँचामा ननवेिन
२७

करार जशक्षक ननयुक्िीको लानग

१.हवद्यालयको ररक्ि पिको

.

अनुमनतका लानग

पत्र

नसफाररस

िानकारी

१.जशक्षा अनधकृत/ जशक्षा

सम्वजन्धत
हवद्यालयको पत्र

२.हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननणवय

नगरसभाले तोके

तथा खेलकुि शाखा

अनुसारको

शाखा प्रमुख

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

िस्तुर

सहित नगरपानलकामा अनुमनत माग पत्र
३. प्रचनलत कानूनले तोके बमोजिमका
अन्य कागि प्रमाण
२८

ट्यूसन तथा कोजचङ्ग सेन्टर

.

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

सम्वजन्धत वडा

प्रनतनलहप
२.सं चालन गने घर ननमावण सम्पन्नताको

१.जशक्षा शाखा प्रमुख

स्थलगत

नगरसभाले

कायावलयको

अनुगमन एवम्

ननधावरण

नसफाररस

जशक्षा

प्रमाणपत्र वा भाडा शतवनामाको प्रनतनलहप

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

गरे को रकम

सनमनतको

३.घरधनीको करच ुक्िा प्रमाणपत्रको

ननणवय पश्चात

प्रनतनलहप

चैत्र १५ िे जख

४. पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत

मसान्तसम्ममा

५. नगरपानलकाले तोकेको ढााँचामा

ननवेिन पौर्१ गते िे जख मसन्तसम्ममा
दिने
२९
.

अपाङ्गताको पररचयपत्र

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१
२.बालबानलकाको

िकमा

िन्म

सम्लग्न
िताव

कागिात

सहितको ननवेिन

प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

१.महिला,बालबानलका
तथा

समािकल्यण

शाखा प्रमुख
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१ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

३.

नगर

अस्पतालको

नसफाररसको

प्रनतनलहप -१
४. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
-१
५. अन्य स्थानीय तिको िकमा बसाई
सराई

र

पररचयपत्र

िारी

नभएको

नसफाररस
३०

सं स्था सुचीकरण

.

१.सं स्था

िताव

तथा

नवीकरण

प्रमाणबपत्रको प्रनतनलहप-१
२.

स्थायी

लेखा

िताव

सम्लग्न

कागिात

सहितको ननवेिन
प्रमाणपत्रको

१.महिला,बालबानलका
तथा

१ दिन

ननःशुल्क

१ दिन

नगरसभाले तोकेको नगर प्रमुख तथा प्रमुख

समािकल्यण

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

शाखा प्रमुख

प्रनतनलहप-१
३.लेखारीक्षणको प्रनतवेिनको प्रनतनलहप-१
४. सं स्थाको हवधानको प्रनतनलहप-१
५.सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
पत्र
६. कायव सनमनतको ननणवय
७. बालगृिको िकमा बालबानलकाको
हववरण तथा अनुमनत पत्र-१

८.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
३१
.

(एन.जि.ओ.डेस्कबाट) कायविम
स्वीकृती तथा नसफाररस

१.सं स्था ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-

सम्लग्न

१

सहितको ननवेिन

२.

स्थायी

लेखा

िताव

प्रमाणपत्रको

कागिात

१.महिला,बालबानलका
तथा

समािकल्यण

शाखा प्रमुख

प्रनतनलहप-१
३.लेखापरीक्षण प्रनतवेिनको प्रनतनलहप-१
४.सं स्थाको हवधानको प्रनतनलहप-१
५. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
पत्र
६.कायव सनमनतको ननणवय
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रकम

प्रशासकीय अनधकृत

७.बालगृिको

िकमा

बालबानलकाको

हववरण तथा अनुमनत पत्र -१
८.कायविम सञ्चालन कायव योिना तथा
आनथवक लागत अनुमान सहितको प्रस्ताव१
३२

महिला सञ्जाल िताव

.

१.महिला सञ्जाल गठन गनव आयोिना

सम्लग्न कागिात

१.महिला,बालबानलका

गररएको

सहितको ननवेिन

तथा

भेलाको

उपजस्थत

भएको

ननणवयपुजस्तकाको प्रनतनलहप-१
२.कायव

सनमनत

चयन

१ दिन

नन.शुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

नन.शुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

समािकल्यण

प्रशासकीय अनधकृत

शाखा प्रमुख

भएको

ननणवय

पुजस्तकाको प्रनतनलहप -१
३.सञ्जालको

प्रस्ताहवत

हवधानको

प्रनतनलहप-१
४.कायव

सनमनतका

पिानधकारीिरुको

नेपाली

नागररकताको

प्रमाणपत्रको

प्रनतनलहप-१/१
५. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
३३

लैं नगक

.

पररचालन

हिं सा

ननवारण

कोर्

१.नेपाली

नागररकताको

प्रनतनलहप

वा

पररचयपत्र खुल्ने कागिात वा प्रिरीको

सम्लग्न कागिात

१.महिला,बालबानलका

७ िे जख १५

सहितको ननवेिन

तथा

दिन

िािेरी

समािकल्यण

शाखा प्रमुख

२.सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस

वा

प्रशासकीय अनधकृत

आकजस्मकता
बमोजिम

३. उपचार सम्बन्धमा नबल भरपाई तथा
प्रेजस्िप्सन
४. अन्य खचवसंग सम्बजन्धत आवश्यक
कागिातिरु
३४
.

बालकोर् पररचालन

१.अनभभावक

वा

सं रक्षकको

नेपाली

नगररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप वा

सम्लग्न

कागिात

सहितको ननवेिन

पररचय खुल्ने कागिात

१.महिला,बालबानलका

७ िे जख १५

तथा

दिन

समािकल्यण

शाखा प्रमुख
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वा

प्रशासकीय अनधकृत

२. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस

आकजस्मकता

३. उपचार सम्बन्धमा नबल भरपाई तथा

बमोजिम

प्रेजस्िप्सन
४. अन्य खचवसंग सम्बजन्धत आवश्यक
कागिातिरु
३५

िोजखममा परे का बालबानलकाको

१.नगरपानलकालाई

.

उपचार

(मौजखक,

नलजखत

िानकारी
वा

दिन

सामाजिक

सम्लग्न

कागिात

सहितको ननवेिन

सञ्जालबाट) सहकने

१.महिला,बालबानलका

७ िे जख १५

तथा

दिन

समािकल्यण

शाखा प्रमुख

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

वा

प्रशासकीय अनधकृत

आकजस्मकता

२. अनभभावक वा सं रक्षकको नेपाली

बमोजिम

नागररकताको प्रनतनलहप वा पररचय खुलेने
कागिात

३. बालबानलकाको िन्म िताव वा पररचय
खुल्ने कागिात
४. िोजखममा परे का वा पीनडत भएको
प्रमाण
५. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
६.अन्य सम्बजन्धत कागिातिरु
३६
.

लघु उध्यम हवकास कायविममा
पिुाँच

(मेडपा)

ननिे जशका

बमोजिम

१. तानलममा सिभानगताका लानग नेपाली

सम्लग्न

कागिात

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप

सहितको ननवेिन

१.मेडपा

फोकल पसवन

१

िे जख

३

महिनासम्म

प्रशासकीय अनधकृत

२.शैजक्षक प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

ाँ ी तथा प्रहवनधको लानग उध्यमी
३.टे वा पूि
समूिको ननणवय तथा कायवयोिना
४. उध्यमीको कायव योिना

३७

कृहर्

.

प्राहवनधक सेवा

३८

कृर्क समूि िताव/नहवकरण

.

कृर्कको ननवेिन

वडा

कायावलयको

नसफाररस
सम्वजन्धत

प्रनतनलहप

कायावलयको नसफाररस
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कृहर्

शाखा

३ दिन

प्रमुख

१.समूि ितावको लानग भेलाको ननणवयको
२. हवधान ३ प्रनत

१.नगर

वडा

१.नगर
प्रमुख

कृहर्

शाखा

७ दिन

नगर सभाले तोके नगर प्रमुख तथा प्रमुख
अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

३.समूिको प्रस्ताहवत हवधान
४.प्रस्ताहवत पिानधकारीिरुको

नेपाली

नागररकताको प्रनतनलहप
५. ननवेिन
३९
.

कृर्क समूि‚ कृहर् सिकारी‚ फमव
सूजचकृत

१.साहवक जिल्ला कृहर् कायावलय‚ जिल्ला,

सम्वजन्धत

वडा कायावलयमा

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.नगर

िताव

भएको प्रमाण

वडा

१.नगर

कृहर्

शाखा

७ दिन

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

पत्रको प्रनतनलहप
२.कर कायावलयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप

३.कर च ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
४.ननवेिन
५. व्यवसाय िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
४०

वीउ हविन उत्पािक िताव तथा

१.तोहकएको कागिात

सम्वजन्धत

वडा

.

नहवकरण

२. नागररकताको प्रनतनलहप

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.तोहकएको कागिात

सम्वजन्धत

१.नगर

२. नागररकताको प्रनतनलहप

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.पररयोिनाको हववरण

सम्वजन्धत

१.नगर

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

कायावलयको नसफाररस

कृहर्

शाखा

७ दिन

३.प्रगनत प्रनतवेिन

४.करच ुक्िा प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप
५. ननवेिन
६. व्यवासाय िताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप
४१

मलखाि

.

नहवकरण

हविेता

िताव

तथा

वडा

कृहर्

शाखा

३ दिन

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

कृहर्

शाखा

५ दिन

कायवपानलकाको

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रशासकीय अनधकृत

३.प्रगनत प्रनतवेिन

४.करच ुक्िा प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप
५. ननवेिन
६.

व्यवावसाय

िताव

प्रमाण

पत्रको

प्रनतनलहप
४२
.

कृहर्

फमव/व्यवसायीक

सूजचकृत
गने

कृर्क

३.रु.१० को हटकट टााँसेको ननवेिन

४. व्यवसाय िताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप
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वडा

प्रमुख

ननणवयानुसार

प्रशासकीय अनधकृत

४३

हवमा नसफाररस (कृहर्)

.

वडा

१.नगर

कृहर्

शाखा

७ दिन

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

कृहर्

शाखा

१ दिन

ननःशूल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

कृहर्

शाखा

१ दिन

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तोके

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

अनुसारको िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

१.पररयोिनाको हववरण

सम्वजन्धत

२.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

सम्वजन्धत

१.नगर

२.आफ्नो घरको प्रमाणको वा भाडा

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.सं स्था ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सम्वजन्धत

१.नगर

२.सं स्थाको लेखा परीक्षण प्रनतवेिन

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.साहवक जिल्ला कृहर् कायावलय‚ जिल्ला

सम्वजन्धत

१.नगर

सिकारी कायावलय‚ कम्पनी रजिष्टारको

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.स्वास्थय शाखा प्रमुख

प्रशासकीय अनधकृत

३.सक्कल बीमालेख पूणव रुपले भरी िावी
पेश गनुव पने
४. सम्बजन्धत प्राहवनधकको प्रनतवेिन
५.रु.१० को हटकट टााँसेको ननवेिन
४४

हवर्ािी

खुरा

.

नाहवकरण

हविेता

िताव‚

वडा

प्रशासकीय अनधकृत

सम्झौताको प्रनतनलहप

३.कर च ुक्िाको प्रनतनलहप
४. व्यवसाय िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
५. ननवेिन
४५

रासायननक

मल

.

सिकारीलाई नसफाररस

अनुिानमा

वडा

३. सम्वजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
४. ननवेिन
४६
.

कृहर्

अनुिान(५०

प्रनतशत

अनुिानमा कृहर् सामाग्री हवतरण)

वडा

कृहर्

शाखा

१ दिन

कायावलय‚ वडा कायावलयमा िताव भएको
प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप
२.कर कायावलयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप

३.कर च ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
४.ननवेिन
४७

१५ शैंया सम्मको अस्पताल तथा

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप

१. सं लग्न कागिात

.

अन्य स्वास्थय सं स्था िताव प्रहिया

२.घर

सहितको ननवेिन

प्रनतनलहप

ननमावण

सम्पन्न

प्रमाणपत्रको

२. वडा कायावलयको
नसफाररस
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१ महिना

प्रशासकीय अनधकृत

३.भाडामा भएमा घरभाडा सम्झौताको
प्रनतनलहप

४. अजघल्ला आनथवक वर्वको करच ुक्िाको
प्रतनलहप
५.सं चालनबाट

ननस्कने

फोिोरमैला

व्यवस्थापनको योिना
६.कम्पनी/सं स्थाितावको प्रनतनलहप
७. सं स्थाको हवधानको प्रनतनलहप
८.स्थायी

लेखा

िताव

प्रमाणपत्रको

प्रनतनलहप
४८

खानेपानी परीक्षण

ननयमानुसारको कागिातिरु

ननवेिन

उप-शाखा प्रमुख

.

प्रत्येक िप्तामा

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

एकपटक
(लाग्ने

प्रशासकीय अनधकृत

समय

२ दिन)
४९

सरसफाईमा सं लग्न सं स्थािरुको

.

नवीकरण

५०

तोहकएको

.

उपचारको लानग हवपन्न नसफाररस

रोगको

स्वास्थय

ननयमानुसारको कागिातिरु

१. हवरामीको

ननवेिन

नागररकताको

प्रनतनलहप
२. रोग

सम्वजन्धत

वडा

उप-शाखा प्रमुख

िै ननक

ननःशुल्क

स्वास्थय शाखा प्रमुख

िै ननक

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख

कायावलयको नसफाररस

ननिानको

कागिात

शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

प्रशासकीय अनधकृत

वा

हवपन्नको लानग जचहकत्सकको
नसफाररस
५१
.

ननिी िग्गा सम्याउने अनुमनत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सम्वजन्धत

२.िग्गाधनी प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप-१

कायावलयको नसफाररस

३.िग्गा

भाडमा

भएमा

िग्गा

भाडा

शतवनामाको प्रनतनलहप
४.चालु आ.व. सम्मको नतरो नतरे को
रनसिको प्रनतनलहप-१
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वडा

१ खानी शाखा प्रमुख

३० दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

५.एक भन्िा बढी व्यजक्िको नाममा
ि.ध.को स्वानमत्व भएमा वडा अध्यक्षको
रोिवरमा भएको मञ्जुररनामाको प्रनतनलहप१
६. मोिी कायम भएको िग्गा भएमा
मोिीको मञ्जुरीनामाको प्रनतनलहप -२
७. वडा कायावलयको नसफाररस र सिवनमन
मूच ुल्का ।

८. काट्ने सम्याउने गिाव ननस्कने माटो
बालुवा आिी खुलेको प्राहवनधक प्रनतवेिन
९. िग्गाको हफल्ड नक्सा

१०. गुठी िग्गा भए गुठी सं स्थानको
नसफाररस पत्र
११.ररतपूवक
व को ननवेिन
५४

कवाडी सं कलन

िताव

.

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सम्वजन्धत

वडा

१.आनथवक हवकास शाखा

२ कवाडी राख्ने ि.ध.प्र.प.प्रनतनलहप वा

कायावलयको नसफाररस

प्रमुख

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सम्वजन्धत

१.आनथवक हवकास शाखा

२.घर

कायावलयको नसफाररस

३० दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

भाडा शतवनामाको प्रनतनलहप-१
३.कवाडी स्थापना भएको िग्गा धनीको
कर च ुक्िा प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप-१
४.स्थलगत सिवनमन मुच ुल्का

५.पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत
६.ननवेिन
५५
.

िोमस्टे सं चालन अनुमनत

ननमावण

सम्पन्नताको

प्रमाजणत

प्रनतनलहप-१

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
४.ननवेिन
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वडा

प्रमुख

३० दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

५६

िग्गा हवकास (प्लाननङ्ग) अनुमनत

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप-१

सम्वजन्धत

वडा

.

नसफाररस

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप-१

कायावलयको नसफाररस

१.भवन शाखा प्रमुख

३ दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

३.हवकास गने िग्गाको प्रष्ट खुलेको
नक्सा/धल्यूहप्रन्ट सक्कलै

४. िग्गा हवकासको योिना
५. हवकास गने पूवावधारको प्रनतवद्धता पत्र
६.िग्गा

हवकास

गिाव

सावविननक

िग्गाको व्यवस्थापन
७.कोिी कसैलाई असर नपने वडाको
रोिवरमा गररएको सिवनमन मुच ुल्का
८. ररतपूवक
व को ननवेिन
५७

िग्गा हवकास (प्लाननङ्ग) अनुमनत

.

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप-१

सम्वजन्धत

वडा

२.िग्गाधनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलहप-१

कायावलयको नसफाररस

१.भवनशाखा प्रमुख

३ दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

३.हवकास गने िग्गाको प्रष्ट खुलेको
नक्सा/धल्यूहप्रन्ट सक्कलै

४. िग्गा हवकासको योिना
५. हवकास गने पूवावधारको प्रनतवद्धता पत्र
६.िग्गा

हवकास

गिाव

सावविननक

िग्गाको व्यवस्थापन
७.काठमाण्डौं

उपत्यका

हवकास

प्रानधकरणको स्वीकृती पत्रको प्रनतनलहप

७.कोिी कसैलाई असर नपने वडाको
रोिवरमा गररएको सिवनमन मुच ुल्का
८. ररतपूवक
व को ननवेिन
५८

हवपद् व्यवस्थापन

१.नेपाली नागररकताको फोटोकहप -१

.

सम्वजन्धत

वडा

१.हवपि

व्यवस्थापन

कायावलयको नसफाररस

उप-शाखा प्रमुख
१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

५९

पशु पालन समुि

१.सनमनत वा समूिको ननणवयको

सं लग्न

.

िताव तथा नहवकरण

प्रनतनलहप-१

सहितको ननवेिन
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कागिात

प्रमुख

तत्काल

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

२ दिन

प्रशासकीय अनधकृत

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

२. समुिका पिानधकारीिरुको नेपाली
नागररकताको प्रनतनलहप १/१ प्रनत
३. सम्वजन्धत वडा कायावलयको
नसफाररस
४. सेवाकेन्रको नसफाररस

५.पूव व िताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप तथा
सकल प्रमाण पत्र

पशु

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

.

स्वास्थय

२.पशु स्वास्थय कमी भएको

सहितको ननवेिन

प्रमुख

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

कमी िताव

कागिात

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

६०

१ दिन

शुल्क

पशु

१.नेपाली नगररकताको प्रमाणपत्रको

सं लग्न

.

व्यवसायीक

प्रनतनलहप

सहितको ननवेिन

प्रमुख

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

सं लग्न

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

अनुगमन

प्रनतनलहप

सहितको ननवेिन

प्रमुख

पश्चात

नहवकरण
रणिताव

प्रशासकीय अनधकृत

प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

६१

फमव िताव तथा

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख

२. व्यवसाय गने घरको भाडा सम्झौता

कागिात

१ दिन

नगरसभाले तय गरे कनगर
ो
प्रमुख तथा प्रमुख
शुल्क

प्रशासकीय अनधकृत

वा ि.ध.प्र.पुिावको प्रनतनलहप
३. व्यवसाय सं चालन िुने घरको चालु
आ.व.को कर च ुक्िा प्रमाण पत्रको
प्रनतनलहप
४. पासपोटव

साइिको फोटो २ प्रनत

५. सम्वजन्धत वडा कायावलयको
नसफाररस
पशुपंन्छी
पालन
व्यवसायको

२. व्यवसाय िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

ऋण

३.पररयोिनाको ररपोटव

नसफाररस

४. सेवा

केन्रको नसफाररस
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कागिात

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

६२

नगरसभाले तय गरे को

.

शुल्क

६३

सिकारी

१.समूिको ननणवयको प्रनतनलहप

सं लग्न

.

नसफाररस

२.समूि सिस्य तथा पिानधकारीिरुको

कागिात

१.आनथवक हवकास शाखा

अनुगमन

सहितको ननवेिन

प्रमुख

पश्चात

ननवेिन

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

सोिी दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

नेपाली नगररकताको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप
३.हवननयम तथा हवधान – १ प्रनत
४. सेवा केन्रको नसफाररस

५. वडा कायावलयको नसफाररस
६४

पशुपंन्छी

.

उपचार

६५

कृनतम

.

गभावधान

६६

गभव

.

पररक्षण

१.ननवेिन

नगरसभाले तोकेको नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रमुख
१.ननवेिन

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

ननवेिन

२ दिन नभत्र

नगरसभाले तोकेको नगर प्रमुख तथा प्रमुख

प्रमुख
१.ननवेिन

१.सम्बजन्धत कृहर् शाखा

ननवेिन

प्रशासकीय अनधकृत

िस्तुर

२ दिन नभत्र

िस्तुर

प्रशासकीय अनधकृत

क)रु.१००।००

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

रु ५ हवपक्षी प्रनतवेिीप्रशासकीय अनधकृत

प्रमुख

(पशु पंछी)

ख) रु १०००।००
रु ५ हवपक्षी प्रनतवेिी

६७
.

मुद्दा

िताव

१.स्थानीय सरकार सं चालन ऐन‚

१. प्रमाण कागिात

न्याहयक

२०७४ को िफा ४७ को उपिफा १

२. वाररसनामा

सजचवालय

बमोजिम

३.

२.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,

कायवहवनध(सं हिता)

२०७४ को िफा ४७ को उपिफा २

ऐन,

बमोजिम

मुनलकी
२०७४

अनुसूची-१

िे वानी
को
(िफा

सनमनतको

क)ननवेिन

िग्गा

िताव भएको ३

रु.१००।००

महिनानभत्र

घरिग्गा प्रनत आना

ख)प्रनतवािी

रु २००।००

नलजखत रुपमा
उपजस्थत

९५को सं ग सम्बजन्धत

भएको

िताव

ननवेिन/ हफरािपत्र)

भएको

३

४. नगिी रनसि

महिनानभत्र
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प्रनत आना न्याहयक सनमतका सं योिक

५. ननवेिन पत्र

नमलापत्र

वा

कारबािीका
लानग का.जि.अ
६८

सााँध नसमाना नापिााँच िस्तुर

.

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

ननवेिन

न्याहयक

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप

सनमनतको

सजचवालय

ननवेिन
भएको

३.नापी नक्साको प्रनत सक्कलै

िताव

रु.१००।००

१

न्याहयक सनमतका
सं योिक

महिना

४.हकचलो भएको कारण सहितको
ननवेिन

रु.१००।००
६९
.

नमलापत्र

क.नमलापत्र ननवेिन
ख.नमलापत्र

क.

सं यूि

पक्ष

ु ी
मुलक

हवपक्षको
ननवेिन,
िे वानी

न्याहयक
सजचवालय

सनमनतको

ननवेिन
भएको

िताव
१

िप्तानभत्र

ऐन, २०७४ को िफा
१९३ बमोजिम
ख. क. पक्ष हवपक्षको
ु ी
मुलक

ननवेिन,
िे वानी

कायवहवनध(सं हिता)
ऐन, २०७४ को िफा
१९४ बमोजिम

इिलास
दिन
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५

हवपक्षी

व्यजि

कायवहवनध(सं हिता)

सं यूि

लेनिे नको १% रु न्याहयक सनमतका

बस्ने

प्रनत सं योिक

७१

आपनस लेनिे न

.

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

ननवेिन

२.लेनिे न गरे को सक्कल नलखत

न्याहयक

सनमनतको

सजचवालय

प्रनतवािी

क.रु १०

नलजखत रुपमा

ख.रु ५ प्रनत आना

३.लेनिे नमा भएको चेक नम्बर/

उपजस्थत

प्रनतनलहप

भएको

४ हववाि भएको कारण सहितको

महिनानभत्र

न्याहयक सनमतका
सं योिक

३

ननवेिन
७२

प्रनतनलहप

.

उतार(फैसला/नमलापत्र/ननवेिन

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

ननवेिन

न्याहयक
सजचवालय

/मुद्दा साँग सम्बजन्धत कागिात)

सनमनतको

१ दिन नभत्र

क.पहिलो

पच्चीस न्याहयक सनमतका

ििार रुपैँयासम्मको सं योिक
लानग

पााँच

सय

रुपैँया
ख.पचास

ििार

रुपैँया सम्म भएमा
िोस्रो पच्चीस ििार
सम्मको लानग सय
कडा पााँचका िरले
ग. एक लाख रुपैँया
सम्म

भए

िोस्रो

पचास ििार रुपैँया
सम्मको लानग तीन
िशमलब

पााँचका

िरले
घ.पााँच लाख रुपैँ या
सम्म

भए

चार

चौँथो
लाख

रुपैँयासम्मको लानग
सय

कडा

िुईका

िरले
ङ.पच्चीस
रुपैँया
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सम्म

लाख
भए

पााँचौ

हवस

लाख

सम्मको लानग सय
कडा एक िशमलब
पााँचका िरले
च.पजच्चस

लाख

रुपैँया भन्िा मानथ
िनतसुकै भए पनन
बढी अंक िनतको
लाजख

सय

कडा

एकका िरले
७३

मुद्दाको कोटव हफ

ननःशुल्क

.
७४

समाजिक सुरक्षा नहवकरण तथा

वडा कायावलयिरुले िानकारी गराए

वडा

.

अध्यावधी

पश्चात

नसफाररस

प्रमुख

७५

नाम सं शोधन

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

ननवेिन

पञ्जीकरण

.

कायावलयको

पञ्जीकरण

उप-शाखा

३ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

उप-शाखा

३ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

ननवेिन

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

३ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

ननवेिन

नगर प्रमुख तथा प्रमुख

१ दिन

२. सामाजिक सुरक्षा भिा प्राप्त गने

प्रमुख

प्रशासकीय अनधकृत

पररचयपत्रको प्रनतनलहप
७६

सामाजिक सुरक्षा भिामा िन्म

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप

.

नमनत फरक परे को

२.भिा प्राप्त गने पररचयपत्रको प्रनतनलहप

७७

भिा

.

पररवतवन

प्रानप्तको

लानग

वडा

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप
२. आन्तररक बसाई सराई प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप
३. सामाजिक सुरक्षाको पररचयपत्रको
प्रनतनलहप
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प्रशासकीय अनधकृत
प्रशासकीय अनधकृत

प्रशासकीय अनधकृत

नगर प्रमुख तथा प्रमुख
प्रशासकीय अनधकृत

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको वडा कायावलयको नागररक वडापत्र
ि.स.

सेवा सुहवधाको नाम

आवश्यक पने कागिात

सेवा सुहवधा

जिम्मेवार अनधकारी

प्राप्तगनव आवश्यक

लाग्ने

लाग्ने िस्तुर

गुनासो सुन्ने अनधकारी

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

समय

पने कागिातिरु
१

घरबाटोप्रमाजणत प्रमाजणत

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप १

कागिातसहितको

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम

अनधकृत

४.एररया नक्साको सक्कलै
५.घर भएमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप -१
२

चारहकल्ला

प्रमाजणत

प्रमाजणत

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप १

कागिातसहितको

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम

अनधकृत

४.एररया नक्सा तथा धल्यूहप्रन्टको सक्कलै
३

घरिग्गा मूल्यााँकन
नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप १

कागिातसहितको

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम

अनधकृत

४.एररया नक्साको सक्कलै प्रनत
५.घर भएमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप -१
४

नेपाली

नागररकताको

नसफाररस

१.िन्मितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -

कागिातसहितको

१

ननवेिन फारम

३.बाबु आमाको नेपाली नागररकताको
प्रनतनलहप -१
४.बसाईसराई गररआएको भएमा बसाई
सराईको प्रनतनलहप -१
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१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

५

मृतकसं गको नाता
प्रमाजणत

१.मृत्यु ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप १

सं लग्न

२.िकिारिरुको नेपाली नगररकताको

कागिातसहितको

प्रनतनलहप -१/१ प्रनत

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.पासपोटव साईिको फोटो ३/३ प्रनत
४.तोहकएको ढााँचाको वडाको रोिवरमा
गररएको स्थलगत स.मु. -१
६

बिाल कर

१.घर तथा िग्गा बिालमा दिएको सम्झौता

सं लग्न

पत्र

कागिातसहितको

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम
७

घर बन्ि कोठा खोल्ने
वा रोिरमा वस्ने

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

२.घर सम्पन्नताको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

२.प्रिरी कायावलय

३. घर बिालमा दिएको सम्झौताको प्रनतनलहप

ननवेिन फारम

१ दिन

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

-१

४.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
८

मोिी लगत कट्टाको
नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सं लग्न

-१

कागिातसहितको

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप१

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

७ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.स्थलगत स.मु. -१
४.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
५.मृत्यु ितावको प्रनतनलहप-१
९

एकीकृत सम्पनतकर

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

३.घरननमावण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

प्रनतनलहप
१०

िन्म नमनत प्रमाजणत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

कागिातसहितको
ननवेिन फारम
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१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

११

व्यवासाय बन्िको
नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत

२.व्यवसाय ितावको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

ननरीक्षण

३.घर भाडामा भए भाडा सम्झौताको प्रनतनलहप

ननवेिन फारम

पश्चात

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

-१

४.व्यवसायको करच ुक्िा

भएको प्रमाणको

प्रनतनलहप १
१२

१३

१४

नबवाहित प्रमाजणत

अनबवाहित प्रमाजणत

स्वास्थय उपचार
नसफाररस

१५

अं ग्रि
े ीका नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

२.नबविा ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

कागिातसहितको

ननरीक्षण

ननवेिन फारम

पश्चात
१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

स्थालगत

२.बाबु आमाको नेपाली नागररकताको

कागिातसहितको

स.मु.

प्रनतनलहप १/१ प्रनत

ननवेिन फारम

पश्चात

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

स्थालगत

२.सम्वजन्धत िजस्पटलको कागि

कागिातसहितको

२. वडा सजचव

स.मू.

ननवेिन फारम

३.कमवचारी

पश्चात

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

-१

कागिातसहितको

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलप-१

ननवेिन फारम

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.घर िग्गा भाडामा भएमा भाडा सम्झौताको
प्रनतनलहप

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप १
१६

घर पाताल भएको
प्रमाजणत

१७

व्यजक्िगत हववरण
प्रमाजणत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

३. एररया नक्सा -१

ननवेिन फारम

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.आवश्यक अन्य कागिात

कागिातसहितको
ननवेिन फारम
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१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत
स.मू.

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

अनधकृत

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

१८

घर कायम नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.घर ननमावण समपन्नताको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१
१९

फरक/फारक व्यजक्ि

१ दिन

नगरसभाले तोकेको

सं लग्न

एकै भएको

२.फारम परे को कागिातको प्रनतनलहप/सक्कलै

कागिातसहितको

नसफाररस

३.बाबुको

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१
नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -

१.वडा अध्यक्ष

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

१
२०

नाम‚ थर‚ िन्म

१.नेपाली नागररकता/िन्म ितावको प्रनतनलहप

सं लग्न

नमनतसं शोधन

-१

कागिातसहितको

२.फारक परे को कागिातको प्रतनलहप/सक्कलै

ननवेिन फारम

नसफाररस

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.बाबुको नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१
२१

िग्गाधनन प्रमाण
पुिाव िराएको
नसफाररस

२२

२३

हकिा काट नसफाररस

िीहवतसं गको नाता
प्रमाजणत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

३.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

ननवेिन फारम

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

३.धल्यूहप्रन्ट नक्साको सक्कलै

ननवेिन फारम

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

२.नाता प्रमाजणत गनुव पने व्यजक्ििरुको

कागिातसहितको

नेपाली नागररकता/िन्म ितावको प्रनतनलहप -१

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

१.वडा अध्यक्ष

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

१ दिन

१ दिन

िस्तुर

नगरसभाले तोकेको

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.नाता प्रमाजणत गनुव पने व्यजक्ििरुको
पासपोटव
२४

िीहवत रिे को
नसफाररस

साईिको फोटो २/२ प्रनत

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सं लग्न

२.वडाको रोिवरमा स.मू.

कागिातसहितको

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

ननवेिन फारम
२५

िकवाला र िकिार
प्रमाजणत

१.िकिारको नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-

सं लग्न

१

कागिातसहितको

२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

२०७८ माघ-२०७९असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)

63

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

अनधकृत

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

२६

घर िग्गा नामसारी
नसफाररस

१.िकिारको नेपाली नागररकताको

सं लग्न

प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.मृत्यु ितावको प्रनतनलहप-१
४.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलप-१

२७

उध्योग ठाउाँसारी
नसफाररस

१.उध्योग ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत

२.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

कागिातसहितको

ननरीक्षण

-१

ननवेिन फारम

पश्चात

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.पानमा िताव भएको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप१

४.करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
५.उध्योग स्थापना गने घर िग्गाको
प्र.पुिावको वा भाडा शतवनामाको प्रनतनलहप-१
६. उध्योग स्थापना िुने घर/टिराको

स्वीकृती वा प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
७. वडा कायावलयको रोिवरमा चरहकल्लाका
सनधयारको रोिवरमा गररएको स्थललगत
स.मु.
२८

आधारभूत

हवध्यालय

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

स्थापना गने

२. िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

ननरीक्षण

नसफाररस

३.घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

ननवेिन फारम

पश्चात

४.भाडामा भए भाडा शतवनामाको प्रनतनलहप -१
५. स्थापनािुने घर/भवनको करच ुक्िा
प्रमाणपत्र -१

६. नछमेकी हवध्यालयको सिमनत पत्र
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१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

२९

हवध्यालयको कक्षा
थप नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१.वडा अध्यक्ष

स्थलगत

२. िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

ननरीक्षण

३.घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१

ननवेिन फारम

पश्चात

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

४.भाडामा भए भाडा शतवनामाको प्रनतनलहप -१
५.स्थापनािुने घर/भवनको करच ुक्िा
प्रमाणपत्र -१

६. हवध्यालय अनुनमनत पत्रको प्रनतनलहप -१
३०

धारा‚ पानी‚ बिीको
िडान नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सं लग्न

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

ननरीक्षण

३.घरसम्पन्नताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

पश्चात

१.आमा

सं लग्न

४ करच ुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
३१

िन्म िताव

बुबाको नेपाली नागररकताको

१.वडा अध्यक्ष

२. वडा सजचव

स्थलगत

१ दिन

३५ दिन नभत्र

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय

अनधकृत

कागिातसहितको

ननःशुल्क अन्य िकमा

२. नबबाि िताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप

ननवेिन फारम

नगरसभाले तोकेको

अनधकृत

३५ दिन नभत्र

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय

िस्तुर

१८ वर्व पुगेका एकाघरका सिस्य िुन ु पने
नबबाि िताव

प्रमुख प्रशासकीय

प्रनतनलहप-१
३.सूचक पररवारका बुबा/आमा/बािे अन्य
३२

िस्तुर

१.िुवैको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

सं लग्न

२. वडा सजचव

१ दिन

प्रनतनलहप

कागिातसहितको

ननःशुल्क अन्य िकमा

२.िुलिीको नेपाली नागररकता प्राप्त गनव

ननवेिन फारम

नगरसभाले तोकेको

अनधकृत

३५ दिन नभत्र

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय

बााँकी रिेमा िन्म िताव‚ माईती तफवको

िस्तुर

बाबु‚आमाको नेपाली नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप
३.सूचक िुवै िना अननवायव
३३

मृत्यु िताव

मृतकको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

सं लग्न

प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

ननःशुल्क अन्य िकमा

२.सूचकको नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

नगरसभाले तोकेको

३.सूचक पररवारका बुबा/आमा/बािे अन्य

२. वडा सजचव

१ दिन

िस्तुर

१८ वर्व पुगेका एकाघरका सिस्य िुन ु पने
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अनधकृत

३४

बसाई सराई िताव

१.बसाई सराई गरी आउने सिस्यिरुको

सं लग्न

नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१
२.बसोवास प्रमाण खुलेको प्रमाणपत्र

२. वडा सजचव

१ दिन

३५ दिन नभत्र

नगर प्रमुख‚

कागिातसहितको

ननःशुल्क अन्य िकमा

प्रमुख प्रशासकीय

ननवेिन फारम

नगरसभाले तोकेको

अनधकृत

३५ दिन नभत्र

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय

३.सूचक पररवारका बुबा/आमा/बािे अन्य

िस्तुर

१८ वर्व पुगेका एकाघरका सिस्य िुन ु पने
३५

सम्वन्ध हवच्छे ि िताव

१.िुवैिनाको नेपाली नागररकताको

सं लग्न

२. वडा सजचव

१ दिन

प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

ननःशुल्क अन्य िकमा

२.अिालतको फैसलाको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

नगरसभाले तोकेको

अनधकृत

ननःशुल्क

नगर प्रमुख‚

३. सूचक िुईिना मध्य १ िना
३६

िेष्ठ नागररक अन्य‚
िनलत

तथा एक्कल

महिलाभिा

िस्तुर

१. नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप १

सं लग्न

१. वडा अध्यक्ष

२. पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत

कागिातसहितको

२. वडा सजचव

३. बसाई सराई गरी आएको भएमा बसाई

ननवेिन फारम

सराईको प्रनतनलहप -१

१ दिन

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

आनथवक वर्वको
श्रावण िे जख पौर्
१५ गते नभत्रमा

३७

पूणव अपााँङ्ग र

१. नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप १

सं लग्न

१.

वडा अध्यक्ष

आजम्सक अपााँ्ता

२. पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत

कागिातसहितको

२.

वडा सजचव

भिामाग ननवेिन

३. बसाई सराई गरी आएको भएमा बसाई

ननवेिन फारम

१ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

सराईको प्रनतनलहप -१
४. बगव खुलेको अपााँगताको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलहप -१

५. उमेर नपुगेको िकमा िन्म िताव र
अनभभावकको नेपाली नागरकताको
प्रनतनलहप -१
३८

नबधवा भिाको ननवेिन

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१. वडा अध्यक्ष

२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

कागिातसहितको

२. वडा सजचव

३.पनतको मृत्यु ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

ननवेिन फारम

-१
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१ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

३९

िनलत बालबानलकाको
भिा माग

१.बालबानलकाको िन्म ितावको प्रनतनलहप -१

सं लग्न

१. वडा अध्यक्ष

२.आमा/बुवाको नेपाली नागररकताको

कागिातसहितको

२. वडा सजचव

प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

१ दिन

ननःशुल्क

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

३.सं रक्षकको र बालबानलकाको पास पोटव
साईिको फोटो २/२ प्रनत
४०

िेष्ठ नागररक पररचय
पत्र

१.नेपाली नागररकताको प्रमण पत्रको

सं लग्न

प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

१. वडा अध्यक्ष

१ दिन

ननःशुल्क

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

ननवेिन फारम
४१

िग्गा धनन प्रमाण

१.नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको

सं लग्न

पुिावमा फोटो टााँस

प्रनतनलहप -१

कागिातसहितको

नसफाररस

२.िग्गाधनन प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप-१

ननवेिन फारम

नगर प्रमुख‚

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

अनधकृत

३.पासपोटव साईिको फोटव २ प्रनत
४२

तीन पुस्ते प्रमाजणत

१.नेपाली नागरकताको प्रनतनलहप -१
२.िग्गाधनन

प्रमाण पुिावको प्रनतनलहप -२

तीन पुस्ते खुलेको

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

ननवेिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

३.पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत
४३

मोहि नामसारी
नसफाररस

१.नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

सं लग्न कागिात

प्रनतनलहप-१

सहितको ननवेिन

१.वडा अध्यक्ष

७ दिन

अनधकृत

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

२.नाता प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

अनधकृत

३.मृत्यु िताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१
४.स्थलगत स.मु.
४४
व्यवसाय िताव/नहवकरण

१.नेपाली नगररकताको प्रनतनलहप-१

सम्लग्न कागिात

२. िग्गा धनन प्रमाण पुिाव वा घरभाडा

सहितको ननवेिन

१.वडा अध्यक्ष

१ दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय

नगरसभाले तोकेको

नगर प्रमुख‚

सम्िौताको प्रनतनलहप-१

३.घरकर च ुक्िाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१

अनधकृत

४.पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत
४५

पशु तथा कृहर्

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप

व्यवसाय िताव/

२.व्यवसाय सं चालन िुने घरको घरकर

नहवकरण

ननवेिन

१.सम्वजन्धत
प्रमुख

च ुक्िाको प्रमाणपत्र

३.वडा कायावलयको नसफाररस
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शाखा

१
नभत्र

दिन

िस्तुर

प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

४.सेवा
४६

हवधुत नमटर
नसफाररस

केन्रको नसफाररस

१.नेपाली नगाररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सं लग्न

कागिात

२.फमव ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

सहितको ननवेिन

१.वडा अध्यक्ष

अनुगमन

नगरसभाले तय गरे को

पश्चात

शुल्क

३ दिन

नन.शुल्क

३. व्यवसाय सं चालन भएको सं रचानको
स्वीकृती भएको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

४.सेवा केन्रको नसफाररस

५. सम्वजन्धत वडा कायावलयको नसपाररस
४७

योिना सम्झौता नसफाररस

१.भेलाको ननणवय

सम्मलग्न

२. पिानधकारीिरुको नेपाली नागररकताको

कागिात सहितको

प्रनतनलहप १/१ प्रनत

ननवेिन

३.योिना नगरपररर्िबाट सीकृत भएको

१.वडा अध्यक्ष

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

ननस्साको प्रनतनलहप
४.योिना स्थलको फोटो
५. योिनाको लागत इजस्टमेट
४८

योिना सम्पन्न नसफाररस

१.भूक्िाननका लानग सनमनतको ननणवयको

सम्मलग्न

प्रनतनलहप

कागिात सहितको

२. योिनाको प्राहवनधक मूल्यााँकन

ननवेिन

१.वडा अध्यक्ष

७ दिन

नन.शुल्क

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

३. योिना सम्पन्न भएको फोटो
४.हवलभरपाइ
५ खचव साववजिनक फारम
४९

भवन ननमावण स्वीकृनतका

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सं म्लग्न कागिात

१.वडा अध्यक्ष

लानग स.मू. नसफाररस

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप-१

सहितको ननवेिन

२.वडा सजचव

२.अनुमनत प्राप्त प्राहवनधक ई.बाट नडिाइन

३.वडाका कमवचारी

गररएको नक्सा २ प्रनत सक्कलै
३. घर नक्सा पासको ननवेिन हकताव
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२०

नगरसभाले तोके
अनुसार

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

५०

भवन

ननमावण

नसफाररस

सम्पन्न

१.नेपाली नागररकताको प्रनतनलहप-१

सम्मलग्न

२.िग्गाधनन प्रमाणपुिावको प्रनतनलहप-१

कागिात सहितको

३.चालु आ.व.को नतरो नतरे को रनसिको

ननवेिन

प्रनतनलहप -१
४. धल्यूप्रन्ट नक्सा तथा ट्रेश पेपर

५.अनुमनत प्राप्त प्राहवनधक ई.बाट नडिाइन
गररएको नक्सा २ प्रनत सक्कलै
६. घर नक्सा पासको ननवेिन हकताव
७.घर सम्पन्न भएको फोटो
८.प्राहवनधक प्रनतवेिन

२०७८ माघ-२०७९असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)

69

१.वडा अध्यक्ष

७

नगरसभाले तोके
अनुसार

नगर प्रमुख‚
प्रमुख प्रशासकीय
अनधकृत

५. सेवा प्रिान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी,सम्बजन्धत शाखा प्रमुख

शाखा प्रमुखको हववरण
नस.नं

शाखा/उप शाखा

१

जशक्षा तथा खेलकुि शाखा जस्मता नेपाल

अनधकृतस्तर नवौँ

२

प्रशासन शाखा

माधव खनतवडा

अनधकृतस्तर छै टौँ

३

पशु सेवा शाखा

राम बिािुर िे उिा

पशु जचहकत्सक

४

योिना शाखा

-

-

५

आनथवक प्रशासन शाखा

बालकृष्ण िािाल

अनधकृत सातौ

६

सिकारी शाखा

अननता तामाङ

अनधकृत सातौँ

७

आलेप शाखा

पुष्पा िािाल

अनधकृत सातौँ

८

स्वास्थय शाखा

कुमार नसं ि डााँगी

अनधकृत सातौँ

९

वेरुिु व्यवस्थापन शाखा

कृष्ण प्रसाि ज्ञवाली

१०

भवन तथा बस्ती हवकास

रहवन खड्का

इजन्िननयर

११

वातावरण तथा हवपि

माधव खनतवडा

अनधकृतस्तर छै टौँ

शाखा

व्यवस्थापन शाखा/रािश्व

शाखा प्रमुखको नाम

पि

शाखा
१२

कृहर् सेवा शाखा

मेनका नतवारी

अनधकृतस्तर छै टौँ

१३

महिला,बालबानलका तथा

सहवना श्रे ष्ठ

अनधकृतस्तर छै टौँ

१४

सूचना प्रहवनध शाखा

नलिना खड्का

१५

श्रम,रोिगार तथा

सुरेन्र वटाला

१६

जिन्सी शाखा

रामेश्वर िािाल

अनधकृतस्तर छै टौँ

१७

नगर प्रिरी शाखा

सुहवन काकी

नगर प्रिरी अ.स.ई

समािकल्याण शाखा

सामाजिक सुरक्षा शाखा

६. सेवा प्राप्त गिाव लाग्ने िस्तुर र अवनध
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कैहफयत

िश पेिसम्मको सूचना ननःशुल्क प्राप्त िुने र सो भन्िा मानथ भएमा प्रनत पेि रु ५/िस्तुर

प्रकृनत

लाग्ने,सूचनाको

िे री

बढीमा

१५

दिनसम्मको

अवनध

लाग्ने।नगरपानलकामा परे का उिुरी,ननवेिन र पुनरावेिनको सम्बन्धमा कुनै िस्तुर
नलाग्ने ।
७. ननवेिन,उिुरी उपर ननणवय गने प्रहिया र अनधकारी
शाखासाँग सम्वजन्धत ननयनमनत कामिरु शाखा प्रमुखबाट ननणवय िुने ।

➢

➢ हवशेर् ननणवण तथा कायावलय प्रमुखवाट िुन ु पने भनन तोकीएको कामिरु
कायावलय प्रमुखवाट ननणवय िुने ।

➢ नीनतगत हवर्यका ननणवयिरु नगर कायवपानलकावाट र बिेट तथा ऐन सरिका कानुन
सम्वन्धी हवर्य नगरसभाबाट िुने ।

➢ न्याहयक हवर्यः- न्याहयक सनमनतबाट ।
८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
➢ प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत मातितवाट भएको ननणवयको नगर प्रमुख
➢ शाखा प्रमुखस्तरीयवाट भएका ननणवयको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत

➢ िै ननक सेवा प्रवाि तथा कमवचारीको कायव व्यविार वारे गुनासो सुन्ने अनधकारी योिना
शाखा प्रमुख श्री ऋहर्केश नतजम्सना।
९. सम्पािन गरे को कामको हववरण
ाँ ा नं. १७ को सावविननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायविम र प्रनतवेिन मा
बुि
हववरण उल्ले ख गररएको ।
१०.
नस.नं

पि

१

प्रमुख

२

अनधकृत

सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पि
नाम थर

प्रशासहकय

सूचना अनधकारी

श्री

फोटो

सम्पकव नं.

भोिराि

९८५१२५००१४

जघनमरे

श्री

नलिना

खड्का

९८४१७४०७०१
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कैहफयत

११.

ऐन,ननयम,हवननयम र ननिे जशकाको सूची
कागेश्वरी मनोिरा नगरकायवपानलकाको कायावलय

आ.व. २०७८/०७९,असोि मसान्तसम्मका कानूनको हववरण
ऐन
कैहफ
ि.स

हववरण

यत

२०७५ सालको हववरण ३ ओटा
१

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको स्थानीय स्वास्थय तथा सरसफाइ ऐन, २०७५

२

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको सिकारी ऐन २०७५

३

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको जशक्षा ऐन २०७५
२०७६ सालको हववरण २ ओटा
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको हवपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

१

गनव बनेको ऐन, २०७६

२

नगरपानलका अस्पताल सं चालन तथा व्यवस्थापन ऐन‚ २०७६
२०७७ सालको हववरण ३ ओटा

१

आनथवक ऐन २०७७।७८

२

हवननयोिन ऐन २०७७

३

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका जशक्षा ऐन,२०७५ मा सं शोधन,२०७७
कायवहवनध

ि.स

हववरण
२०७४ सालको हववरण ४ ओटा
१ आधारभूत जशक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७४
२ नगर प्रिरी सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७४
३ कागेश्वरी मनोिरा नगरसभा सञ्चालन कायवहवनध, २०७४
४ न्याहयक कायव सम्पािन कायवहवनध-२०७४
२०७५ सालको हववरण ७ ओटा
१ स्थानीय रािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
२ “घ” वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायवहवनध
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कैहफ
यत

३ सम्पजि कर तथा मालपोत कर व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७५
४ सिकारी सं स्था िताव, सं चालन, अनुगमन तथा ननयमन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकामा करारमा प्राहवनधक कमवचारी व्यवस्थापन गने
५ सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका हवपद् व्यवस्थापन कोर् (सञ्चालन) कायवहवनध,
६ २०७५
७ अपाङ्गता भएका व्यजिको पररचय-पत्र हवतरण सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७५
२०७६ सालको हववरण ९ ओटा
१ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको िग्गा प्लहटङ सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका दिवा खािा सं चालन तथा व्यवस्थापन कायवहवनध
२ २०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको निीिन्य खननि तथा खानीिन्य पिाथव
३ व्यवजस्थत गने कायवहवनध,२०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका िेष्ठ नागररक पररचय-पत्र तथा िेष्ठ नागररक
४ कल्याण कायवहवनध‚२०७६
५ पशु सेवा सं चालन कायवहवनध २०७६
६ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका सरसफाइ कायवहवनध,२०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको बालअनधकार सनमनत गठन तथा सञ्चालन
७ कायवहवनध‚ २०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका टोल हवकास सनमनत/टोल सुधार सनमनत‚

उपभोक्िा सनमनत‚ बालक्लव‚ कृर्क समूि र महिला सञ्जाल गठन कायवहवनध‚
८ २०७६
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका स्वास्थय सं स्था िताव, नवीकरण, स्तरोन्ननत तथा
९ सेवा थप सम्बन्धी कायवहवनध, २०७६
२०७७ सालको हववरण ६ ओटा
१ हवद्यालय वगीकरण तथा शुल्क ननधावरण कायवहवनध २०७७
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा
२ व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहवनध २०७७
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कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण

३ कायवहवनध,२०७७

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको हवद्यालय वगीकरण तथा शुल्क ननधावरण

४ कायवहवनध,२०७७

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका टोल हवकास सनमनत/टोल सुधार

सनमनत,उपभोिा सनमनत,बालक्लब,कृर्क समूि र महिला सञ्जाल गठन
५ कायवहवनध,२०७७
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका खेलकुिसाँग सम्बजन्धत सं स्था/क्लब गठन
६ कायवहवनध,२०७८
मापिण्ड

कैहफ
ि.स

हववरण

यत

२०७५ सालको हववरण २ ओटा
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको आनथवक कायवहवनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गनव

१ बनेको कानून, २०७५

२ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका भवन ननमावण मापिण्ड-२०७५

२०७६ सालको हववरण १ ओटा
असङ्गदठत क्षेत्रमा कायवरत श्रनमक वगव तथा असिायिरुलाई उपलधध गराइने राित

१ सम्बन्धी मापिण्ड, २०७६

२०७७ सालको हववरण १ ओटा

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको लजक्षत वगव सं रक्षणकोर् सञ्चालन मापिण्ड,
१ २०७७
ननयमावली

कैहफ
ि.स

हववरण
२०७४ सालको हववरण २ ओटा

१ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका नगर कायवपानलका (कायव हवभािन) ननयमावली, २०७४
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यत

२ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका नगर कायवपानलका (कायवसम्पािन) ननयमावली, २०७४

२०७६ सालको हववरण १ ओटा
१ कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको सावविननक खररि ननयमावली, २०७६

ननिे जशका

कैहफ
ि.स

हववरण
२०७६ सालको हववरण १ ओटा
१

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाबाट गररने बिार अनुगमन ननिे जशका,२०७६
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यत

१२.

आम्िानी,खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक हववरण
कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको आ.व.२०७8/79 को असार मसान्त सम्मको आम्िानी,खचव तथा आनथवक कारोबार
सम्बन्धी हववरण ननम्नानुसार रिे को छ।

नस.नं

आम्िानी जशर्वक

१

आ.व. २०७८/०७९को अनुमाननत आय

आ.व.

आ.व २०७८/७९

२०७८/०७९ को

मा खचव आर्ाढ

यथाथव आय

मसान्त सम्म

सं घीय सरकार
क

हवजिय समानीकरण

१८७२०००००

१८७२०००००

१६२१७२९०८

ख

शसतव अनुिान (जशक्षा र स्वास्थयतफव)

३२४९५९०००

३२३६८९०००

२५७६१४५६१

ग

हवशेर् चालू अनुिान

२४९०००००

२४९०००००

२४९०००००

घ

समपूरक चालू अनुिान

१३९०००००

१३९०००००

१३९०००००

१६४१२०००

१६४१२०००

१०५०३६४१

२५१९२०००

२५१९२०००

२०८४४९८८

५९०००००

५९०००००

१२६२६२०

३०००००००

३०००००००

३०००००००

८०४७३०००

८८६५८७५७

५९८८७९५८

५९०००००००

५२३१११६७५

२५६१५०९२

२७०३५०७६

२२००००००

१०६०७३१८

१२०००००

१६७९७७०

२

प्रिे श सरकार
क

हवजिय समानीकरण

ख

शसतव अनुिान (जशक्षा र स्वास्थयतफव)
नबशेर् अनुिान चालु

ग

समपूरक चालू अनुिान

३

रािश्व बााँडफााँड
क

सं घीय सरकार

ख

प्रिे श सरकार

घ

रािश्व बााँडफााँड (घरिग्गा रजििेशन)

ङ

रािश्व बााँडफााँड (सवारी साधन कर)

च

िििर बििर खानीिन्य

छ

अन्य आय (हवज्ञापन कर रोयल्टी बन/हवधुत
रोयल्टी)
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४६०२५३४१०

३
४

आन्तररक आय

७३७६५१०००

६९७७२११६८

५७३६५९११३

काठमाडौ मिानगर

१०००००००

०

०

िनसिभानगता

२०००००००

२३१५६१०३

१९०४१७२५

२११५४०२०९२

१९९९१६२८६६

१६३४०४०९२३

कुल

आ.व २०७८/७९ ,असार मसान्तसम्मको हवजिय प्रगती
नस.नं.

जशर्वक

१

चालु खचव

२

ाँ ीगत खचव
पूि
कुल व्यय

हवननयोिन

खचव

खचव प्रनतशत

५६८५८५०२२

४७४५७९९८५.३२

८३

१५४६८१७०७०

११५९४६०९३७.८७

७५

२११५४०२०९२

१६३४०४०९२३

७७
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१३.

तोहकए बमोजिमका अन्य हववरण

१४.

अजघल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायविमिरु
गत आ.व. २०७७/०७८ मा सञ्चानलत कायविमिरुको सं जक्षप्त
हववरण यस नगरपानलकाको वेवसाइट को प्रनतवेिन खण्डको वाहर्वक प्रगनत
प्रनतवेिन मा प्राप्त गनव सक्नुिन
ु ेछ ।

१५.

सावविननक ननकायको वेवसाइट
यस

कागेश्वरी

मनोिरा

नगरपानलकाको

वेवसाइट

www.kageshworimanoharamun.gov.np रिे को छ।

१६.

सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको सिायता,ऋण, अनुिान एवम् सम्झौता

सम्बन्धी हववरण
यस कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाले िालसम्म सूचना पररयोिनामा कुनै
सिायता,ऋण वा अनुिान पाएको छै न ।
१७.

सावविननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायविम र सोको प्रनतवेिन
आ.व.२०७८/७९ असार मसान्त सम्ममा यस नगरपानलकाका हवनभन्न
शाखािरुबाट सम्पादित कायविरुको हववरण ननम्नानुसार रिे का छन् ।
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क) योिना शाखाको असार मसान्त सम्मको प्रगनत

आ.ब. २०७८/०७९ मा उपभोिा सनमनतमाफवत सं चानलत योिनािरुको प्रगती हववरण
प्रिे श पूवावधार
वडा
नं

नगरसभाको सं झौता

सं झौता भएका

प्रिे श सशतव

सं जघय सशतव

भएको वडागत

अन्य वडागत

अन्तगवतका

अन्तगवतका

योिना सं ख्या

योिनािरु

योिनािरु

योिनािरु

कायवपानलकाको
योिनािरु

५०/५० लागत िन-

नबकास

िम्मा सं झौता

सम्पन्न

सिभानगता अन्तगवतका

कायविम

योिना

भएका

योिनािरु

अन्तगवतका

सं ख्या

योिनािरु

योिनािरु
सं झौता सं ख्या

३

नबननयोजित

सं झौता सं ख्या

सं झौता सं ख्या

सं झौता सं ख्या

१

१

१५

४

३५

१६

१

६

६

१९

१४

३

३४

२५

१

३९

२५

३३

२५

५४

४९

३३

२१

१

१७

११

सं ख्या

सं झौता सं ख्या

सं झौता सख्या

१

११

२

६

३

१२

२

१

१६

४

७

१

१

२८

१

५

१२

१

१४

६

६

१७

१

२३

६

७

१८

१३

२

८

३

१३

९

१६

२

१

१

१०

२

१

३३

२८

िम्मा

१०२

८

७

३

१३८

१७

२२

२९७

२१४

१
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६

आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न भएका ठे क्का प्रहियाबाट सं चानलत योिनािरुको हववरण
नस.नं.
१

२

योिनाको हववरण
सुयम
व ण्डली िोबाटो सुवेिीगाउाँ वानसङ्ग
चोकसम्म सडक ननमावण कायव

ढुं गेलगाउाँ खिरे कल्भटव िे जख पेप्सीकोला
ब्रम्िखेल सडक नसमानासम्म सडक
ननमावण कायव

३

४

तेिहवनायक फोसवपाकव (मनमोिन मागव)
सडक ननमावण कायव

ठे क्का नं.
Suryamandali jane chowk - Subedi gaun Road /W/NCB/03/ 2076 - 077

Dhungel gaun - Pepsicola Bramhakhel Road Border /W/NCB/05/ 2076 077

Tej Binayak – Force park Road /W/NCB/07/ 2076 - 077

मिन आजश्रत प्राहवनधक जशक्षालय पूवी
गेटबाट बागमती कोररडोर सम्मको

Madan Ashrit – Bagmati Corridor Road /W/NCB/08/ 2076 - 077

वडा

बोलपत्रिाताको नाम र

नं.

ठे गाना

२

५

सडक स्तरोन्नती

प्रा.नल., रसुवा

सम्पन्न

श्री वाइवा एण्ड लामा-

६

कृश- िे.नभ., शाजन्तनगर,

सम्पन्न

काठमाडौं
७र
८

८

सडक ननमावण कायव
मनमोिन चोक िे जख बिरङ्गवली चोक

सुयच
व न्र कन्स्ट्रक्सन

कैहफयत

श्री वाइवा एण्ड लामा-

कृश- िे.नभ., शाजन्तनगर,

सम्पन्न

काठमाडौं
श्री ड्रागन-नगवावण िे.नभ.,
िोरपाटी, काठमाडौं

सम्पन्न

श्री अम्बे कन्स्ट्रक्सन,
Bajrangabali Road/W/NCB/14/2076-077

७

मिालक्ष्मी न.पा.-४,

सम्पन्न

लनलतपुर

कााँडाघारी खानेपानी आयोिना अन्तगवत
७ वटा धलकमध्ये गान्धी हवरे न्रचोक
६

फोसवपाकव सडक खण्डको उिरतफव
रिेको ३ वटा धलकमा खानेपानी

Kadaghari DWSS /W/NCB/21/2076 -077

७र

श्री लोपूणव कन्स्ट्रक्सन

९

प्रा.नल., बौद्ध, काठमाडौं

३

Tiger Construction and
Suppliers Pvt. Ltd.

सम्पन्न

हवतरणको लानग एच.नड.हप. र नड. आई.

७

पाइप नबछ्याउन माटो खन्ने र पुने कायव
Construction of Academic Building of
Adarsha Secondary School,
Kageshwori Manohara Municipality,
ward no 3, Kathmandu

Adarsha School/W/NCB/24/ 2076 - 077

यस नगरपानलका वडा नं. ५ मा खुल्ला
८

स्थानमा व्यायामशाला स्थापना गनव
आवश्यक पने Out Door Fitness

सम्पन्न

श्री मोमेन्टम नबिनेश
Outdoor fitness equipments/G/27/2076-077

५

कन्सोनलडेट प्रा.नल.,
कानलकास्थान, काठमाडौं

Equipment खररि गरी िडान गने कायव
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सम्पन्न

यस नगरपानलका वडा नं. ६ मा खुल्ला
९

स्थानमा व्यायामशाला स्थापना गनव
आवश्यक पने Out Door Fitness

श्री मोमेन्टम नबिनेश
Outdoor fitness equipments/G/28/2076-077

६

हवष्टगाउाँ िेजख अमरनसं िचोक सम्म सडक
ननमावण कायव

Bista Gaun Road /W/NCB/38/ 2076 - 077

७

ओमपुकार टोल ओभरिेड पानी ट्याङ्की
११

१२

वडा कायावलय फेनमली क्वाटर डोटे ल

१४

Ward Office Road /W/NCB/40/ 2076 - 077

९

(सं हवधान मागव) कृष्णकुटी िे खी

श्री ओमबुद्ध इन्टरनेश्नल
Sambidhan Marga /W/NCB/45/2076 – 077

१

नसं खडागाउाँ - नयााँगाउाँ सडकमा ररटे ननङ्ग
वाल र साइड ड्रेन ननमावण कायव

Simkhada Gaun – Naya Gaun Road /W/NCB/51/2076 – 077

४

मूलपानी सडक ननमावण कायव

Mulpani Road /W/NCB/53/2076 – 077

६

Purna Vinayak Road /W/NCB/54/2076 – 077

७

Airport Nagar Road /W/NCB/56/2076 – 077

९

हपपलबोट – गोिारगाउाँ सडक ननमावण

एयरपोटव नगर सडक ननमावण कायव

गेटिे जख बागमती कोररडोरसम्म सडक

Madan Ashrit – Bagmati Corridor Road /W/NCB/03/2077 – 078

८

ननमावण

िे जख कल्याण मागव घर नं. १०० िुाँिै

Phikal – Kalyan Marga road /W/NCB/04/2077 -078

७

Adarsha School /W/NCB/10/2077 -078

३

हफकलचोकसम्म सडक ननमावण कायव
१९

आिशव माध्यनमक हवद्यालयको प्रशासननक
भवन ननमावण, घेराबार (पखावल) को

सम्पन्न

श्री ड्रागन – नगवावण
िे.नभ., काठमाडौ
श्री गौरी गणेश ननमावण
सेवा, मिााँकाल, काठमाडौं
श्री गौरी गणेश ननमावण
सेवा, मिााँकाल, काठमाडौं
श्री लोपूणव कन्स्ट्रक्सन
प्रा.नल., बौद्ध, काठमाडौं

सम्पन्न
सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

– नत्रवेणी िे.नभ., कागेश्वरी
मनोिरा न.पा.-६,

सम्पन्न

काठमाडौं

हफलकचोक सफलमागव घर नं. १०७

१८

कन्स्ट्रक्सन प्रा.नल.,

सम्पन्न

श्री स्लेट – नब. एण्ड नब.

मिन आजश्रत प्राहवनधक जशक्षालयको पूव व
१७

सम्पन्न

बसुन्धरा, काठमाडौं

कायव
१६

- मानलका िे.नभ.,
मिेन्रनगर, सुखेत

पूणव हवनायक क्लब - ििुरको धारा र
१५

प्रा.नल., बौद्ध, काठमाडौं
श्री जशवशजि – सुपररयर

साइड ड्रेन सडक ननमावण कायव
१३

श्री लोपूणव कन्स्ट्रक्सन

डेरी सडक ननमावण कायव

ठू लाहढकसम्म सडकमा ररटे ननङ्ग वाल र

सम्पन्न

कानलकास्थान, काठमाडौं

Equipment खररि गरी िडान गने कायव
१०

कन्सोनलडेट प्रा.नल.,
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श्री स्वराि कन्स्ट्रक्सन,
मेलम्ची, नसन्धुपाल्चोक
श्री एस.हप.हप. कन्स्ट्रक्सन
एण्ड सप्लायसव, काठमाडौं

सम्पन्न

सम्पन्न

पूणत
व ा, बस ग्यारे ि, हवद्यालयको आन्तररक
ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव
२०
२१
२२

पने जचप्लेगौंडा र्याडर सडक खण्डमा
गएको पहिरो ननयन्त्रण गने कायव
हवरभरकुण्ड - नवतनधाम सडक ननमावण
गने कायव
हकरााँतचोक िे जख सेनलब्रे सन स्कुलसम्म
सडक ननमावण गने कायव

Slope stabilization /W/NCB/13/2077 – 078

८

Nawatandham marga/W/NCB/14/2077 – 078

८

Kirat chowk – Celebration road/W/NCB/15/2077 – 078

८

श्री कौजशल बस्नेत – न्यू
नेशनल िे.नभ., काठमाडौं
श्री नड.एस. ननमावण सेवा,
धुनसनी-३, काभ्रे
श्री नड.एस. ननमावण सेवा,
धुनसनी-३, काभ्रे

सम्पन्न
सम्पन्न
सम्पन्न

श्री श्रृिना गौतम
२३

कागेश्वरी मनोिरा सभािल ननमावण गने
कायव

Conference hall /W/NCB/17/2077 - 078

१

कन्स्ट्रक्सन एण्ड
सप्लायसव प्रा.नल.,

सम्पन्न

गोकणेश्वर-६, काठमाडौं
यस नगरपानलकाको वडा नं. ७ अन्तगवत
पने नमुना बस्ती िरिर मिािे व सडक
२४

ननमावण कायव र सोिी वडा अन्तगवत पने

Namuna Basti Sangam Hatemalo Samaj road /W/NCB/18/ 2077 - 078

७

सं गम िातेमालो समािको सं गम मागव

श्री लोपूणव कन्स्ट्रक्सन
प्रा.नल., बौद्ध, काठमाडौं

सम्पन्न

सडक ननमावण कायव
सननसटी क्षेत्रनभत्र बसोबास गने
२५

बानसन्िाको लानग RCC Reservoir ट्याङ्की

श्री एस.एम. नबल्डसव –
Reservoir/W/NCB /20/2077 - 078

९

ननमावण गने कायव

आवश्यक पने ५ केनभए को िेनेरेटर

श्री इनलमेक इन्टरनेशनल
5 KVA Diesel Generating Set/G/SQ/21/2077 - 078

२

खररि गने कायव

आवश्यक पने २५ केनभए को िेनेरेटर

प्रा.नल., काठमाडौं
मिानगरपानलका-३१,

सम्पन्न

काठमाडौं
श्री इनलमेक इन्टरनेशनल

यस नगरपानलका कायावलयको लानग
२७

सम्पन्न

बालुवाटार, काठमाडौं

आलापोट स्वास्थय चौकीको लानग
२६

नस.के. कन्स्ट्रक्सन िे.नभ.,

25 KVA Diesel Generating Set /G/SQ/22/2077 - 078

खररि गने कायव

५

प्रा.नल., काठमाडौं
मिानगरपानलका-३१,
काठमाडौं
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सम्पन्न

श्री इनलमेक इन्टरनेशनल

मूलपानी नगर अस्पतालको लानग
२८

आवश्यक पने ६२.५ केनभए को

62.5 KVA Diesel Generating Set /G/SQ/23/2077 - 078

६

िेनेरेटर खररि गने कायव

प्रा.नल., काठमाडौं
मिानगरपानलका-३१,

सम्पन्न

काठमाडौं

मूलपानी नगर अस्पतालमा अजक्सिन
उत्पािन गने प्लान्ट (Oxygen
२९

Generation Plant) िडान गनवको लानग
आवश्यक पने उपकरण खररि गरी

Oxygen Plant/G/NCB/32/ 2077 - 078

िडान गने कायव तथा अस्पतालनभत्र

६

श्री टे जक्नकल एसोनसयट्स
सनभवसेि

भुिानी िुन बााँकी

पाइप लाईन िडान गने कायव
कााँडाघारी खानेपानी आयोिनाबाट
खानेपानी हवतरणको लानग आवश्यक
३०

पने एच.नड.हप. पाइप र नड.आई.
पाइपको लानग आवश्यक पने

Fittings/G/NCB/02/ 2078 - 079

चन्रहकरण ट्रेनडङ्ग कन्सनव,
सामाखुशी, काठमाडौं

भुिानी िुन बााँकी

हफहटङ्गसिरु खररि गरी ननमावण
स्थलसम्म ढु वानी गने कायव
यस नगरपानलका अन्तगवतका हवद्यालयमा
३१

३२

अध्यापनरत जशक्षकिरुको लानग
आवश्यक पने ल्यापटप खररि गने कायव
Supply and delivery of pad/Tablet as
per specification for Kageshwori
Manohara Municipatity

श्री मकवन्टाइल अहफस
Laptop Computer/G/NCB/ 13/2078 - 079

नसस्टम प्रा.नल.,

सम्पन्न

िरबारमागव, काठमाडौं
Pad/G/SQ/17/2078-079
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श्री CBS Enterprises,
अनामनगर, काठमाडौं

सम्पन्न

ख) बेरुिु व्यवस्थापन शाखा
लगत अनुसार आ.व.२०७१/७२ िे खी २०७७/७८ सम्मको फछयौट िुन बााँकी
कुल बेरुिु रकम रु २५,६२,०१,२६९।१. ननयनमत गनुप
व ने रु.

८,०५,४५,९७६।-

२. प्रमाण पेश गनुप
व ने रु.

८,१४,०८,९४६।-

३. असुल गनुव पने रु. -

८,४८,४२,१९७।-

४. पेश्की बााँकी रु.-

९४,०४,१५०।-

नोटः आ.व. २०७६/७७ सम्मको िम्मा रु १२,०७,४७,८७०।समपररक्षण को लानग पेश भएकोमा सोको िानकारी प्राप्त नभएको।

ग) स्वास्थय शाखा
२०७८ माघ-२०७९ अर्ाढ सम्म सम्पािन भएका कायविमिरु

ि.स.

कायविम

१ ननयनमत रुपमा हवपन्न नागररकिरुलाई और्नध उपचार नसफाररस
२ मेयर िनता घरिै लो स्वास्थय सेवा कायविम
३ मेयर सं ग िेष्ठ नागररकिरुलाई हवशेर्ज्ञ सहितको स्वास्थय जशहवर
४ प्रिनन स्वास्थय तथा ViA स्वास्थय जशहवर
५ िनस्वास्थय कायविमको एहककृत अधववाहर्वक सनमक्षा कायविम
६ स्वास्थय सं स्था प्रमुखिरु सं ग मानसक वैठक/मानसक प्रनतवेिन
७ खोप कायविम अधववाहर्वक सनमक्षा गोष्ठी तथा सुक्ष्म योिना तिुम
व ा
८ पोर्ण कायविम अधववाहर्वक सनमक्षा गोष्ठी
समुिायमा आधाररत बालरोगको एहककृत व्यवस्थापन तथा समता,पिुाँच र उपयोग बारे

९ अनभमुखीकरण

१० पोर्ण तथा खाद्य सुरक्षा ननिे जशका सनमनतलाई बृितपोर्ण सम्बजन्ध अनभमुखीकरण
११ महिला स्वास्थय स्वयं सेहवका कायविमको वाहर्वक सनमक्षा गोष्ठी
१२ टाईफाईड रोग हवरुद्धको टाईफाईड खोप अनभयान २०७८
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कोनभड-१९ हवरुद्ध खोप कायविम - ५ िे जख ११ वर्व प्रथम मात्रा,१२ िे जख १७ वर्व

१३ प्रथम/िोश्रो मात्रा ,१८ वर्व मानथ वुष्टर मात्रा

१४ कोनभड-१९ को रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग Antigen Test/PCR Collection
१५ कोनभड-१९ को रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग CICT हियाकलाप २०७८ चैत्र सम्म
१६ ननशुल्क और्नध कायविमको लानग और्नध खररि
१७ नाक,कान,घााँटी/आाँखा स्वास्थय समस्या सम्बजन्ध स्वास्थयकमीिरुको लानग अनभमुखीकरण
१८ स्वास्थय वीमा कायविमको अनभमुखीकरण
महिला स्वास्थय स्वयं सेहवका तथा आमा समुिलाई स्वास्थय प्रबधवन तथा सामाजिक

१९ व्यविार

२० स्वास्थय चौकीिरुको न्यूनतम सेवा मापिण्ड मुल्यांकन तथा सनमक्षा कायविम
२१ हकशोरीिरुलाई प्रिनन स्वास्थय सम्बजन्ध सचेतना कायविम
स्वास्थय सं स्था प्रमुख/खोप फोकल पसवन तथा सरोकारवालािरु सं ग कोनभड-१९ सम्बजन्ध

२२ अनभमुजखकरण

२३ हवद्यालयिरुमा आाँखा पररक्षण
महिला स्वास्थय स्वयं सेहवका/आमा समूि/िनप्रनतनननध/अन्य सरोकारवाला लाई माननसक

२४ स्वास्थय सम्बजन्ध अनभमुखीकरण (२ ठाउाँ मात्र )

टाइफाईड खोप ननयनमत खोप कायविममा समावेश सन्िभवमा नगरस्तरीय खोप समन्वय

२५ सनमनतलाई अनभमुखीकरण

२६ हकटिन्य रोगिरुको रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बजन्ध अनभमुखीकरण
२७ मिामारी रोग तथा मिामारीमा प्रनतकायवको लानग Rapid Response Team (RRT)
िै िा मिामारीको रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग स्वास्थय सं स्था

२८ प्रमुख/िनप्रनतनननध/अन्य सरोकारवाला लाई अनभमुखीकरण

महिला स्वास्थय स्वयं सेहवका तथा सरोकारवालािरुलाई आयुवेि स्वास्थय सेवा

२९ अनभमुखीकरण कायविम

३० स्वास्थय प्रवधवनको लानग योग जशहवर कायविम
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घ) कृहर् शाखा
आ.व २०७8/79 को वाहर्वक प्रगनत
ि
स

हववरण

इकाई

सघं बिेट

स्थाननय ति
बिेट

प्रिे श विेट

िम्मा बिेट

िम्मा खचव

सं घ खचव

प्रिे श खचव

स्थाननय खचव

६०००००

६०००००

191900

0

0

191900

स्थाननय
प्रगनत

स्थाननय ति प्रगनत
१
२
३

४

धानको हवउ ५0%
अनुिानमा हवतरण

मकैको हवउ ५0%
अनुिानमा हवतरण
गिुंको हवउ ५0%

अनुिानमा हवतरण
उन्नत आलुको हवउ
५० प्रनतशत

अनुिानमा हवतरण

िे/ ६०
िे/११

०

100000

100000

32650

0

0

32650

32.65

िे/६५

०

300000

300000

294880

0

0

294880

98.293333
3

िे/४

०

400000

400000

378800

0

0

378800

94.7

प्या/3२००

०

४०००००

400000

400000

0

0

400000

100

सङ्या/10

०

८०००००

800000

४६२५००

०

०

४६२५००

57.8125

०

५०००००

500000

४९०३४०

490340

98.068

वर्े तरकारी

हवउ/वानलिरु(का
िा फनसव लौका
५

वोडी खुसावनी

गोलभेडा तथा
करे ला)

उन्रत/िाईहव्रड
हकट १००%

अनुिानमा हवतरण
कौजश खेनत
६

कायविम (तानलम

, गमला , मल तथा
हवउ/वेनाव हवतरण
आदि)

हिउिे तरकारी

हवउ/वानलिरु(

रायो मुला चम्सुर
७

पालो धननया गािर
आदि )

उन्रत/िाईहव्रड

प्याकेट/३१०
०

हकट १००%

अनुिानमा हवतरण
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कैहफयत

हिउाँ िे फलफूलको
हवरुवा ननःशुल्क
८

हवतरण (आरु

०

४०००००

400000

३९९३६०

399360

99.84

कृर्क/४२१

०

२५००००

250000

२४३०१८

243018

97.2072

पटक/१

०

८००००

80000

७९०७५

79075

98.84375

सङ्या/५

०

५०००००

500000

१९२०००

192000

38.4

,नास्पानत,
आरुवखडा हकहव,

िलुवावेि , ओखर

) ननःशुल्क हवतरण
सूचना प्रकाशन/
९

प्रसारण तथा

नडजिटल कृहर्

App को प्रयोग
१
०

नगस्तरीय

प्रागाररक तरकारी
खेनत हवर्यक २
दिने तानलम

५ रोपनी वा सो
१
१

भन्िा मानथ

व्यवसाहयक खेनत
गने कृर्कका

लानग अनुिान
कायविम

प्रिे श

सरकार
१
२

कृहर् च ुन ७५%

अनुिानमा हवतरण

रो/८५

०

२५००००

250000

१८००००

वाट
180000

72

५२०

घर धुरर

लाभाजन्व
त
कृहर् खाद्य
१
३

िररयानल

शिर(NAST)सडक
िााँया वााँया हवरुवा

क्षे/

०

५०००००

500000

४९९५००

499500

99.9

कृर्क/४००

०

३६००००

360000

३०८५४६

308546

85.707222
2

एकमुष्ठ

०

६००००

60000

१५१००

15100

25.166666
7

रोपण कारे यिम
१
४

१
५

समुि व्यवस्थापन
तानलम तथा

स्टे शनरर हवतरण
कायविम

कृर्क समुि तथा
फामव

अनुगमन/भ्रमण
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१
६

वर्े तथा सुन्तला
िात फलफुल

हवरुवा ननःशुल्क

०

२५००००

250000

०

0

0

०

१०००००

100000

०

०

0

१०००००

100000

०

०

0

०

५००००

50000

०

०

0

०

२०००००

200000

०

0

०

१५००००

150000

०

0

०

२०००००

200000

०

0

०

३०००००

300000

०

0

५०००००

500000

०

0

७५००००

750000

०

0

4167669

51.452703
7

हवतरण कायविम
नगरपानलका नभत्र

व्यवसाहयक नसवरर
१
७

(फलफुल,तरकारी)
उत्पािक

समुिऽसिकाररलाई
अनुिान सियोग
कायविम

१

आकास्मीक बानल

१

वानल उपचार

८
९

२
०

२
१

२
२

सं रक्षण सेवा

जशहवर सं चालन
प्रागाररक तथा
िैहवक मल

/प्रहवनध प्रिवशन
नगरपानलका

क्षेत्रनभत्रको कृहर्
प्रोफाईल तयारर

तथा अध्यावनधक
कृहर् हवमा वमा
शुल्कमा ५०%
अनुिान

च्याउ खेनत
२
३

सम्वजन्ध

व्यवस्थापन तानलम
तथा सामाग्री
हवतरण

२
४

२
५

२० रोपनीवा सो

भन्िा वढी िग्गामा
व्यवसाहयक कृहर्
अनुिान कायविम

साना नसचाई तथा
ममवत सुधार

०

िम्मा

०

कायविम

८१००००
०

८१०००००
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4167669

0

0

सं जघय कायविम
प्रगती

तरकारर वानल साना
व्यवसाहयक कृहर्
१

उत्पािन केन्र

(पकेट हवकास

१ िे

कायविम )

१२००००
०

०

१२०००००

०

१२०००००

१२००००

१२००००

११७०३०

११७०३०

०

०

०

१२००००
०

सं चालन

2077/078 मा

थापना भएका कृहर्
तफवका साना
२

व्यवसाहयक कृहर्
उत्पािन केन्र

१.५/िे

(पकेट हवकास

१२००००
०

०

०

०

०

कायविम )

सं चालन ननरन्तरता

३

४
५

फलफुल िशक
हवरुवा रोपण
कायविम

प्रागाररक खेनत

प्रवद्धवन कायविम
हकसान सुजचकरण

३६८
१२०/रो

५०००००

०

५०००००

१८२८३१

१८२८३१

०

०

०.००

१ िे
सं ङ्या /२९०

सम्वद्ध ननजि

१०००००
०

३०००००

५०००००

क्षेत्रसं गको

०

साझेिाररमा च्याउ

१०००००

१०००००

३०००००

१७८७५०

१७८७५०

५००००००

०

०

१००००००

०

०

०

०

०

०

०.००

9535338

51.452704

खेनत वडा नं ८

९२००००

िम्मा रु

९२०००००

०

३७३१८८
१

३७३१८८
१

प्रिे श सरकारबाट
िस्तान्तररत

कायविम प्रगनत
कृहर् उत्पािन

सं कनल केन्र वडा
नं ६

कायविम हवनतय
प्रगनत

रोिगारर
पाएको

प्रागाररक कृहर् सं ग
६

िवान

२५००००

सङ्या/१

०
९२००००
०

८१००००
०

२५००००
०

२५०००००
१९८००००
०

२०७८ माघ-२०७९असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)

89

२०५२३९
१

९९५१९४
१

०

7463762

२०५२३९
१

2052391

ङ)

पशु सेवा शाखा

नस.नं.

कायविम

लावाजन्भत सं ख्या(वटा)

कैहफयत

१

कृनत्रम गभावधान

5874

वटा पशु

२

पशु स्वाश्थय सेवा मेनडकल उपचार

1175

वटा पशु

३

प्रयोगशाला सेवा(गोवर पररक्षण)

195

वटा पशु

४

आिारा सेवा कायविम

1400

के.िी घााँस

५

काउ म्ताट हवतरण

80

वटा पशु

६

गोठ सुधार/ननमावण

10

वटा

७

नमट माटव स्थापना

८

सामुिाहयक कुकुर बन्ध्याकरण

108

वटा

९

रे हवि सप्ताि

200

वटा

१०

गाइनोकोलोिी

75

वटा पशु

११

FMD/PPR Vaccination Program

२७८१+२९९८

वटा पशु

१२

वडवफ्लु रोग ननयन्त्रण कायविम

6742

वटा पन्छी

च) महिला,बालबानलका तथा समािकल्याण शाखा

Qm=
;+=
!
@

sfo{qmd lzif{s

sfo{qmd ;Dkfbg

ldlt

-cfGtl/s ah]6_ h]i7 gful/s
sNof0f tyf ;+rfng lzif{s af6
? !*,))).–
-k|b]z ;/sf/ af6 x:tfGtl/t
sfo{qmd_
? %^,^)).–

Affnu[x cg'udg tyf ckfËtf kl/ro kq lat/0f
3/b}nf] cleofg sfo{qmd

@)&*.!).@%

Affn d}qL :yflgo zf;gsf] cjwf/0ff ;DaGwL ;/f]sf/
jfnf lar cGt/lqmof sfo{d

@)&*.!!.*
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s}lkmot

#

-k|b]z ;/sf/ af6 x:tfGtl/t
sfo{qmd_
? $$,))).–
-cfGtl/s ah]6_
? @,@%,))).–
-k|b]z ;/sf/ af6 x:tfGtl/t
sfo{qmd_
? ($,%)).–
-;+3Lo ;/sf/_
? &%,))).–
-k|b]z ;'zf;g s]Gb| af6_
%#,&)).–
-k|b]z ;/sf/ af6 x:tfGtl/t
sfo{qmd_
? &@,))).–

$
%
^
&
*
(

:kfO{gns8{ OGh'/L eO{ ckfËtf ePsf] AolQmx?nfO{
zf/Ll/s :jf:Yo ;DaGwL ;r]tgf tflnd -y]/fkL
nufot_
cGt/fli6«o dlxnf lbj;

!!

-cfGtl/s ah]6_

!@

-cfGtl/s ah]6_

sfu]Zj/L dgf]x/f g=kf=j8f g+=#, $, %
/ * df

Dffr{ *

ckfËtf ePsf AolQmsf] cj;/, ;]jf, ;'lawf tyf
clwsf/ ljifos cGt/lqmof sfo{qmd

sfu]Zj/L dgf]x/f g=kf=j8f g+=! b]vL
( ;Dd

dlxnf, ckfËtf ePsf AolQm, Ho]i7gful/s, n}lËs cNk
;+Vos tYofÍ cWoojlws
hg k|ltlgwL / sd{rf/Lx? nfO{ n}+lËs ;dfj];Ls/0f
@)&(.)#.!@
/0flglt th'{df sfof{zfnf u]i7L GESI sfo{qmd ! lbg]
cleefjs ljlxg afbaflnsf nfO{ ;fdflhs z'/Iff eQf

# hgf afnaflnsf nfO{

afnSnj utf{ gu/:t/df
^ j6f afnSnj btf{ ePsf]
ckfËtf kl/ro kq ljt/0f @$ ghf nfO{

!)

@)&(.!.!^

gu/ afn clwsf/ ;ldltsf] a}7s
# k6s
ckfËtf kl/ro kq ljt/0f ;dGjo ;ldltsf] a}7s
@ k6s
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@)&* df3 dlxgf b]vL
@)&( cfif9 d;fGt
;Dd

छ) सिकारी शाखा
आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त सम्मको सिकारी शाखा अन्तगवत भएको प्रगनत
हववरण
•

सिकारी हवभाग नडनभिन सिकारी कायावलय, काठमाडौं बाट िताव भएका सिकारी
सं स्थािरुः- ४३ वटा

•

यस नगरपानलकामा िताव भएका सिकारी सं स्थािरुको सं ख्या

नस.नं.

आ.व.

कुल िताव सं ख्या वटा

१

२०७५/०७६

12

२

२०७६/०७७

3

३

२०७७/०७८

५

४

२०७८/०७९

9

िम्मा

29

गररबी ननवारणका लानग लघु उद्यम हवकास कायविम(मेड्पा) अन्तगवतका कायविम
ि.सं

कायव हववरण

लक्ष्य

कायव अवस्था

कैहफयत

१

घरधुरी सवेक्षण फाराम “ए”

१०८ वटा

सम्पन्न

१ िे जख ५ सम्म हप.आर.ए तथा स्रोत नक्सांकनका
लानग सवेक्षण गररएको

२

सम्भाहवत उद्यमीका लानग फाराम “नब”

९५ वटा

सम्पन्न

३

उद्यमजशलता हवकास तानलम

९० िना

सम्पन्न

८ दिने उद्यमजशलता हवकास तथा िे.सी तानलम सम्पन्न
गररएको

४

नसप हवकास तानलम

९० िना

८ वटा सम्पन्न भएको

आधुननक कृहर् तथा बाख्रा पालन तानलम, डल कुसन
तानलम, धयुहटपालर, धुप तानलम,

५

स्तरोन्नती तानलम तथा प्रहवनध िस्तान्तरण

४० िना

सम्पन्न

च्याउ, साबुन, आलु जचप्स, िालमोठ, खाप्से बनाउने
तानलम
माग बमोजिको प्रहवनध िस्तान्तरण

६

उपयुक्ि प्रहवनध िस्तान्तरण

९० िना

सम्पन्न

७

हवजिय सं स्था साँगको अन्तहिवया

९० िना

सम्पन्न

८

बिार तथा बिारीकरण र अन्तहिवया कायविम

९० िना

सम्पन्न

१ िे जख ५ सम्मको वडाको माग संकलन गररएको

ि) भवन तथा वस्ती हवकास शाखा
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आ.व. २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म घरनक्शापास सम्बन्धी हववरण
नस.नं.

हववरण

िम्मा सं ख्या

१

नयााँ नक्शापास +

1353

सं शोधन
२

नक्शा नामसारी

479

३

ननमावण सम्पन्न

1602

४

नक्सा नहवकरण

42

झ)

न्यायीक सनमनत

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाको न्याहयकबाट भएको कायवसम्पािनको हववरण
➢ िम्मा मुद्दा िताव सं ख्याः ७१२
➢ तामेलीः458
➢ कावाविीको लानग अिालत पठाइएको सं ख्याः55
➢ ननणवय भएको सं ख्याः36
➢ नमलापत्र सं ख्याः78
➢ मुलतवी सं ख्याः31
➢ फछ्यौट िुन बााँकीः55

ञ) प्रशासन शाखा
नस.नं

िताव/नवीकरण

नयााँ िताव सं ख्या

नवीकरण सं ख्या

कुल िम्मा सं ख्या

१

घ वगव व्यवसायी फमव

16

88

105

२

सं घसं स्था

23

8

46

आ.व. २०७८/०७९,असार मसान्त सम्ममा िम्मा जचठ्ठीपत्र िताव सं ख्याः ८८६४
आ.व. २०७८/०७९,असार मसान्त सम्ममा िम्मा जचठ्ठीपत्र चलानी सं ख्याः ६१६३

ट) पञ्जीकरण शाखा
आ.व. २०७८/०७९,असार मसान्त सम्मको व्यजिगत घटना ितावको सं जक्षप्त हववरण

नस.नं

िन्म

पु
१

म

सम्बन्ध

मृत्यु

िम्मा

पु

म

हवच्छे ि

िम्मा

िम्मा

645 461 1106 174 176 350 40

हववाि

बसाई सरी आएको
सिस्यको

सिस्यको

िम्मा

िताव सं ख्या सं ख्या

िताव सं ख्या सं ख्या

646

545

67

2124
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बसाई सरी िाने

228

आ.व. २०७८/०७९,असार मसान्त सम्म सामाजिक सुरक्षा भिा प्राप्त गने सहिय लाभग्रािी सं ख्या
नस.नं.

लाभग्रािीको वनगवकरण

सं ख्या

१

७० वर्व मानथका ज्येष्ठ नागररक

1693

२

िनलत ज्येष्ठ नागररक

३

ज्येष्ठ नागररक एकल महिला

437

४

हवधवा महिला

599

५

पूणव अपाङ्ग "क" वगव

६

अनतअसि अपाङ्ग "ख" वगव

114

७

िनलत बालबानलका ५ बर्व मुनी

132

106

82

आ.व.२०७८/७९ सामाजिक सुरक्षा भिा हवतरणको लानग वडा नं. १ िे खी वडा नं. ९ सम्म को
लानग कुल ननकासा रकम रु १२,१२,०९,३४२/-

ठ) वातावरण तथा हवपि व्यवस्थापन शाखा
१.

आ.ब. २०७८/७९ मा हवपद् प्रनतकायव योिना ननमावण गने कायव अजघ वढे को ।

२. Rapid Response Team गठन भएको र प्रनत वडा रु ३५,००,०००।– का िरले वडास्तरीय हवपि
व्यवस्थापन कोर् खडा गररएको।
ड)

खानी शाखा

आ.ब. ०७८।७९ मा िग्गा व्यवस्थापनतफव २ िनालाई अनुमनत प्रिान गरी रु.६,५९,९६८।– रकम
रािश्व प्राप्त भएको ।
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ढ)

रािश्व शाखा
आ.व. २०७८/०७९,असार मसान्त सम्मको आन्तररक रािश्व सं कलनको हववरण

नस.नं.

कर सं कलन केन्र

रािश्व सं कलन रकम

१

वडा नं १

7887716.83

२

वडा नं २

3367089.17

३

वडा नं ३

3603324.01

४

वडा नं ४

6697207.94

५

वडा नं ५

11983220.39

६

वडा नं ६

20322587.59

7

वडा नं ७

21394317.08

8

वडा नं ८

15008817.49

9
10

वडा नं ९
नगरपानलकाको कायावलय
िम्मा

ण)

कैहफयत

29396348.95
105250497.38
224911126.83

रोिगार सेवा केन्र(प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम)

िम्मा बेरोिगार सं ख्या -१४ िना ( ६ पुरुर् , ८ महिला ),कामका लानग पाररश्रनमक बिेट- ६,०००।–
युवारुप (हवश्वबैं क) बिेट– ७,४१,०००।–,कुल बिेट- ७,४७,०००।–,कुल खचवः ५,५३,९८४।१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली
१९. सावविननक ननकायमा परे को सूचना माग सम्बन्धी ननवेिन र सूचना दिइएको हवर्य
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आ.व २०७८/७९,साउन िे खी असार मसान्त सम्म सूचना मागको हववरण
कागेश्वरी मनोिरा नगरकायवपानलकाको कायावलय
आ.व. २०७८/०७९ सालको सूचना मागको अनभलेख
नस.नं.

सूचना
माग

िताव नं.

सूचना माग नमनत

माग गने व्यजि

माग गररएको माध्यम

माग गररएको सूचनाको हववरण

सूचना उपलधध

गराइएको नमनत

सूचना उपलधध गराइएको माध्यम

कैहफयत

"मूलपानी वैकुण्ठ टापुमा केिारे श्वर
१

६८२

2078/04/15

वलराम खनतवडा

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

सोडसािे वी मजन्िर तथा वाहटका
ननमावण गने कायव" सम्बन्धीत

2078/04/18

पत्र

हववरण
२

९००

2078/04/11

रुक्शना कपाली

पत्र(िुलाक माफवत)

नेपालभार्ा सम्बन्धी

2078/04/26

इमेल माफवत

३

२०१२

2078/05/30

अिुन
व श्रे ष्ठ

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

घरधुरी सवेक्षण सम्बन्धी

2078/05/30

इमेल माफवत

2078/06/07

पत्र

2078/06/14

पत्र

2078/06/08

वयजि

2078/09/05

इमेल माफवत

राधानगरमा ढल तथा सडक

४

२२८८

2078/05/28

लोकेन्र खड्का

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

५

२२८७

2078/06/07

हवष्णु प्रसाि ढुङ्गाना

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

६

२२९५

2078/06/08

लोकेन्र खड्का

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

७

४२५७

2078/09/05

कैलाश न्यौपाने

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

८

५६९१

2078/11/01

सम्झना पौडेल

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/11/13

इमेल माफवत

९

५६९२

2078/11/01

यमकला पाठक

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/11/13

इमेल माफवत

१०

५६९०

2078/11/01

इजन्िरा बस्नेत

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/11/13

इमेल माफवत

११

५७५१

2078/11/03

सागर खनाल

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/11/18

इमेल माफवत

१२

6223

2078/11/16

अन्िु आचायव

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१३

6228

2078/11/25

सरस्वती आचायव

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

ननमावण कायव

राधानगरमा ढल तथा सडक
ननमावण कायव

राधानगरमा ढल तथा सडक
ननमावण कायव

चालु आ.व. को बिेट तथा प्रगती
सम्बन्धमा

२०७८ माघ-२०७९असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)
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िुलाक बाट प्राप्त
नमनत

२०७८/४/२४

व्यजिले ननवेिन
हफताव गरे को

१४

6250

2078/11/26

सं गीता पौडेल

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१५

6323

2078/11/30

दिपक आचायव

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१६

६३२४

2078/11/30

इश्वरी नतवारी

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१७

6420

2078/12/02

सन्तोर् नतमजल्सना

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१८

6439

2078/12/04

अन्िु आचायव

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

१९

6754

2078/12/05

सं गीता पौडेल

पत्र इमेल माफवत

हवहवध (2078/11/26 को उिुरी)

2078/12/15

इमेल माफवत

२०

६७५५

2078/12/06

सागर खनाल

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/12/15

इमेल माफवत

२१

6479

2078/12/06

यम प्रसाि आचायव

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

2078/12/21

२२

6480

2078/12/06

मिनमजण नतनमजल्सना

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

२३

6481

2078/12/06

जशवराि वस्ताकोटी

पत्र इमेल माफवत

हवहवध

२४

6734

2078/12/15

िनकबिािुर खड्का

पत्र व्यजि स्वयम उपजस्थत भएर

िग्गा सम्बन्धी

2078/12/20

व्यजि स्वयमलाई

२५

6259

2078/12/26

शंकर पाण्डे

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत भएर)

हवहवध

2078/12/01

व्यजि स्वयमलाई

२६

7998

2079/02/27

शारिा भुसाल

पत्र इमेल माफवत

मृत्यु िताव सम्बन्धी

2079/03/01

इमेल माफवत

२७

8371

2079/03/07

शारिा भुसाल

पत्र इमेल माफवत

योिना सम्बन्धी

२८

8376

2079/03/07

सुदिप पुडासैनी

पत्र व्यजि स्वयम उपजस्थत भएर

कृर्ी फमवको सम्बन्धी

2079/03/07

व्यजि स्वयमलाई

२९

8600

2079/03/16

लक्ष्मण पोखरे ल

पत्र इमेल माफवत

िग्गा सम्बन्धी

2079/03/28

इमेल माफवत

२०.

सूचना तयारीको चरणमा रिेको
सम्बजन्धत शाखािरुलाइ पत्र प्रेजशत

गररएको तर सूचना प्राप्त िुन नसकेको
2078/12/15

सम्बजन्धत शाखािरुलाइ पत्र प्रेजशत

गररएको तर सूचना प्राप्त िुन नसकेको
सम्बजन्धत शाखािरुलाइ पत्र प्रेजशत

गररएको तर सूचना प्राप्त िुन नसकेको

सम्बजन्धत शाखािरुलाइ पत्र प्रेजशत

गररएको तर सूचना प्राप्त िुन नसकेको
सम्बजन्धत शाखािरुलाइ पत्र प्रेजशत

गररएको तर सूचना प्राप्त िुन नसकेको

सम्बन्धीत शाखाको कायवव्यस्तताको

कारण पछी उपलधध गराउन सूचना
माग कतावलाई अनुरोध गररएको

सावविननक ननकायका सूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा िुने भए सोको हववरण
यस कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलकाका सूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन िुने गरे को छै न ।

कागेश्वरी मनोिरा नगरपानलका
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