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१. पषृ्ठभनूम 

राजिािी काठमाण्डौंको उिर पूवशमा अवत्तस्थत र्स िगरपानिका वव.सं. २०७१ मागश १६ 
गते िेपाि सरकार मन्त्री पररषद्को निणशर्द्वारा गोठाटार, मूिपािी, डााँछी, भरवास, आिापोट 
र गागिफेिी गा.वव.स.िाई नमिाएर गठि गररएको नथर्ो । र्स िगरपानिकाको िामांकि 
साववक गागिफेिी गा.वव.स. हािको वडा िं १ मा अवत्तस्थत ऐनतहानसक िानमशक स्थि 
कागेश्वरी महािेवको मत्तन्िर र मिहरा ििीको िामिे कागेश्वरी मिहरा रहि गएको 
हो।वव.सं.२०७३ फाल्गिु २२ गते िेपाि सरकार मन्त्री पररषद्को निणशर् अिसुार हाि 
र्स िगरपानिकामा ९ वटा वडाहरु रहेका छि ्। र्स िगरपानिका उपत्र्काको अत्र्न्तै 
उवशर कृवष क्षेत्र भएको िगरपानिका हो । पूवश तफश को मिहरा फााँट र पत्तिम तफश को 
िागमती फााँट कृवष उपज उत्पाििका िानग प्रनसर्द् छि ्। र्हााँ आि,ु गोिभेडा‚ मौसमी 
तथा िेमौसमी तरकारी िाि, गहुाँ पर्ाशप्त मात्रामा उत्पािि हनु्छ । िगरपानिका नभत्र पिे 
गागि र त्तशवपरुी िेकको केही भाग काठमाण्डौंको खािेपािीको मूिश्रोत नभत्र पिशछ । 
समत्तशतोष्ण हावापािी भएको र्स िगरपानिकाको औसत वषाश १२५ नमनिनमटरसम्म रहेको 
पाईन्छ । कागेश्वरी मिहरा िगरपानिका नभत्र िग्िे मूख्र् ििीमा िागमती र मिहरा भएता 
पनि र्ी ििीका अिवा अन्र् सहार्क ििीहरुमा काभ्र ेखोिा, झरुवा खोिा, ढकाि खोिा, 
कागेश्वरी खोिा, घटे्ट खोिा, महािेव खोिा िगार्त अन्र् निर्नमत पािी िग्िे खोिा 
खोल्सीहरु पिशछि ्। कुिै समर्मा ठूल्ठुिा राजकुिाहरु सञ्चािि भई वहउाँि वषाशिमा पािी 
िाग्िे मिहरा फााँट, िागमती फााँट अवहिे नसंचाई सवुविािाट ित्तन्चत हिु पगेुता पनि केही 
भागमा भिे नसंचाई पगेुको िेत्तखन्छ । अव्र्वत्तस्थत वसोवास र िर्ााँ आवास क्षेत्र ववस्तारिे 
मिहरा र िागमती वकिारमा रहेको उवशर जग्गा घिावस्तीका रुपमा पररणत भई शहरीकरण 
तफश  ववस्तार हुाँिै गएको िेत्तखन्छ । र्स िगरपानिकाको मखु्र् िानमशक तथा ऐनतहााँनसक 
स्थिहरुमा कागेश्वरी मत्तन्िर, चम्पक वविार्क मत्तन्िर, काष्ठभैरव, सोमनतथश गीता मत्तन्िर‚ तेज 
वविार्क, महााँकाि भैरव, थिी िािकुमारी रहेका छि ्। हाि कृष्ण प्रणामीहरु र्द्ारा निनमशत 
िवतमपरुीिाम आन्तररक तथा वाह्य िानमशक पर्शटकको िानग संझि र्ोग्र् स्थािको रुपमा 
ववकास भईरहेको छ साथै औसत फरावकिो जनमि‚ जिघित्व िेरै िभएको र प्राकृनतक 
हररर्ािी र्कु्त भएकोिे उपत्र्का नभत्रका अन्र् िगरपानिका भन्िा र्ो िगरपानिका समनु्नत 
िेत्तखन्छ । िेपािको िक्सा जस्तो आकारमा रवह उिर ित्तक्षण भई फैनिएको र्स 
िगरपानिकाको वडा िं.१ िेत्तख ९सम्मको आनथशक सामात्तजक सााँस्कृनतक भौगोनिक 
अवत्तस्थनतमा वववविता रहेको छ । प्राकृनतक सौन्िर्शतािे भररएको साथै िपेािकै ते्रता 
रू्गको स्मरण गराउिे राम जािकी मत्तन्िर र्सै िगरपानिकाको वडा िं. १ गागिफेिीमा 
निनमशत भएको छ ।    

 

िगरपानिकाको िीघशकािीि सोचः 
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िूरदृत्तष् टः 

प्राथनमकताका क्षेत्रः 
 

२. अध्र्र्िको उिेश्र् र निनिहरु 

िेपािको संवविाि तथा स्थािीर् सरकार संचािि ऐि २०७४ िे गाउाँपानिका तथा 
िगरपानिकाका काम, कतशव्र् र अनिकारहरु िारे उल्िेख गरेको छ । िगरपानिकािाट 
सम्पािि हिुे तोवकएका कामिाई व्र्वत्तस्थत, पारिशी एवं सरि र सहज ििाई 
िगरिासीिाई सशुासिको अिभुनूत गराउि िगरपानिकाको र्ो व्र्वस्थापकीर् कार्शववनि 
(प्रशासनिक दिग्िशशि) ििाईएको छ । 

३. संवविाि, ऐि तथा प्रचनित काििुमा स्थािीर् तहको व्र्वस्था तथा 
अनिकारको कार्शसूची 

क) िेपािको संवविाि 

२०. न्र्ार् सम्िन्िी हक : (५) कुिै अनभर्ोग िागेको व्र्त्तक्तिाई निजिे गरेको कसूर 
प्रमात्तणतिभएसम्म कसूरिार मानििे छैि । 

(६) कुिै पनि व्र्त्तक्त ववरुर्द् अिाितमा एकै कसूरमा एक पटकभन्िा िढी 
मदु्दा चिाइिे र सजार् दिइिे छैि । 

(७) कुि ैकसूरको अनभर्ोग िागेको व्र्त्तक्तिाई आफ्िो ववरुर्द् साक्षी हिु 
िाध्र् पाररिे छैि । 

(८) प्रत्रे्क व्र्त्तक्तिाई निज ववरुर्द् गररएको कारिाहीको जािकारी पाउिे 
हक हिुेछ । 

(९) प्रत्रे्क व्र्त्तक्तिाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अिाित वा न्र्ावर्क 
निकार्िाट स्वच्छ सिुवुाइको हक हिुेछ । 

(१०) असमथश पक्षिाई कािूि िमोत्तजम निःशलु्क कािूिी सहार्ता पाउि े
हक हिुेछ । 

२४. छुवाछूत तथा भेिभाव ववरुर्द्को हक : (१) कुिै पनि व्र्त्तक्तिाई निजको उत्पत्ति, 

जात, जानत, समिुार्, पेशा, व्र्वसार् वा शारीररक अवस्थाको आिारमा कुिै पनि निजी 
तथा सावशजनिक स्थािमा कुिै प्रकारको छुवाछूत वाभेिभाव गररिे छैि । 
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(२) कुि ैवस्त,ु सेवा वा सवुविा उत्पािि वा ववतरण गिाश त्र्स्तो वस्त,ु सेवा 
वा सवुविा कुिै खास जात वा जानतको व्र्त्तक्तिाई खरीि वा प्राप्तगिशिाट रोक 
िगाइिे वा त्र्स्तो वस्त,ु सेवा वा सवुविा कुिै खास जात वा जानतको व्र्त्तक्तिाई मात्र 
निक्री ववतरण वा प्रिाि गररिे छैि । 

(३) उत्पत्ति, जात, जानत वा शारीररक अवस्थाको आिारमा कुिै व्र्त्तक्तवा 
समिुार्िाई उच्च वा िीच िशाशउिे, जात, जानत वा छुवाछूतको आिारमा सामात्तजक 
भेिभाविाई न्र्ार्ोत्तचत ठाने्न वा छुवाछूत तथा जातीर् उच्चता वा घृणामा आिाररत 
ववचारको प्रचार प्रसार गिश वा जातीर् ववभेििाई कुिै पनि वकनसमिे प्रोत्साहि गिश 
पाइिे छैि । 

(४) जातीर् आिारमा छुवाछूत गरी वा िगरी कार्शस्थिमा कुिैप्रकारको 
भेिभाव गिश पाइिे छैि । 

(५) र्स िाराको प्रनतकूि हिुे गरी भएका सिै प्रकारका छुवाछूत तथा 
भेिभावजन्र् कार्श गम्भीर सामात्तजक अपरािका रूपमा कािूि िमोत्तजम िण्डिीर् 
हिुेछि ्र त्र्स्तो कार्शिाट पीनडत व्र्त्तक्तिाई कािूि िमोत्तजम क्षनतपूनतश पाउि ेहक 
हिुेछ । 

२५. सम्पत्तिको हक : (१) प्रत्रे्क िागररकिाई कािूिको अिीिमा रही सम्पत्ति आजशि 
गिे, भोग गिे, िेचनिखि गिे, व्र्ावसावर्क िाभ प्राप्त गिे र सम्पत्तिको अन्र् कारोिार 
गिे हक हिुेछ । 

तर राज्र्िे व्र्त्तक्तको सम्पत्तिमा कर िगाउि र प्रगनतशीि करको मान्र्ता 
अिरुूप व्र्त्तक्तको आर्मा कर िगाउि सक्िेछ । 

स्पष्टीकरण : र्स िाराको प्रर्ोजिका िानग “सम्पत्ति” भन्नािे 
चिअचििगार्त सिै प्रकारको सम्पत्ति सम्झि ु पछश र सो शब्ििे िौवर्द्क 
सम्पत्तिसमेतिाई जिाउाँछ । 

(२) सावशजनिक वहतका िानग िाहेक राज्र्िे कुि ैव्र्त्तक्तको सम्पत्ति अनिग्रहण गिे, प्राप्त 
गिे वा त्र्स्तो सम्पत्ति उपर अरु कुिै प्रकारिे कुिअैनिकारको नसजशिा गिे छैि । 

तर कुिै पनि व्र्त्तक्तिे गैरकािूिी रूपिे आजशि गरेको सम्पत्तिको हकमा 
र्ो उपिारा िागू हिुे छैि । 
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(३) उपिारा (२) िमोत्तजम सावशजनिक वहतका िानग राज्र्िे कुिै पनि व्र्त्तक्तको सम्पत्ति 
अनिग्रहण गिाश क्षनतपूनतशको आिार र कार्शप्रणािी ऐििमोत्तजम हिुेछ । 

(४) उपिारा (२) र (३) को व्र्वस्थािे भनूमको उत्पािि र उत्पािकत्व 
ववृर्द् गिश, कृवषको आिनुिकीकरण र व्र्वसार्ीकरण, वातावरण संरक्षण, व्र्वत्तस्थत 
आवास तथा शहरी ववकास गिे प्रर्ोजिका िानग राज्र्िे कािूििमोत्तजम भनूम सिुार, 

व्र्वस्थापि र निर्मि गिश िािा पिे छैि । 

(५) उपिारा (३) िमोत्तजम राज्र्िे सावशजनिक वहतका िानग कुि ैव्र्त्तक्तको 
सम्पत्ति अनिग्रहण गरेकोमा त्र्स्तो सावशजनिक वहतको सटृा अको कुिै सावशजनिक 
वहतका िानग त्र्स्तो सम्पत्ति प्रर्ोग गिश िािा पिे छैि । 

२७. सूचिाको हक : प्रत्रे्क िागररकिाई आफ्िो वा सावशजनिक सरोकारको कुिैपनि 
ववषर्को सूचिा माग्िे र पाउिे हक हिुेछ । 

तर कािूि िमोत्तजम गोप्र् राख्न ु पिे सूचिाको जािकारी दिि कसैिाई 
िाध्र् पाररिे छैि । 

२८. गोपिीर्ताको हक : कुिै पनि व्र्त्तक्तको जीउ, आवास, सम्पत्ति, निखत,तथर्ांक, पत्राचार 
र चररत्र सम्िन्िी ववषर्को गोपिीर्ता कािूि िमोत्तजमिाहेक अिनतक्रम्र् हिुेछ । 

३१. त्तशक्षा सम्िन्िी हक : (१) प्रत्रे्क िागररकिाई आिारभतू त्तशक्षामा पहुाँचकोहक 
हिुेछ । 

(२) प्रत्रे्क िागररकिाई राज्र्िाट आिारभतू तहसम्मको त्तशक्षा अनिवार्श 
र निःशलु्क तथा माध्र्नमक तहसम्मको त्तशक्षा निःशलु्क पाउिे हकहिुेछ । 

(३) अपांगता भएका र आनथशक रूपिे ववपन्न िागररकिाई कािूि िमोत्तजम 
निःशलु्क उच्च त्तशक्षा पाउिे हक हिुेछ । 

(४) दृवष्टववहीि िागररकिाई बे्रिनिवप तथा िवहरा र स्वर वा िोिाइ 
सम्िन्िी अपांगता भएका िागररकिाई सांकेनतक भाषाको माध्र्मिाट कािूििमोत्तजम 
निःशलु्क त्तशक्षा पाउिे हक हिुेछ । 

(५) िेपािमा िसोिास गिे प्रत्रे्क िेपािी समिुार्िाई कािूििमोत्तजम 
आफ्िो मातभृाषामा त्तशक्षा पाउिे र त्र्सका िानग ववद्यािर् तथा शैत्तक्षक संस्था खोल्ि े
र सञ्चािि गिे हक हिुेछ । 
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३५. स्वास्थर् सम्िन्िी हक : (१) प्रत्रे्क िागररकिाई राज्र्िाट आिारभतू स्वास्थर्सेवा 
निःशलु्क प्राप्त गिे हक हिुेछ र कसैिाई पनि आकत्तस्मक स्वास्थर् सेवािाट वत्तञ्चत 
गररिे छैि । 

(२) प्रत्रे्क व्र्त्तक्तिाई आफ्िो स्वास्थर् उपचारको सम्िन्िमा 
जािकारीपाउिे हक हिुेछ । 

(३) प्रत्रे्क िागररकिाई स्वास्थर् सेवामा समाि पहुाँचको हक हिुेछ । 

(४) प्रत्रे्क िागररकिाई स्वच्छ खािेपािी तथा सरसफाइमा पहुाँचको हक 
हिुेछ । 

भाग–५ 

राज्र्को संरचिा र राज्र्शत्तक्तको िााँडफााँड 

५६. राज्र्को संरचिा : (१) संघीर् िोकतात्तन्त्रक गणतन्त्र िेपािको मूि संरचिासंघ, 

प्रिेश र स्थािीर् तह गरी तीि तहको हिुेछ । 

(२) िेपािको राज्र्शत्तक्तको प्रर्ोग संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे र्ससंवविाि 
तथा कािूि िमोत्तजम गिे छि ्। 

(३) र्ो संवविाि प्रारम्भ हुाँिाका िखत िेपािमा कार्म रहेका अिसूुची–
४ मा उल्िेख भए िमोत्तजमका त्तजल्िाहरू रहेका प्रिेश रहिेछि ्। 

(४) स्थािीर् तह अन्तगशत गाउाँपानिका, िगरपानिका र त्तजल्िा सभारहिेछि ्
। गाउाँपानिका र िगरपानिकामा रहिे वडाको संख्र्ा संघीर् कािूििमोत्तजम हिुेछ 
। 

(५) संघीर् कािूि िमोत्तजम सामात्तजक सांस्कृनतक संरक्षण वा 
आनथशकववकासका िानग ववशेष, संरत्तक्षत वा स्वार्ि क्षेत्र कार्म गिश सवकिेछ । 

(६) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे िेपािको स्वतन्त्रता, सावशभौमसिा, 
भौगोनिक अखण्डता, स्वािीिता, राविर् वहत, सवाांगीण ववकास, िहिुिीर् प्रनतस्पिाशत्मक 
िोकतात्तन्त्रक गणतन्त्रात्मक संघीर् शासि प्रणािी, मािवअनिकार तथा मौनिक हक, 

कािूिी राज्र्, शत्तक्त पथृकीकरण र निर्न्त्रण तथा सन्तिुि, िहिुता र समाितामा 
आिाररत समतामूिक समाज, समावेशी प्रनतनिनित्व र पवहचािको संरक्षण गिे छि ्
। 
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५७. राज्र्शत्तक्तको िााँडफााँड :(४) स्थािीर् तहको अनिकार अिसूुची–८ मा उत्तल्ित्तखत 
ववषर्मा निवहत रहिेछ र त्र्स्तो अनिकारको प्रर्ोग र्ो संवविाि र गाउाँ सभा वािगर 
सभािे ििाएको कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

(५) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहको साझा अनिकार अिसूुची–९ माउत्तल्ित्तखत 
ववषर्मा निवहत रहिेछ र त्र्स्तो अनिकारको प्रर्ोग र्ो संवविाि रसंघीर् कािूि, 

प्रिेश कािूि र गाउाँ सभा वा िगर सभािे ििाएको कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

(६) उपिारा (३) वा (५) िमोत्तजम प्रिेश सभा, गाउाँ सभा वा िगरसभािे 
कािूि ििाउाँिा संघीर् कािूिसाँग ििात्तझिे गरी ििाउि ुपिेछ र प्रिेश सभा, गाउाँ 
सभा वा िगर सभािे ििाएको त्र्स्तो कािूि संघीर् कािूिसाँग िात्तझएमा िात्तझएको 
हिसम्म आमान्र् हिुेछ । 

५९. आनथशक अनिकारको प्रर्ोग : (१) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे आफ्िो अनिकार 
नभत्रको आनथशक अनिकार सम्िन्िी ववषर्मा कािूि ििाउिे, वावषशक िजेट ििाउिे, 
निणशर् गिे, िीनत तथा र्ोजिा तर्ार गिे र त्र्सको कार्ाशन्वर्ि गिे छि ्। 

(३) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे आ–आफ्िो तहको िजेट ििाउिे छन्र 
प्रिेश र स्थािीर् तहिे िजेट पेश गिे समर् संघीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

(४) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे प्राकृनतक स्रोतको प्रर्ोग वा ववकासिाट 
प्राप्त िाभको समन्र्ावर्क ववतरणको व्र्वस्था गिुश पिेछ । त्र्स्तो िाभको नित्तित 
अंश रोर्ल्टी, सेवा वा वस्तकुो रूपमा पररर्ोजिा प्रभाववत क्षेत्र र स्थािीर् समिुार्िाई 
कािूि िमोत्तजम ववतरण गिुश पिेछ । 

(५) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोग गिाश स्थािीर् 
समिुार्िे िगािी गिश चाहेमा िगािीको प्रकृनत र आकारको आिारमा कािूि 
िमोत्तजमको अंश िगािी गिश प्राथनमकता दिि ुपिेछ । 

(७) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहको िजेट घाटा व्र्वस्थापि तथा अन्र्वविीर् 
अिशुासि सम्िन्िी व्र्वस्था संघीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

६०. राजस्व स्रोतको िााँडफााँड : (१) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिे आफ्िो आनथशक अनिकार 
क्षेत्र नभत्रको ववषर्मा कर िगाउि र ती स्रोतहरूिाट राजस्व उठाउि सक्िेछि ्। 
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तर साझा सूचीनभत्रको ववषर्मा र कुिै पनि तहको सूचीमा िपरेका ववषर्मा 
कर िगाउिे र राजस्व उठाउिे व्र्वस्था िेपाि सरकारिे नििाशरणगरे िमोत्तजम 
हिुेछ । 

भाग–१७ 

स्थािीर् कार्शपानिका 

२१४. स्थािीर् तहको कार्शकाररणी अनिकार : (१) स्थािीर् तहको कार्शकाररणी अनिकार 
र्ो संवविाि र संघीर् कािूिको अिीिमा रही गाउाँ कार्शपानिका वा िगर 
कार्शपानिकामा निवहत रहिेछ । 

(२) स्थािीर् कार्शकाररणी अनिकार अिसूुची–८ र अिसूुची–९िमोत्तजमको 
सूचीमा उल्िेख भए िमोत्तजम हिुेछ । 

(३) र्ो संवविाि र अन्र् कािूिको अिीिमा रही गाउाँपानिका 
रिगरपानिकाको शासि व्र्वस्थाको सामान्र् नििेशि, निर्न्त्रण र सञ्चािि गिे 
अनभभारा गाउाँ कार्शपानिका र िगर कार्शपानिकाको हिुेछ । 

(४) गाउाँपानिका र िगरपानिकाका कार्शकाररणी कार्श गाउाँकार्शपानिका र 
िगर कार्शपानिकाको िाममा हिुेछ । 

(५) उपिारा (४) िमोत्तजम गाउाँ कार्शपानिका र िगर कार्शपानिकाको 
िाममा हिुे निणशर् वा आिेश र तत्सम्िन्िी अनिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थािीर् 
कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

२१७. न्र्ावर्क सनमनत : (१) कािूि िमोत्तजम आफ्िो अनिकारक्षेत्र नभत्रका वववाि निरूपण 
गिश गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे प्रत्रे्क गाउाँपानिकामा उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा 
र प्रत्रे्क िगरपानिकामा उपप्रमखुको संर्ोजकत्वमा तीि सिस्र्ीर् एक न्र्ावर्क 
सनमनत रहिेछ । 

(२) उपिारा (१) िमोत्तजमको न्र्ावर्क सनमनतमा गाउाँ सभा वा िगरसभािाट 
आफुमध्रे्िाट निवाशत्तचत गरेका िईु जिा सिस्र्हरू रहिेछि ्। 

२१८. गाउाँ कार्शपानिका र िगर कार्शपानिकाको कार्श सञ्चािि : गाउाँ कार्शपानिकार 
िगर कार्शपानिकािाट स्वीकृत निर्माविी िमोत्तजम गाउाँ कार्शपानिका वािगर 
कार्शपानिकाको कार्श ववभाजि र कार्श सम्पािि हिुछे । 
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२१९. स्थािीर् तहको कार्शकाररणी सम्िन्िी अन्र् व्र्वस्था : र्स भागमा िेत्तखए िेत्तख 
िाहेक स्थािीर् तहको कार्शकाररणी सम्िन्िी अन्र् व्र्वस्था र्स संवविािको अिीिमा 
रही संघीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

भाग–१८ 

स्थािीर् व्र्वस्थावपका 

२२१. स्थािीर् तहको व्र्वस्थावपकीर् अनिकार : (१) र्स संवविािको अिीिमा 
रहीस्थािीर् तहको व्र्वस्थावपकीर् अनिकार गाउाँ सभा र िगर सभामा निवहतरहिेछ 
। 

(२) गाउाँ सभा र िगर सभाको व्र्वस्थावपकीर् अनिकार अिसूुची–८ र 
अिसूुची–९ िमोत्तजमको सूचीमा उल्िेख भए िमोत्तजम हिुेछ । 

२२६. कािूि ििाउि सक्िे : (१) गाउाँ सभा र िगर सभािे अिसूुची–८ र अिसूुची–
९ िमोत्तजमको सूचीमा उत्तल्ित्तखत ववषर्मा आवश्र्क कािूिििाउि सक्िेछ । 

(२) उपिारा (१) िमोत्तजम कािूि ििाउिे प्रवक्रर्ा प्रिेश कािूििमोत्तजम 
हिुेछ । 

२२७. गाउाँ सभा र िगर सभा सम्िन्िी अन्र् व्र्वस्था : गाउाँ सभा र िगर सभाकोसञ्चािि, 

िैठकको कार्शववनि, सनमनत गठि, सिस्र्को पि ररक्त हिुे अवस्था,गाउाँ सभा र िगर 
सभाका सिस्र्िे पाउिे सवुविा, गाउाँपानिका रिगरपानिकाको कमशचारी र कार्ाशिर् 
सम्िन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रिेश कािूििमोत्तजम हिुेछ । 

भाग–१९ 

स्थािीर् आनथशक कार्शप्रणािी 

२२८. कर िगाउि वा ऋण निि िपाइिे : (१) कािूि िमोत्तजम िाहेक स्थािीर्तहमा 
कुिै कर िगाउि, उठाउि र ऋण निि पाइिे छैि । 

(२) स्थािीर् तहिे आफ्िो अनिकार क्षेत्रनभत्रको ववषर्मा राविर् आनथशक 
िीनत, वस्त ु तथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम िजार, नछमेकी प्रिेश वा 
स्थािीर् तहिाई प्रनतकूि िहिुे गरी कािूि ििाई कर िगाउि सक्िेछ । 

२२९. स्थािीर् सत्तञ्चत कोष : (१) स्थािीर् तह अन्तगशतका प्रत्रे्क गाउाँपानिका र 
िगरपानिकामा एक स्थािीर् सत्तञ्चत कोष रहिेछ । त्र्स्तो कोषमा गाउाँपानिका वा 
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िगरपानिकािाई प्राप्त हिुे सिै प्रकारको राजस्व, िेपाि सरकार र प्रिेश सरकारिाट 
प्राप्त हिुे अििुाि तथा गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे निएको ऋण रकम र अन्र् 
स्रोतिाट प्राप्त हिुे रकम जम्माहिुेछ । 

(२) उपिारा (१) िमोत्तजमको स्थािीर् सत्तञ्चत कोषिाट गिश सवकिे खचश 
सम्िन्िी व्र्वस्था स्थािीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

२३०. गाउाँपानिका र िगरपानिकाको राजस्व र व्र्र्को अिमुाि : (१) र्स संवविािको 
अिीिमा रही गाउाँ कार्शपानिका र िगर कार्शपानिकािे प्रत्रे्क आनथशक वषशको 
राजस्व र व्र्र्को अिमुाि स्थािीर् कािूि िमोत्तजम गाउाँसभा वा िगर सभामा पेश 
गरी पाररत गराउि ुपिेछ । 

(२) उपिारा (१) िमोत्तजम गाउाँ कार्शपानिका वा िगर कार्शपानिकािे 
राजस्व र व्र्र्को अिमुाि पेश गिाश घाटा िजेट निमाशण गिुश पिे भएमा संघीर् 
कािूि र प्रिेश कािूि िमोत्तजम घाटा पूनतश गिे स्रोत समेतको प्रस्ताव गिुश पिेछ । 

२३२. संघ, प्रिेश र स्थािीर् तह िीचको सम्िन्ि : (१) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिीचको 
सम्िन्ि सहकाररता, सहअत्तस्तत्व र समन्वर्को नसर्द्ान्तमा आिाररत हिुेछ । 

(८) िेपाि सरकारिे आफै वा प्रिेश सरकार माफश त गाउाँकार्शपानिका वा 
िगर कार्शपानिकािाई र्ो संवविाि र संघीर् कािूििमोत्तजम आवश्र्क सहर्ोग गिश 
र नििेशि दिि सक्िेछ । त्र्स्तो नििेशिको पािि गिुश गाउाँ कार्शपानिका वा िगर 
कार्शपानिकाको कतशव्र् हिुेछ । 

२३५. संघ, प्रिेश र स्थािीर् तह िीचको समन्वर् : (१) संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहिीच 
समन्वर् कार्म गिश संघीर् संसििे आवश्र्क कािूि ििाउिेछ । 

(२) प्रिेश, गाउाँपानिका वा िगरपानिका िीच समन्वर् कार्म गिश रकुि ै
राजिीनतक वववाि उत्पन्न भएमा प्रिेश सभािे सम्ित्तन्ित गाउाँपानिका, िगरपानिका 
र त्तजल्िा समन्वर् सनमनतसाँग समन्वर् गरी त्र्स्तो वववािको समािाि गिश सक्िेछ 
। 

(३) उपिारा (२) िमोत्तजम वववाि समािाि गिे प्रवक्रर्ा र कार्शववनि प्रिेश 
कािूि िमोत्तजम हिुेछ । 

२३६. अन्तर प्रिेश व्र्ापार : र्स संवविािमा अन्र्त्र जिुसकैु कुरा िेत्तखएको भएतापनि 
एक प्रिेश वा स्थािीर् तहिाट अको प्रिेश वा स्थािीर् तहको क्षेत्रमा हिुे वस्तकुो 
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ढुवािी वा सेवाको ववस्तार वा कुिै प्रिेश वा स्थािीर् तहको क्षेत्रमा हिुे वस्तकुो 
ढुवािी वा सेवाको ववस्तारमा कुिै वकनसमको िािा अवरोि गिश वा कुिै कर, शलु्क, 

िस्तरु वा महसूि िगाउि वा त्र्स्तो सेवा वा वस्तकुो ढुवािी वा ववस्तारमा कुि ै
वकनसमको भेिभाव गिश पाइिे छैि । 

२४१. महािेखा परीक्षकको काम, कतशव्र् र अनिकार : (१) रािपनत र उपरािपनतको 
कार्ाशिर्, सवोच्च अिाित, संघीर् संसि, प्रिेश सभा, प्रिेश सरकार, स्थािीर् तह, 

संवैिानिक निकार् वा सोको कार्ाशिर्, अिाित, महान्र्ार्ानिवक्ताको कार्ाशिर् र 
िेपािी सेिा, िपेाि प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीिि, िेपाि िगार्तका सिै संघीर् र प्रिेश 
सरकारी कार्ाशिर्को िेखा कािूि िमोत्तजम निर्नमतता, नमतव्र्वर्ता, कार्शिक्षता, 
प्रभावकाररता र औत्तचत्र् समेतको ववचार गरी महािेखा परीक्षकिाट िेखापरीक्षण 
हिुेछ । 

२८५. सरकारी सेवाको गठि :(३) प्रिेश मत्तन्त्रपररषि, गाउाँ कार्शपानिका र िगर 
कार्शपानिकािे आफ्िो प्रशासि सञ्चािि गिश आवश्र्कता अिसुार कािूि िमोत्तजम 
ववनभन्न सरकारी सेवाहरूको गठि र सञ्चािि गिश सक्िेछि ्। 
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अिसूुची–८ 

(िारा ५७ को उपिारा (४), िारा २१४ को उपिारा (२), िारा २२१ को उपिारा (२) 

र िारा २२६ को उपिारा (१) साँग सम्ित्तन्ित) 

स्थािीर् तहको अनिकारको सूची 

क्र.सं ववषर्हरू 
1.  िगर प्रहरी 
2.  सहकारी संस्था 
3.  एफ. एम सञ्चािि 

4.  स्थािीर् कर (सम्पत्ति कर, घर िहाि कर, घर जग्गा रत्तजिेशि शलु्क,सवारी 
सािि कर), सेवा शलु्क िस्तरु, पर्शटि शलु्क, ववज्ञापि कर,व्र्वसार् कर, 

भनूमकर (मािपोत), िण्ड जररवािा, मिोरञ्जि कर,मािपोत संकिि 

5.  स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि 

6.  स्थािीर् तथर्ांक र अनभिेख संकिि 

7.  स्थािीर् स्तरका ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिाहरू 

8.  आिारभतू र माध्र्नमक त्तशक्षा 
9.  आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाइ 

10.  स्थािीर् िजार व्र्वस्थापि, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता 
11.  स्थािीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, नसंचाइ 

12.  गाउाँ सभा, िगर सभा, त्तजल्िा सभा, स्थािीर् अिाित, मेिनमिाप 
रमध्र्स्थताको व्र्वस्थापि 

13.  स्थािीर् अनभिेख व्र्वस्थापि 

14.  घर जग्गा ििी पजुाश ववतरण 

15.  कृवष तथा पशपुािि, कृवष उत्पािि व्र्वस्थापि, पश ुस्वास्थर्, सहकारी 
16.  ज्रे्ष्ठ िागररक, अपांगता भएका व्र्त्तक्त र अशक्तहरूको व्र्वस्थापि 

17.  िेरोजगारको तथर्ांक संकिि 

18.  कृवष प्रसारको व्र्वस्थापि, संचािि र निर्न्त्रण 

19.  खािेपािी, सािा जिववद्यतु आर्ोजिा, वैकत्तल्पक ऊजाश 
20.  ववपि व्र्वस्थापि 

21.  जिािार, वन्र्जन्त,ु खािी तथा खनिज पिाथशको संरक्षण 

22.  भाषा, संस्कृनत र िनितकिाको संरक्षण र ववकास 
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अिसूुची–९ 

(िारा ५७ को उपिारा (५), िारा १०९, िारा १६२ को उपिारा (४), िारा १९७, 
िारा २१४ को उपिारा (२), िारा २२१ को उपिारा (२) र िारा २२६ को 

उपिारा (१) साँग सम्ित्तन्ित) 

संघ, प्रिेश र स्थािीर् तहको अनिकारको साझा सूची 

क्र.सं ववषर्हरू 
1.  सहकारी 
2.  त्तशक्षा, खेिकूि र पत्रपनत्रका 
3.  स्वास्थर् 

4.  कृवष 

5.  ववद्यतु, खािपेािी, नसंचाइ जस्ता सेवाहरू 

6.  सेवा शलु्क, िस्तरु, िण्ड जररवािा तथा प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त 
रोर्ल्टी, पर्शटि शलु्क 

7.  वि, जंगि, वन्र्जन्त,ु चराचरुुंगी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ाशवरण तथा 
जैववक वववविता 

8.  खािी तथा खनिज 

9.  ववपि व्र्वस्थापि 

10.  सामात्तजक सरुक्षा र गरीिी निवारण 

11.  व्र्त्तक्तगत घटिा, जन्म, मतृ्र्,ु वववाह र तथर्ांक 

12.  परुातत्व, प्राचीि स्मारक र संग्रहािर् 

13.  सकुुम्िासी व्र्वस्थापि 

14.  प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त रोर्ल्टी 
15.  सवारी सािि अिमुनत 
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ख) स्थािीर् सरकार संचािि ऐि, २०७४ 

िगरपानिकाको अनिकार : (१) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकाको एकि अनिकार 
संवविािको अिसूुची-८ मा उल्िेख भए िमोत्तजम हिुेछ। 

(२) उपिफा (१) को सवशसामान्र्तामा प्रनतकूि असर िपिे गरी िगरपानिकाको 
काम, कतशव्र् र अनिकार िेहार् िमोत्तजम हिुेछ :- 

क) िगर प्रहरी 
(१) िगर प्रहरीको गठि, सञ्चािि, व्र्वस्थापि, निर्मि तथा िगर प्रहरी 

सम्िन्िी िीनत, कािूि र मापिण्डको निमाशणतथा कार्ाशन्वर्ि, 

(२) िेहार्का कार्शमा सहर्ोग परु् र्ाउिको िानग िगर प्रहरीको पररचािि 
गिश सक्िे :- 

(क) गाउाँपानिका वा िगरपानिकाको िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा 
निणशर् कार्ाशन्वर्ि, 

(ख) गाउाँपानिका वा िगरपानिकाको सम्पत्तिको सरुक्षा र संरक्षण, 
(ग)  स्थािीर्स्तरमा हिुे सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवशको 

सरुक्षा व्र्वस्थापि, 

(घ) स्थािीर् िजार तथा पावकश ङ्गस्थिको रेखिेख र व्र्वस्थापि, 
(ङ) गाउाँ वा िगर सरसफाई सम्िन्िी मापिण्डको कार्ाशन्वर्ि, 
(च)  न्र्ावर्क सनमनतिे गरेका नमिापत्र तथा निणशर्को कार्ाशन्वर्ि, 

(छ) सावशजनिक ऐिािी र पती जग्गा, सावशजनिक भवि, सम्पिा तथा 
भौनतक पूवाशिारको संरक्षण र सरुक्षा, 

(ज) ववपद् व्र्वस्थापि सम्िन्िी खोजी, उर्द्ार, राहत तथा पिुस्थाशपिा, 
(झ) अिनिकृत ववज्ञापि तथा होनडङ्ग िोडश निर्न्त्रण, 
(ञ) छाडा पश ुचौपार्ाको निर्न्त्रण, 
(ट) अिनिकृत निमाशण तथा सावशजनिक सम्पत्ति अनतक्रमण रोकथाम 

तथा निर्न्त्रण, 
(ठ)  कार्शपानिकािे तोकेको अन्र् कार्श। 

ख) सहकारी संस्था 
(१) सहकारी संस्था सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्डको निमाशण, 

कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 



14 
 

(२) सम्ित्तन्ित गाउाँपानिका तथा िगरपानिकाको भौगोनिक क्षेत्रनभत्र 
सञ्चािि हिुे सहकारी संस्थाको िताश, अिमुनत, खारेजी र ववघटि, 

(३)  सहकारी वचत तथा ऋण पररचािि सम्िन्िी स्थािीर् मापिण्ड नििाशरण 
र निर्मि, 

(४) सहकारी सम्िन्िी राविर्, केन्रीर्, ववषर्गत, प्रािेत्तशक र स्थािीर् संघ 
संस्थासाँग समन्वर् र सहकार्श, 

(५) सहकारी सम्िन्िी स्थािीर् तथर्ाङ्क व्र्वस्थापि र अध्र्र्ि अिसुन्िाि, 

(६) स्थािीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अनभववृर्द्, 

(७) स्थािीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्शि, पररचािि र ववकास। 

ग) एफ.एम. सञ्चािि 

(१) एक सर् वाटसम्मको एफ. एम. रेनडर्ो सञ्चािि अिमुनत, िवीकरण, 
निर्मि र खारेजी, 

(2) प्रिेश कािूिको अिीिमा रही एफ.एम. सञ् चािि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

घ) स्थािीर् कर, सेवा शलु्क तथा िस्तरु 

(१)   सम्पत्तिकर, घर िहाि कर, घर जग्गा रत्तजिेशि शलु्क, सवारी सािि 
कर, सेवा शलु्क िस्तरु, पर्शटि शलु्क, ववज्ञापि कर, व्र्वसार् कर, 

भनूमकर (मािपोत), मिोरञ्जि करसम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड,कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 
(२)  स्थािीर्पूवाशिार तथा सेवाको शलु्क नििाशरण, सङ्किि र व्र्वस्थापि, 
(३)  टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ािोनिङ्ग, िञ्जी जम्प, त्तजपफ्िार्र, र् र्ात्तफ्टङ्ग, 

मोटरिोट, केविुकार सेवा िगार्त अन्र् जि तथास्थि क्षेत्रमा सञ्चािि 
हिुे िवीि पर्शटकीर् सेवा तथा साहनसक खेिको शलु्क, 

(४)  जडीिटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर नििाशरण तथा सङ्किि, 
(५) स्थािीर्राजस्वको आिार ववस्तार तथा प्रवर्द्शि, 
(६) ढुङ्गा, नगट्टी, वािवुा, माटो, काठ िाउरा, जराजरुी, स्िेट, खरीढुङ्गा आदि 

प्राकृनतक एवं खािीजन्र् वस्तकुो निक्री तथा निकासी शलु्क िस्तरु 
सङ्किि, 

(७)  नसफाररस, िताश, अिमुनत, िवीकरण आदिको शलु्क, िस्तरु नििाशरण र 
सङ्किि, 

(८) स्थािीर् राजस्व प्रवर्द्शिका िानग प्रोत्साहि, 
(९)  राजस्वसूचिा तथा तथर्ाङ्कको आिाि प्रिाि, 
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(१०)  सङ् घीर् तथा प्रिेश कािूिको अिीिमा रही स्थािीर्तहमा राजस्व 
चहुावट निर्न्त्रण सम्िन्िी िीनत,कािूि,मापिण्ड र निर्मि, 

(११)  स्थािीर् पूवाशिार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क िस्तरु सम्िन्िी िीनत, 
कािूि, मापिण्ड र निर्मि, 

(१२)  मािपोत सङ्किि, 
(१३) कर तथा सेवा शलु्क सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ङ) स्थािीर्सेवाको व्र्वस्थापि 

(1)  स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि सम्िन्िी िीनत, मापिण्ड, सेवा शतश, र्ोजिा, 
कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

(2)  संवविािको िारा ३०२ को उपिारा (२) िमोत्तजम समार्ोजि भएका 
कमशचारीको व्र्वस्थापि, उपर्ोग र समन्वर्, 

(3)  सङ्गठि ववकास,जिशत्तक्त व्र्वस्थापि र वतृ्ति ववकास, 
(4)  स्थािीर् कािूि िमोत्तजम सङ्गठि तथा व्र्वस्थापि सवेक्षण गरी सङ्गठि 

संरचिा तथा िरिन्िी नििाशरण, 
(5) स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापिमा सूचिा तथा सञ्चार प्रववनिको उपर्ोग, 

प्रवर्द्शि र निर्मि, 
(6) जिशत्तक्त व्र्वस्थापि तथा वतृ्ति ववकास, 
(७)  स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

च) स्थािीर् तथर्ाङ्क र अनभिेख सङ्किि 

(1)  स्थािीर्तथर्ाङ्कसम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र 
निर्मि, 

(2)  आिारभतू तथर्ाङ्क सङ्किि र व्र्वस्थापि, 
(3)  जन्म, मतृ्र्,ु वववाह, सम्िन्ि ववच्छेि, िसाइाँसराइ िताश र पाररवाररक 

िगतको अनभिेख तथा पञ्जीकरण व्र्वस्थापि, 
(4)  सूचिा तथा सञ्चार, प्रववनिर्कु्त आिारभतू तथर्ाङ्कको सङ्किि र 

व्र्वस्थापि, 
(5)  स्थािीर् तथर्ाङ्क र अनभिेख सङ्किि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

छ) स्थािीर् स्तरका ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिा 
(1)  ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिा सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्डतजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि, मूल्र्ाङ्कि र निर्मि, 
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(2) आनथशक, सामात्तजक, सांस्कृनतक, वातावरणीर्, प्रववनि र पूवाशिारजन्र् 
ववकासका िानग आवश्र्क आर्ोजिा तथा पररर्ोजिाहरूको तजुशमा, 
कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि, 

(3)  आर्ोजिाको अध्र्र्ि, अिसुन्िाि तथाप्रभाव मूल्र्ाङ्कि, 
(4)  सम्भाव्र् प्राकृनतक श्रोत तथा साििको पवहचाि तथा अनभिेख 

व्र्वस्थापि, 
(5)  सङ् घीर् तथा प्रिेश कािूिको अिीिमा रही शहरीववकास, िस्ती 

ववकास र भवि सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा सो सम्िन्िी 
र्ोजिातजुशमा, आर्ोजिा पवहचाि, अध्र्र्ि, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

(6)  राविर्भविसंवहता तथा मापिण्ड िमोत्तजम भवि निमाशण अिमुनत, 

अिगुमि र निर्मि, 
(7)  सरकारी भवि,ववद्यािर्, सामिुावर्क भवि, सभागहृ र अन्र् सावशजनिक 

भवि तथा संरचिाको निमाशण र ममशत सम्भार तथा सञ्चािि र 
व्र्वस्थापि, 

(8)  सङ् घीर्र प्रिेशस्तरीर् आर्ोजिा तथा पररर्ोजिाको कार्ाशन्वर्िमा 
समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोग, 

(9)  सरुत्तक्षतिस्ती ववकास सम्िन्िी िीनत, र्ोजिा, कार्शक्रम तजुशमा, 
कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि, निर्मि र मूल्र्ाङ्कि, 

(१०)  सावशजनिक निमाशण कार्शको िानग प्रचनित कािूि िमोत्तजमको “घ” 
वगशको इजाजतपत्रको जारी, िवीकरण तथा खारेजी, 

(११)  पर्शटि क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रवर्द्शि सम्िन्िी आर्ोजिाहरूको 
पवहचाि, कार्ाशन्वर्ि, व्र्वस्थापि, अिगुमि तथा निर्मि, 

(१२)  िवीि पर्शटकीर् सेवा तथा कार्शहरू सम्िन्िी आर्ोजिाहरूको 
पवहचाि, कार्ाशन्वर्ि, व्र्वस्थापि, अिगुमि तथा निर्मि, 

(१३)  ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिा सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ज) आिारभतू र माध्र्नमक त्तशक्षा 
(1)  प्रारत्तम्भक िाि ववकास तथा त्तशक्षा,आिारभतू त्तशक्षा, अनभभावक त्तशक्षा, 

अिौपचाररक त्तशक्षा, खिुा तथा वैकत्तल्पक निरन्तर नसकाइ,सामिुावर्क 
नसकाइर ववशेष त्तशक्षा सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा तजुशमा, 
कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि, मूल्र्ाङ्कि र निर्मि, 
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(२) सामिुावर्क, संस्थागत, गठुी र सहकारी ववद्यािर् स्थापिा, अिमुनत, 
सञ्चािि, व्र्वस्थापि तथा निर्मि, 

(३) प्राववनिक त्तशक्षा तथा व्र्ावसावर्क तानिमको र्ोजिा तजुशमा, सञ्चािि, 

अिमुनत, अिगुमि, मूल्र्ाङ्कि र निर्मि, 

(४)  मातभृाषामा त्तशक्षा दििे ववद्यािर्को अिमुनत,अिगुमि तथा निर्मि, 

(५)  गानभएका वा िन्ि गररएका ववद्यािर्हरूको सम्पत्ति व्र्वस्थापि, 

(६) गाउाँ तथा िगर त्तशक्षा सनमनत गठि तथा व्र्वस्थापि, 

(७) ववद्यािर् व्र्वस्थापि सनमनत गठि तथा व्र्वस्थापि, 
(८) ववद्यािर्को िामाकरण, 
(9)  सामिुावर्क ववद्यािर्को जग्गाको स्वानमत्व, सम्पत्तिको अनभिेख, 

संरक्षण र व्र्वस्थापि, 
(१0) ववद्यािर्को गणुस्तर अनभव[वर्द् तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण, 

(१1)  सामिुावर्क ववद्यािर्को त्तशक्षक तथा कमशचारीको िरिन्िी नमिाि, 
(१2) ववद्यािर्को िक्साङ्कि, अिमुनत, स्वीकृनत, समार्ोजि तथा निर्मि, 
(१3) सामिुावर्क ववद्यािर्को शैत्तक्षक पूवाशिार निमाशण, ममशत सम्भार, 

सञ्चािि र व्र्वस्थापि, 

(१4) आिारभतू तहको परीक्षा सञ्चािि, अिगुमि तथा व्र्वस्थापि, 

(15) ववद्याथी नसकाई उपिब्िीको परीक्षण र व्र्वस्थापि, 

(१6)  निःशलु्क त्तशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहि तथा छात्रवतृ्तिको व्र्वस्थापि, 

(17) टू्यसि, कोत्तचङ्ग जस्ता ववद्यािर् िावहर हिुेअध्र्ापि सेवाको अिमुनत 
तथा निर्मि, 

(18)  स्थािीर्स्तरको शैत्तक्षक ज्ञाि, सीप र प्रववनिको संरक्षण, प्रवर्द्शि र 
स्तरीकरण, 

(19) स्थािीर् पसु्तकािर् र वाचिािर्को सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि, 
(20) माध्र्नमक तहसम्मको शैत्तक्षक कार्शक्रमको समन्वर् र निर्मि, 
(२1) सामिुावर्क ववद्यािर्िाई दििे अििुाि तथा सोको िजेट व्र्वस्थापि, 

ववद्यािर्को आर् व्र्र्कोिेखा अिशुासि कार्म, अिगुमि र निर्मि, 
(२2)  त्तशक्षण नसकाइ, त्तशक्षक र कमशचारीको तानिम तथा क्षमताववकास, 
(२3)  अनतररक्त शैत्तक्षक वक्रर्ाकिापको सञ्चािि। 

झ) आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाई 
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(1)  आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाई तथा पोषण सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, र्ोजिाको तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि तथा निर्मि, 

(2) आिारभतू स्वास्थर्, प्रजिि स्वास्थर् र पोषण सेवाको सञ्चािि र 
प्रवर्द्शि, 

(3) अस्पताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापिा तथा सञ्चािि, 

(4) स्वास्थर् सेवा सम्िन्िी भौनतक पूवाशिार ववकास तथा व्र्वस्थापि, 

(5) स्वच्छ खािेपािी तथा खाद्य पिाथशको गणुस्तर र वार् ुतथा ध्वनिको 
प्रिूषण निर्न्त्रण र निर्मि, 

(6) सरसफाई सचेतिाको अनभव[वर्द् र स्वास्थर्जन्र् फोहोरमैिाको 
व्र्वस्थापि, 

(7)  स्वास्थर्जन्र् फोहरमैिा सङ्किि, पिुःउपर्ोग, प्रशोिि, ववसजशि र सोको 
सेवा शलु्क नििाशरण र निर्मि, 

(8)  रक्त सञ्चार सेवातथा स्थािीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा सञ्चािि, 

(9) औषनि पसि सञ्चािि,अिमुनत, अिगुमि र निर्मि, 

(10)  सरसफाई तथा स्वास्थर् क्षते्रिाट निष्कानसत फोहोरमैिा व्र्वस्थापिमा 
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वर्, सहकार्श र साझेिारी, 

(१1) पररवार निर्ोजि तथा माततृ्तशश ु कल्र्ाण सम्िन्िी सेवा सञ्चािि, 
अिमुनत, अिगुमि तथा निर्मि, 

(१2) मवहिा तथा िाििानिकाको कुपोषण न्रू्िीकरण, रोकथाम, निर्न्त्रण 
र व्र्वस्थापि। 

ञ) स्थािीर् िजार व्र्वस्थापि, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता 
(1)  स्थािीर् व्र्ापार, वस्तकुो माग, आपूनतश तथा अिगुमि, उपभोक्ता 

अनिकार तथा वहत सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, कार्ाशन्वर्िर 
निर्मि, 

(2)  िजार तथा हाटिजार व्र्वस्थापि, 
(3)  स्थािीर्वस्तहुरूको उत्पािि, आपूनतश तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्र् 

नििाशरण र अिगुमि, 
(4)  स्थािीर्व्र्ापाररवात्तणज्र् सम्िन्िी पूवाशिार निमाशण, 
(5)  स्थािीर्वस्त ुर सेवा व्र्ापारको मूल्र् तथा गणुस्तरको अिगुमि र 

निर्मि, 
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(6)  स्थािीर्स्तरका व्र्ापाररक फमशको िताश, अिमुनत, िवीकरण, खारेजी, 
अिगुमि र निर्मि, 

(7)  स्थािीर् व्र्ापारको तथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्ि अिसुन्िाि, 
(8)  निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वर् र सहकार्श, 
(9)  स्थािीर् व्र्ापार प्रवर्द्शि, सहजीकरण र निर्मि, 
(10)  स्थािीर् िौवर्द्क सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्द्शि रअनभिेखाङ्कि, 
(11)  उपभोक्ता सचेतिा अनभववृर्द्,ित्तक्षत उपभोक्ताको िगत व्र्वस्थापि र 

स्थािीर् वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण, 
(12) वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, र्ोजिा तजुशमा तथा त्र्सको  कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र 
निर्मि, 

(13) स्थािीर्स्तरमा वातावरणीर् जोत्तखम न्रू्िीकरण, 
(14) स्थािीर्स्तरमा जिस्वास्थर्मा प्रनतकूि असर पिे वकनसमका उपभोग्र् 

वस्तकुो िेचववखि र उपभोग तथा वातावरणीर् प्रिूषण र हानिकारक 
पिाथशहरूको निर्न्त्रण, अिगुमि तथा निर्मि, 

(15) स्थािीर्स्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैिा व्र्वस्थापि, 

(16) स्थािीर्स्तरमा न्रू्ि कािशिमूखी तथा वातावरणमैत्री ववकास 
अविम्िि, 

(17) स्थािीर्स्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवशर्द्ि, 
(18) स्थािीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र नििाशरण र व्र्वस्थापि, 
(१९) स्थािीर् िजार व्र्वस्थापि, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता 

सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ट) स्थािीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र नसाँचाइ 

(1)  स्थािीर्, ग्रामीण तथा कृवष सडक र नसाँचाइ सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड तथा सो सम्िन्िी र्ोजिा तजुशमा,कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र 
निर्मि, 

(२)  स्थािीर्, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोिङु्गे पिू, पिेुसा,नसाँचाइ र 
तटिन्िि सम्िन्िी गरुुर्ोजिाको तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, ममशत, सम्भार 
रनिर्मि, 

(3)  स्थािीर्स्तरका नसाँचाइ प्रणािीको निमाशण, सञ्चािि, रेखिेख, ममशत 
सम्भार, स्तरोन्ननत, अिगुमि र निर्मि, 
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(4)  र्ातार्ात सरुक्षाको व्र्वस्थापि र निर्मि, 
(५)   स्थािीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडकसम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ठ) गाउाँ सभा, िगर सभा, मेिनमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापि 

(1)  गाउाँसभा वा िगरसभा सम्िन्िी िीनत, कािूि र कार्शववनि, 
(2)  स्थािीर्स्तरका ववषर् क्षते्रगत िीनत तथा रणिीनत,आवनिक तथा 

वावषशक र्ोजिा,कार्शक्रम र िजेट स्वीकृनत, 
(3)  सभाका सनमनतहरूको गठि र सञ्चािि, 
(4) स्थािीर् तहिीच साझा सरोकार तथा साझेिारीका ववषर्मा संर्कु्त 

सनमनत गठि, 
(5) कार्शपानिका तथा न्र्ावर्क सनमनतिाट सभामा प्रस्ततु प्रनतवेििमानथ 

छिफि तथा सो सम्िन्िमा आवश्र्क नििेशि, 
(6) ववकास र्ोजिा तथा कार्शक्रमको प्रभावकारी कार्ाशन्वर्ि तथा 

सशुासिको िानग कार्शपानिकािाई नििेशि, 
(७)  गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािाई आनथशक व्र्र्भार पिे ववषर्को 

निर्मि, 
(८)  स्थािीर् मेिवपिाप र मध्र्स्थता, 
(९)   गाउाँ सभा, िगर सभा, मेिनमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापि सम्िन्िी 

अन्र् कार्श। 

ड) स्थािीर् अनभिेख व्र्वस्थापि 

(1)  स्थािीर्अनभिेख व्र्वस्थापि सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिाको 
निमाशण, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र निर्मि, 

(२) जिसात्तङ्ख्र्क, प्राकृनतक, आनथशक, सामात्तजक, सांस्कृनतक, भौनतक 
पूवाशिार, रोजगारीको अवस्था, कूि ग्राहस्थर् उत्पािि, प्रनतव्र्त्तक्त आर्, 

मािव ववकासतथा िैवङ्गक सशक्तीकरण सूचकाङ्क, राजश्व तथा 
आर्व्र्र्समेतको तथर्ाङ्क सङ्किि र प्रशोिि गरी िवीितम प्रववनिर्कु्त 
र राविर् तथा स्थािीर् सूचिा प्रणािीमा आवर्द्ता र पाश् वश त्तचत्र तथा 
श्रोत िक्साको अद्यावनिक अनभिेखि, 

(३) सूचिा तथा अनभिेख केन्रको स्थापिा तथा सञ्चािि, 
(४) सावशजनिक सम्पत्ति, सामिुावर्क सम्पत्ति,भवि, सडक, पसि, 

व्र्वसार्को वववरण सवहतको अद्यावनिक अनभिेख, 
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(५) आफ्िो क्षेत्रनभत्र सम्पन्न भएका तथा चाि ुर्ोजिाको वववरण र त्र्स्तो 
र्ोजिाको  सम्पत्तिको अद्यावनिक अनभिेखि, 

(६) स्थािीर् अनभिेख व्र्वस्थापिमा िवीितम सूचिा प्रववनिको उपर्ोग, 
(७)   स्थािीर् अनभिेख व्र्वस्थापि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ढ) जग्गा ििी िताश प्रमाणपजुाश ववतरण 

(1)  स्थािीर् जग्गाको िाप िक्सा, वकिाकाट, हाि साववक, रत्तजिेशि 
िामसारी  तथा िात्तखि खारेज, 

(2) जग्गा ििी िताश प्रमाणपजुाश ववतरण तथा िगत व्र्वस्थापि, 
(3)  भनूमकोवगीकरण अिसुारको िगत, 
(4)  सावशजनिक प्रर्ोजिका िानग जग्गा प्रानप्त, मआुब्जा नििाशरण तथा 

ववतरणमा समन्वर् रसहजीकरण, 
(५)   िापी िक्सा तथा जग्गाको स्वानमत्व नििाशरण कार्शमा समन्वर् र 

सहजीकरण, 

(६)   जग्गा ििी िताश प्रमाणपजुाश ववतरण सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ण) कृवष तथा पशपुािि,कृवष उत्पािि व्र्वस्थापि, पश ुस्वास्थर्, सहकारी 
(1)  कृवष तथा पशपुािि, कृवष उत्पािि व्र्वस्थापि र पश ु स्वास्थर् 

सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि 
र निर्मि, 

(2)  कृवष तथा पशपुन्छी िजार सूचिा, िजार तथा हाटिजारको पूवाशिार 
निमाशण, सािा नसाँचाइ निमाशण,तानिम, प्रववनि प्रसार, प्राववनिक टेवा, कृवष 
सामग्री आपूनतश र कृषक क्षमता ववकास कार्शक्रमको सञ्चािि, अिगुमि 
र निर्मि, 

(3)  कृवष तथा पशपुक्षीजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको 
निर्न्त्रण, 

(4)  पशपुक्षीत्तचवकत्सा सेवाको व्र्वस्थापि, 
(5)  कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवर्द्शि, 
(6) पशिुश्ल सिुार पर्द्नतको ववकास रव्र्वस्थापि, 
(7) उच्च मूल्र्र्कु्त कृवषजन्र् वस्तकुो प्रवर्द्शि, ववकास तथा िजारीकरण, 
(8) स्थािीर्चरि तथा खकश  ववकास र व्र्वस्थापि, 
(9)  पशआुहारको गणुस्तर निर्मि, 



22 
 

(10)  स्थािीर्स्तरमा पशपुक्षी सम्िन्िी तथर्ाङ्कको व्र्वस्थापि र सूचिा 
प्रणािी, 

(11)  पश ुििशािार शीत भण्डारणको व्र्वस्थापि र निर्मि, 
(12)  पशपुक्षी सम्िन्िी िीमा र कजाश सहजीकरण, 
(13) पशपुािि तथा पश ुस्वास्थर् सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

त) जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त र अशक्तहरूको व्र्वस्थापि 

(1) संघ र प्रिेश कािूिको अिीिमा रही सामात्तजक सरुक्षा कार्शक्रमको 
कार्ाशन्वर्ि, सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि, 

(2) जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त तथाअसहार्को िगत 
अद्यावनिक, पररचर्पत्र ववतरण, सामात्तजक सरुक्षा तथा सवुविाको 
व्र्वस्थापि तथा ववतरण, 

(3) जेष्ठ िागररक क्िव, दिवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रर् केन्रको 
सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि, 

(4) संघ तथा प्रिेशसाँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पिुस्थाशपिा केन्र, ज्रे्ष्ठ 
िागररक केन्र तथा अशक्त स्र्ाहार केन्रको सञ्चािि र व्र्वस्थापि, 

(५)  सडक िाििानिका, अिाथ, असहार्, अशक्त र मािनसक असन्तिुि 
भएका व्र्त्तक्तहरूको पिुस्थाशपिा केन्रको सञ्चािि, व्र्वस्थापि, 
अिगुमि र निर्मि, 

(६) जेष्ठिागररक, अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त र अशक्तहरूको व्र्वस्थापि 
सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

थ) िेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किि 

(1)  रोजगार तथा िेरोजगार श्रमशत्तक्तको तथर्ाङ्क सङ्किि, प्रशोिि रसूचिा 
प्रणािीको स्थापिा, 

(2)  स्थािीर्स्तरमा रहेका स्विेशी तथा वविेशी श्रनमकको िगत सङ्किि 
तथा सूचिा व्र्वस्थापि, 

(३) ववनभन्न क्षेत्र तथा ववषर्का िक्ष जिशत्तक्तको तथर्ाङ्क सङ्किि तथा 
व्र्वस्थापि, 

(४)  सरुत्तक्षत वैिेत्तशक रोजगारी र वैिेत्तशक रोजगारीमा रहेको श्रमशत्तक्तको 
सूचिा तथा तथर्ाङ्कको सङ्किि तथा व्र्वस्थापि, 

(५) रोजगार सूचिा केन्रको व्र्वस्थापि तथा सञ्चािि, 
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(६) वैिेत्तशक रोजगारीमा जािे श्रमशत्तक्तको िानग वविीर् साक्षरता र 
सीपमूिक तािीमको सञ्चािि, 

(७) वैिेत्तशक रोजगारीिाट फकेका व्र्त्तक्तहरूको सामात्तजक पिुः 
एकीकरण, 

(८) वैिेत्तशक रोजगारीिाट प्राप्त ज्ञाि, सीप र उद्यमशीिताको उपर्ोग, 
(९)   िेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ि) कृवष प्रसारको व्र्वस्थापि, सञ्चािि र निर्न्त्रण 

(1)  कृवषप्रसार सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा,कार्ाशन्वर्ि, 

अिगुमि र निर्मि, 

(2)  कृवष प्रसार तथा जिशत्तक्तको प्रक्षेपण, व्र्वस्थापि र पररचािि, 
(3)  कृषकहरूको क्षमता अनभववृर्द्, प्राववनिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र 

सशक्तीकरण, 
(4)  कृवष निउववजि, िश्ल, मिखाि र रसार्ि तथा औषनिहरूको 

आपूनतश,उपर्ोग र निर्मि, 
(5)  कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्िन्िी स्थािीर् संघसंस्थाहरूको 

समन्वर्, व्र्वस्थापि र निर्मि, 
(6)  स्थािीर् स्तरमा कृवष सम्िन्िी प्रववनिको संरक्षण र हस्तान्तरण, 
(7)  कृवष सम्िन्िी सूचिाको प्रचारप्रसार, 
(8)  स्थािीर् स्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्र्वस्थापि, 

(९) प्राङ्गाररक खेती तथा मिको प्रवर्द्शि र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृवष प्रसारको व्र्वस्थापि, सञ्चािि र निर्न्त्रणसम्िन्िी अन्र् कार्श। 

ि) खािेपािी, सािा जिववद्यतु आर्ोजिा, वैकत्तल्पक उजाश 
(1)  स्थािीर् खािेपािी सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि 

र निर्मि, 
(2) खािेपािी महसिु नििाशरण र खािेपािी सेवा व्र्वस्थापि, 
(3) एक मेगावाटसम्मका जिववद्यतु आर्ोजिा सम्िन्िी स्थािीर्स्तरको 

िीनत, कािूि, मापिण्ड,र्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र निर्मि, 
(4) स्थािीर्तहमा वैकत्तल्पक ऊजाश सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा 

तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि निर्मि, 
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(5) स्थािीर् ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापि, सञ्चािि, 

अिगुमि र निर्मि, 
(6) स्थािीर्तहमा वैकत्तल्पक ऊजाश सम्िन्िी प्रववनि ववकास र हस्तान्तरण, 

क्षमता अनभववृर्द् र प्रवर्द्शि, 
(7) खािेपािी, सािा जिववद्यतु आर्ोजिा तथा वैकत्तल्पक उजाश सम्िन्िी 

अन्र् कार्श। 

ि) ववपद् व्र्वस्थापि 

(1)  ववपद् व्र्वस्थापि सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिाको 
कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र निर्मि, 

(2) स्थािीर्स्तरमा ववपद् पूवश तर्ारी तथा प्रनतकार्श र्ोजिा, पूवश सूचिा 
प्रणािी, खोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूवश भण्डारण, ववतरण र 
समन्वर्, 

(3) स्थािीर्तटिन्ि, ििी र पवहरोको निर्न्त्रण तथा ििीको व्र्वस्थापि 
र निर्मि, 

(4) ववपद् जोत्तखम क्षेत्रको िक्साङ्कि तथािस्तीहरूको पवहचाि र 
स्थािान्तरण, 

(5) ववपद् व्र्वस्थापिमा संघ, प्रिेश र स्थािीर् समिुार्, संघसंस्था तथा 
निजी क्षेत्रसाँग सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्श, 

(6) ववपद् व्र्वस्थापि कोषको  स्थापिा तथा सञ्चािि र स्रोत साििको 
पररचािि, 

(7) ववपद् जोत्तखम न्रू्िीकरण सम्िन्िी स्थािीर्स्तरका आर्ोजिाको 
तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र निर्मि, 

(8) ववपद् पिात स्थािीर्स्तरको पिुस्थाशपिा रपिुनिशमाशण, 
(9) स्थािीर्स्तरको ववपद् सम्िन्िी तथर्ाङ्क व्र्वस्थापि र अध्र्र्ि 

अिसुन्िाि, 

(10) स्थािीर् आपतकािीि कार्श सञ्चािि प्रणािी, 
(११) समिुार्मा आिाररत ववपद् व्र्वस्थापि सम्िन्िी कार्शक्रमको सञ्चािि, 

(१२) ववपद् व्र्वस्थापि सम्िन्िी अन्र् कार्श। 
 

प) जिािार, वन्र्जन्त,ु खािी तथा खनिज पिाथशको संरक्षण 
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(1)  जिािार, वन्र्जन्त,ु खािी तथा खनिज पिाथशको संरक्षण सम्िन्िी 
स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा र्ोजिाको कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

(2) पािी महुािको संरक्षण, 
(3) सामिुावर्क भ-ूसंरक्षण र सोमा आिाररत आर् आजशि कार्शक्रम, 
(४) भ-ूसंरक्षण र जिािार व्र्वस्थापि जन्र् सामिुावर्क अिकूुिि, 
(5) खािी तथा खनिज पिाथश सम्िन्िी सूचिा तथा तथर्ाङ्क सङ्किि, 
(6) िहमूुल्र् िात,ु पत्थर तथा खनिज पिाथशको संरक्षण र सम्वर्द्शिमा 

सहर्ोग, 
(7)  ढुङ्गा, नगट्टी, िािवुा, माटो, तथा स्िेट जस्ता खािीजन्र् वस्तकुो सवेक्षण, 

उत्खिि ् तथा उपर्ोगको िताश, अिमुनत, िवीकरण, खारेजी 
रव्र्वस्थापि, 

(8) भौगनभशक िक्सा प्रकाशि। 

फ) भाषा, संस्कृनत र िनितकिाको संरक्षण र ववकास 

(1)  भाषा, संस्कृनत र िनितकिाको संरक्षण र ववकास सम्िन्िी 
स्थािीर्स्तरको िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र 
निर्मि, 

(2)  परुातत्त्व, प्राचीि स्मारक तथा सङ्ग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार,  प्रवर्द्शि 
र ववकास, 

(3)  परम्परागत जात्रा तथा पवशको सञ्चािि र व्र्वस्थापि, 
(४)  प्रचनित कािूि निरुर्द्का कुरीनत तथा कुसंस्कार निरुर्द् सामात्तजक 

पररचािि सम्िन्िी कार्श, 
(५)  भाषा, संस्कृनत र िनितकिाको संरक्षण र ववकास सम्िन्िी अन्र् 

कार्श। 
(3) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे संघ तथा प्रिेशसाँगको सहकार्शमा प्रर्ोग गिे 

साझा अनिकार संवविािको अिसूुची-९ मा उल्िेख भए िमोत्तजम हिुेछ। 

(4) उपिफा (3) को सवशसामान्र्तामा प्रनतकूि असर िपिे गरी िेहार्को ववषर्मा 
संघ तथा प्रिेश कािूिको अिीिमा रही गाउाँपानिका तथा िगरपानिकाको काम, कतशव्र् र 
अनिकार िेहार् िमोत्तजम हिुेछ :- 

क) खेिकुि र पत्रपनत्रका 
(१) स्थािीर् स्तरका खेिकुिको संरचिाको पूवाशिार निमाशण, सञ्चािि तथा 

ववकास, 
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(२) स्थािीर् स्तरका खेिकुि प्रशासि तथा संघसंस्थाको निर्मि र 
समन्वर्, 

(३) खेिकुिको ववकास र प्रवर्द्शि, 
(४) खेिकुि प्रनतर्ोनगता आर्ोजिा र सहभानगता, 
(५) खेिकुि सम्िन्िी पूवाशिारको ववकास, 
(६) स्थािीर्तहका पत्रपनत्रकाको िताश,अनभिेख तथा निर्मि। 

ख) स्वास्थर् 

(1)  सङ् घीर् तथा प्रिेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापिण्ड िमोत्तजम स्थािीर् स्तरको 
स्वास्थर् सम्िन्िी िक्ष्र् र गणुस्तर नििाशरण, 

(२) जिरि अस्पताि, िनसशङ्ग होम, नििािकेन्र तथा अन्र् स्वास्थर् 
संस्थाहरु र त्तक्िनिक िताश सञ्चािि अिमुनत र निर्मि, 

(३) स्थािीर् स्तरमा औषनिजन्र् विस्पनत, जडीिटुी र अन्र् औषनिजन्र् 
वस्तकुो उत्पािि, प्रशोिि र ववतरण, 

(४) स्वास्थर् िीमा िगार्तका सामात्तजक सरुक्षा कार्शक्रमको व्र्वस्थापि, 
(५) स्थािीर् स्तरमा औषनि तथा अन्र् मेनडकि उत्पाििहरूको न्रू्ितम 

मूल्र् नििाशरण र निर्मि, 
(६) स्थािीर् स्तरमा औषनिको उत्तचत प्रर्ोग र सूक्ष्म जीव निरोिक प्रनतरोि 

न्रू्िीकरण, 
(७) स्थािीर् स्तरमा औषनि र स्वास्थर् उपकरणको खररि, भण्डारण र 

ववतरण, 
(८) स्थािीर् स्तरमा स्वास्थर् सूचिा प्रणािीको व्र्वस्थापि, 
(९) स्थािीर् स्तरमा जिस्वास्थर् निगरािी (पत्तब्िक हेल्थ सभेिेन्स), 
(१०) स्थािीर् स्तरको प्रवर्द्शिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, 

पिुस्थाशपिात्मक र प्र्ानिएवटभ स्वास्थर् सेवाको सञ्चािि, 
(११)  स्वस्थ जीविशैिी, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थर् 

विृको पाििा, पञ्चकमश िगार्तका जिस्वास्थर् सेवाकोप्रवर्द्शि, 
(१२)  जिुोवटकर कीटजन्र् रोगको निर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापि, 
(१३)  सतुी, मदिरा र िागू पिाथशजन्र् वस्तकुो प्रर्ोग निर्न्त्रण तथा सचेतिा 

अनभववृर्द्, 
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(१४)  आर्वेुदिक, र्िुािी, आम्ची, होनमर्ोप्र्ानथक, प्राकृनतक त्तचवकत्सा 
िगार्तका परम्परागत स्वास्थर्उपचार सेवाको व्र्वस्थापि, 

(१५) जिस्वास्थर्,आपतकािीि स्वास्थर् तथा महामारीको निर्न्त्रण र्ोजिा 
र कार्ाशन्वर्ि, 

(१६)  रोगको निर्न्त्रण तथा रोकथाम, 
(१७) आकत्तस्मक स्वास्थर् सेवा प्रवाह तथा स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि। 

ग) ववद्यतु,खािेपािी तथा नसाँचाइ जस्ता सेवाहरू 

(1)  ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापि, 

(2) खािेपािी महसिु नििाशरण र खािेपािी सेवाको व्र्वस्थापि, 
(3) स्थािीर् सािा सतह तथा भनूमगत नसाँचाइ प्रणािीको सञ्चािि तथा 

ममशतसम्भार, सेवा शलु्क नििाशरण र सङ्किि सम्िन्िी व्र्वस्थापि। 

घ) सेवा शलु्क, िस्तरु, िण्ड जररिािा तथा प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त रोर्ल्टी, 
पर्शटि शलु्क 

(१) स्थािीर् सेवा शलु्क, िस्तरु, िण्ड जररिािासम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड र्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 
(२) प्राकृनतक स्रोत सािि र सेवाशलु्क, रोर्ल्टी सङ्किि, समन्वर् र 

निर्मि, 
(3) खनिज पिाथशको उत्खिि ्र सो सम्िन्िी रोर्ल्टी सङ्किि, 
(4) सामिुावर्क विको सञ्चािि र व्र्वस्थापििाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किि, 
(5) पािीघट्ट, कुिो, पैिी जस्ता सेवा सञ्चािििाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किि । 

ङ) वि, जङ्गि, वन्र्जन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ाशवरण तथा 
जैववक वववविता 
(1) वि, जङ्गि, वन्र्जन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ाशवरण 

तथा जैववक वववविता सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, 
कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि रनिर्मि, 

(2) स्थािीर्स्तरमा सामिुावर्क, ग्रामीण तथा शहरी, िानमशक, कवनुिर्ती र 
साझेिारी विको संरक्षण, सम्वर्द्शि, उपर्ोग,अिगुमि र निर्मि तथा 
वि उपभोक्ता समूहको व्र्वस्थापि, 

(3) मध्र्वती क्षेत्रको सामिुावर्क, िानमशक र किनुिर्ती विको 
व्र्वस्थापि, 
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(4) स्थािीर् स्तरमा ििी वकिार, ििी उकास, िहर वकिार तथा सडक 
वकिारमा वकृ्षारोपण व्र्वस्थापि, 

(5) स्थािीर् स्तरमा निजी विको प्रवर्द्शि, अिगुमि र निर्मि, 
(6) स्थािीर् स्तरमा सावशजनिक खािी जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, 

सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापि, 
(7) स्थािीर् स्तरमा जडीिटुी तथा अन्र् गैरकाष्ठ वि पैिावार सम्िन्िी, 

सवेक्षण, उत्पािि, सङ्किि,  प्रवर्द्शि, प्रशोिि र िजार व्र्वस्थापि, 
(8) वििीउ िगैँचा स्थापिा, व्र्वस्थापि र प्रवर्द्शि, 
(9) िसशरी स्थापिा, निरुवा उत्पािि, ववतरण, रोपण र प्रवर्द्शि, 
(10) वन्र्जन्त ु र चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्र्ावसावर्क पािि, उपर्ोग र 

अिगुमि, 
(१1) मािव तथा वन्र्जन्त ुिीचको द्वन्द्व व्र्वस्थापि, 
(१2) स्थािीर् प्राणी उद्याि (त्तचनडर्ाखािा) को स्थापिा र सञ्चािि, 
(१3) स्थािीर् वन्र्जन्त ुपर्शटि र आर्आजशि, 
(१4) स्थािीर् स्तरमा आखेटोपहारको व्र्वस्थापि, 
(१5) स्थािीर् स्तरमा वि, वन्र्जन्त ु तथा चराचरुुङ्गीको अनभिेखाङ्कि र 

अध्र्र्ि अिसुन्िाि, 
(१6) ववश्वसम्पिा सूचीमा परेका स्मारक र परुातात्तत्त्वक महत्त्वका वि, 

सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्िन्िी िगत, 
(17) नमचाहा प्रजानतको निर्न्त्रण, 
(18) स्थािीर् स्तरको जोत्तखम न्रू्िीकरण, 
(19) जैववक वववविताको अनभिेखाङ्कि, 
(20) स्थािीर् स्तरमा हररर्ािी प्रवर्द्शि, 
(21) स्थािीर् सािा जि उपर्ोग सम्िन्िी क्षेत्रगत अर्ोजिा तजुशमा, 

कार्ाशन्वर्ि,अिगुमि र अिगुमि, 
(22)  रैथािे प्रजानतको संरक्षण र प्रवर्द्शि, 
(23)  स्थािीर् स्तरमा वातावरणीर् जोत्तखम न्रू्िीकरण, 
(24)  स्थािीर् स्तरमा प्रिूषण निर्न्त्रण र हानिकारक पिाथशहरूको निर्मि 

तथा व्र्वस्थापि, 
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(25)  स्थािीर् स्तरमा न्रू्ि कावशिमखुी तथा वातावरणमैत्री ववकास 
अविम्िि, 

(26)  स्थािीर् स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र नििाशरण र व्र्वस्थापि। 

च) सामात्तजक सरुक्षा र गररिी निवारण 

(१) सामात्तजक सरुक्षा तथा गररिी निवारण सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, निर्मि  रअध्र्र्ि अिसुन्िाि, 
(२) ित्तक्षत समूह सम्िन्िी स्थािीर् र्ोजिा, कार्शक्रम, स्रोत पररचािि र 

व्र्वस्थापि, 
(३) सामात्तजक सरुक्षाको कार्ाशन्वर्िको िानग संघ, प्रिेश र स्थािीर् 

संघसंस्थासाँग सम्पकश , समन्वर् र सहकार्श, 
(४) सामात्तजक सरुक्षा सम्िन्िी स्थािीर् तथर्ाङ्क र सूचिा व्र्वस्थापि, 
(5) गररिघरपररवार पवहचाि सम्िन्िी स्थािीर् सवेक्षण, सूचिा व्र्वस्थापि 

रनिर्मि, 
(6) स्थािीर्सामात्तजक सरुक्षा र्ोजिा र व्र्वस्थापि। 

छ) व्र्त्तक्तगत घटिा, जन्म, मतृ्र्,ु वववाह र तथर्ाङ्क 

(१) व्र्त्तक्तगत घटिा (जन्म,मतृ्र्,ु वववाह, िसाइाँसराइ, सम्िन्ि ववच्छेि र 
िमशपतु्र र िमशपतु्री) को िताश, 

(२) व्र्त्तक्तगत घटिाको स्थािीर् तथर्ाङ्क सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, 

र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 
(३) व्र्त्तक्तगत घटिाको अनभिेख व्र्वस्थापि र प्रनतवेिि। 

ज) स्थािीर्स्तरमा परुातत्त्व,प्राचीि स्मारक र सङ्ग्रहािर् संरक्षण, सम्वर्द्शि र 
पिुःनिमाशण। 

झ) सकुुम्िासी व्र्वस्थापि 

(1) सकुुम्िासीको पवहचाि र अनभिेख व्र्वस्थापि, 
(२) सकुुम्िासी सम्िन्िी जीववकोपाजशि र िसोिास व्र्वस्थापि। 

ञ) प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त रोर्ल्टी 
(1)  प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त हिुे रोर्ल्टी सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड 

तथा निर्मि, 
(2) प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त हिुे रोर्ल्टीको सङ्किि तथा िााँडफााँट। 

ट) सवारी सािि अिमुनत 
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(१) र्ातार्ातव्र्वस्थापि सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, 
कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

(२) स्थािीर्सावशजनिक र्ातार्ातको रुट नििाशरण, अिमुनत, िवीकरण, 

खारेजी, सेवाको गणुस्तर, भाडा िरनििाशरण र निर्मि, 
(3) वातावरणमैत्री, जिवार् ु पररवतशि अिकूुिि, ववपद् जोत्तखम संवेद्य, 

अपाङ्गता र िैवङ्गकमैत्री र्ातार्ात प्रणािीको स्थािीर् तहमा प्रवर्द्शि। 

(5) उपिफा (१) र (३) मा उत्तल्ित्तखत अनिकारका अनतररक्त  िगरपानिकाको 
अन्र् काम, कतशव्र् र अनिकार िेहार् िमोत्तजम हिुेछ :- 

क) भनूम व्र्वस्थापि 

(1) सङ् घीर् तथा प्रिेश कािूिको अिीिमा रही स्थािीर्स्तरको भ-ूउपर्ोग 
िीनत, र्ोजिा, कार्शक्रम तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि, 

(2) सङ् घीर् तथा प्रिेशको मापिण्डको अिीिमा रही व्र्वत्तस्थत िस्ती 
ववकासका कार्शक्रमको तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि, एकीकृत वस्ती 
ववकासका िानग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र 
व्र्वस्थापि, 

(3) स्थािीर्स्तरमा अव्र्वत्तस्थत िसोिास व्र्वस्थापि। 

ख) सञ् चार सेवा 
(1) सङ् घीर् तथा प्रिेश कािूिको अिीिमा रही स्थािीर् क्षेत्रनभत्र इन्टरिेट 

सेवा, टेनिसेन्टर, केििु तथा तारववहीि टेनिनभजि प्रसारणको 
अिमुनत, िवीकरण र निर्मि, 

(2) स्थािीर् क्षेत्रमा सूचिा प्रववनिको ववकास र प्रवर्द्शि गिे। 

ग) र्ातार्ात सेवा 
(1)  स्थािीर् िस, ट्रिी िस, ट्रामजस्ता मध्र्म क्षमताका मास ट्रात्तञ्जट 

प्रणािीको िीनत, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि र निर्मि, 
(2)  राविर् रेि पूवाशिारको उपर्ोग तथा महािगरीर् क्षेत्रनभत्र शहरी 

रेिसेवाको सञ्चािि, व्र्वस्थापि, ममशत सम्भार,समन्वर्, साझेिारी र 
सहकार्श। 

घ) िघ,ु घरेि ुतथा सािा उद्योग 

(१) िघ,ु घरेि ु र सािा उद्योगको िताश, िवीकरण, खारेजी, निर्मि, 
ववकास प्रवर्द्शि र व्र्वस्थापि 

(२) उद्यमत्तशिताको ववकास र प्रवर्द्शि। 
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(८) स्थािीर् तहिे प्रिेश सरकारको परामशशमा िेपाि सरकारको पूवश स्वीकृनत 
निई वविेशका कुिै स्थािीर् सरकारसाँग भनगिी सम्िन्ि कार्म गिश सक्िेछ। 

 

वडा सनमनतको काम, कतशव्र् र अनिकार: (१) वडा सनमनतको काम, कतशव्र् र अनिकार 

कार्शपानिकािे तोके िमोत्तजम हिुेछि। 

(२) उपेफा (१) िमोत्तजम कार्शपानिकािे वडा सनमनतको काम, कतशव्र् र अनिकार तोक्िा 
कम्तीमा िेहार् िमोत्तजम हिुे गरी तोक्ि ुपिेछ :- 

क. वडानभत्रका र्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि तथा अिगुमि 

(१) सहभनगतामूिक र्ोजिा तजुशमा प्रणािी अिसुार िस्ती वा टोिस्तरिाट र्ोजिा 
तजुशमा प्रवक्रर्ा अविम्िि गरी िस्ती तथा टोिस्तरीर् र्ोजिाको माग सङ्किि, 

प्राथनमकीकरण तथा छिौट गिे, 

(2) टोि ववकास संस्थाको गठि र पररचािि तथा वडानभत्र सञ्चािि हिुे र्ोजिाहरूका 
िानग उपभोक्ता सनमनतको गठि तथा सोको अिगुमि गिे, 

(3) वडानभत्रका र्ोजिा तथा भौनतक पूवाशिारको संरक्षण, ममशत सम्भार, रेखिेख तथा 
व्र्वस्थापि गिे, 

ख. तथर्ाङ्क अद्यावनिक तथा संरक्षण 

(१) निजी घर तथा घर पररवारको िगत राख् िे, 
(2) ऐनतहानसक, परुातात्तत्त्वक, सांस्कृनतक तथा िानमशक महत्त्वका सम्पिा, प्राचीि 

स्मारक, सावशजनिक तथा सामिुावर्क भवि,सावशजनिक, ऐिािी, पती जग्गाको िगत 
राख्न ेतथा संरक्षण गिे, 

(३) खिुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, िमशशािा, िानमशक तथा 
सांस्कृनतकस्थि,डााँडापाखा, चरिक्षेत्र, पािीको मूि, पोखरी, तिाउ, इिार, कुवा, िारा, 
ढुङ्गेिारा, गठुीघर, िाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो िहर, पािी घट्ट, नमिको तथर्ाङ्क 
सङ्किि गरी अद्यावनिक िगत राख्न,े संरक्षण गिे र खण्डीकृत तथर्ाङ्क र 
सूचिासवहतकोवडाको पार्श्रवशत्तचत्र तर्ार तथा अद्यावनिक गिे, 

ग. ववकास कार्श 
(1) िािउद्यािको व्र्वस्था गिे, 

(2) अिौपचाररक त्तशक्षा कार्शक्रम, त्तशश ुस्र्ाहार तथा प्रारत्तम्भक िाि ववकास केन्र 
सञ्चािि र व्र्वस्थापि गिे, 

(3) पसु्तकािर्, वाचिािर्, सामिुावर्क नसकाइ केन्र, िािक्िव तथा िािसञ्जािको 
सञ्चािि र व्र्वस्थापि गिे, 

(4) वडा तहको स्वास्थर् संस्था तथा सेवाको व्र्वस्थापि गिे, 
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(5) खोप सेवा कार्शक्रमको सञ्चािि, व्र्वस्थापि तथा समन्वर् गिे, 
(6) पोषण कार्शक्रमको सञ्चािि तथा समन्वर् गिे, 

(7) वडा तहमा स्वास्थर् जिचेतिा ववकास तथा स्वास्थर् सूचिा कार्शक्रमको सञ्चािि 
गिे, 

(8) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थर् त्तक्िनिकको सञ्चािि गिे, गराउिे, 
(9) सावशजनिक शौचािर्, स्िाि गहृ तथा प्रनतक्षािर्को निमाशण र व्र्वस्थापि गिे, 

गराउिे, 
(10) वडास्तरीर् सामिुावर्क िाराको प्रिन्ि, कुवा, इिार तथा पोखरीको निमाशण, संरक्षण 

र गणुस्तर निर्मि गिे, 
(11) घरिाट निकास हिुे फोहरमैिाको सङ्किि र व्र्वस्थापि, चोक तथा गल्िीहरूको 

सरसफाई, ढि निकास, मरेका जिावरको व्र्वस्थापि, सतही पािीको निकास तथा 
पािीको स्रोत संरक्षण गिे, गराउिे, 

(12) कृवष तथा फिफूि िसशरीको स्थापिा, समन्वर् र प्रवर्द्शि तथावडास्तरीर् अगवुा 
कृषक तानिमको अनभमखुीकरण गिे, 

(13) कृवष िीउ ववजि, मि तथा औषनिको माग सङ्किि गिे, 

(14) कृवषमा िाग्िे रोगहरूको वववरण सङ्किि गिे, 

(15) पशपुक्षी ववकास तथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापि, 

(16) वडानभत्रको चरिक्षेत्र संरक्षण तथा व्र्वस्थापिगिे, 

(17) स्थािीर् समिुार्का चाडपवश, भाषा संस्कृनतको ववकासको िानग किा, िाटक, 

जिचेतिामूिक तथा सांस्कृनतक कार्शक्रम गिे गराउिे, 
(18) स्थािीर् मौनिकता झत्तल्किे सांस्कृनतक रीनतररवाजिाई संरक्षण तथा प्रवर्द्शि गिे, 

(19) वडानभत्र खेिकुि पूवाशिारको ववकास गिे, 

(20) अन्तरववद्यािर् तथा क्िवमाफश त खेिकूि कार्शक्रमको सञ्चािि गिे गराउिे, 
(21) वडा क्षेत्रनभत्रको िाटो घाटो चाि ुअवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहर्ोग गिे, 

(22) वडानभत्रका सडक अनिकारक्षेत्रमा अवरोि र अनतक्रमण गिश िदििे, 
(23) िाटो घाटोमा िाढी, पवहरो, हरुी तथा प्राकृनतक प्रकोपिाट उत्पन्न अवरोि 

पञ्छाउिे, 
(24) घरेि ुउद्योगको िगत सङ्किि तथा सम्भाव्र्ता पवहचाि गिे, 

(25) वडानभत्र घरेि ुउद्योगको प्रवर्द्शि गिे, 

(26) प्रचनित कािूि िमोत्तजम व्र्त्तक्तगत घटिा िताश, अद्यावनिक तथा सोको अनभिेख 
सङ्किि तथा संरक्षण गिे, 

(27) व्र्त्तक्तगतघटिा िताश सम्िन्िी जिचेतिा कार्शक्रम सञ्चािि गिे, 

(28) सामात्तजक सरुक्षा भिा ववतरण तथा अनभिेख अद्यावनिक गिे, 

(29) वडािाई िािमैत्री ििाउिे, 
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(30) वडानभत्र आनथशक तथा सामात्तजक रूपमा पनछ परेका मवहिा, िाििानिका, िनित, 

अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त, जेष्ठ िागररक, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्तकृत समिुार्को 
अनभिेख राखी सामात्तजक र आनथशक उत्थाि सम्िन्िी काम गिे, 

(31) ववनभन्न समिुार् निच सामात्तजक सिभाव र सौहािशता कार्म गिे, 

(32) िािवववाह, िहवुववाह, िैवङ्गक वहंसा, छुवाछुत, िहेज तथा िाइजो, हनिर्ा प्रथा, 
छाउपडी, कमिरी प्रथा, िािश्रम, मािव िेचववखिजस्ता सामात्तजक कुरीनत र 
अन्िववश्वासको अन्त्र् गिे, गराउिे, 

(33) प्रचनित कािूिको अिीिमा रही मािपोत तथा भनूम कर, व्र्वसार् कर, वहाि 
कर, ववज्ञापि कर, सःशलु्क पावकश ङ्ग, िर्ााँ व्र्वसार् िताश, नसफाररस िस्तरु, सवारी 
सािि कर, मिोरञ्जि करको िेखाजोखा र सङ्किि गरी सम्ित्तन्ित गाउाँपानिका 
वा िगरपानिकामा प्रनतवेिि सवहत रकम िझुाउिे, 

(34) अशक्त निरामी भएको िेवाररस वा असहार् व्र्त्तक्तिाई ित्तजकको अस्पताि वा 
स्वास्थर् केन्रमा परु् र्ाई औषिोपचार गराउिे, 

(35) असहार् वा िेवाररस व्र्त्तक्तको मतृ्र् ु भएमा निजको िाह संस्कारको व्र्वस्था 
नमिाउिे, 

(36) सडक िाििानिकाको उर्द्ार र पिुस्थाशपिाको िानग िगत सङ्किि गिे, 

(37) वडानभत्रको सामिुावर्क वि, विजन्र् सम्पिा र जैववक वववविताको संरक्षण र 
प्रवर्द्शि गिे, 

(38) वडा, टोि, िस्तीस्तरमा हररर्ािी क्षेत्र निस्तार गिे, गराउिे, 
(39) वडािाई वातावरणमैत्री ििाउिे, 
(40) प्राङ्गाररक कृवष, सरुत्तक्षत माततृ्व, ववद्याथी भिाश, पूणश खोप, खिुा दिशामकु्त सरसफाई, 

वातावरणमैत्री तथा िािमैत्री शासिजस्ता प्रवर्द्शिात्मक कार्शहरू गिे, गराउि,े 
(41) वडानभत्र घरिास पर्शटि (होम स्टे) कार्शक्रम प्रवर्द्शि गिे। 

घ. निर्मि कार्श 
(1) वडानभत्र सञ्चानित ववकास र्ोजिा, आर्ोजिा तथा संिग्ि उपभोक्ता सनमनतहरूका 

कार्शको अिगुमि तथा निर्मि गिे, 

(2) नसकमी,डकमीिाई भकूम्प प्रनतरोिी भवि निमाशण सम्िन्िी तानिम दिि,े 

(3) खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, परे् पिाथश तथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर 
र मूल्र्सूची अिगुमि गरी उपभोक्ता वहत संरक्षण गिे, 

(4) वडानभत्रका उद्योग िन्िा र व्र्वसार्को प्रवर्द्शि गरी िगत राख्न,े 

(5) हाट िजारको व्र्वस्थापि गिे, गराउिे, 
(6) ववद्यतु चहुावट तथा चोरी निर्न्त्रणमा सहर्ोग गिे। 

 

ङ. नसफाररस तथा प्रमात्तणत गिे 
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(१) िाता प्रमात्तणत गिे, 

(२) िागररकता तथा िागररकताको प्रनतनिवप नििका िानग नसफाररस गिे, 
(३) िहाि करको िेखाजोखा नसफाररस गिे, 
(४) िन्ि घर तथा कोठा खोल्ि रोहिरमा िस्ि,े 
(५) मोही िगत कट्टाको नसफाररस गिे, 
(६) घर जग्गा करको िेखाजोखा नसफाररस गिे, 
(७) जन्म नमनत प्रमात्तणत गिे, 
(८) व्र्ापार व्र्वसार् िन्ि भएको, सञ्चािि िभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् हुाँिै िभएको 

नसफाररस गिे, 
(९) वववाह प्रमात्तणत तथा अवववावहत प्रमात्तणत गिे, 
(१०) निशलु्क वा सशलु्क स्वास्थर् उपचारको नसफाररस गिे, 
(११) वडािाट जारी हिुे नसफाररस तथा अन्र् कागजिाई अङ्ग्रजेी भाषामा समेत नसफाररस 

तथा प्रमात्तणत गिे, 
(१२) घर पाताि प्रमात्तणत गिे, 
(१३) व्र्त्तक्तगत वववरण प्रमात्तणत गिे, 
(१४) जग्गा ििी िताश प्रमाणपूजाशमा घर कार्म गिश नसफाररस गिे, 
(१५) कुिै व्र्त्तक्तको िाम, थर, जन्म नमनत तथा वति फरक-फरक भएको भए सो व्र्त्तक्त 

एकै हो भन्न ेनसफाररस गिे, 
(१६) िाम, थर, जन्म नमनत संशोिि नसफाररस गिे, 
(१७) जग्गा ििी िताश प्रमाणपूजाश हराएको नसफाररस गिे, 
(१८) वकिाकाट गिश नसफाररस गिे, 
(१९) संरक्षक प्रमात्तणत गिे तथा संस्थागत र व्र्जक्तगत संरक्षक नसफाररस गिे, 
(२०) त्तजववतसाँगको िाता प्रमात्तणत गिे, 
(२१) मतृकसाँगको िाता प्रमात्तणत तथा सजशनमि नसफाररस गिे, 
(२२) त्तजववत रहेको नसफाररस गिे, 
(२३) हकवािा वा हकिार प्रमात्तणत गिे, 
(२४) िामसारी गिश नसफाररस गिे, 
(२५) जग्गाको हक सम्िन्िमा नसफाररस गिे, 
(२६) उद्योग ठाउाँसारी गिश नसफाररस गिे, 
(२७) आिारभतू ववद्यािर् खोल्ि नसफाररस गिे, 
(२८) जग्गा मूल्र्ाङ्कि नसफाररस गिे, 
(२९) ववद्यािर्को कक्षा थप गिश नसफाररस गिे, 
(३०) अशक्त, असहार् तथा अिाथको पािि पोषणको िानग नसफाररस गिे, 
(३१) वैवावहक अंनगकृत िागररकता नसफाररस गिे, 
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(३२) आनथशक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्िन्िी नसफाररस गिे, 
(३३) ववद्यािर् ठाउाँसारी गिश नसफाररस गिे, 
(३४) िारा तथा ववद्यतु जडािको िानग नसफाररस गिे, 
(३५) प्रचनित कािूि अिसुार प्रत्र्ार्ोत्तजत अनिकार िमोत्तजमको अन्र् नसफाररस वा 

प्रमात्तणत गिे। 
 

 

 

न्रू्ितम िररेट नििाशरण गिे : (१) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे आफ्िो क्षेत्रनभत्रको 
निमाशण कार्श तथा अन्र् सेवाको प्रर्ोजिको िानग निमाशण सामग्री, ज्र्ािा, भाडा तथामहसिुको 
स्थािीर् न्रू्ितम िररेट तोक्ि ुपिेछ। 

(2) उपिफा (१) िमोत्तजम श्रनमकको ज्र्ािािर नििाशरण गिाश िेपाि सरकारिे 
नििाशरण गरेको राविर् न्रू्ितम पाररश्रनमक भन्िा कम िहिुे गरी तोक्ि ुपिेछ। 

 

र्ोजिा तजुशमा तथा कार्ाशन्वर्ि 

र्ोजिा ििाई कार्ाशन्वर्ि गिे : (१) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे आफ्िोअनिकार 
क्षेत्रनभत्रका ववषर्मा स्थािीर्स्तरको ववकासका िानग आवनिक, वावषशक, रणिीनतगत ववषर् 
क्षेत्रगत मध्र्कािीि तथा िीघशकािीि ववकास र्ोजिा ििाई िागू गिुश पिेछ। 

(2) उपिफा (१) िमोत्तजम र्ोजिा ििाउाँिा िेपाि सरकार र प्रिेश सरकारको 
िीनत, िक्ष्र्, उदे्दश्र्, समर्सीमा र प्रवक्रर्ासाँग अिकूुि हिुेगरी सशुासि, वातावरण,िािमैत्री, 
जिवार् ुपररवतशि अिकूुिि, ववपद् व्र्वस्थापि, िैवङ्गक तथा सामात्तजक समावेशीकरण जस्ता 
अन्तरसम्ित्तन्ित ववषर्िाई ध्र्ाि दिि ुपिेछ। 

(3) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे उपिफा (१) िमोत्तजमको र्ोजिा ििाउाँिा 
िेहार्का ववषर्िाई प्राथनमकता दिि ुपिेछ :– 

क) आनथशक ववकास तथा गररिी निवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगिाि पगु्िे, 
ख) उत्पाििमूिक तथा नछटो प्रनतफि प्राप्त गिश सवकि,े 

ग) जिताको जीविस्तर, आम्िािी र रोजगार िढ्िे, 
घ) स्थािीर् िानसन्िाहरूको सहभानगता जटु्िे, स्वरं् सेवा पररचािि गिश सवकिे तथा 

िागत कम िाग्िे, 
ङ) स्थािीर् स्रोत, सािि र सीपको अनिकतम प्रर्ोग हिुे, 
च) मवहिा, िाििानिका तथा वपछनडएका वगश, क्षेत्र र समिुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ 

पगु्िे, 
छ) िैवङ्गक समािता र सामात्तजक समावेशीकरण अनभववृर्द् हिुे, 
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ज) िीगो ववकास, वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्िर्द्शि गिश सघाउ परु् र्ाउिे, 
झ) भावषक तथा सांस्कृनतक पक्षको जगेिाश र सामात्तजक सद् भाव तथा एकता 

अनभववृर्द्मा सघाउ परु् र्ाउिे। 
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४. िेपाि सरकारिाट जारी नििेशि, कार्शववनि तथा पररपत्रहरु 
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५. िगरपानिकाको संगठि संरचिा 

पूवाशिार ववकास शाखा 

नस.नड.ई.,9/10औ ं(इत्तन्ज./नस.)-1 

सडक, नसंचाइश तथा अन्र् पूवाशिार 
ववकास उप-शाखा 

ईत्तन्ज., ७ /८/औं  (इत्तन्ज./नस.)-१ 
सि-ईत्तन्ज, ५औ ं(इत्तन्ज./नसनभि)-1 

भवि तथा वस्ती ववकास उप-शाखा 
ईत्तन्ज.,7/8औ(ंइत्तन्ज./नस./नि.आ.)-१ 
अनमि,चौथो(इत्तन्ज./सभे.)-१ 
सि-ईत्तन्ज, ५औ ं(इत्तन्ज./नसनभि)-1 

वातावरण, तथा ववपद् व्र्वस्थापि 
इशकाइश 

सहार्क ५ औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ वडा कार्ाशिर्हरु-9 वटा 
सहार्क ५औ ं(प्र./सा.प्र.)-4 
सि.इत्तन्ज, ५ औ(ंइश./नस.)-4  

सहार्क, चौथो (प्र./सा.प्र.)- 5 
अ.सव.इत्तन्ज. चौथो (इत्तन्ज./नस.)-5 

आनथशक ववकास शाखा 
अनिकृत.,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहार्क५औ(ंप्र./सा.प्र.)१ 

आनथशक प्रशासि शाखा 

िेखा अनिकृत,७ /औं८  
(प्र./िे.)-१ 
िे.पा., ५औ(ंप्र./िे.) -१ 
स.िे.पा.,चौथो(प्र./िे.) -1 

 

स्वास्थर् तथा सामात्तजक 
ववकास शाखा 

ज.स्वा.अनिकृत,७ /८/औं (स्वा.)-१ 
प.हे.ि.,5/6औ (स्वा./क.ि.)-1 
हे.अ.,5/6औ ं(स्वा./हे.इश.)-१ 

सामात्तजक सरुक्षा तथा 
पत्तन्जकरण उप-शाखा 

सहार्क५औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ 

मवहिा, िाििानिका तथा 
समाज कल्र्ाण उप-शाखा 
मवहिा ववकास निररक्षक, ५औ ं
(ववववि) -1 
स.म.वव.नि.,चौथो(ववववि)-1 

स्वास्थर् र कृवष/पश ुतफश का निकार्हरु: 

- प्राथनमक स्वास्थर् केन्र, स्वास्थर् चौकीहरु, आर्वेुि औषिािर्हरु, 
शहरी स्वास्थर् केन्रहरु 

- कृवष ववकास शाखा 
- पश ुसेवा केन्र:- ………….. 
  

आन्तररक िेखा 
पररक्षण एकाई 

आ.िे.प.अनिकारी, 
७/८औ ं(प्र./िेखा)-१  

 

त्तशक्षा, र्वुा तथा खेिकुि शाखा 
अनिकृत,9/10औ(ंत्तशक्षा/त्तश.प्र.)-१ 
अनिकृत,७ /८/औं (त्तशक्षा/त्तश.प्र.)-१ 
प्रा.स.,५औ ं(त्तशक्षा/त्तश.प्र.)-१ 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अनिकृत  
१०औ ंतह(प्र./सा.प्र.)-१ 

िेखा, वविार्ि, सशुासि तथा अन्र् सनमनत िगरसभा 

प्रमखु 

िगर कार्शपानिका 

उपप्रमखु न्र्ावर्क सनमनत 

प्रशासि, र्ोजिा तथा अिगुमि शाखा 
अनिकृत.,७/८/औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ 

कम्प्र्टुर अपरेटर,५औ(ंववववि)-1 
प्रशासि उप-शाखा 

सहार्क,5औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहार्क,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

राजस्व उप-शाखा 
अनिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहार्क,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 
र्ोजिा तथा अिगुमि उप-शाखा 
अनिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहार्क,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

कािूि इशकाइश 
सहार्क५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

आनथशक ववकास, सामात्तजक ववकास, पवुाशिार ववकास र 
वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापि सनमनत 
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६.िगरपानिकाको शाखागत कार्श वववरण 

िगर कार्शपानिकामा रहिे ववषर्गत शाखा (शाखा, उपशाखा, इकाई) को शाखागत कार्श वववरण 
िेहार् अिसुार रहेिे छ । 

(1) प्रशासि शाखा 
क) सामान्र् प्रशासि उपशाखा 

अ) स्थािीर् सेवा तथा जिशत्तक्त ववकास 

❖ स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि सम्िन्िी िीनत, मापिण्ड, सेवा शतश, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र 
निर्मि । 

❖ संवविािको िारा ३०२ िमोत्तजम समार्ोजि भई आउिे कमशचारीको व्र्वस्थापि। 

❖ स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापि सम्िन्िी अन्र् कार्श । 

❖ िगरपानिकाको संगठि ववकास, सङ्गठि संरचिा तथा िरिन्िी नििाशरण, जिशत्तक्त 
व्र्वस्थापि र वृत्ति ववकास । 

❖ स्थािीर् सेवाको व्र्वस्थापिमा सूचिा तथा सञ्चार प्रववनिको उपर्ोग, प्रवर्द्शि र 
निर्मि। 

❖ मािव संसािि ववकासका िानग अल्पकािीि तथा िीघशकािीि र्ोजिा तजुशमा । 

❖ िगरपानिकामा सावशजनिक वविा, उत्सव, जात्रा, उिी आदिको व्र्वस्थापि । 

❖ स्थािीर् शात्तन्त सनमनत सम्िन्िी कार्शहरु । 

 

आ) स्थािीर् तह, प्रिेश र संघसाँगको सम्वन्ि र समन्वर् तथा वडासाँगको समन्वर् 

❖ संघ तथा प्रिेश तहमा संवविाि तथा काििु िमोत्तजमको सहभानगता तथा प्रनतनिनित्व। 

❖ त्तजल्िा समन्वर् सनमनतसाँगको समन्वर् । 

❖ वडा तहसाँगको सम्पकश  र समन्वर् । 

❖ पत्राचार, सभा, समारोह, त्तशष्टाचार । 

 

इ) िैठक व्र्वस्थापि 

❖ कार्शपानिका तथा सभाको िैठक व्र्वस्थापि । 

❖ कार्शपानिकाको निणशर्हरुको ववद्यनुतर् माध्र्मिाट अनभिेखीकरण तथा प्रकाशि। 

❖ कार्शपानिकाका ववनभन्न सनमनत, उपसनमनत, कार्शििको िैठक व्र्वस्थापि । 
 

ई) वविा, उत्सव, उिी, जात्रा, पवश, उपािी, ववभषुण 

❖ स्थािीर् चाडपवश, सावशजनिक वविा, उत्सव, जात्रा, उिी आदिको व्र्वस्थापि । 

❖ उपािी तथा ववभषुण सम्वन्िी नसफाररश, अनभिेख । 
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ख) राजश्व उपशाखा 
❖ राजश्व सम्िन्िी िीनत, कािूि तजूशमा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि (राजस्व चहुावट निर्न्त्रण 

समेत) । 

❖ सम्पत्ति कर, घरिहाि कर, घर जग्गा रत्तजिेशि शलु्क, सवारी सािि कर, सेवा शलु्क 
िस्तरु, पर्शटि शलु्क, ववज्ञापि कर, व्र्वसार् कर, भनूमकर (मािपोत), िण्ड जररवािा, 
मिोरञ्जि कर, िहािववटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, 

नसंग, प्वााँख, छािामा कर, प्राकृनतक स्रोत सािि, व्र्वसावर्क कर सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, कार्ाशन्वर्ि, िााँडफााँड, संकिि र निर्मि, अन्र् आर् व्र्वस्थापि । 

❖ सावशजनिक खचश तथा प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप्त हिुे रोर्ल्टी सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड तथा निर्मि र सोको सङ्किि तथा िााँडफााँड । 

❖ आफ्िो के्षत्रनभत्र राजस्वका िर अन्र् शलु्क नििाशरण, संघीर् र प्रिेश कािूि िमोत्तजम 
प्राकृनतक श्रोत सािि र सेवा शलु्क जस्ता रोर्ल्टी सङ्किि, समन्वर् र निर्मि । 

❖ स्थािीर् पूवाशिार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क तथा िस्तरु (िीनत, काििु, मापिण्ड, 

निर्मि, शलु्क नििाशरण, संकिि तथा व्र्वस्थापि) । 

❖ मािपोत संकिि । 

❖ काििु िमोत्तजम ढंुगा, नगट्टी, वािवुा, माटो, ििु, स्िेट, फार्रक्िेजस्ता खािी खिीज 
पिाथशको सवेक्षण, अन्वषेण, उत्खिि र सो सम्िन्िी रोर्ल्टी सङ्किि । 

❖ टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ािोनिङ्ग, िञ्जी जत्तम्पङ्ग, त्तजपफ्िार्र, र् र्ात्तफ्टङ्ग शलु्क । 

❖ सामिुावर्क विको सञ्चािि र व्र्वस्थापििाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किि । 

❖ पािीघट्ट, कूिो, पैिी जस्ता सेवा सञ्चािििाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किि । 

❖ प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोग सम्िन्िी िीनत नििाशरण र कार्ाशन्वर्ि तथा प्रिेश र संघीर् 
मापिण्ड पाििा । 

❖ प्रचनित काििु िमोत्तजम िण्ड जररवािा । 

❖ िााँकी िक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर । 

❖ करिाता त्तशक्षा तथा करिाता वववरण अद्यावनिक । 

❖ वविीर् स्रोत साििको समतामूिक िााँडफााँड । 

❖ आनथशक साििको महिम उपर्ोग तथा पररचािि । 

❖ राजश्व परामशश सनमनत सम्िन्िी ववषर् । 

❖ स्थािीर् राजस्व प्रवर्द्शिका िानग प्रोत्साहि । 

❖ राजश्वको सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि । 

❖ राजस्व सूचिा तथा तथर्ाङ्कको आिाि प्रिाि । 

❖ संघीर् तथा प्रिेश कािूि िमोत्तजम िजेट घाटापूनतशको स्रोत व्र्वस्था । 

ग) कािूि, वविार्ि तथा मािव अनिकार प्रवर्द्शि उपशाखा 
अ. िगर प्रहरी व्र्वस्थापि इकाई 
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❖ संघीर् तथा प्रिेश कािूिको अनििमा रही िगर प्रहरीको सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि 
िीनत, कािूि, मापिण्ड, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

❖ िगर प्रहरीमाफश त िेहार्का कार्श सम्पािि गिे, 

➢ िीनत, कािूि, मापिण्ड, निणशर्हरु कार्ाशन्वर्िमा सहर्ोग, 

➢ सम्पत्तिको संरक्षण, 

➢ िगरपानिकामा हिुे सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवशको व्र्वस्थापिमा 
सहर्ोग, 

➢ स्थािीर् िजार तथा पावकश ङ्ग स्थिको व्र्वस्थापिमा सहर्ोग, 

➢ िगर प्रहरी सम्िन्िी कार्शपानिकािे तोके िमोत्तजमका िीनत, र्ोजिा, कार्शक्रम 
कार्ाशन्वर्ि, 

➢ िगर िस्ती सरसफाई सम्िन्िी मापिण्डको कार्ाशन्वर्ि र कसूर उपर छािववि 
र अिसुन्िाि, 

➢ स्थािीर् न्र्ावर्क सनमनतिे गरेका आिेश, फैसिा कार्ाशन्वर्िमा सहर्ोग, 

➢ कार्ाशिर् पररसर, सम्पिा, सावशजनिक, ऐिािी, पनतश जग्गा, सावशजनिक भवि तथा 
भौनतक पूवाशिारको संरक्षण र सरुक्षा, 

➢ ववपद् व्र्वस्थापिमा सहर्ोग, 

➢ अपराि रोकथाम तथा अिसुन्िािमा सहर्ोग, 

➢ फूटपाथ व्र्वस्थापि 

➢ निमाशण निर्मि 

➢ गणुस्तर निर्न्त्रण 

❖ िगर प्रहरी सम्िन्िी अन्र् कार्श । 

 

आ. न्र्ार्, काििु, मािव अनिकार प्रवर्द्शि तथा वविार्ि इकाई 

❖ न्र्ावर्क सनमनतको सत्तचवािर्, न्र्ार्, कािूि, मािव अनिकार प्रवर्द्शि तथा मिेनमिाप 
र मध्र्स्थता, निणशर् तथा फैसिा कार्ाशन्वर्ि 

❖ न्र्ावर्क सनमनतको सत्तचवािर् सम्वन्िी कार्श 
❖ न्र्ार् तथा कािूिी राज्र्को पररपाििा 
❖ मािव अनिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्शि 

❖ व्र्त्तक्त र समिुार्िीच मिेनमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापि 

❖ न्र्ावर्क निणशर् तथा फैसिा कार्ाशन्वर्ि 

❖ कार्शपानिका तथा सभामा पेश गिुशपिे ववनभन्न िीनत, निर्म तथा कािूिको मस्र्ौिामा 
संर्ोजि र समन्वर् 

❖ िीनत, काििुको प्रमाणीक प्रनतको संरक्षण, प्रकाशि र अनभिेख 

❖ वविार्ि सम्वन्िी अन्र् कार्श । 
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घ) सावशजनिक खररि तथा सम्पत्ति व्र्वस्थापि उपशाखा 
❖ िगरपानिकाको िानग सावशजनिक खरीि तथा अन्र् िन्िोिस्तीका सामाि सम्िन्िी ववषर् 

। 

❖ सेवा तथा निमाशण व्र्वसार्को सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि । 

❖ िगरपानिकानभत्रको सावशजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति, सामिुावर्क सम्पत्ति, भवि, सडक, 

पसि, व्र्वसार्, पूिाशिार, उद्योग, खािी तथा खिीज, विको वववरण सवहतको अद्यावनिक 
अनभिेख । 

❖ िगरपानिकाको स्वानमत्वमा रहेको सम्पत्तिको अद्यावनिक अनभिेख । 

❖ िगरपानिकात्तस्थत सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत वववरण । 

 

ङ) सामात्तजक सरुक्षा तथा पंत्तजकरण उपशाखा 
❖ सामात्तजक सरुक्षा सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, निर्मि र अध्र्र्ि 

अिसुन्िाि 

❖ संघ तथा प्रिेशिे नििाशरण गरेको मापिण्ड िमोत्तजम सामात्तजक सरुक्षा सम्िन्िी 
कार्शक्रम कार्ाशन्वर्ि 

❖ सामात्तजक सरुक्षाको कार्ाशन्वर्िको िानग संघ, प्रिेश र स्थािीर् संघ संस्थासाँग सम्पकश , 
समन्वर् र सहकार्श 

❖ स्थािीर् सामात्तजक सरुक्षा र्ोजिा र व्र्वस्थापि तथा आवश्र्क तथर्ांक संकिि एवं 
व्र्वस्थापि 

❖ आिनुिक प्रनिनिमाफश त व्र्त्तक्तगत घटिा िताश (जन्म, मतृ्र्,ु वववाह, िसाईसराई, सम्वन्ि 
ववच्छेि र िमशपतु्र िमशपतु्री), अनभिेख व्र्वस्थापि तथा प्रनतविेि 

 

च) वडा कार्ाशिर्हरु 

अ) वडास्तरीर् तथर्ाङ्क संकिि तथा अद्यावनिक गिेः 
❖ आफ्िो वडा नभत्रको िस्तगुत वववरण (ििीिािा, जैववक वववविता, खनिज पिाथश, 

जिसंख्र्ाको ििोट, आनथशक अवस्था, उद्योगिन्िा, त्तशक्षा तथा स्वास्थर् सम्िन्िी वववरण 
आदि) तर्ार गिे, अद्यावनिक गिै िैजािे, 

❖ निजी घर तथा घरपररवारको िगत राख्न,े 

❖ ऐनतहानसक, परुातात्तत्वक, सांस्कृनतक तथा िानमशक महत्वका सम्पिा, प्राचीि स्मारक, 

सावशजनिक तथा सामिुावर्क भवि, सावशजनिक, ऐिािी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतथा 
संरक्षण गिे, 

➢ खिुा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, िमशशािा, मठ, मत्तन्िर, गमु्वा, मत्तस्जि, िेवस्थि, 

मिरसा, पनतश जग्गा, डााँडापाखा, चरिके्षत्र, पािीको मूि, पोखरी, तिाउ, इिार, कुवा, िारा, 
ढुाँगेिारा, गठुीघर, िाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो िहर, पािी घट्ट, नमिको तथर्ाङ्क सङ्किि गरी 
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अद्यावनिक िगत राख्न,े संरक्षण गिे र खण्डीकृत तथर्ाङ्क र सूचिा सवहतको वडाको पार्श्रव 
त्तचत्र तर्ार तथा अद्यावनिक गिे । 

➢ वडाका ववकास निमाशणका र्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि तथा आवनिक प्रगनत समीक्षा 
गिे । 

❖ सहभागीतामूिक र्ोजिा तजुशमा प्रणािी अिसुार िस्ती वा टोिस्तरिाट र्ोजिा तजुशमा 
प्रवक्रर्ा अविम्िि गरी िस्ती तथा टोिस्तरीर् र्ोजिाको माग सङ्किि, प्राथनमकीकरण 
तथा छिौट गिे । 

❖ टोि ववकास संस्थाको गठि र पररचािि तथा वडानभत्र सञ्चािि हिुे र्ोजिाहरूका 
िानग उपभोक्ता सनमनतको गठि तथा सोको अिगुमि गिे । 

❖ वडानभत्रका र्ोजिा तथा भौनतक पूिाशिारको संरक्षण, ममशत सम्भार, रेखिेख तथा 
व्र्वस्थापि गिे । 

आ) वडाका ववकास निमाशणका कार्शहरु गिेः 
❖ िािउद्यािको व्र्वस्था गिे । 

❖ अिौपचाररक त्तशक्षा कार्शक्रम तथा प्रारत्तम्भक िाि ववकास केन्र सञ्चािि र व्र्वस्थापि 
गिे । 

❖ पसु्तकािर्, वाचिािर्, सामिुावर्क नसकाई केन्र, िािक्िव तथा िािसञ्जािको सञ्चािि 
र व्र्वस्थापि गिे । 

❖ वडा तहको स्वास्थर् केन्र तथा उप केन्रको व्र्वस्थापि गिे । 

❖ िाििानिकाहरूिाई नि.नस.त्तज., पोनिर्ो, नभटानमि “ए”कोव्र्वस्थागिे। 

❖ पोषण कार्शक्रमको सञ्चािि गिे । 

❖ वडा तहमा स्वास्थर् जिचेतिा ववकास तथा स्वास्थर् सूचिा कार्शक्रमको सञ्चािि गिे 
। 

❖ शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थर् त्तक्िनिकको सञ्चािि गिे, गराउिे । 

❖ सावशजनिक शौचािर् तथा स्िाि गहृको निमाशण र ब्र्वस्थापि गिे, गराउि े। 

❖ वडास्तरीर् सामिुावर्क िाराको प्रिन्ि, कुवा, इिार तथा पोखरीको निमाशण, संरक्षण र  
गणुस्तर निर्मि गिे । 

❖ घरिाट निकास हिुे फोहरमैिाको सङ्किि र व्र्वस्थापि, चोक तथा गल्िीहरूको 
सरसफाई, ढि निकास, मरेका जिावरको व्र्वस्थापि, सतही पािीको निकास तथा  
पािीको स्रोत संरक्षण गिे, गराउिे । 

❖ कृवष तथा फिफूि िसशरीको स्थापिा, समन्वर्, प्रवर्द्शि र वडास्तरीर् अगवुा कृषक 
तानिमको अनभमखुीकरण गिे । 

❖ कृवष मिको माग सङ्किि गिे । 

❖ कृवषमा िाग्िे रोगहरूको वववरण तर्ार गिे । 

❖ पशपंुछी ववकास तथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापि । 

❖ वडानभत्रको चरि के्षत्र संरक्षण तथा व्र्वस्थापि गिे । 
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❖ स्थािीर् समिुार्काचाडपवश, भाषा संस्कृनतको ववकासको िानग किा, िाटक, 

जिचेतिामूिक तथा सांस्कृनतक कार्शक्रम गिे गराउिे । 

❖ स्थािीर् मौनिकता झत्तल्किे सांस्कृनतक रीनतरीवाजिाई संरक्षण तथा प्रवर्द्शि गिे । 

❖ वडानभत्र खेिकुि पूिाशिारको ववकास गिे । 

❖ अन्तर ववद्यािर् तथा वािक्िव माफश त खेिकूि कार्शक्रमको सञ्चािि गिे गराउिे । 

❖ वडा के्षत्रनभत्रको वाटोघाटो चािू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहर्ोग गिे, 

❖ वडानभत्रका सडक अनिकारके्षत्रमा अवरोि र अनतक्रमण गिश िदििे, 
❖ िाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउिे, 
❖ घरेि ुउद्योगको िगत सङ्किि तथा  सम्भाव्र्ता पवहचाि गिे, 

❖ वडानभत्र घरेि ुउद्योगको प्रवर्द्शि गिे, 

❖ प्रचनित कािूि िमोत्तजम व्र्त्तक्तगत घटिा िताश, अद्यावनिक र सोको अनभिेख संरक्षण 
गिे, 

❖ व्र्त्तक्तगत घटिा िताश सम्िन्िी जिचेतिा कार्शक्रम सञ्चािि गिे, 

❖ सामात्तजक सरुक्षा भिा ववतरण तथा अनभिेख अद्यावनिक गिे, 

❖ वडािाई िािमैत्री ििाउिे, . 
❖ वडानभत्र आनथशक तथा सामात्तजक रुपमा पनछ परेका मवहिा, िाििानिका, िनित, 

अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त, जषे्ठ िागररक, अल्पसंख्र्क, सीमान्तकृत समिुार्को अनभिेख 
राखी सामात्तजक र आनथशक उत्थाि सम्वन्िी काम गिे, 

❖ ववनभन्न समिुार्का िीच सामात्तजक सिभाव र सौहािशता कार्म गिे, 

❖ िािवववाह, मवहिा ववरुर्द्को वहाँसा, छुवाछुत, िहेज तथा िाइजो, हनिर्ा प्रथा, छाउपडी, 
कमिरी प्रथा, िािश्रम, मािव िेचववखि, निरक्षरता जस्ता सामात्तजक कुररती र 
अन्िववश्वासको अन्त्र् गिे, गराउिे, 

❖ प्रचनित कािूिको अिीिमा रही मािपोत तथा भनूम कर, व्र्वसार् कर, वहाि कर, 

ववज्ञापि कर, सःशलु्क पावकश ङ्ग, िर्ााँ व्र्वसार् िताश, नसफाररस िस्तरु, सवारी सािि कर, 

मिोरञ्जि करको िेखाजोखा र सङ्किि गरी िगरपानिकामा प्रनतविेि सवहत रकम  
िझुाउिे, 

❖ असक्त निरामी भएको िेवाररस वा असहार् व्र्त्तक्तिाई ित्तजकको अस्पताि वा स्वास्थर् 
केन्रमा परु् र्ाई औषिोपचार गराउिे, 

❖ असहार् वा ववेाररस व्र्त्तक्तको मतृ्र् ुभएमा निजको िाह संस्कारको व्र्वस्था नमिाउिे, 
❖ सडक िाििानिकाको उर्द्ार र पिुस्थाशपिा गिे, गराउिे, 
❖ वडानभत्रको सामिुावर्क वि, विजन्र् सम्पिा र जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवर्द्शि 

गिे, 

❖ वडा, टोि, िस्तीस्तरमा हररर्ािी के्षत्र निस्तार गिे गराउि,े 

❖ वडािाई वातावरणमैत्री ििाउिे, 
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❖ प्राङ्गाररक कृवष, सरुत्तक्षत माततृ्व, ववद्याथी भिाश, पूणश खोप, खिुा दिशामकु्त सरसफाई, 

वातावरणमैत्री तथा िािमैत्री शासिजस्ता प्रवर्द्शिात्मक कार्शहरू गिे, गराउिे । 

❖ कािूि िमोत्तजमका निर्मि कार्श गिे । 

❖ वडानभत्र सञ्चानित ववकास र्ोजिा, आर्ोजिा तथा संिग्ि उपभोक्ता सनमनतहरूका 
कार्शको निर्मि गिे, 

❖ घरनिमाशण गणुस्तर तथा भवि संवहता र मापिण्ड अिसुार भए िभएको अिगुमि गिे, 

नसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रनतरोिी भवि निमाशण सम्वन्िी तानिम दििे, 
❖ खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पिाथश तथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर र 

मूल्र्सूची अिगुमि गरी उपभोक्ता वहत संरक्षण गिे, 

❖ वडानभत्रका उद्योग िन्िा र व्र्वसार्को प्रवर्द्शि गरी िगत राख्न,े 

❖ हाट िजारको व्र्वस्थापि गिे, गराउिे, 
❖ ववद्यतु चहुावट तथा चोरी निर्न्त्रण गिे । 

❖ िाता, िागररकता आदिको नसफाररस तथा प्रमात्तणत गिे । 

❖ आफ्िो भौगोनिक क्षेत्र नभत्रको निमाशण कार्श तथा अन्र् सेवको प्रर्ोजिका िानग निमाशण 
सामग्री, ज्र्ािा, भाडा, तथा महशूिको स्थािीर् िररेट तोक्िे । 

❖ आफ्िो वडानभत्रका उपभोक्ता सनमनत, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र िगार्तका सिै ववकास 
साझेिारहरुसाँग ववकास निमाशण तथा सावशजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वर् गिे । 

❖ समर् समर्मा िेपाि कािूििे तोकेिमोत्तजम अन्र् काम गिे । 

इ) अनभिेख व्र्वस्थापि, नसफाररस तथा प्रमात्तणत गिे 

❖ पत्तञ्जकरण, िागररकता तथा अनभिेख व्र्वस्थापि 

 िगरपानिकामा व्र्त्तक्तगत घटिाको स्थािीर् तथर्ाङ्क सम्िन्िी िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

 संघीर् कािूि र मापिण्ड िमोत्तजम िगरपानिकामा व्र्त्तक्तगत घटिा (जन्म,मतृ्र्,ु 

वविाह, िसाइ सराइ, सम्िन्ि ववच्छेि र िमशपतु्र र िमशपतु्री) को िताश, 
 आिनुिक प्रववनि अपिाई व्र्त्तक्तगत घटिाको अनभिेख व्र्वस्थापि र प्रनतविेि, 

 िेपािी िागररकताको प्रमाणपत्रका िानग नसफाररस िगार्तका महत्वपूणश 
अनभिेखको व्र्वस्थापि, 

 स्थािीर् अनभिेख व्र्वस्थापि सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि 
र निर्मि, 

 स्थािीर् स्तरको अनभिेख व्र्िस्थापि । 

❖ िाता प्रमात्तणत गिे, 

❖ िागररकता तथा िागररकताको प्रनतनिवप नििका िानग नसफाररस गिे, 

❖ िहाि करको िेखाजोखा नसफाररस गिे, 

❖ कोठा खोल्ि रोहिरमा िस्िे, 
❖ मोही िगत कट्टाको नसफाररस गिे, 
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❖ घरजग्गा करको िेखाजोखा नसफाररस गिे, 

❖ जन्म नमनत प्रमात्तणत गिे, 

❖ व्र्ापार व्र्वसार् िन्ि भएको, सञ्चािि िभएको वा ब्र्ापार ब्र्वसार् हुाँिै िभएको 
नसफाररस गिे, 

❖ नमिापत्रको कागज गराउिे निविेि िताश गिश नसफाररस गिे, 

❖ वववाह प्रमात्तणत तथा अवववावहत प्रमात्तणत गिे, 

❖ निःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थर् उपचारको नसफाररस गिे, 

❖ अङ्ग्रजेी माध्र्ममा नसफाररस तथा प्रमात्तणत गिे, 

❖ घरपाताि प्रमात्तणत गिे, 

❖ व्र्त्तक्तगत वववरण प्रमात्तणत गिे, 

❖ पजुाशमा घरकार्म गिे नसफाररस गिे, 

❖ फरक, फरक िाम, थर, जन्म नमनत तथा प्रमात्तणत िवैु िाम गरेको व्र्त्तक्त एकै हो भने्न 
नसफारीश गिे, 

❖ िाम, थर,जन्म नमनत संशोििको नसफाररस गिे, 

❖ जग्गा ििीपूजाश हराएको नसफाररस गिे, 

❖ कागज र मन्जरुीिामा प्रमात्तणत गिे, 

❖ वकिाकाट गिश नसफाररस गिे, 

❖ संरक्षक प्रमात्तणत गिे तथा संस्थागत र व्र्त्तक्तगत संरक्षक नसफाररस गिे, 

❖ जीववतसाँगको िाता प्रमात्तणत गिे, 

❖ हकवािा वा हकिार प्रमात्तणत गिे, 

❖ िामसारी गिश नसफाररस गिे, 

❖ जग्गाको हक सम्िन्िमा नसफाररस गिे, 

❖ मतृकसाँगको िाता प्रमात्तणत तथा सत्तज्मशि  नसफाररस गिे, 

❖ उद्योग ठाउाँसारी गिश नसफाररस गिे, 

❖ जीववत रहेको नसफाररस गिे, 

❖ पूवश प्राथनमक ववद्यािर् खोल्िे नसफाररस र अिमुनत दििे, 
❖ जग्गा मूल्र्ाङ्कि नसफाररस प्रमात्तणत गिे, 

❖ ववद्यािर्को कक्षा थप गिश  नसफाररस गिे, 

❖ पािि पोषणको िानग नसफाररस गिे, 

❖ वैवावहक अवङ्गकृत िागररकता नसफाररस गिे, 

❖ आनथशक अवस्था कमजोर वा निपन्नता प्रमात्तणत गिश वा आनथशक अवस्था िनिर्ो वा 
सम्पन् िता प्रमात्तणत 

❖ ववद्यािर् ठाउाँ सारी गिश नसफाररस गिे, 

❖ िारा तथा ववद्यतु जडािको िानग नसफाररस गिे, 
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❖ प्रचनित कािूि अिसुार प्रत्र्ार्ोत्तजत अनिकार िमोत्तजमको अन्र् नसफाररस वा प्रमात्तणत 
गिे । 

 

(2) र्ोजिा तथा पूवाशिार ववकास शाखा 
क) भवि निमाशण तथा वस्ती ववकास उपशाखा 

अ) भ–ूउपर्ोग तथा वस्ती ववकास इकाई 

❖ शहरीकरण, िस्ती ववकास सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा सो सम्वन्िी र्ोजिा 
तजुशमा, आर्ोजिा पवहचाि, अध्र्र्ि, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ आिारभतू आवासका र्ोजिा तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि 

❖ िगरपानिकामा अव्र्वत्तस्थत िसोिास व्र्वस्थापि कार्शक्रमको तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि 

❖ आिारभतू िसोवास सम्िन्िमा प्रिेश सरकारसाँग समन्वर् 

❖ र्ोजिािर्द् र व्र्ित्तस्थत वस्ती ववकासका कार्शक्रमको तजुशमा कार्ाशन्वर्ि 

❖ एकीकृत िस्ती ववकासका िानग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्र्िस्थापि 

❖ आफ्िो के्षत्रको भउूपर्ोग िीनत, र्ोजिा, कार्शक्रम तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि 

❖ व्र्वत्तस्थत िस्ती ववकासका कार्शक्रमको तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि 

❖ संघीर् र प्रिेश काििु िमोत्तजम स्थािीर् तहमा सकुुम्वासी पवहचाि र अनभिेख व्र्वस्था 
❖ स्थािीर्स्तरमा सकुुम्वासी सम्वन्िी जीववकोपाजशि र वसोवास व्र्वस्था 
❖ एकीकृत वस्ती ववकासका िानग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्र्वस्थापि 

। 

 

आ) जग्गा िापी तथा िक्शा इकाई 

❖ भनूमको वगीकरण अिसुारको िगत 

❖ जग्गाको वकिाकाट र भमूी िगत (िक्शा, से्रस्ता) निमाशण र संरक्षण 

❖ सरकारी प्रर्ोजिका िानग जग्गा प्रानप्त, मआुब्जा नििाशरण तथा ववतरणमा समन्वर् र 
सहजीकरण 

❖ जग्गा वववाि समािािमा मिेनमिाप र मध्र्स्थता 
❖ स्मारक र परुातात्तत्वक महत्व िगार्त वि, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षते्रका जग्गा सम्िन्िी 

िगत 

 

इ) भवि तथा भवि संवहता एवं निमाशण इजाजत इकाई 

❖ भवि सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा सो सम्वन्िी र्ोजिा तजुशमा, आर्ोजिा 
पवहचाि, अध्र्र्ि, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

❖ राविर् भवि संवहता तथा मापिण्ड िमोत्तजम भवि निमाशण अिमुनत र निर्मि 

❖ भवि निमाशणको िक्शा स्वीकृनत, संशोिि, निर्मि 

❖ परुातत्व, प्राचीि स्मारक र संग्रहािर् संरक्षण, सम्िर्द्शि र पिुःनिमाशण, 
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❖ सरकारी भवि, ववद्यािर्, सामिुावर्क भवि, सभागहृ तथा अन्र् सावशजनिक भवि तथा 
संरचिा निमाशण र ममशत संभार, 

 

ख) पूवाशिार ववकास उपशाखा 
अ) सडक तथा र्ातार्ात व्र्वस्था इकाई 

❖ स्थािीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा र्ातार्ात सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड 
तथा निर्मि 

❖ स्थािीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र तटिन्िि सम्िन्िी 
गरुुर्ोजिाको तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि र स्तरोन्ननतका आर्ोजिाको पवहचाि, अध्र्र्ि, 

कार्ाशन्वर्ि, ममशत, सम्भार 

❖ र्ातार्ात सरुक्षा व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ स्थािीर् सावशजनिक र्ातार्ातको रुट नििाशरण, अिमुनत, िवीकरण, खारेजी, सेवाको 
गणुस्तर, भाडा िर नििाशरण र निर्मि 

❖ ट्याक्सी सेवा अिमुती, व्र्िस्थापि र निर्मि 

❖ ट्रिी िस, ट्रामजस्ता मध्र्म क्षमताका मास ट्रात्तन्जट प्रणािीको िीनत, र्ोजिा, मापिण्ड, 

कार्ाशन्वर्ि, निर्मि 

❖ वातावरणमैत्री, जिवार् ुपररवतशि अिकूुिि, अपाङ्गता र िैवङ्गगमैत्री र्ातार्ात प्रणािीको 
प्रवर्द्शि 

❖ आिारभतू र्ातार्ात सम्िन्िमा प्रिेश सरकारसंग समन्वर् 

❖ र्ातार्ात के्षत्रमा िगािी अनभिवृर्द् 

❖ र्ातार्ात सवुविामा िागररकको सरि, सहज र समाि पहुाँच 

❖ र्ातार्ात क्षेत्रमा वातािरणमैत्री प्रववनििाई प्रोत्साहि 

❖ निजी र्ातार्ात निर्मि व्र्वस्थापि 

 

आ) ववद्यतु, उजाश सडक वत्ति व्र्वस्थापि इकाई 

❖ सािा जिववद्यतु आर्ोजिा, िवीकरणीर् उजाश तथा वैकत्तल्पक ऊजाश सम्वन्िी सम्िन्िी 
िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ वैकत्तल्पक ऊजाश सम्िन्िी प्रववनि ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अनभवृवर्द्/प्रवर्द्शि, 

❖ ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापि, सञ्चािि र निर्मि 

❖ जिसहभानगतामा आिाररत स्विेशी िगािीिाई प्राथनमकता दििै जिस्रोतको िहउुपर्ोगी 
ववकास कार्शक्रमको तजुशमा र कार्ाशन्वर्ि 

❖ स्थािीर् ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापि, सञ्चािि र निर्मि 

❖ सडक विीको व्र्वस्थापि 

 

इ) नसंचाई तथा जि उत्पत्र प्रकोप निर्न्त्रण इकाई 
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❖ नसाँचाई सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड नििाशरण र निर्मि 

❖ नसाँचाई सम्िन्िी गरुुर्ोजिाको तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि र स्तरोन्ननतका आर्ोजिाको पवहचाि,  

अध्र्र्ि, कार्ाशन्वर्ि, ममशत, सम्भार र निर्मि, 

❖ स्थािीर् सािा, सतह तथा भनूमगत नसचाई प्रणािीको सञ्चािि निमाशण, सिुार, ममशत 
सम्भार तथा सेवा शलु्कको नििाशरण र सङ्किि व्र्वस्थापि 

❖ जिउत्पन्न प्रकोप निर्न्त्रण सम्वन्िी स्थािीर् 

❖ तटिन्ि, ििी निर्न्त्रण तथा ििी व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ सािा जि उपर्ोग सम्िन्िी आर्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि र अिगुमि । 

 

ग) ववपि व्र्वस्थापि उपशाखा 
❖ ववपद् व्र्वस्थापि सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा स्थािीर्स्तरका आर्ोजिाको 

कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ ववपद् पूवश तर्ारी तथा प्रनतकार्श र्ोजिा, जोत्तखम न्रू्िीकरण कार्श र्ोजिा 
❖ ववपद् पूवश तर्ारी, खोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूवश भण्डारण, ववतरण र समन्वर् 

❖ ववपद् जोत्तखम क्षेत्रको िक्साङ्कि तथा िस्तीहरूको पवहचाि र स्थािान्तरण 

❖ ववपद् व्र्वस्थापिमा संघ, प्रिेश र स्थािीर् समिुार्, संघ संस्था, निजीके्षत्रसाँग सहर्ोग, 

समन्वर् र सहकार्श 
❖ ववपद् कोषको स्थापिा तथा सञ्चािि र स्रोत साििको पररचािि 

❖ ववपद् पिात ्स्थािीर्स्तरको पिुशस्थापिा र पिुनिशमाशण 

❖ ववपद् सम्िन्िी तथर्ाङ्क व्र्वस्थापि र अध्र्र्ि अिसुन्िाि 

❖ प्राकृनतक प्रकोपको रोकथाम र पूवश तर्ारी 
❖ ववपद् जोत्तखम न्रू्िीकरणका िानग पूवश सूचिा प्रणािी सम्िन्िी कार्शक्रमको तजुशमा र 

कार्ाशन्वर्ि, 

❖ िारुण र्न्त्र तथा एम्ििेुन्सको सञ्चािि तथा व्र्वस्थापि 

❖ स्थािीर् आपतकािीि कार्श सञ्चािि प्रणािी 
 

घ) र्ोजिा अिगुमि तथा सूचिा उपशाखा 
अ) र्ोजिा तजूशमा तथा उपभोक्ता सनमनत पररचािि इकाई 

❖ ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिा सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा र निर्मि 

❖ स्थािीर् ववकास िीनत, अल्पकािीि, मध्र्कािीि तथा िीघशकािीि ववकास र्ोजिा तजूशमा, 
अिगुमि तथा मूल्र्ांकि 

❖ आनथशक, सामात्तजक, सााँस्कृनतक, वातावरणीर्, प्रववनि र पूवाशिारजन्र् ववकासका िानग 
आवश्र्क आर्ोजिा तथा पररर्ोजिाहरूको तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि, अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि 

❖ िावषशक ववकास कार्शक्रम, आर्ोजिा तजुशमा, कार्ाशन्वर्ि 
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❖ ववकास निमाशण प्रकृर्ामा स्थािीर् जिसहभानगता अनभिवृर्द्का कार्शक्रम तजुशमा र 
कार्ाशन्वर्ि 

❖ ववकास र्ोजिाहरुको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकि 

❖ उपभोक्ता सनमनतको वववरण, क्षमता ववकास 

❖ ववकासका प्राथनमकता प्राप्त क्षेत्र नििाशरण 

❖ संघीर् र प्रािेत्तशक आर्ोजिा, पररर्ोजिा कार्ाशन्वर्िमा समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोग 

❖ ववकास आर्ोजिा तथा पररर्ोजिा सम्िन्िी अन्र् कार्श । 

 

आ) अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि इकाई 

❖ ववकास आर्ोजिाको अिगुमि, आवनिक प्रगनत तथा प्रनतफिको समीक्षा 
❖ ववकास र्ोजिाको अिगुमि तथा मूल्र्ांकिको आिार तथा प्रवक्रर्ा नििाशरण 

❖ आर्ोजिाको अध्र्र्ि, अिसुन्िाि तथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कि 

❖ निषर्के्षत्रगत िीनतको अिगुमि तथा मूल्र्ांकि 

 

(3) सामात्तजक ववकास शाखा 
क) मवहिा, वािवानिका, र्वुा ववकास, जेष्ठ िागररक तथा सामात्तजक ववकास उपशाखा 

खेिकुि तथा अनतररक्त वक्रर्ाकिाप 

❖ स्थािीर्स्तरमा खेिकूि प्रशासि तथा संघ संस्थाको निर्मि र समन्वर् 

❖ खेिकुिको संरचिाको पूवाशिार निमाशण, सञ्चािि तथा ववकास 

❖ खेिकूिको ववकास र प्रवर्द्शि 

❖ खेिकूि प्रनतर्ोगीता आर्ोजिा र सहभागीता 
❖ अनतररक्त वक्रर्ाकिाप सम्िन्िी ववषर् । 

िैंनगक समािता तथा सामात्तजक सरुक्षा 

❖ मवहिा हक सम्िन्िी िीनत, र्ोजिा कार्ाशन्वर्ि, समन्वर् र निर्मि 

❖ मवहिाको आनथशक, सामात्तजक, राजिीनतक सशक्तीकरण, क्षमता ववकास 

❖ िैनगक वहंसा निवारणका िानग निरोिात्मक, प्रवर्द्िात्मक, संरक्षणात्मक उपार् र 
पिुःस्थापिा 

❖ िैंनगक उिरिार्ी िजेट 

वािवानिका, वकशोर वकशोरी तथा र्वुा तथा खेिकुि ववकास 

❖ िाििानिकाको हकवहत संरक्षण सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, 
कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ िाििानिकाको हकवहत संरक्षण 

❖ िािमैत्री शासकीर् प्रवन्ि, िाि क्िि, िाि संरक्षण सनमनत तथा िाि सञ्जाि 
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❖ िाििानिकाको हकवहत संरक्षण सम्िन्िमा संघ, प्रिेश तथा अन्र् निकार्साँग सम्पकश , 
समन्वर् तथा सहकार्श, 

❖ िाििानिका पररवार सहर्ोग 

❖ िैकत्तल्पक स्र्ाहार पर्द्नतको कार्ाशन्वर्ि 

❖ िाि न्र्ार् 

❖ िाि गहृ, पिुःस्थापिा केन्र, त्तशश ुस्र्ाहार केन्र र िाि ववकास केन्र व्र्वस्थापि 

❖ असहार् िाििानिकाका, सडक िाििानिका व्र्वस्थापि 

❖ िाि वहंसा निर्न्त्रण 

❖ िािसिुार तथा पिुःस्थापिा केन्र स्थापिा, सञ्चािि अिमुनत र निर्मि 

❖ आपत्कािीि िाि उर्द्ार कोष स्थापिा र व्र्वस्थापि 

❖ र्वुा जागरण, सशक्तीकरण र पररचािि 

❖ र्वुा सीप, उद्यमत्तशिता तथा िेततृ्व ववकास 

❖ खेिकुि ववकास सनमनत गठि/व्र्वस्थापि तथा पररचािि 

अपागंता भएका व्र्त्तक्त तथा जेष्ठ िागररक 

❖ जेष्ठ िागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्माि, स्वास्थर् सवुविा, सामात्तजक सरुक्षा सम्िन्िी 
कार्श 

❖ जेष्ठ िागररक क्िव, दिवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािि तथा 
व्र्वस्थापि 

❖ संघ तथा प्रिेशसाँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पिुःस्थापिा केन्र तथा असक्त स्र्ाहार 
केन्रको सञ्चािि र व्र्वस्थापि 

❖ अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त तथा असहार्को िगत अद्यावनिक, पररचर्पत्र ववतरण, सामात्तजक 
सरुक्षा तथा सवुविाको व्र्वस्थापि तथा ववतरण 

❖ अपााँगता भएका व्र्त्तक्तमैत्री पूवाशिार निमाशण तथा सञ्चािि 

❖ अपाङ्गता भएका व्र्त्तक्त र असक्तहरूको व्र्वस्थापि सम्वन्िी अन्र् कार्श । 

❖ एकि मवहिा सम्वन्िी कार्श 

गैरसरकारी संस्थापररचािि, समन्वर् तथा निर्मि 

❖ स्थािीर्स्तरमा समाजकल्र्ाण सम्वन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामात्तजक तथा 
सामिुावर्क संघसंस्था) को िताश, िवीकरण तथा निर्मि 

❖ गठुी, कोष तथा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्वस्थापि 

❖ निजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसाँग समन्वर् र सहकार्श 
❖ समन्वर् र पररचािि 

❖ सामात्तजक संघसंस्था सम्िन्िी अन्र् ववषर् । 

संस्कृनत, सम्पिा, िनितकिा तथा पर्शटि प्रवर्द्शि 
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❖ भाषा, संस्कृनत र िनितकिाको संरक्षण र ववकास सम्िन्िी स्थािीर्स्तरको िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ परुातत्व, प्राचीि स्मारक तथा सङ्ग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्शि र ववकास 

❖ परम्परागरत रुपमा चनिआएका जात्रा तथा पवशको सञ्चािि र व्र्वस्थापि 

❖ स्थािीर् महत्वका िानमशक तथा सांस्कृनतक सम्पिाको व्र्िस्थापि 

❖ पर्शटकीर् महत्वका स्थि तथा सम्पिाको पवहचाि, संरक्षण र प्रवर्द्शि 

❖ पर्शटि पूवाशिार ववकास तथा प्रोत्साहि 

❖ परुातात्तत्वक, िानमशक महत्वका सम्पिाहरुको संरक्षण तथा सम्िर्द्शि 

❖ भाषा, संस्कृनत, जात्रा, पवश र िनितकिाको संरक्षण, प्रवर्द्शि र ववकास । 

 

ख) तथर्ाकं व्र्वस्थापि उपशाखा 
❖ तथर्ाङक संकिि, व्र्वस्थापि तथा प्रर्ोग सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, 

कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ सूचिा तथा अनभिेख केन्रको स्थापिा तथा सञ्चािि 

❖ स्थािीर् तथर्ाङक संकिि, प्रशोिि, अनभिेत्तखकरण तथा ववतरण 

➢ आिारभतू तथर्ांक संकिि र व्र्िस्थापि : जिसात्तङ्ख्र्क, प्राकृनतक, आनथशक, 

सामात्तजक, सांस्कृनतक, भौनतक पूिाशिार, रोजगारीको अवस्था, कूि ग्राहस्थर् उत्पािि, 

प्रनतव्र्त्तक्त आर्, मािव ववकास सूचकाङ्क, राजश्व तथा आर्व्र्र् समेतको तथर्ाङ्क 
सङ्किि र प्रशोिि गरी सूचिा प्रणािीमा आवर्द्ता र पार्श्रव त्तचत्र तथा श्रोत 
िक्साको अद्यावनिक एवं अनभिेख 

➢ िेरोजगारको तथर्ांक संकिि 

➢ स्थािीर् व्र्ापारको तथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्ि अिसुन्िाि 

➢ सामात्तजक सरुक्षा सम्िन्िी स्थािीर् तथर्ाङ्क र सूचिा व्र्वस्थापि 

➢ सम्पन्न भएका तथा चािू र्ोजिाको वववरण 

➢ निषर्के्षत्रगत सूचिा, तथर्ाकंको संकिि, अनभिेख 

❖ प्रिेश तथा संघसाँग तथर्ांक एवं सूचिा आिािप्रिाि र समन्वर् 

❖ सम्भाव्र् प्राकृनतक श्रोत तथा साििको अनभिेख (प्रोफाईि) व्र्िस्थापि 

❖ िगरपानिकाको आवनिक तथा वावषशक कार्शक्रम र िजेट स्वीकृनत । 
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ग) स्वास्थर् उपशाखा 
अ) जिस्वास्थर् इकाई 

❖ आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाई सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिाको निमाशण, 

कार्ाशन्वर्ि तथा निर्मि । 

❖ राविर् तथा प्रिेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापिण्ड िमोत्तजम स्थािीर्स्तरको स्वास्थर् सम्िन्िी 
िक्ष्र् र गणुस्तर नििाशरण । 

❖ राविर् र प्रािेत्तशक मापिण्ड अिरुुप जिरि अस्पताि, िनसशङ्ग होम, नििाि केन्र तथा 
अन्र् स्वास्थर् संस्थाहरूको त्तक्िनिक िताश, सञ्चािि अिमुनत र निर्मि । 

❖ आिारभतू स्वास्थर् सेवाको सञ्चािि र प्रवर्द्शि । 

❖ अस्पताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापिा तथा सञ्चािि । 

❖ स्वास्थर् सेवा सम्िन्िी भौनतक पूवाशिार ववकास तथा व्र्वस्थापि । 

❖ सरसफाई सचेतिाको अनभवृवर्द् । 

❖ रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थािीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा । 

❖ औषनि पसि सञ्चािि र निर्मि । 

❖ औषनिजन्र् विस्पनत, जटीिटुी र अन्र् औषनिजन्र् वस्तकुो उत्पािि, प्रशोिि र ववतरण 
। 

❖ स्वास्थर् िीमा िगार्तका सामात्तजक सरुक्षा कार्शक्रमको व्र्वस्थापि । 

❖ औषनि तथा अन्र् मेनडकि उत्पाििहरूको न्रू्ितम मूल्र् नििाशरण र निर्मि । 

❖ औषनिको उत्तचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीव निरोिक प्रनतरोि न्रू्िीकरण । 

❖ औषनि र स्वास्थर् उपकरणको खरीि, भण्डाण र ववतरण । 

❖ स्वास्थर् सूचिा प्रणािीको व्र्वस्थापि । 

❖ जिस्वास्थर् निगरािी (पत्तब्िक हेल्थ सभेिेन्स) । 

❖ प्रवर्द्शिात्मक, प्रनतकारात्मक,उपचारात्मक, पिुशस्थापिात्मक र प्र्ानिएवटभ स्वास्थर् 
सेवाको सञ्चािि । 

❖ स्वस्थ जीविशैिी, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थर् वृिको पाििा, 
पञ्चकमश िगार्तका जिस्वास्थर् सेवाको प्रवर्द्शि । 

❖ जिुोवटक र कीटजन्र् रोगको निर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापि । 

❖ सनुतश, मदिरा र िागू पिाथशजन्र् वस्तकुो प्रर्ोग निर्न्त्रण तथा सचेतिा अनभवृवर्द् । 

❖ आर्वेुदिक, र्िुािी, आम्ची, होनमर्ोप्र्ानथक, प्राकृनतक त्तचवकत्सा िगार्तका परम्परागत 
स्वास्थर् उपचार सेवाको व्र्वस्थापि । 

❖ जिस्वास्थर्, आपत्कािीि स्वास्थर् तथा महामारीको निर्न्त्रण र्ोजिा र कार्ाशन्वर्ि । 

❖ सरुवा तथा िसिे रोगको निर्न्त्रण तथा रोकथाम । 

❖ आकत्तस्मक स्वास्थर् सेवा प्रवाह । 

 

आ) खािेपािी व्र्वस्थापि इकाई 
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❖ स्थािीर् खािेपािी सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ खािेपािी महसिु नििाशरण र खािेपािी सेवा व्र्वस्थापि 

❖ सावशजनिक स्थिमा वपउि ेपािी व्र्वस्थापि 

❖ पािी महुािको संरक्षण । 

❖ स्वच्छ खािेपािी आपूनतश सम्िन्िी अन्र् ववषर् । 

इ) फोहोरमैिा तथा वातावरण व्र्वस्थापि इकाई 

❖ फोहरमैिा सङ्किि, पिुः उपर्ोग, प्रशोिि, ववसजशि र सोको सेवा शलु्क नििाशरण र 
निर्मि । 

❖ ल्र्ाण्डवफि साईट व्र्वस्थापि । 

❖ सरसफाई तथा स्वास्थर्जन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापि । 

❖ सावशजनिक शौचािर् व्र्वस्थापि । 

 

घ) सामात्तजक पररचािि, रोजगार प्रविशि, गररवी न्रू्िीकरण तथा उद्यमत्तशिता उपशाखा 
❖ गररिी निवारण सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, निर्मि र अध्र्र्ि अिसुन्िाि 

❖ गररिी निवारणको स्थािीर् रणिीनत तजूशमा 
❖ गररि घरपररवार पवहचािसम्िन्िी स्थािीर् सवेक्षण, सूचिा व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ गररिी निवारण सम्िन्िी राविर्, प्रािेत्तशक र स्थािीर् संस्थासाँग सम्पकश , समन्वर् र 
सहकार्श 

❖ रोजगार तथा िेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किि, प्रशोिि र सूचिा प्रणािीको स्थापिा 
❖ स्थािीर्स्तरमा रहेका वविेशी श्रनमकको िगत सङ्किि तथा सूचिा व्र्वस्थापि 

❖ पवहचाि भएका गररि घरपररवार एवं ित्तक्षत समूह सम्िन्िी स्थािीर् र्ोजिा, कार्शक्रम, 

स्रोत पररचािि र व्र्वस्थापि 

❖ संघीर् र प्रिेश कािूि िमोत्तजम स्थािीर् तहमा सकुुम्िासीको पवहचाि र अनभिेख 
व्र्वस्थापि 

❖ सकुुम्िासी सम्िन्िी जीववकोपाजशि र िसोिास व्र्वस्थापि रोजगारीका अवसर नसजशिा 
सम्वन्िी 
 

(4) आनथशक ववकास शाखा 
क) आनथशक ववकास प्रवर्द्शि इकाई 

❖ स्थािीर् व्र्ापार, वात्तणज्र्, वस्तकुो माग, आपूनतश व्र्िस्थापि तथा अिगुमि 

❖ िजार तथा हाट िजार व्र्वस्थापि 

❖ उपभोक्ता अनिकार तथा वहत सम्िन्िी िीनत, कािूि, मापिण्ड, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ स्थािीर् वस्तहुरूको उत्पािि, आपूनतश तथा निकासी प्रके्षपण, मूल्र् नििाशरण र अिगुमि 

❖ स्थािीर् व्र्ापार र वात्तणज्र् सम्िन्िी पूवाशिार निमाशण, 

❖ स्थािीर् वस्त ुर सेवा व्र्ापारको मूल्र् तथा गणुस्तरको अिगुमि र निर्मि, 
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❖ उपभोक्ता सचेतिा, ित्तक्षत उपभोक्ताको िगत व्र्वस्थापि र स्थािीर् वस्त ुतथा सेवाको 
गणुस्तर परीक्षण, 

❖ खाद्य पिाथशको गणुस्तर निर्न्त्रण, 

❖ खािेपािीको गणुस्तर निर्न्त्रण, 

❖ स्थािीर् व्र्ापार प्रवर्द्शि सहजीकरण र निर्मि, 

❖ स्थािीर् िौवर्द्क सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्द्शि र अनभिेखाङ्कि । 

 

ख) कृवष सेवा केन्र 

❖ कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािि व्र्वस्थापिसम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, 

र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ कृवष िजार सूचिा, कृवष िजार तथा हाटिजारको पूवाशिार निमाशण, सािा नसाँचाई निमाशण, 

तानिम, प्रववनि प्रसार, प्राववनिक टेवा, कृवष सामाग्री आपूनतश र कृषक क्षमता ववकास 
कार्शक्रमको सञ्चािि 

❖ कृवषजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको निर्न्त्रण 

❖ कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवर्द्शि 

❖ कृवष प्रसार तथा जिशत्तक्तको प्रके्षपण, व्र्वस्थापि र पररचािि 

❖ उच्च मूल्र्र्कु्त कृवषजन्र् वस्तकुो प्रवर्द्शि, ववकास तथा िजारीकरण 

❖ कृवषसम्वन्िी वीमा र कजाश सहजीकरण 

❖ शीत भण्डारणको व्र्वस्थापि 

❖ कृषकहरूको क्षमता अनभववृर्द्, प्राववनिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण 

❖ कृवष िीउववजि, िश्ल, मिखाि र रसार्ि तथा औषनिहरूको आपूनतश, उपर्ोग र निर्मि 

❖ कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्िन्िी स्थािीर् संघ संस्थाहरूको समन्वर्, 

व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ कृवष सम्िन्िी प्रववनिको संरक्षण र हस्तान्तरण 

❖ कृवष तथर्ाङ्कको व्र्वस्थापि र सूचिा प्रणािी तथा कृवष सम्िन्िी सूचिाको प्रचारप्रसार 

❖ कृवष स्रोत केन्रको स्थापिा र व्र्वस्थापि 

 

ग) पशपंुक्षी सेवा केन्र 

❖ पशपुािि र पश ुस्वास्थर् सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि 
र निर्मि 

❖ पशपुन्छी िजार सूचिा, हाटिजारको पूवाशिार निमाशण, तानिम, प्राववनिक टेवा, कृषक 
क्षमता ववकास कार्शक्रमको सञ्चािि र निर्मि 

❖ पशपुन्छीजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको निर्न्त्रण 

❖ पशपुन्छी त्तचवकत्सा सेवाको व्र्वस्थापि, 

❖ पशिुश्ल सिुार पर्द्नत ववकास र व्र्वस्थापि 
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❖ पशपुन्छी सम्िन्िी िीमा र कजाश सहजीकरण 

❖ स्थािीर् चरि तथा खकश  ववकास र व्र्वस्थापि 

❖ पश ुआहारको गणुस्तर निर्मि 

❖ स्थािीर्स्तरमा पशपुन्छी सम्िन्िी तथर्ाङ्कको व्र्वस्थापि र सूचिा प्रणािी 
❖ पश ुििशािा र शीत भण्डारणको व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ पशपुािि तथा पश ुस्वास्थर् सम्िन्िी अन्र् कार्श । 

 

घ) उद्योग र खािी तथा खनिज पिाथश संरक्षण इकाई 

उद्योग 

❖ िघ,ु घरेि ुतथा सािा उद्योगको िताश, िवीकरण, खारेजी र निर्मि 

❖ िघ,ु घरेि ुतथा सािा उद्योगको ववकास र प्रवर्द्शि 

❖ व्र्ापाररक फमश, पसिको िताश, अिमुनत, िवीकरण, खारेजी र निर्मि 

खािी तथा खनिज 

❖ खािी तथा खनिज पिाथशको संरक्षण सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा  
र्ोजिाको कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

❖ ढुङ्गा, नगटी, िािवुा, माटो, ििु, स्िेट, खरीढुङ्गा, फार्रक्िेजस्ता खािीजन्र् वस्त ुसवेक्षण, 

अन्वषेण, उत्खिि ्

❖ ढुङ्गा, नगट्टी, िािवुा, माटो, खरीढुङ्गा, फार्र क्िे,स्िेट तथा ििु, आदि खािीजन्र् वस्तकुो 
संरक्षण, ववकास, उत्खिि ् र उपर्ोग सम्िन्िी िताश, अिमुनत, िवीकरण, खारेजी र 
व्र्वस्थापि 

❖ खािी तथा खनिज पिाथश सम्िन्िी सूचिा तथा तथर्ाङ्क सङ्किि, अनभिेखि तथा 
व्र्िस्थापि 

❖ भौगनभशक िक्सा प्रकाशि । 

 

ङ) सहकारी इकाई 

❖ सहकारी संस्था सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्डको निमाशण, कार्ाशन्वर्ि र 
निर्मि 

❖ स्थािीर् सहकारी संस्थाको िताश, अिमुनत, खारेजी र ववघटि 

❖ सहकारी वचत तथा ऋण पररचािि सम्िन्िी स्थािीर् मापिण्ड नििाशरण र निर्मि 

❖ सहकारी सम्िन्िी राविर्, केन्रीर्, ववषर्गत, प्रािेत्तशक र स्थािीर् संघ संस्थासाँग समन्वर् 
र सहकार्श 

❖ सहकारी सम्िन्िी स्थािीर् तथर्ाङ्क व्र्वस्थापि र अध्र्र्ि अिसुन्िाि 

❖ स्थािीर् सहकारीको क्षमता अनभवृवर्द् 

❖ स्थािीर् सहकारी के्षत्रको प्रवर्द्शि, ववकास र पररचािि । 
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च) वि, वन्र्जन्त,ु भ-ूसंरक्षण इकाई 

❖ वि, जङ्गि, वन्र्जन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ाशवरण तथा जैववक वववविता 
सम्िन्िी स्थािीर् िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, 

❖ सामिुावर्क, ग्रामीण तथा शहरी, िानमशक, कवनुिर्ती विको संरक्षण, सम्वर्द्शि, उपर्ोग र 
निर्मि, 

❖ वि उपभोक्ता समूहको व्र्वस्थापि, 
❖ मध्र्वती के्षत्रको सामिुावर्क, िानमशक र किनुिर्ती विको व्र्वस्थापि, 
❖ ििी वकिार, ििी उकास, िहर वकिार तथा सडक वकिारमा वृक्षारोपण व्र्वस्थापि, 
❖ निजी तथा व्र्वसावर्क विको प्रवर्द्शि र निर्मि, 
❖ सावशजनिक खािी जग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापि, 
❖ जडीिटुी तथा अन्र् गैरकाष्ठ वि पैिावार सम्िन्िी, सभेक्षण, उत्पािि, सङ्किि,  प्रवर्द्शि, 

प्रशोििर िजार व्र्वस्थापि 

❖ वििीउ िगैँचा स्थापिा, व्र्वस्थापि र प्रवर्द्शि 

❖ िसशरी स्थापिा, निरुवा उत्पािि, ववतरण, रोपण र प्रवर्द्शि 

❖ वन्र्जन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्र्वसावर्क पािि, उपर्ोग र अिगुमि 

❖ वन्र्जन्तिुाट स्थािीर् समिुार्मा पिे प्रभाव रोकथाम, व्र्वस्थापि 

❖ स्थािीर् प्राणी उद्याि (त्तचनडर्ाखािा) को स्थापिा र सञ्चािि 

❖ स्थािीर् वन्र्जन्त ुपर्शटि र आर्आजशि 

❖ स्थािीर्स्तरमा आखेटोपहारको व्र्वस्थापि 

❖ वि, वन्र्जन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अनभिेखाङ्कि र अध्र्र्ि अिसुन्िाि 

❖ रैथािे प्रजानतको संरक्षण र प्रवर्द्शि 

❖ नमचाहा प्रजानतको निर्न्त्रण 

❖ जैववक वववविताको अनभिेख 

❖ सामिुावर्क भसंूरक्षण र सोमा आिाररत आर् आजशि कार्शक्रम 

❖ भसंूरक्षण र जिािार व्र्वस्थापिजन्र् सामिुावर्क अिकूुिि 

❖ जिवारू् पररवतशि अिकुुिि कार्श 
❖ आर् आजशिमा आिाररत जडीिटुीको संरक्षण, प्रवर्द्शि, व्र्वस्थापि 

 

छ) वातावरण, पर्ाशवरण एवं जिािारक्षते्र संरक्षण इकाई 

❖ स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जिािार तथा वन्र्र्जन्तकुो संरक्षण व्र्वस्थापि 
सम्िन्िी िीनत, कािूि, कार्शक्रम तजूशमा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ िकृ्षारोपण, हररर्ािी तथा हररत क्षेत्रको प्रवशर्द्ि 

❖ वार् ुतथा ध्विीको प्रिूषण निर्न्त्रण 

❖ हानिकारक पिाथशहरूको निर्मि तथा  निर्न्त्रण 

❖ वातावरणीर् जोत्तखम न्रू्िीकरण 
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❖ न्रू्ि कावशिमखुी तथा वातावरणमैत्री ववकास अविम्िि 

❖ वातावरण संरक्षण क्षेत्र नििाशरण र व्र्वस्थापि 

❖ पवहरो निर्न्त्रण 

❖ जिवारू् पररवतशि अिकुुिि कार्शक्रम 

 

(5) त्तशक्षा शाखा 
क) आिारभतू तथा माध्र्नमक त्तशक्षा उपशाखा 

❖ प्रारत्तम्भक िाि त्तशक्षा तथा ववद्यािर् त्तशक्षा, अिौपचाररक त्तशक्षा, खिुा तथा वैकत्तल्पक 
त्तशक्षा (गरुुकुि, मिरसा, गमु्िा आदि), निरन्तर नसकाइ तथा ववशेष त्तशक्षा सम्िन्िी 
िीनत, कािूि, मापिण्ड, र्ोजिाको निमाशण, कार्ाशन्वर्ि, निर्मि । 

❖ प्राववनिक त्तशक्षा तथा व्र्ावसावर्क तानिमको र्ोजिा तजुशमा, सञ्चािि, अिमुनत र निर्मि 
। 

❖ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कार्ाशन्वर्ि । 

❖ ववद्यािर् त्तशक्षक तथा कमशचारी व्र्वस्थापि । 

❖ ववद्यािर्को िक्साङ्कि, अिमुनत, स्वीकृनत, समार्ोजि तथा निर्मि । 

❖ शैत्तक्षक पूवाशिार निमाशण र ममशत सम्भार । 

❖ आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्र्वस्थापि । 

❖ ववद्याथी नसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्र्वस्थापि । 

❖ ववद्याथी प्रोत्साहि तथा छात्रवृत्तिको व्र्वस्थापि । 

❖ शैत्तक्षक परामशश सेवाको अिमुनत तथा निर्मि । 

❖ स्थािीर्स्तरको शैत्तक्षक ज्ञाि, सीप र प्रववनिको संरक्षण, प्रवर्द्शि र स्तरीकरण । 

❖ माध्र्नमक तहसम्मको शैत्तक्षक कार्शक्रमको समन्वर् र निर्मि । 

❖ पसु्तकािर् एवं पत्रपनत्रका । 

❖ स्थािीर् पसु्तकािर्, वाचिािर् तथा सामिुावर्क अध्र्र्ि केन्र सञ्चािि तथा 
व्र्वस्थापि । 

❖ िेपाि सरकारिाट त्तशक्षा तफश  प्राप्त श–शतश अििुािको सम्पूणश वजेट तथा कार्शक्रम 
सञ्चािि । 

ख) श्रोत केन्र 

 

(6) आनथशक प्रशासि शाखा 
❖ आनथशक (कार्शवविी) िीनत, काििु, मापिण्ड, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि, आनथशक प्रशासि र 

व्र्वस्थापि 

❖ िजेट सीमा नििाशरण, िजेट तजूशमा, कार्ाशन्वर्ि र निर्मि 

❖ सत्तञ्चत कोष तथा आकत्तस्मक कोषको व्र्वस्थापि 
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❖ िगािी र िाभांशको व्र्िस्थापि 

❖ िेखा व्र्वस्थापि, खचश, राजश्व, िरौटी, कार्शसञ्चािि कोष तथा अन्र् सरकारी कोष तथा 
संपत्तिको एकीकृत वववरण 

❖ समवष्टगत आनथशक अवस्थाको ववश्लषेण 

❖ ऋण तथा अििुािको व्र्वस्थापि र निर्मि 

❖ िगािी प्रके्षपण (सहकारी, सहकारी तथा निजी) र वविीर् व्र्वस्थापि 

❖ कारोिारको िेखांकि, निर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापि 

❖ राजश्व तथा व्र्र्को अिमुाि 

❖ आनथशक प्रशासि र व्र्िस्थापि सम्िन्िी अन्र् ववषर् । 

 

(7) आन्तरीक िेखा परीक्षण शाखा 
❖ आन्तररक तथा पूवश िेखापरीक्षण 

❖ िेखापरीक्षण वववरण (िेरुजकूो िगत समते)को अनभिेख व्र्वस्थापि 

❖ अत्तन्तम िेखापरीक्षण कार्शमा सहर्ोग, समन्वर् र सहजीकरण 

❖ िेखापाििसम्वन्िी क्षमता ववकास कार्श 
❖ िेरुजू फर्छ्यौट 
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७. िगरपानिकािे गिे कामहरुको वववरण र कार्श प्रकृर्ा 
कर तथा  सेवा शलु्क नििाशरण कार्शववनि 

क) घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कि कार्शववनि 

क्र.सं. 
सेवा सुववधाको 

नाम 
आवश्यक पने कागजातहरु सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया 

१.  घरजग्गाको 

मलू्याङ्कन 

१. नागररकता र जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रतततितप । 

२. चािु आ.व.को मािपोत ततरेको रतिद । 

३. चािु आ.व.िम्म नगरपातिकािाई बुझाउनु पने िम्पूणा करहरू 

ततरेको प्रमाण । 

४. वडाको तिफाररि 

५. िजातमन मचुलु्का तथा अन्य प्रातवतधक प्रततवेदन 

१. िम्बतन्धत वडा कायााियको तिफाररि तथा मािपोत ततरेको रतिद 

िंिग्न राखी प्रमखु प्रशािकीय अतधकृत वा तनजिे तोकेको अतधकृत 

िमक्ष तनवेदन पेश गने । 

२. िम्बतन्धत अतधकृतिे तनवेदनमा तोक िगाई दताा चिानी फााँटमा 

पठाउने । 

३. तनवेदन दताा गराई प्रातवतधक शाखामा पेश गने । 

४. प्रातवतधक शाखािे स्थिगत तनरीक्षण एवं पाि गरेको नक्िाको 

आधारमा िााँधिाँतधयारको िजातमन िमेत बुझी प्रततवेदन पेश गने 

५. प्रततवेदनको आधारमा प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे घरजग्गा 

मलू्याङ्कन तिफाररश गरी तदने 

६. प्रातवतधक शाखािे तिफाररश पत्र चिानी गरी तनवेदकिाई उपिब्ध 

गराउन े

 

ख) व्र्वसार् कर नििाशरण कार्शववनि 

क्र.

सं. 

सेवा 

सुववधा

कोनाम 

आवश्यकपने कागजातहरु 
सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 

प्रवक्रया 

वजम्मे

वार

अवध

कारी 

लाग्ने 

समय 

लाग्ने 

दस्तुर 

२.  उद्योग 

स्थापना 

वसफारर

श 

१. घरेिु तथा िाना उद्योग कायााियको 

पत्र 

२. चार तकल्िा ितधयारहरूको 

तितखत िहमतत पत्र 

३. िम्बतन्धत व्यतिकोनागररकताको 

प्रमाणपत्र 

४. उद्योग स्थापना गने स्थानको 

जग्गाधनी पूजाा र घर भएमा नक्िा 

पािप्रमाणपत्र 

५. उद्योग स्थापना गने जग्गा भाडामा 

प्रयोग गने भए, जग्गा तदनेव्यतिको 

मञ्जुरीनामा ितहत िंझौतापत्र 

६. कानूनिे तनषेध गरेका उद्योग, 

व्यविाय तथा िडक अवरोध गने 

गरी रवातावरणीय प्रभावमा प्रततकूि 

आउने गरी उद्योग स्थापना तिफाररि 

गररने छैन 

१. तनवेदन ितहत आवश्यक 

प्रमाणहरु प्रमखुप्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष तोकआदेशका 

िातग पेश गने । 

२. तोक आदेश पश्चात दताा चिानी 

फााँटमा दताा गरी आतथाक तवकाि 

शाखामापेश गने । 

३. आतथाक तवकाि शाखा प्रमखुिे 

आवश्यक प्रमाण हरेी कायाािय 

प्रमखुिमक्ष स्वीकृततको िागी 

पेश गने । 

४. स्वीकृततपश्चात प्रमाण पत्रमा 

कायााियको छाप िगाई आतथाक 

तवकाि शाखािे तवतरण गने । 

प्रमु

खप्र

शास

कीय 

अवध

कृत 

वा 

वनज

ले 

तोके

को 

कमन

चारी 

स्थिग

ततनरी

क्षण 

गनुापने 

भए ७ 

तदन 

नत्र 

िोही 

तदन 

नपा

को

आ

तथाक 

तनय

मानु

िार 
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७. चािु आ.व.िम्म नगरपातिकािाई 

बुझाउनु पने करहरू बुझाएको 

प्रमाण। 

८. वडाको तिफाररि । 

३.  िहकारी 

िंस्था 

दताा 

१. प्रस्तातवत िहकारी िंस्थाको 

तवतनयम 

२. िहकारी िंस्था िंचािनको 

िम्भाव्यता अध्ययन 

३. िहकारी िंस्था गठन गने िम्बन्धी 

प्रारतम्भक भेिा र दोस्रो भेिाको 

तनणायको प्रमातणत प्रतततितप 

४. िदस्यिे तिन स्वीकार गरेको शेयर 

िंख्या र शेयर रकमको तववरण 

५. िहकारी गठनमा िंिग्न नेपािी 

नागररकहरूको नागररकताको 

प्रतततितप 

६. प्रस्तातवत िहकारी िंस्थाको तदथा 

ितमतत, तदथा ितमततको 

िञ्चािकको तीन पुस्ते तववरण, 

नेपािी नागररकताको प्रमातणत 

प्रतततितप र ितमततको तनणाय 

७. प्रस्तातवत िहकारी िंस्थाको दताा 

िम्बन्धी काया गने अतख्तयारी 

८. तोतकएबमोतजमका अन्य कागजात र 

तववरण 

१. तनवेदनिाथ तवतनयम िंिग्न 

राखी कायाािय दताा 

अतधकारीकोमा तोक आदेश 

गराउन े

२. दताा चिानी फााँटमा गई दताा 

गराई िहकारी हेने शाखामा पेश 

गने 

३. िहकारी हनेे शाखािे 

प्रमाणहरूको अध्ययन गरी ७ 

तदनतभत्र दतााअतधकारी िमक्ष 

पेश गने 

४. दताा अतधकारीिे िंिग्न 

प्रमाणको अध्ययन गरी 

तवतनयममा कुनै िंशोधन गनुापने 

भए दरखास्त प्राप्त भएको ३० 

तदनतभत्र तनवेदकिाई िूचना तदने 

५. िंिग्न प्रमाण अनुिार दताा गना 

उपयुि देतखएको हकमा 

दरखास्तपरेको ३० तदनतभत्र 

िहकारी दतााका िातग दताा 

अतधकारीिे नगर प्रमखु िमक्ष 

पेशगन े

६. नगरप्रमखुबाट स्वीकृत भएपतछ 

दताा अतधकारीिेदताा प्रमाणपत्रमा 

िहीगरी िहकारी हनेे शाखामा 

पठाइ तदने 

७. िहकारी हने ेशाखािे 

कायााियको छाप िगाई प्रमाण 

पत्र तनवेदकिाईतदने 

नगरप्र

मखु र 

दताा 

अतध

कारी 

३० 

तदन 

रु.५

०००

।- 

४.  िहकारी 

िंस्थािे 

चौमाति

क 

तववरण 

उपिब्ध 

गराउन े

१. कारोबारकोचौमातिक प्रततवेदन 

२. तरिताकोअवस्था 

३. दताा अतधकारीिेिमय िमयमा 

तोतक तदएका अन्य तववरण 

१. तनवेदनिाथ चौमातिक तववरण 

िंिग्न राखीदताा अतधकारीको 

तोक आदेश गराउन े

२. दताा चिानी फााँटमा गई दताा 

गराईिहकारी हनेे शाखामा पेश 

गने 

३. िहकारी हनेे शाखािे 

प्रमाणहरूको अध्ययन गरी ७ 

तदनतभत्रप्राप्त तववरणको तवश् िेषण 

गरी रायिाथ दतााअतधकारी 

िमक्ष पेश गने 

४. दताा अतधकारीिे िंिग्न 

प्रमाणको अध्ययन गरी 

दताा

अतध

कारी 

र 

िह

कारी 

हनेे 

शाखा 

७ तदन रु. 

१०० 
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िहकारीिाई कुनै आदेशतदनु पने 

भएमा आदेश तदने 

५.  

िहकारी

िंस्थािे 

वातषाक 

तववरण 

उपिब्ध 

गराउन े

१. दतााअतधकारीिे िमय िमयमा 

तोतक तदएका अन्य तववरण 

२. वातषाककायाक्रम नीतत र योजना 

३. खदु बचतिम्बन्धी नीतत र योजना 

४. िञ्चािककोनाम तथा बााँकी 

कायाावतधको िूची 

५. िाधारणिभाको बैठक िम्बन्धी 

जानकारी 

६. शेयरकोिदस्य िंख्या र शेयर पूाँतज 

७. िञ्चािक वािदस्यिे तिएकोऋण 

ततना बााँकी रहको रकम 

८. दतााअतधकारीिे िमय िमयमा 

तोतक तदएका अन्य तववरण 

१. तनवेदनिाथ चौमातिक तववरण 

िंिग्न राखीदताा अतधकारीको 

तोक आदेश गराउन े

२. दताा चिानी फााँटमा गई दताा 

गराईिहकारी हनेे शाखामा पेश 

गने 

३. िहकारी हनेे शाखािे 

प्रमाणहरूको अध्ययन गरी 

३०तदनतभत्रप्राप्त तववरणको 

तवश् िषेण गरी रायिाथ 

दतााअतधकारी िमक्ष पेश गने 

४. दताा अतधकारीिे िंिग्न 

प्रमाणको अध्ययन गरी 

िहकारीिाई कुनै आदेशतदनु पने 

भएमा आदेश तदने 

दताा

अतध

कारी 

र 

िह

कारी 

हनेे 

शाखा 

आतथा

कवषा 

िमाप्त 

भएको 

तमततिे 

३० 

तदनतभ

त्र 

रु.५

००।- 

६.  

िेवामिु

किंस्था 

दताा 

तिफाररि 

१. तवधान वा तनयमाविी, तनवेदन र 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रतततितप 

२. िंस्था भाडामा बस्ने भए िम्झौता 

पत्र र बहाि कर ततरेको रतिद, 

नततरेको भए ततनुा बुझाउनु पने 

३. िंस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए िोको 

जग्गाधनी प्रमाण पुजाा र नक्िापाि 

प्रमाण पत्रको प्रतततितप 

४. िंस्थािे चािु आ. व. िम्मको 

मािपोत वा अन्य कर ततरेको रतिद 

१. तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु पेश गने 

२. प्रमखु वाप्रमखु प्रशािकीय 

अतधकृतिे तोक िगाउने 

३. तनवेदनदताा गने 

४. तोतकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुिार िजातमन 

मचुलु्का तयार गरीतिफाररि 

तयार गन े

प्रमखु

प्रशाि

कीय 

अतध

कृत 

िोही

तदन 

रु.५

०००

।- 

७.  

खानीि

ञ्चािन 

िम्बन्धी 

१. तनवेदन 

२. माइनीङ तस्कम 

३. वातावरणीयअध्ययन प्रततवेदन 

४. तनजी जग्गामा भए जग्गा धनीपुजााको 

प्रतततितप र जग्गा करारमा तिईखानी 

िंचािन गने भए जग्गा धनी िाँग 

भएको करार िम्झौताको िक्कि 

तथा िोकोप्रतततितप 

५. वडा तिफाररि 

६. प्रस्तावीत खानी स्थि िम्म पुग्ने 

पौच मागाको िेवाउट ितहतको 

नक्िा 

१. आवश्यक कागजात ितहत प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष पेश 

गने 

२. प्रमखुप्रशािकीय अतधकृतिे 

िंिग्न प्रमाणका आधारमा 

स्थिगत िजातमन , 

प्रातवतधकप्रततवेदनपेश गना 

प्रातवतधक शाखाप्रमखुिाई 

तनदेशन तदने । 

प्रमखु

प्रशाि

कीय 

अतध

कृत र 

प्रातव

तधक 

शाखा 

प्रमखु 

तनयमा

नुिार 

नगर

पाति

का

को

आ

तथाक 

ऐन 

अनु

िार 
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७. खानी िंचािन गने जग्गाको नापी 

नक्िा (ब्िु तप्रन्ट र टे्रि )प्रमातणत 

प्रतततितप 

८. राजस्व ततरेको रतिद 

८.  

स्थिगत

अतमन 

िेवा 

१. तनवेदन 

२. जग्गा धनीप्रमाण पुजाा 

३. नापी नक्िा (ब्िु तप्रन्ट र टे्रि) 

प्रमातणत प्रतततितप 

४. ततरो ततरेको रतिद र मािपोत ततरेको 

रतिद 

५. अतमन पररचािन शलु्क 

१. आवश्यक कागजात ितहत प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

तनवेदन पेशगने । 

२. प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे 

तोक आदेश गरेपतछ दताा चिानी 

फााँटमादताा गरी प्रातवतधक 

शाखामा पेश गने । 

३. प्रातवतधकशाखािे अतमन 

खटाउने । 

प्रमखु

प्रशाि

कीय 

अतध

कृत र 

प्रातव

तधक 

शाखा 

प्रमखु 

िात 

तदनतभ

त्र 

रु 

१००

०।०

० 

९.  

नाफामिु

कतथा गैर 

नाफामिु

क िंस्था 

दताा 

तिफाररि 

१. तनवेदन 

२. भेिा गठनको तनणाय 

३. राजस्व ततरेको रतिद 

४. तवधान 

५. कायाितमततका पदाधीकारीहरुको 

नागररकताको प्रतततितप 

६. वडाको तिफाररि 

१. आवश्यक कागजात ितहत तोक 

आदेशका प्रमखु प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्षतनवेदन पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे 

तोक आदेश गरेपतछ दताा चिानी 

फााँटमादताा गरी िामातजक 

तवकाि शाखामा पेश गने । 

३. िामातजक तवकाि शाखा 

प्रमखुिे आवश्यक प्रमाण हरेी 

कायाािय प्रमखुिमक्ष 

स्वीकृततको िागी पेश गने । 

४. कायााियप्रमखुबाट स्वीकृतत 

पतछ तिफाररश पत्र िम्बतन्धत 

िंस्थािाई चिातन गरी छाप 

िगाइतदने व्यवस्था िामातजक 

तवकाि शाखािे तमिाउने 

प्रमखु

प्रशाि

कीय 

अतध

कृत र 

िामा

तजक 

तवका

ि 

शाखा 

प्रमखु 

तीन 

तदनतभ

त्र 

रु१०

००।

०० 

१०.  

नाफामिु

कतथा गैर 

नाफामिु

क िंस्था 

नतवकरण 

१. िंस्थाकोतनवेदन 

२. िेखापररक्षण प्रततवेदन 

३. राजस्वततरेको रतिद 

४. िाधारणिभाको तनणाय 

५. वातषाकप्रगतत प्रततवेदन 

६. िंस्थादताा प्रमाण पत्रको प्रतततितप 

७. तस्कम (नाफामिुक िंस्थाको 

हकमा) 

१. आवश्यक कागजात ितहत प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

तनवेदन पेशगने । 

२. प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे 

तोक आदेश गरेपतछ दताा चिानी 

फााँटमादताा गरी िामातजक 

तवकाि शाखामा पेश गने । 

३. िामातजक तवकाि शाखा 

प्रमखुिे आवश्यक प्रमाण हरेी 

कायाािय प्रमखुिमक्ष 

स्वीकृततको िागी पेश गने । 

प्रमखु

प्रशाि

कीय 

अतध

कृत र 

िामा

तजक 

तवका

ि 

शाखा 

प्रमखु 

तीन 

तदनतभ

त्र 

रु१०

००।

०० 
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४. कायााियप्रमखुबाट स्वीकृतत 

पतछ तिफाररश पत्र िम्बतन्धत 

िंस्थािाई चिातन गरी छाप 

िगाइतदने व्यवस्था िामातजक 

तवकाि शाखािे तमिउने 

 

 

ग) भनूमकर/मािपोत नििाशरण कार्शववनि 

क्र.

सं. 

सेवा 

सुववधाको

नाम 

आवश्यकपने कागजातहरु 
सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 

प्रवक्रया 

वज

म्मे

वार

अवध

का

री 

ला

ग्ने 

सम

य 

लाग्ने 

दस्तुर 

१४ 

छुटजग्गा 

दतााको 

तिफाररश 

१ नागररकता प्रमाणपत्रको प्रतततितप । १ 

तनवेदन ितहत आवश्यक प्रमाणहरु 

प्रमखु प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

तोकआदेशका िातग पेश गने । 

नगर

प्रमु

ख/ 

नगर 

उपप्र

मखु 

स्थि

गत

तनरी

क्षण 

गनुाप

ने भए 

७ 

तदन 

नत्र 

िोही 

तदन 

प्रततआ

ना रु. 

१,००

०।- 

२ २ नं. रतिदको प्रमाण । २ 

तोक आदेश पश्चात दताा चिानी 

फााँटमा दताा गरी प्रशािनशाखामा पेश 

गने । 

३ ७ नं. फााँटवारीको प्रमाण ३ 

प्रशािन शाखा प्रमखुिे आवश्यक 

प्रमाण हरेी कायाािय प्रमखु 

िमक्षस्वीकृततको िागी पेश गने । 

४ क्षेत्रीय नापी तकतावको प्रतततितप । 

४ 

स्वीकृतत पश्चात पत्रमा कायााियको 

छाप िगाई प्रशािन तवकाि 

शाखािेतनवेदकिाई उपिब्ध गराउने। 

५ 
नापी शाखाबाट हाि प्रमातणत भएको 

तकत्ता नं. प्रस्ट देतखने जग्गाकोनक्िा । 

६ 

क्षेत्रीय नापी तकतावमा नाम उल्िेख 

भए भन्दा अन्य व्यतिको नाममादताा 

तिफाररि गनुा पने भए मतृ्यु दताा प्रमाण 

पत्र र नाता प्रमातणतप्रमाणपत्र । 

७ हकदारको नागररकताको प्रमाणपत्र । 

८ 
चािु आ.व.िम्म नगरपातिकािाई 

बुझाउनु पने करहरू बुझाएको प्रमाण 

५४ 

जग्गाप्ितटङ 

अनुमतत 

िम्बन्धी 

१ 
प्रातवतधकिे तयार पारेका प्ितटङ्गको 

तडतपआरको िक्कि –२ प्रतत 
१ 

आवश्यक कागजात ितहत नगर प्रमखु 

िमक्ष तोक आदेशका िातग तनवेदन 

पेशगरी दताा चिनी फााँटमा दताा गरी 

प्रमखु प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष पेश 

गने । 

नगर

प्रमु

ख, 

जग्गा 

प्ितट

ङ 

अनु

मतत 

काया

तवतध

अनु

िार 

आवेद

नफारा

म 

दस्तुर 

रु.१०

००।- २ 
प्ितटङ्ग गना जग्गाको जग्गाधनीको 

नागररकताका प्रतततितप – १ प्रतत 
२ 

प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे िंिग्न 

प्रमाणका आधारमा स्थिगत 

अनुगमनगरर प्रततवेदन पेश गना 
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प्रातवतधक शाखा प्रमखुिाई तनदेशन 

तदने । 

तथा 

िंचा

िन 

ितम

तत, 

प्रमु

ख 

प्रशा

िकी

य 

अतध

कृत 

रप्रा

तवतध

क 

शा

खा 

प्रमु

ख 

३ 
प्ितटङ्ग गना जग्गाको धनीपुजााका 

प्रतततितप – १ प्रतत 
३ 

प्रमखु प्रशािकीय अतधकृतिे प्राप्त 

प्रततवेदन जग्गा प्ितटङ अनुमतततथा 

िंचािन ितमततमा पेश गने । 

४ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको राजीनामा, 

अशवण्डा, बकिपत्र वा 

नामिारीकागजका प्रतततितप१।१ प्रतत 

४ 
ितमततकोतनणाय अनुिार अनुमतत तदने 

। 

५ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको चािु आ.व.को 

मािपोत ततरको रतिदको प्रतततितप –

१ प्रतत 

६ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको मिू नापी 

नक्िा तथा फाइि नक्िा (ब्िुतप्रन्ट र 

नक्िा) भए िोको प्रमातणत िक्कि 

नक्िा – १ प्रतत 

७ 

नयााँ खोतिएका बाटोको 

नामाकरणका हकमा िम्बतन्धत टोि 

तवकाि िंस्था वावडा ितमततको 

तिफाररि ितहतको तनवेदन पेश गनुा 

पनेछ । 

 

प्ितटङ्ग कताा ब्यति वा िंस्थािे 

स्वीकृतत प्राप्त भएपतछ प्रततआनाका 

िातग रु १०,०००।– (दश हजार) का 

दरिे नगरपातिकामाराजस्व बुझाउनु 

पने 

८ 

अतधकृत वाररिनामा माफा त खरीद 

तवक्री गररएको भए िोको प्रतततितप – 

१प्रतत 

९ 

पूवााधारहरु (िडक, ढि, कल्भट 

आतद)का डाइमेन्िन ितहतका 

िेक्िनपुति देतखन गरीजग्गाको 

प्ितटङ्ग नक्िा 

१

० 

प्ितटङ्ग नक्िा तयार पाना, 

िुपरतभजन गना तवषयगत 

प्रातवतधकहरु (अतमन/िभेक्षक,िव–

इतन्जतनयर/इतन्जतनयर)हरुका 

प्रमाणपत्रका प्रमातणत प्रतततिपी र 

िम्झौता–पत्र 

 

जग्गाप्ितटङ्ग ईजाजत नामिारी 

वापत राजस्वको १०% िे हुन आउने 

थप रकम बुझाउनु पने 

१

१ 

नेपाि िरकार, प्रदेश िरकार र 

नगरपातिकाबाट वातावरणीय 

पररक्षणगनुापने भनी तोतकएको हकमा 

त्यस्तो पररक्षणको प्रततवेदन । 

१ 
प्रातवतधकिे तयार पारेका प्ितटङ्गको 

तडतपआरको िक्कि –२ प्रतत 

२ 
प्ितटङ्ग गना जग्गाको जग्गाधनीको 

नागररकताका प्रतततितप – १ प्रतत 

३ 
प्ितटङ्ग गना जग्गाको धनीपुजााका 

प्रतततितप – १ प्रतत 
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४ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको राजीनामा, 

अशवण्डा, बकिपत्र वा 

नामिारीकागजका प्रतततितप१।१ प्रतत 

५ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको चािु आ.व.को 

मािपोत ततरको रतिदको प्रतततितप –

१ प्रतत 

६ 

प्ितटङ्ग गना जग्गाको मिू नापी 

नक्िा तथा फाइि नक्िा (ब्िुतप्रन्ट र 

नक्िा) भए िोको प्रमातणत िक्कि 

नक्िा – १ प्रतत 

७ 

नयााँ खोतिएका बाटोको 

नामाकरणका हकमा िम्बतन्धत टोि 

तवकाि िंस्था वावडा ितमततको 

तिफाररि ितहतको तनवेदन पेश गनुा 

पनेछ । 

८ 

अतधकृत वाररिनामा माफा त खरीद 

तवक्री गररएको भए िोको प्रतततितप – 

१प्रतत 

९ 

पूवााधारहरु (िडक, ढि, कल्भट 

आतद)का डाइमेन्िन ितहतका 

िेक्िनपुति देतखन गरीजग्गाको 

प्ितटङ्ग नक्िा 

१

० 

प्ितटङ्ग नक्िा तयार पाना, 

िुपरतभजन गना तवषयगत 

प्रातवतधकहरु (अतमन/िभेक्षक,िव–

इतन्जतनयर/इतन्जतनयर)हरुका 

प्रमाणपत्रका प्रमातणत प्रतततिपी र 

िम्झौता–पत्र 

१

१ 

नेपाि िरकार, प्रदेश िरकार र 

नगरपातिकाबाट वातावरणीय 

पररक्षणगनुापने भनी तोतकएको हकमा 

त्यस्तो पररक्षणको प्रततवेदन । 

 

 

घ) सेवा शलु्क नििाशरण कार्शववनि 
ङ) भवि िक्सा स्वीकृनत कार्शववनि 

क्र

.

सं

. 

सेवा 

सुववधाकोना

म 

आवश्यकपने कागजातहरु 
सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 

प्रवक्रया 

वजम्मेवा

रअवध

कारी 

ला

ग्ने 

स

म

य 

लाग्ने दस्तुर 
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घरनक्िापाि 

(अस्थायी 

नक्सापास) 

१. नक्िा दरखास्त फारम / 

तनबेदन 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रतततितप 

३. जग्गाधनी 

प्रमाणपुजााकोप्रतततितप 

४. चािु आ.व. को 

मािपोतततरेको रतिद 

५. प्रमातणत फाइि 

नक्िावानापी नक्िाको 

प्रतततितप 

६. रातजनामाको प्रतततितप 

७. चारतकल्िा 

प्रमातणतप्रतततिपी 

८. ४ प्रतत पािपोटा 

िाइजकोफोटो 

१. न.पा. द्वारा तनधााररतमापदण्ड 

प्रचतित तनयम अनुिार न.पा. मा 

िूतचकृत परामशादाताबाट नक्िा 

तयार गरीघरधनीिे पेश गना 

ल्याउनु पने, तनवेदन ितहत 

तोतकएको कागजातहरु पेशगने । 

२. नगरपातिकाको नक्िा फााँटका 

ईतन्जतनयरिे िो घरको नक्िा 

नगरपातिकाकोमापदण्ड बमोतजम 

ठीक छ भनेपतछ अतमन द्वारा जग्गा 

िम्बतन्ध कागजात र तववरण 

जााँचगने ठीक भए पश्चातिाग्ने 

शलु्कराजस्व शाखामा बुझाई 

नक्िा फााँटमा नक्िा दताा गने । 

३. दताा पश्चात् घर तनमााण तस्वकृततका 

िातग घर तनमााण हुने स्थिमािााँध 

िाँतधयारको नाममा जानकारीका 

िातग १५ तदने दावी तवरोधको 

िूचना िाँतधयारहरूिाईउपिब्ध 

गराउने िाथै वडा कायाािय तथा 

तनमााण स्थिमा टााँि गराउने 

४. िूचनाकोम्याद पूरा भएपतछ दावी 

तवरोध नआएमा अतमन र 

िम्बतन्धत वडाको प्रातवतधक 

द्वाराप्रातवतधक प्रततवेदन तयार गरी 

उि जग्गामा िम्बतन्धत वडा 

अध्यक्ष वा वडािदस्यको रोबरमा 

वडा ितचविे िजातमन मचुलु्का 

गराईनगरपातिकामा नक्िा फााँटमा 

पेश गने । 

५. तिफाररि भई नगरपातिकामा प्राप्त 

फाईि िम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारीिेउि घर प्िीन्थ 

िेभििम्म तनमााण गना तमल्ने 

भएमा तनणायका िातग 

तप्िन्थिेभििम्मको अस्थाई 

तनमााण इजाजत पत्रकोिातग पेश 

गने। 

६. नगरपातिकािे उि नक्िापाि गना 

उपयुि देतखए प्िीन्थ िेभि 

िम्मको अस्थायी इजाजत तदने । 

नगरप्रमखु

, नगर उप 

प्रमखु, 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

२५ 

तद

न 

आविीयघर 

(नक्िापाि) प्रतत 

वगाफुट रू. १२।००, 

व्याविातयक 

(नक्िापािः 

तमतितव्याविातयक 

घर प्रतत वगाफुट रू. 

२०।००,  

व्याविातयक घर तथा 

अपााटमेन्ट तथा अन्य 

ठुिा तबतल्डङ्गहरु 

प्रतत वगाफुटरू. 

३०।००,  आविीय 

घर (अतभिखेतकरण) 

रू.१८।००, 

व्याविातयक घर 

(अतभिखेीतकरण) 

३०।०० 

 
घरनक्िापाि 

(स्थायी 

इजाजत) 

१. तनबेदन 

२. घरधनीको २ प्रतत 

पािपोटािाइजको फोटो 

३. न.पा. बाट अनुमतत 

तदएअनुिार घर वा 

१. तप्िन्थ िेभि िम्म तनमााण 

भइिकेपतछ िुपर स्ट्रक्चर तनमााण 

इजाजतपत्रका िातग तनवेदन पेश 

गने । 
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िंरचनातनमााण 

भएकोिम्बन्धी वडा 

कायााियको तिफाररि 

२. नगरपातिका बाट नक्िा पाि गरी 

तप्िन्थ िेभि िम्म घर तनमााण 

िम्पन्नभएपतछ िम्बतन्धत वडामा 

कायारत प्रातवतधकबाट दोस्रो 

चरणको तनमााण इजाजत 

पत्रतदनेस्थिगत प्रततवेदन पेश गने 

। 

३. तप्िन्थ िेभि िम्म भएको 

कामको प्रगतत देतखने कम्तीमा 

२/३ एगंिकोरंतगन फोटो धुिाएर 

पेश गने 

४. िम्बतन्धत वडाको प्रातवतधक 

कमाचारीको प्रततवेदन र प्िीन्थ 

िेभििम्मको अस्थायी इजाजत 

पत्रको आधारमा िुपर स्ट्रकचरको 

िातग दोस्रो चरणको 

तनमााणइजाजत पत्र तदन प्रातवतधक 

शाखािे पेश गने । 

५. प्रमखुप्रशािकीय अतधकृतबाट 

स्वीकृतत पश्चात प्रातवतधक 

शाखािे प्रमाण पत्र 

उपिब्धगराउने । 

६. आर.िी.िी.स्ट्रकचर घरको हकमा 

अस्थायी इजाजत र स्थायी 

इजाजत पत्र तदने बीचको फरक 

कम्तीमा२५ तदनको र अन्य घरको 

हकमा १५ तदनकोहुनेछ । 
 

घरतनमााण 

िम्पन्न 

प्रमाणपत्र 

१. तनबेदन 

२. जग्गा धनी प्रमाण 

पुजााकोप्रतततिपी 

३. भवन तनमााण 

इजाजतपत्रकोप्रतततिपी 

४. िम्बतन्धत इतन्जतनयरको 

तिफाररिमा िम्बतन्धत 

वडामा कामकाजगना 

तोतकएको प्रातवतधक 

कमाचारीकोस्थिगत 

प्रततवेदन 

५. घर िम्पन्न भएको 

देतखनेकम्तीमा ४ एगंिबाट 

तखतचएका रंगीन फोटोहरू 

६. घरधनीको २ प्रतत 

पािपोटािाइजको फोटो 

७. भवन मापदण्ड बमोतजम 

तनमााण भएको िम्बन्धमा 

भवन िुपरीवेक्षण 

१. तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु पेश गने 

२. तोतकएको िम्पूणा कागजाहरू 

िमेत तनमााण भएको घरको घर 

िम्पन्न भएकोदेतखने कम्तीमा ४ 

एगंिबाट तखतचएका घर र 

िौचाियको रंगीन फोटोहरू िमेत 

पेश गने 

३. िम्बतन्धत वडामा कामकाज गना 

तोतकएको प्रातवतधक कमाचारीिे 

िो घरकोस्थिगत तनररक्षण गरी 

स्थिगत प्रततवेदन ितहत 

तिफाररि कायााियमा पेश गने 

४. उल्िेतखत कागजातहरू िमेतको 

अधारमा िम्बतन्धत फााँटका 

प्रातवतधकिेकायााियबाट तदइाएको 

तस्वकृत बमोतजमको घर तनमााण 

भएकािे तनमााणा िम्पन्नकािाग्ने 

नगरप्रमखु

, नगर उप 

प्रमखु, 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

३ 

तद

न 
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गनेपरामशादातािे इजाजत 

पत्र अनुिार भवन तनमााण 

िम्पन्न भएको भनी गरेको 

प्रातवतधककबुतियतनामा 

८. नगरपातिकािाई 

ततनूाबुझाउनु पने 

घरजग्गाकर चिुा/रतिद 

प्रमाणपत्रको प्रतततिपी 

दस्तुर ितहत स्वीकृततका िातग 

तिफाररि गने 

५. तिफाररिका अधारमा प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतिे घर तनमााण 

िम्पन्नस्वीकृत गने 

६. तनयमानुिार घर तनमााण िम्पन्न 

प्रमाणापत्रमा हस्ताक्षर 

भइािकेपतछचिानी गरी 

तनवेदकिाई तिफाररि, प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउने 
 

घरनक्िा नाम 

िारी 

१. तनबेदन 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रतततितप 

३. जग्गाधनी 

प्रमाणपुजााकोिक्कि/प्रतत

तितप 

४. नगरपातिकािाई 

ततनूाबुझाउनु पने राजस्व 

चिुा/रतिद प्रमाणपत्रको 

प्रतततिपी 

५. प्रमातणत फाइि नक्िा 

वानापी नक्िाको प्रतततितप 

६. रातजनामाको 

िक्कि/प्रतततितप 

७. अंशबण्डा भएको 

भएअंशबण्डाको 

िक्कि/प्रतततितप 

८. वडाको कायाियको 

तिफाररि 

९. घरधनीको २ प्रतत 

पािपोटािाइजको फोटो 

१. तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु पेश गने 

२. नगर प्रमखु/नगर उप प्रमखु/प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतिे 

िम्बतन्धतकमाचारीिाई तोक 

आदेश गने 

३. तनवेदन दताा गने 

४. िम्बतन्धत फााँटका कमााचारीिे घर 

नक्िा नामिारीका िातग । 

५. तोतकएको कमाचारीिेआवश्यकता 

अनुिार िजातमन मचुलु्का तयार 

गरी तिफाररि तयार गने 

६. तनवेदकिे तोतकएको शलु्क 

बुझाउने 

७. चिानी गरी तनवेदकिाई 

तिफाररि उपिब्ध गराउने 

८. कानुनी जतटिता भएको देतखएमा 

कानुनी राय तिईनेछ । 

नगरप्रमखु

, नगर उप 

प्रमखु, 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

प्र

मा

णपु

गे

कै 

तद

न 

क. आविीयघरको 

हकमा प्रततवगाफुट रू. 

५।००, ख. 

व्याविातयक घरको 

हकमा प्रततवगाफुट 

८।००रनक्िा 

नामिारी ततनपुस्ते 

तभत्र प्रततनक्िा रू. 

२,५००।०० 

 
घरनक्िाको 

धरौटी तफताा 

१. तनवेदन 

२. धरौटी राखेको िक्कि 

रतिद 

३. तनमााण िम्पन्न प्रमाण 

पत्रको प्रतततितप 

१. िंिग्न कागजात ितहत प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

तनवेदन पेशगने । 

२. िंिग्न प्रमाणको आधारमा प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतिे धरौटी 

तफतााकोतनणाय गने । 

३. धरौटी तफतााको पत्र आतथाक 

प्रशािन शाखामा बुझाई धरौटी 

तफताातिने । 

प्रमखुप्र

शािकीय 

अतधकृत 

र आतथाक 

प्रशािन 

शाखा 

िो

ही 

तद

न 

तन:शलु्क 
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नक्िा 

नतवकरण 

१. तनबेदन 

२. पाि भएको नक्शा र 

प्रमाणपत्र िक्कि 

३. नवीकरणदस्तुर ततरेको 

तनस्िा 

४. मािपोत ततरेको रतिदको 

प्रतततितप 

१. तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु प्रमखु प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेशगने 

२. तोक आदेश पश्चात दताा चिानी 

फााँटमा दताा गरीप्रातवतधक 

शाखामा पेश गने 

३. राजस्व शाखामा िाग्ने दस्तुर ततरी 

नतवकरणको िातग प्रमखु 

प्रशािकीयअतधकृत िमक्ष पेश 

गने 

४. तनणाय भएपतछ प्रमाणपत्र 

प्रातवतधक शाखािे तनवेदकिाई 

उपिब्ध गराउने । 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

प्र

मा

णपु

गे

कै

तद

न 

नक्िानतवकरण प्रतत 

वगा फुट प्रतत वगा फुट 

रु ५।०० 

 
नक्िािंशोधन १. तनवेदन 

२. िंशोधन गनुापने 

नक्शािक्कि ३ प्रतत 

३. पुरानो पाि भएकोनक्शा 

४. तनमााण इजाजत 

पत्रकोिक्कि/प्रतततिपी 

५. चािु आ ब िम्म मािपोत 

बुझाएको रतिदको 

प्रतततिपी 

१. तनवेदनितहत तोतकएको 

कागजातहरु प्रमखु प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेश गने 

२. तोक आदेश पश्चात दताा चिानी 

फााँटमा दताा गरी प्रातवतधक 

शाखामापेश गने 

३. प्रातवतधकशाखािे िााँधिाँतधयार 

बुझन १५ तदनको िूचना जारी गने 

। 

४. १५ तदन तभत्र दावी उजुरीनपरेमा 

राजस्व शाखामा िाग्ने दस्तुर 

तनवेदकिाई ततना िगाई 

नतवकरणको िातग 

प्रमखुप्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

पेश गने 

५. तनणाय भएपतछ प्रमाणपत्र 

प्रातवतधक शाखािे तनवेदकिाई 

उपिब्ध गराउने । 

प्रमखुप्र

शािकीय 

अतधकृत 

१६ 

तद

न 

हािनक्िा पाि गदाा 

िाग्ने दस्तुरको ५ 

प्रततशतिे हुन आउने 

रकम 

 
नक्िाप्रतततिपी १. तनवेदन 

२. घर तनमााण इजाजत 

वािम्पन्न भएको प्रमाण 

पत्रको प्रतततिपी 

३. प्रतततितप दस्तुर ततरेको 

तनस्िा 

४. मािपोत ततरेको रतिदको 

प्रतततितप 

१. व्यहोराखोिी प्रमखु प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष तोक आदेश गना 

पेश गने 

२. तोक आदेश पश्चात दताा चिानी 

फााँटमा दताा गरी प्रातवतधक 

शाखामापेश गने 

३. िम्बतन्धत फााँटका कमााचारीिे 

राजस्व शाखामािाग्ने दस्तुर ततना 

िगाई नक्िाको प्रतततिपी 

कागजात तयार गराई स्वीकृततका 

िातगप्रमखु प्रशािकीय अतधकृत 

िमक्ष पेश गने । 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

प्र

मा

णपु

गे

कै 

तद

न 

घर नक्िािम्बन्धी 

प्रतततितप दस्तुर रू. 

१,०००।०० 
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टहरातनमााण 

अनुमतत 

१. तनबेदन/नक्शा दरखास्त 

फाराम 

२. जग्गाधनी 

प्रमाणपुजााकोिक्कि/प्रतत

तिपी 

३. नागररकता 

प्रमाणपत्रकोप्रतततितप  

४. प्रमातणत फाइि 

नापीनक्िा/ब्िु तप्रन्ट 

५. चािु आ ब को मािपोत 

ततरेको रतिद 

६. टहराको नक्शा २ थान 

१. न.पा. द्वारा तनधााररतमापदण्ड 

प्रचतित तनयम अनुिार न.पा. मा 

िूतचकृत परामशादाताबाट नक्िा 

तयार गरीघरधनीिे पेश गना 

ल्याउनु पने, तनवेदन ितहत 

तोतकएको कागजातहरु पेश 

तथानगरपातिका कायाियमा दताा 

गराउनु पने 

२. नगरपातिकाको नक्िा फााँटका 

िव ईतन्जतनयर, ईतन्जतनयरिे िो 

घरको नक्िानगरपातिकाको 

मापदण्ड बमोतजम ठीक छ 

भनेपतछ नगरपातिकाबाट 

उपिब्ध गराइाने टहरातस्वकृत 

दरखास्त फारामको िाग्ने शलु्क 

राजस्व शाखामा बुझाएर खररद 

गरी दताा गरीनक्िा फााँटमा बुझाउने 

। 

३. दताा पश्चात् टहरा तनमााण 

तस्वकृततका िातग घर तनमााण 

हुनेस्थिमा िााँध िाँतधयारको 

नाममा जानकारीका िातग १५ 

तदने दावी तवरोधको िूचना 

वडाकायाािय तथा तनमााण 

स्थिमा टााँि गराउने  

४. िूचनाको म्याद पूरा भएपतछदावी 

तवरोध नआएमा िम्बतन्धत 

जग्गामा िम्बतन्धत वडा अध्यक्ष, 

वडा िदस्य, वडा ितचववा तनजिे 

तोकेको प्रतततनतधको रोहवरमा 

िजातमन मचुलु्का गराईिम्बतन्धत 

वडामा कामकाज गना 

तोतकएकोप्रातवतधकिाई टहरा 

नक्िा तजम्मा िगाउने । 

५. प्रातवतधक दृतििे उिटहरा तनमााण 

गना मनातिव देतखएमा टहरा नक्िा 

पाि गना उपयुि रहकेो, 

नरहकेोबारे स्थिगत रुपमा गई 

प्रततवेदन तदएपतछ मात्र वडा 

कायााियिे घरनक्िा पािका 

िातगनगरपातिकामा तिफाररि 

गने । 

६. तिफाररि भई नगरपातिकामा प्राप्त 

फाईि िम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारीिेउत्त टहरा तस्वकृत 

नक्िा बमोतजम तनमााण गना तमल्ने 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

३ 

तद

न

तभ

त्र 

टहरास्वीकृती प्रतत 

वगा फुट प्रतत वगा 

तफट रु ५।००, टहरा 

स्वीकृती प्रतत वगा 

फुट (व्याविातयक) 

रू. १०।०० र तस्टि 

स्ट्रक्चर व्याविातयक 

टहरा प्रमातणत प्रतत 

वगाफुटरू. १५।०० 
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भएमा िाग्ने राजस्व 

दस्तुरनगरपातिकाको राजस्व 

शाखामा बुझाई नक्िा तस्वकृत गने 

अतधकारीकोमा पेश गने 

घरनक्िानगरपातिकािे तोकेको 

दस्तुर राजस्वशाखामा बुझाई 

इजाजत तदन े

 
पखााितनमााण 

अनुमतत 

१. तनबेदन 

२. जग्गाधनी 

प्रमाणपुजााकोिक्कि/प्रतत

तिपी 

३. नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रतततितप 

४. चािु आ ब िम्म 

मािपोतबुझाएको रतिदको 

प्रतततिपी 

५. ब्िु-तप्रन्टतथाटे्रि नक्शाको 

प्रमातणत प्रतततितप 

१. व्यहोरा खोिी तनवेदन ितहत 

तोतकएको कागजातहरु पेश गने 

२. नगर प्रमखु/नगर उप प्रमखु/प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतिे 

िम्बतन्धतकमाचारीिाई तोक 

आदेश गने 

३. तनवेदन दताा गने 

४. िम्बतन्धत फााँटका कमााचारीिे घर 

नक्िा प्रतततिपीको िातग 

आवश्यककागजात तयारी पाने 

५. राजस्व शाखामा िाग्ने दस्तुर ततरी 

नक्िा प्रतततिपी कागजात 

उपिब्धगराउने 

नगरप्रमखु

, नगर उप 

प्रमखु, 

प्रमखु 

प्रशािकी

य 

अतधकृत 

३ 

तद

न

तभ

त्र 

 

 

 

 

च) घर िहाि कर नििाशरण कार्शववनि 

 

छ) जिसहभानगता (पूवाशिार ववकास) सम्िन्िी कार्शनिनि 

क्र

.

सं

. 

सेवा 

सुववधाकोना

म 

आवश्यकपने कागजातहरु 
सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक 

पने प्रवक्रया 

वजम्मेवारअ

वधकारी 

ला

ग्ने 

समय 

लाग्ने दस्तुर 

३ 
िडकखन्ने 

अनुमतत 
१ 

तनबेदन (कारण 

ितहतखिुाउनुपने) 
१ 

तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु पेश गने 

नगरप्रमखु, 

नगर उप 

प्रमखु, प्रमखु 

प्रशािकीय 

अतधकृत 

प्रमा

णपुगे

कै 

तदन 

तस्वकृततिाई

दस्तुर रकम रु. 

१०००।- र 

धरौटीिाई 

रकम रु . 

४,०००।- 

  २ 
नागररकता 

प्रमाणपत्रकोप्रतततिपी 
२ 

नगर प्रमखु/नगर उप प्रमखु/प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतिे 
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िम्बतन्धतकमाचारीिाई तोक 

आदेश गने 

  ३ 

िडक खन् न े ट्रयाकमा पने जग्गा 

जमीन खन्ने वा 

तनजीिंरचनाहरुभत्काउने जग्गा 

धतनहरूकोतितखत िहमतत 

३ 
तनवेदन चिानी दताा फााँटमा दताा 

गने 
   

  ४ 
जग्गाधनी 

प्रमाणपुजााकोप्रतततिपी 
४ 

तोतकएको कमाचारी/प्रातवतधक 

कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुिार तफल्डतनररक्षण गरी िो 

को प्रततवेदन कायााियमा पेश 

गने 

   

  ५ 

जग्गामा घर/टहरा भएमाघर/टहरा 

नक्िा पाि प्रमाण पत्रको 

प्रतततिपी 

५ 
तोतकए बमोतजमको शलु्क र 

धरौटी बुझाउने 
   

  ६ नापी नक्िाको प्रतततितप ६ 
िम्बतन्धत फााँटिे तिफाररि 

तयार बनाउन े
   

  ७ 
अन्यको हकमा 

िम्बतन्धतकायााियको पत्र 
७ 

चिानी गरी तनवेदकिाई 

तिफाररि उपिब्ध गराउने 
   

  ८ प्रातबतधकको स्थिगतप्रततबेदन      

४

९ 

नेपाििरकार

को नाममा 

बाटो कायम 

तिफाररि 

१ तनवेदन १ 
तनवेदन ितहत तोतकएको 

कागजातहरु पेश गने गने 

प्रशािनशा

खा प्रमखु र 

अमीन 

िोही 

तदन 
रू.२००।०० 

  २ जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रतततितप २ 

वडाको तिफाररििाथ 

नगरप्रमखु वा उपप्रमखु िमक्ष 

तनवेदन पेश गने 

   

  ३ नापी नक्िा ३ तनवेदन दताा गने    

  ४ 

चािु आ.व. िम्मको मािपोत र 

घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

िम्पतत्तकर ततरेको रतिद । 

४ 

तोतकएको कमाचारीिे स्थिगत 

िजातमन मचुलु्का तयार गरी 

तिफाररि तयारगने 

   

  ५ 
जग्गाधनीको स्वीकृततको 

िनाखत गनुापने 
५ 

तनवेदकिे तोतकएको शलु्क 

बुझाउने 
   

  ६ 
जग्गा धनीिे िनाखत गरेको 

कागजात 
६ 

चिानी गरी तनवेदकिाई 

तिफाररि उपिब्ध गराउने । 
   

५

२ 

"घ" वगाको 

तनमााण 

व्यविायी 

इजाजत 

नतवकरण 

१ तनवेदन १ 

तनवेदन दतााका िातग प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृतको तोक 

िगाई दतााचिानी फााँटमादताा 

गरी प्रातवतधक शाखाप्रमखुमा 

पेश गने । 

प्रमखुप्रशाि

कीय 

अतधकृत , 

प्रातवतधक 

शाखा प्रमखु, 

योजना 

शाखा प्रमखु 

िोही 

तदन 

रु२०००।०० 

म्याद नातघ 

आएको रु 

४०००।०० 

  २ कर चिुाको पत्र २ 

प्रातवतधक शाखा प्रमखुिे पेश 

भएका कागजातहरु पुगे नपुगेको 

हरेीइजाजत पत्र नतवकरणको 

िातग पेश गने । 
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  ३ 
उद्योग नतवकरण गरेको प्रमाण 

पत्र 
३ 

तनणायानुिारनवीकरण प्रमाणपत्र 

नवीकरण गरी छाप िगाइ 

तनवेदकिाई तदने 

   

  ४ िेखापररक्षण प्रततवेदन      

  ५ िावाजतनकतनमााणको प्रततवेदन      

  ६ शलु्कततरेको रतिद      

  ७ 
"घ" वगाको तनमााण 

व्यविायी इजाजत पत्र 
     

५

३ 

नगरपातिकाबा

टफोहर खररद 

गने 

१ 
टोि िुधारितमततको फोहोर 

व्यवस्थापन पररचय पत्र 
१ 

फोहरिाई अिग अिग बोरा वा 

अन्य िामाग्री वा वस्तुमा 

िंकिन गरी वडानं ५ 

िल्िेरीतामाखानी जाने 

बाटोतस्थतफोहरमैिा िंकिन 

केन्रमा उपिब्ध गराईर फोहरको 

तकतिम र पररमाणको 

आधारखिेुकोतनस्िा ितहतको 

तनवेदन तोक आदेशकािातग 

वातावरण शाखा प्रमखुको 

तिफाररि ितहत प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेश गने । 

प्रमखुप्रशाि

कीय 

अतधकृत , 

प्रातवतधक 

शाखा प्रमखु, 

योजना 

शाखा प्रमखु 

िोही 

तदन 

रु२०००।०० 

म्याद नातघ 

आएको रु 

४०००।०० 

  २ 

फोहर मैिा िंकिन केन्रबाट 

उपिब्ध गराइने फोहरको 

पररमाण र तकतिमकोतववरण 

खिेुको तनस्िाितहतको 

भिुानीमाग गनेतनवेदन 

२ 

प्रशािकीय अतधकृतिे 

भिुानीका िातग आतथाक 

प्रशािन शाखामा पठाउने। 

   

 

 

नसफाररस प्रमात्तणत कार्शववनि 

 

 

र्ोजिा तजुशमा, पूवाशिार ववकास,ममशत संभार सञ्चािि सम्िन्िी कार्शनिनि 

क) र्ोजिा छिौट सम्िन्िी कार्शनिनि 

क्र

.

सं

. 

सेवा 

सुववधाको

नाम 

आवश्यकपने कागजातहरु 
सेवासुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 

प्रवक्रया 

वजम्मे

वारअ

वधकारी 

ला

ग्ने 

सम

य 

लाग्ने 

दस्तुर 

१

२ 

उपभोिाितम

ततबाट १ तनवेदन १ 

वडास्तरीय योजना िम्झौताका 

िातग तनवेदन तोक आदेशका िातग 

वडा ितचविमक्ष पेश गने 

प्रमखुप्र

शािकी

य 

३ 

तदन

तभत्र 

योजनाि

म्पन्न र 

फरफारक 
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योजना 

कायाान्वयन 

२ 

वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा 

ितचवको रोहवरमा िम्बतन्धत 

क्षेत्रकाप्रत्यक्ष िरोकार वािाहरूको 

भेिाबाट उपभोिा ितमतत र अनुगमन 

ितमतत गठन भएकोतनणायको 

प्रतततितप 

२ 

वडा ितचविे वडास्तरीय वडामा 

खतटएका प्रातवतधक 

कमाचारीिाईड्रइङ, तडजाइन, िागत 

अनुमान तयार गना खटाउने 

अतधकृ

त वा 

तनजिे 

तोकेको 

कमाचारी 

गनेिमय

मा 

रु.१,००

०।- 

३ 
िागत िहभातगता िम्बन्धीतनणाय 

प्रतततिपी 
३ 

वडाध्यक्ष वा वडा ितचविे 

नगरस्तरीय योजनाको हकमा 

उपभोिा ितमततगठन भएको 

कागजात जााँच गरी तिफाररि 

तिफाररश िाथ नगरपातिकामा 

िम्झौता गरी तदनपठाउने 

४ वडा कायााियको तिफाररि ४ 

वडा कायााियबाट प्राप्त तिफाररि 

िाथ तनमााण ितमततबाट 

व्यहोराखोिी तनवेदन िाथ नपामा 

पेश गने 

५ 
प्रातवतधकको नाप नक्िा, ड्रङङ, 

तडजाइन तथा िागत अनुमान 
५ 

वडाबाट िम्झौताका िातग 

तिफाररश भएको तनवेदनमा प्रमखु 

प्रशािकीयअतधकृतबाट तोक 

आदेश गरी दताा चिानी फााँटमा दताा 

गरी योजना शाखामा पेशगने 

६ 

उपभोिा ितमततको नाममा बैंक खाता 

खोल्नका तनतम्त बढीमा तीन 

जना(एकजना मतहिा ितहत) 

पदातधकारीहरूको िंयुि दस्तखतबाट 

िंचािन गने गरी बैंकको नामिमेत 

उल्िेख भएकोतनणायको 

प्रतततितपिाथखातावािाको १।१ प्रतत 

फोटो 

६ 

योजना शाखािे िागत अनुमान, 

ड्रइङ तडजाइन तयार गररतदन 

प्रातवतधकशाखामा िेखी पठाउने 

७ 
योजना िंझौताका बखत उपभोिा 

ितमततको छाप। 
७ 

प्रातवतधक शाखािे तोतकएको 

वडाका िातग तोतकएको प्रातवतधक 

कमाचारीवा अन्य प्रातवतधक 

कमाचारीिाई आवश्यकता अनुिार 

तफल्ड तनररक्षण िभे, ड्रइङ, तडजाइन 

तथाअनुमान तयार गरी 

कायााियमापेश गने 

८ 

प्रत्येक पटक भिुानी माग गदाा 

अनुगमन ितमततबाट अनुगमन गराई 

िोितमततको तनणाय पश्चात मुि 

ितमततबाट भिुानीका िातग अनुरोध 

गने तनणाय तथाखचा िावाजतनक गरको 

तनणाय र मचुलु्का ितहत कामको प्रगतत 

देतखने २ प्रतत फोटो 

८ 

प्रातवतधक शखािे कायााियमा पेश 

भएको ड्रइङ, तडजाइन र िागत 

अनुमानतस्वकृततका िातग प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेश गने रस्वीकृत 

भएपतछ योजना शाखामा 

िम्झौताको िातग पठाउने 
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९ 

प्रत्येक पटक प्रगततको आधारमा 

भिुानी माग गदाा वडा वा न.पा. 

कोिम्बतन्धत प्रातवतधक द्वारा स्थिगत 

रुपमा नाप जााँच गरी तयार गररएको 

मलू्याङ्कनप्रततवेदन 

९ 

वडास्तीय योजनाको िातग वडामा र 

नगस्तरीय योजनाको िातग न.पा. 

मायोजना िंझौताको िातग उपतस्थत 

हुने 

१

० 

योजनाको फरफारक र अतन्तम पटक 

भिुानीको िातग माग गदाा 

अनुगमनितमततको तनणाय, खचा 

िावाजतनक गरेको िावाजतनक 

परीक्षणको प्रततवेदनिाथ 

मिुितमततबाट कुि खचा अनुमोदन 

तथा अतन्तम तकस्ता मागको तनणाय 

भएको प्रतततितप। 

१

० 

योजना शाखािे स्वीकृत ड्रइङ, 

तडजाइन, िागत अनुमान, योजनाको 

बजेटव्यवस्था तथा स्रोत िमेतिाई 

यतकन गरी योजना िम्झौताको 

तटप्पणीय स्वीकृततको िातगप्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत वा प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेश गनेर योजना 

िम्झौता भएपतछ एक प्रतत 

योजनाकोड्रइङ, तडजाइन, िागत 

अनुमान, िम्झौता र कायाादेश 

उपभोिा ितमततिाई 

उपिब्धगराउने । 

१

१ 

तनमााण काया िम्पन्न भएको वडा 

कायााियको तिफाररश पेश गनुापने। 

१

१ 

उपभोिा ितमततको खाता 

नगरपातिकािे तोतक तदएको बैंकमा 

खोल्नेिम्बन्धमा ितमततिे िम्झौता 

पश्चात आतथाक शाखा प्रमखुिाई 

िोझै िम्बोधन गरीतनवेदन तदने । 

आतथाक प्रशािन शाखािे िंिग्न 

प्रमाणको आधारमा तिफाररश गरी 

तदने । 

१

२ 

प्रातवतधकोको अतन्तम मलू्याङ्कन र 

कायािम्पन्न प्रततवेदन 

१

२ 

पेश्कीमाग गरेको हकमाितमततको 

तनणाय र वडा कायााियको तिफाररश 

ितहततोक आदेशका िातग प्रमखु 

प्रशािकीय अतधकृत वा प्रशािकीय 

अतधकृत िमक्ष पेशभई तोक आदेश 

भएपतछ दताा चिानी फााँटमा दताा 

गरीयोजना शाखामा पेि गने । 

१

३ 

काम िम्पन्न भएको देतखने पोिकाडा 

िाईजको कम्तीमा ४ वटा रंगीनफोटो 

अतनवाया िंिग्न गनुापने । 

१

३ 

योजना शाखािे आवश्यक परेमा 

प्रातवतधक शाखाको राय िमेत 

तिइतनयमानुिार पेश्की उपिब्ध 

गराइ तदन आतथाक प्रशािन शाखामा 

पेश गने र आतथाकप्रशािन शाखािे 

स्रोतको यतकन गरी पेश्की उपिब्ध 

गराउन ितकने नितकने व्यहोरा 

खोिीप्रमखु प्रशािकीय अतधकृत 

वा प्रशािकीय अतधकृत िमक्ष 

स्वीकृततका िातग पेश गने ।स्वीकृत 

भएपतछ तनयमानुिार पेश्की उपिब्ध 

गराउने । 
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१

४ 

योजनाको म्याद थप गनुापने भएमा 

ितमततको तनणाय र वडाको तिफाररि 

१

४ 

ितमततबाट गरेको कामकोप्रगततको 

आधारमा प्रत्येक पटक भिुानी माग 

गदाा अनुगमन ितमततबाट अनुगमन 

गराईिो ितमततको तनणाय पश्चात मुि 

ितमततबाट भिुानीका िातग 

अनुरोध गने तनणाय तथाखचा 

िावाजतनक गरेको तनणाय र मचुलु्का 

ितहत कामको प्रगतत देतखने 

कम्तीमापोिकाडा िाईजको २ वटा 

रंगीन फोटो अतनवाया रुपमा 

फाइिमा िंिग्न गनुापने । 

१

५ 

नगरपातिकािे स्वीकृत गरेको 

िागत अनुमानको पररतधतभत्र रही 

तनमााणकायाको वीि भपााई र भौचर 

ितहतको तववरणका प्रत्येक पाना र 

तनणायका प्रत्येकपानामा अध्यक्षको 

िही र ितमततको छाप अतनवाया 

िगाएको हुनुपने । 

१

६ 

योजनाको म्याद थप गनुापने भएमा 

कारण र आधार ितहतको 

ितमततकोतनणाय िाथ वडा 

कायााियको तिफाररश िाथ म्याद 

थप गना नगरपातिकामा पेश गने । 

 

 

ख) उपभोक्ता सनमनत गठि कार्शनिनि 

 

 

ग) उपभोक्ता सनमनतिाई पेश्की तथा निि भकु्तािी प्रकृर्ा 
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नििेििका ढााँचाहरु 
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िगरपानिकाको वडाहरुको कार्श प्रवकर्ा 
 

क्र. 
सं. 

सेवा सवुविाकोिाम आवश्र्क पिेकागजातहरु सेवा सवुविाप्राप्त गिश आवश्र्क पिे प्रवक्रर्ा 
त्तजम्मेवारअनिकारी र िाग्ि े
समर् 

१ घरजग्गा िामसारी नसफाररस 

१) घर जग्गा िामसारी सम्िन्िी ववस्ततृ वववरण 
खिेुको निवेिि 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) निवेिकको िागररकताप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
२)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) मतृक र निवेिक ववचको िाताप्रमात्तणत 
प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 

३) निवेिि िताश गिे 

४) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) सजशनमि मचुलु्का गरी िझु्िपुिे भए सजशनमिमा 
साक्षी िस्िेको िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

 ७) काििुी जवटिता भएको िेत्तखएमा काििुी रार् 
निईिेछ । 

२ मोहीिगत कट्टा नसफाररस १) मोही िगत कट्टा हिुपुिे पूणश वववरणको निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
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२) निवेिकको िागररकताप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचवि 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेशगिे 

वडाअध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ितफााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोहीदिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

३) जग्गाििी प्रमाण पजुाशकोप्रमात्तणत प्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे 

४) जग्गाको प्रमात्तणत िापीिक्सा 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर 
वाएकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) जग्गाको शे्रस्ता रवफल्डिकुको प्रमात्तणत प्रनतनिवप 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउि 

३ घर कार्मनसफाररस 

१) घरकार्म नसफाररस पाउः भन्ने सम्िन्िी निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिकोहकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) सम्ित्तन्ित जग्गाकोिागपजुाशको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनिवप 

३) प्राववनिक कमशचारीिाट निरीक्षण गरी प्रनतवेिि 
दििे 

४) स्थिगत प्रनतवेिि 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५)चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर वा 
एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
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 ६) िताश चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस 
उपिब्ि गराउिे 

४ छात्रितृ्तिनसफाररस 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) घर भएमा चाि ुआ.व. सम्मकोमािपोत र घर 
जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि ,व्र्वसार् भएमा व्र्वसार्कर नतरेको 
रनसि 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) शैत्तक्षक र्ोग्र्ताकोप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउि 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

५ 
ववपन्नववद्याथी छात्रितृ्ति 
नसफाररस 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) शैत्तक्षक र्ोग्र्ताकोप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

 ३) निवेिि िताश गिे 

 ४)तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 
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 ५) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

६ अपाङ्गनसफाररस 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाणपत्र/जन्मिताशको 
प्रनतनिवप 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) कुि प्रकारको शारीररकअपाङ्गता हो सो सम्िन्िी 
मेनडकि सपुरीटेन्डेन्टको नसफाररस 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) व्र्त्तक्त स्वंर् उपत्तस्थतहिुपुिे वा सम्ित्तन्ित 
कमशचारीको प्रनतवेिि 

३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
प्रनतवेिि तर्ार गरी नसफाररसतर्ार गिे 

 ५) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

७ अस्थाईिसोिास नसफाररस 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिवप 
र िसोिास गिेघर िम्िर, टोि, माग वा िाटोको 
िाम 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) वहािमा िसेको भए घरििीकोसिाखत मचुलु्का 
र निजको िागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) कमशचारीको हकमा हाि कार्शरतरहेको 
कार्ाशिर्को पत्र 

३) निवेिि िताश गिे 
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४) घरिहाि कर नतरेका रनसि 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) घरिहािको सम्झौता पत्र ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

८ स्थार्ीिसोिास नसफाररस 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िसााँई सराईको हकमा िसाई सराईिताश प्रमाण 
पत्रको प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

३) निवेिि िताश गिे 

४) जग्गाििी प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

९ 
िगाररकतार प्रनतनिवप 
नसफाररस 

१) निवेिि पत्र र आमारििुाको को िागररकता 
प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडाअध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडासत्तचविे सम्ित्तन्ित 
कमशचारीिाई तोक आिेश गिे 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 
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३) जन्म िताश प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

४) वववावहत मवहिाको हकमापनतरआमारििुाको 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) िागररकता प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप ५) निवेिकिे तोवकएकोशलु्क िझुाउिे 
६) चाररत्रीक प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप (निद्याथीको 

हकमा) 
६)चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

७) वववाह िताश प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप (नििावहताको 
हकमा) 

७) तोवकएको ढााँचामा िागररकतानसफाररसको 
अनभिेख राख्न े। 

८) िसााँईसरी आएको हकमा िसााँईसराईको प्रमाण 
पत्रको प्रनतनिवप 

 

९) िवैु काि िेत्तखिे पासपोटशसाईजको फोटो २ प्रनत  

१०) चािआु.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा 
करनििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

 

११) कमशचारी पररवारको हकमासम्ित्तन्ित 
कार्ाशिर्को नसफाररस 

 

१२) प्रनतनिवप िागररकताको हकमापरुािो 
िागररकताको प्रनतनिवप 

 

१० अंनगकृतिागररकता नसफाररस 
१) निवेिि पत्र र अंनगकृत िागररकता प्राप्त गिश 

खोजेको स्पष्टआिार 
१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
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२) साववक मिुकुको िागररकतापररत्र्ाग गरेको वा 
पररत्र्ाग गिश कारवाही चिाएको पवुष्ट गिे 
कागजातहरु 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र ३) िेपािमा १५ वषशिेत्तख कुिैव्र्वसार् वा काम गरी 

वसेको प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
३) निवेिि िताश गिे 

४)िैिावहक अंनगकृत िागररकताकािानग वववाह िताश 
प्रमाणपत्रको प्रनतनिवपर सम्ित्तन्ित िेशको 
आनिकाररकप्रमाणपत्र 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार 
गिे, काििी रार् आवश्र्क भएमा रार् सोध्िे 

५)िेपािी भाषा िेख्न र वोल्िजान्ने प्रमाण कागजातहरु ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) पासपोटश साईजको फोटो ३प्रनत 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 
७) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्पत्ति करनतरेको रनसि 

७)अिसूुची ८ को ढााँचामा िागररकता नसफाररसको 
अनभिेख राख्न े। 

८) सजशनमि मचुलु्का  

११ 
आनथशक अवस्था िनिर्ो वा 
सम्पन्नता प्रमात्तणत 

१) निवेिि पत्र र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

२) जग्गाििी प्रमाण पजुाश 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः ३) आर्श्रोत भए आर्श्रोत खलु्िेकागजात ३) निवेिि िताश गिे 
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४) अन्र् आवश्र्क कागजात 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर र िहाि कर नतरेको 
रनसि वा कर नििाशरणस्वीकृत भएको कागजात 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) सजशनमि मचुलु्का 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

१२ 
आनथशकअवस्था कमजोर वा 
ववपन्नता प्रमात्तणत 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) आनथशक अवस्था कमजोर भएकोपवुष्ट हिुे कागजात 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

 ३) निवेिि िताश गिे 

 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कताअिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरी नसफाररस तर्ार 
गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्किझुाउि 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 
गराउिे 

१३ ववद्यतुजडाि नसफाररस १) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
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२) जग्गाििी प्रमाणपत्रकोप्रमात्तणत प्रनतनिपी 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र ३) हक भोगको श्रोत खुल्िेकागजात ३) निवेिि िताश गिे 

४) िक्सा पास वा िामसारी िक्साभएको प्रमाणको 
प्रनतनिवप 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) अन्र् आवश्र्क कागजातहरु ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
६) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे । 

१४ िाराजडाि नसफाररस 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िक्सा पास वा िामसारी िक्साभएको प्रमाणको 
प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) जग्गा ििी प्रमाण पूजाशकोप्रनतनतवप ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्किझुाउिे ६) 
सजशनमिमचुलु्कासम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 
गराउिे 
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१५ त्तजववतरहेको नसफाररस 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिकोहकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) स्वरं् व्र्त्तक्त उपत्तस्थत हिुपुिे 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) िईु प्रनत पासपोटश साइजकोफोटो ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि कर 
नििाशरण स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

१६ 

िवैुिाम गरेको ब्र्त्तक्त एकै 
हो भन्न े नसफाररस/फरक 
जन्म नमनत संशोिि 
नसफाररस 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िाम फरक परेको पवुष्ट गिेप्रमात्तणत कागजतहरु 
२)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

३) निवेिि िताश गिे 

४) सम्ित्तन्ित व्र्त्तक्त वा हकवािाउपत्तस्थत भई 
सिाखत गिुश पिे 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 
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५) आवश्र्कता अिसुार स्थािीर्प्रहरी सजशनमिका 
मचुलु्काको प्रनतवेिि माग गिश सक्िे 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

१७ 
जग्गामूल्र्ाङकि 
नसफररस/प्रमात्तणत 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

प्राववनिक कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) जग्गाको आसपासको चिि चल्तीकोमलु्र् प्रक्षेपण ३) निवेिि िताश गिे 

४) हािसािै आसपासको खररि निक्रीभएको भए सो 
प्रमाण वा सजशनमि मचुलु्का 

४) तोवकएको प्राववनिक कमशचारीिे आवश्र्कता 
अिसुार सजशनमि मचुलु्कातर्ार गरी मलु्र्ाङकि 
तर्ार गिे 

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

१८ ब्र्वसार्िन्ि नसफाररस 

१) आफ्िो व्र्वसार्को ववस्ततृ व्र्होरा सवहतको 
निवेिि पत्र 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः २) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 
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३) चाि ुआ.व. सम्मको व्र्वसार्िवीकरण गरेको 
प्रमाणपत्रको सक्कि 

३) निवेिि िताश गिे 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

४) घरिहािसम्झौता पत्रकोप्रनतनिवप 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) स्थिगत प्रनतवेिि ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
६) वविेशीको हकमा पररचर् खलु्िेकागजात वा 

सम्ित्तन्ित ितुावासको पत्र 

६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

७) आफिै घर भएमा चाि ुआ.व.सम्मको मािपोत 
र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर 
नतरेको रनसि वा कर नििाशरणस्वीकृत भएको 
कागजात 

 

१९ 
ब्र्वसार्सञ्चािि िभएको 
नसफाररस 

१) व्र्वसार् सञ्चािि िभएको कारण सवहतको 
निवेिि पत्र 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) स्थािीर् तहको िाममा व्र्वसार्िताश गरेको 
प्रमाणपत्र 

३) निवेिि िताश गिे 

४) आफिै घर भएमा चाि ुआ.व.सम्मको मािपोत 
र घरजग्गा कर नतरेको रनसि वा कर नििाशरण 
स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता 
अिसुारसजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस 
तर्ार गिे 

५) स्थिगत प्रनतवेिि ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
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६)घरिहाि सम्झौता पत्रकोप्रनतनिवप 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे । 

७) सजशनमिका मचुलु्का आवश्र्कपरेमा सो समेत  

२० 
ब्र्ापारब्र्वसार् िभएको 
नसफाररस 

१) कारण सवहतको निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) स्थािीर् तहको िाममा व्र्वसार्िताश गरेको 
प्रमाणपत्र 

३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
स्थिगत सजशनमि मचुलु्कातर्ार गरी नसफाररस 
तर्ार गिे 

५) सजशनमिका मचुलु्का आवश्र्क परेमासो समेत ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
६)चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 

गराउिे 

२१ कोटशवफ नमिाहा नसफारर 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप रनिवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) आफ्िै घर भएमा चाि ुआ. व.सम्मको मािपोत 
र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर 
नतरेको रनसि 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) अिाितमा मदु्दा परेका प्रमाणकागजातहरु ३) निवेिि िताश गिे 
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४) कोटश फी नमिाहा हिु ु पिेस्पष्ट कारण नित्तखत 
रुपमा दिि ुपिे 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) स्थािीर् सजशनमिका मचुलु्का ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 
६)चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 

गराउिे 

२२ 
िावािकपररचर्पत्र 
नसफाररस 

१) िाि ुआमाको िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
रनिवेिि पत्र 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) जन्म िताशको प्रमाणपत्रप्रमात्तणत प्रनतनिपी 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

३) निवेिि िताश गिे 

४) िािािक खलु्िे थप कुिै प्रमाणकागजात भए सो 
समेत पेश गिे 

४) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

५) िावािक अनिवार्श उपत्तस्थत हिुपुिे । 
५) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 
६) िवैु काि िेत्तखिे पासपोटशसाईजको फोटो  

२३ चौपार्सम्वन्िी नसफाररस 

१) कारण सवहतको निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 

२) चौपार्ा िािे ठाउाँको स्वीकृतपत्र 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) नििे दििे िवैुिे सिाखत गिुशपिे ३) निवेिि िताश गिे 



93 
 

४) चौपार् पािि गिेका हकमा स्थािर छरनछमेक 
तथा वातािरणमा प्रनतकुि प्रभाव िपिे व्र्होरा 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
स्थिगत सजशनमि मचुलु्कातर्ार गरी नसफाररस 
तर्ार गिे 

सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्किझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 
गराउिे 

२४ ब्र्वसार्िताश नसफाररस 

१) निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) व्र्वसार् िताश गरेकोप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) आफ्िै घर भए चाि ुआ. व.सम्मको मािपोत र 
घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि वा कर नििाशरणस्वीकृत भएको कागजात 

३) निवेिि िताश गिे 

४) िहािमा भए सम्झौता पत्रकोप्रनतनिवप ४) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

५)िईु प्रनत पासपोटश साइजकोफोटा ५) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

२५ उद्योग ठाउंसारी नसफाररस 

१) उद्योग ठाउंसारीका िानग निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) उद्योग िताश प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) स्थािीर् तहको िामको िनिकरण सवहतको 
व्र्वसार्िताश प्रमाण पत्र 

३) निवेिि िताश गिे 
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४) आफ्िै घर भए चाि ुआ. व.सम्मको मािपोत र 
घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) िहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिवप र 
िहािकर नतरेको रनसि/िनतरेको भए नतिुश 
िझुाउि ुपिे 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) (स्थािीर् तहको िाम) क्षेत्रनभत्र सारी जािे भए 
सम्ित्तन्ित वडा कार्ाशिर्को अिमुनतको 
नसफाररस पत्र 

६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउि 

२६ ववद्यािर्ठाउंसारी नसफाररस 

१) ववद्यािर् ठाउाँसारीका िानग निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) ववद्यािर् िताश प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) स्थािीर् तहको िामको िनिकरणसवहतको 
व्र्वसार् िताश प्रमाण पत्र 

३) निवेिि िताश गिे 

४) (सरकारी एवंसामिुावर्कववद्यािर्िाहेकअन्र् मा) 
चाि ुआ. व. सम्मको सरी जािे ठाउाँ र हािको 
ठाउाँ िवैुकोमािपोत र घर जग्गा कर वा 
एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
स्थिगत सजशनमि मचुलु्कातर्ार गरी नसफाररस 
तर्ार गिे 

५) िहािमा भए सम्झौता पत्रकोप्रनतनिवप र िहाि 
कर नतरेको रनसििनतरेको भए नतिुश िझुाउि ुपिे 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) स्थार्ी िेखा िम्िरप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 
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७) निरीक्षण प्रनतवेिि  

८) सरी जािे ठाउाँको वडाकार्ाशिर्को अिमुनत पत्र  

२७ 
आन्तररकिसाई सराई 
नसफाररस 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप रनिवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) सरी जािे व्र्त्तक्तहरुिागरीकताको प्रमाणपत्रको 
प्रमात्तणत प्रनतनिवप र िागररकता प्रमाणपत्र 
िभएको हकमावववाह िताश वा जन्म िताश वा 
उमेर खिेुको निस्साको प्रमात्तणत प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप /घर वा जग्गा 
िभएकाको हकमा व्र्वसार् वा िसाई खलु्ि े
प्रमाणकागजात 

३) निवेिि िताश गिे 

४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भएचाि ुआ. व. 
सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 
सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वाकर नििाशरण 
स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५)घर जग्गा िभएकाको हकमा सम्ित्तन्ितघर 
ििीसाँग गरेको घर िहािको सम्झौता ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 
गराउिे 

२८ 
ववद्यािर्सञ्चािि स्वीकृत / 
कक्षा िवृर्द् नसफाररस 

१) ववद्यािर् कक्षा िवृर्द्का िानग निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
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२) ववद्यािर् िताश प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र ३) स्थािीर् तहको िाममा चाि ुआ.व.को िनिकरण 

सवहतको व्र्वसार् िताश प्रमाण पत्र 
३) निवेिि िताश गिे 

४) सरकारी िाहेकका ववद्यािर्काहकमा चाि ुआ. 
व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा 
एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेकोरनसि 

४) तोवकएको प्राववनिक कमशचारीिे आवश्र्कता 
अिसुार स्थिगत निरीक्षणगरी प्रनतवेिि तर्ार 
गिे 

५) िहािमा भए सम्झौता पत्रकोप्रनतनिवप र िहाि 
कर नतरेको रनसि 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) निरीक्षण प्रनतवेिि 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

२९ ब्र्त्तक्तगतवववरण नसफाररस 

१)निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

३) निवेिि िताश गिे 

४) ववषर्साँग सम्ित्तन्ित अन्र् प्रमाणकागजातहरु 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्किझुाउिे 
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६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररसउपिब्ि 

३० जग्गािताश नसफाररस 

१) निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर भए घर 
जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि वा कर नििाशरण स्वीकृतभएको कागजात 

३) निवेिि िताश गिे 

४) साववक िगत प्रमात्तणतप्रनतनिवप 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) वफल्डिकु उतार ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) स्थिगत निरीक्षणप्रनतवेिि 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस 

उपिब्िगराउिे 
७) जग्गाको िापी िक्सा  

८) जग्गासाँग सम्ित्तन्ित अन्र्प्रमाण कागजातहरु  

९) स्थािीर् सजशनमि मचुलु्का  

३१ 
संरक्षकनसफाररस 
(ब्र्त्तक्तगत) 

१) निवेिि 
१) ववस्ततृ वववरण रहेको निवेिि सवहत तोवकएको 

कागजातहरु पेशगिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 

२) संरक्षक दििे र नििेव्र्त्तक्तको िागररकता र 
जन्मिताश प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 
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३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

३) निवेिि िताश गिे 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

४) आवश्र्कता अिसुार स्थिगतसजशनमि मचुलु्का 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५)स्थािीर् सजशनमि मचुलु्का ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे । 

३२ संरक्षकनसफाररस (संस्थागत) 

१) निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) संस्थाकोिवीकरण सवहतकोप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
एवं वविािको प्रनतनिवप वा निर्माविीको 
प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/ सत्तचविे सम्ित्तन्ित 
कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि, 

३) निवेिि िताश गिे 

४) िहािमा भए सम्झौता पत्रप्रनतनिवप र िहाि कर 
नतरेको रनसि/िनतरेको भए नतिुश िझुाउि ुपिे 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

४) आवश्र्कता अिसुार सजशनमिमचुलु्का ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

३३ 
िेपािसरकारको िाममा 
िाटो कार्म नसफाररस 

१) निवेिि 
१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
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२) जग्गाििी प्रमाणत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र ३) िापी िक्सा ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ु आ.व. सम्मको मािपोत र घरभए घर 
जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि । 

४) तोवकएको कमशचारीिे स्थिगत सजशनमि मचुलु्का 
तर्ार गरी नसफाररसतर्ार गिे 

५) जग्गाििीको स्वीकृनतको सिाखतगिुशपिे ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६)जग्गा ििीिे सिाखत गरेकोकागजात 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे । 

३४ त्तजववतसाँगको िाता प्रमात्तणत 

१) निवेिितथा िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िाता खलु्िे प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) सजशनमि गरी िझु्ि ु पिेभएमा साक्षी िस्ि े ७ 
जिाको िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 

३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५)िाता प्रमात्तणत गिेव्र्त्तक्तहरुको २ प्रनत पासपोटश 
साइजको फोटो 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 
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३५ मतृकसाँगको िाता प्रमात्तणत 

१)निवेिितथािाता खलु्िे प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) हकिारहरुको िागररकताप्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) मतृ्र् ुिताश प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे 

४) मतृकको िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) हकवािा िावािक भए जन्म िताशप्रमाणपत्रको 
प्रनतनिवप 

५) आवश्र्कता अिसुार स्थािीर् प्रहरी सजशनमि 
मचुलु्का मागगिे 

६) वसााँईसरी आएको हकमािसाईसराईको प्रनतनिवप ६) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

७) हकिारहरुको पासपोटश साईजकोफोटो ४ प्रनत 
७) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 
८) स्थािीर् सजशनमिमचुलु्का  

९) आवश्र्कता अिसुार स्थािीर्प्रहरी सजशनमि 
मचुलु्का 

 

३६ 
कोठाखोल्ि कार्श/ रोहिरमा 
िस्िे का 

१) कारण प्रष्ट खिेुको निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) चाि ुआ.व. सम्मको घरजग्गा कर, िहाि कर 
र मािपोत नतरको रनसि 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) िहाि सम्झौताको प्रमात्तणतप्रनतनिपी ३) निवेिि िताश गिे 
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४)त्तजल्िा प्रशासि कार्ाशिर्कोपत्र ४) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 
५)स्थािीर् सजशनमि मचुलु्का ५) रोहिरमा िस्िे कमशचारी तोक्िे 
६)आवश्र्कता अिसुार स्थािीर्प्रहरी सजशनमि 

मचुलु्का 
६) वडा कार्ाशिर्िाट प्रवषत ३५ दििे म्र्ाि पत्रको 

सूचिा प्रमात्तणतप्रनतिपी 

३७ 
निःशलु्कवा सःशलु्क स्वास्थर् 
उपचार नसफाररस 

१) निवेिि तथा िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) ववपन्नता खुल्िे प्रमाणकागजात 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) नसफाररस आवश्र्क भएको अन्र्कारण ३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

३८ 

अन्र्कार्ाशिर्को माग 
अिसुार वववरण खिुाई 
पठाउिे कार्श 

१) निवेिि तथा िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
१) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) कार्ाशिर्को पत्र ३) पत्र िताश गिे 

३) ववषर्साँग सम्ित्तन्ित अन्र्कागजातहरु ४) तोवकएको कमशचारीिे वववरण तर्ार गिे 

 ५) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउि 
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३९ संस्थािताश नसफाररस 

१) वविाि वा निर्माविी, निवेिि र िागररकता 
प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) संस्था भाडामा िस्िे भएसम्झौता पत्र र िहाि 
कर नतरेको रनसि/िनतरेको भए नतिुश िझुाउि ु
पिे 

२)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई वडासत्तचव, तोक आिेश 
गिे 

३) संस्था आफ्िै घरमा िस्िे भएसोको जग्गाििी 
प्रमाण पजुाश र िक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनतनिवप 

३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

४० घर िाटोप्रमात्तणत 

१) निवेिि (िाटोको िाम, टोि समेत खिुाउिे) 
िागररकता प्रमाणपत्रकोप्रनतनिवप 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) जग्गाििी प्रमाण पजुाशकोप्रमात्तणत प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) जग्गा रहेको क्षेत्रकोप्रमात्तणत सक्कििापी िक्सा ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 
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५) नििे दििे िवैु व्र्त्तक्तिागररकताका प्रमाणपत्रको 
प्रमाणपत्र प्रमात्तणत प्रनतनिपी सवहत उपत्तस्थत हिु ु
पिेवा निजहरुिे दिएको अनिकृत वारेसको 
प्रमात्तणत प्रनतनिपी 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६) स्थिगत निरीक्षण प्रनतवेि 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

४१ चारवकल्िा प्रमात्तणत 

१) नििेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप 
२)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) जग्गा रहेको क्षेत्रकोप्रमात्तणत प्रनतनिवप िापी िक्सा ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) निवेिक स्वरं् वा निजिे अन्र्व्र्त्तक्तिाई तोकेको 
हकमा निज निवेिकिे दिएको अनिकृत 
वारेसिामा को प्रमात्तणतप्रनतनिपी 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

४२ जन्मनमनत प्रमात्तणत १) निवेिि र िागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिपी १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
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२) िािािकको हकमा जन्म िताशप्रमाणपत्रको 
प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र ३) िसााँई सरी आएको भए सो कोप्रमाण पत्र ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

४३ वववाहप्रमात्तणत 

१) ििुहा ििुहीको िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िसााँई सरी आएकाको हकमा िसााँईसराई िताश 
प्रमाण पत्र 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचव िे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) ििुाहा ििुही ििैु उपत्तस्थत भईसिाखत गिुश पिे 
। 

३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) वव.स. २०३४ पनछको हकमा नििाहिताश प्रमाण 
पत्रकोप्रनतनिवप 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 
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४४ घरपाताि प्रमात्तणत 

१) निवेिि िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 
रनिवेिि 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचवसम्ित्तन्ित 
फााँटका कमशचारीिाग्िे 
समर्ः सोही दिि,  

सजशनमिको हकमा िढीमा ३ 
दििनभत्र 

२) घरको िक्सा, िक्सा पास प्रमाणपत्र 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) स्थिगत निरीक्षणप्रनतवेिि ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको घर जग्गाकर वा एकीकृत 
सम्पत्ति कर र चाि ुआ.ि. सम्मको मािपोत 
नतरेको रनसि वा कर नििाशरणस्वीकृत भएको 
कागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) आवश्र्कता अिसुारसजशनमिमचुलु्का ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

४५ कागज/मञ्जरुीिामा प्रमात्तणत 

१) निवेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र 
निवेिि 

१) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव 
सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएको कागजात 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा 
सत्तचविेसम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोक आिेश 
गिे 

३) प्रमात्तणत गिुश पिे ववषर् साँग सम्ित्तन्ित प्रमाण 
कागजहरुको प्रनतनिवप 

३) निवेिि िताशगिे 
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४)मन्जरुीिामा नििे र दििे िवैु व्र्त्तक्त 
४)तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरी नसफाररस तर्ारगिे 

 ५) निवेिकिेतोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

४६ हकवािावा हकिार प्रमात्तणत 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिकोहकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िाताप्रमात्तणत प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप 
२)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) हकिार प्रमात्तणतका िानग स्थिगतसजशनमि ३) निवेिि िताश गिे 

४) हकिार प्रमात्तणत गिे थपप्रमाण कागज 
४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 

सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

६)आवश्र्कता अिसुारसजशनमिमचुलु्का 
६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 

गराउिे 

४७ अवववावहतप्रमात्तणत १) निवेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  
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२) संरक्षक वा अनभभावकिेकार्ाशिर्को रोहिरमा 
गरेको सिाखत पत्र 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र ३) स्थािीर् सजशनमि मचुलु्काकोपत्र ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) आवश्र्कता अिसुार स्थािीर् प्रहरीको सजशनमि 
मचुलु्का मागगिे 

५) नििेशमा रहेकाको हकमावविेशत्तस्थत िेपािी 
निर्ोगिाट आएको नसफारर 

५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

४८ 
जग्गारेखाकंिको कार्श/सो 
कार्शमा रोहिर 

१)निवेिि पत्र १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) सम्ित्तन्ित कार्ाशिर्कोपत्र 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) प्रानिनिक प्रनतवेिि ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

४९ 
जग्गा ििीपूजाश हराएको 
नसफाररस 

१) निवेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  
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२) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर भए घर 
जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको 
रनसि 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र ३) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे 

४) निवेिकको स्थार्ी वति जग्गारहेको वडाको ४) तोवकएको कमशचारीिे नसफाररस पत्र तर्ार गिे 

िभएमा स्थािीर् सजशनमिमचुलु्का ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

५० 
पजुाशमाघरकार्म गिे 
नसफाररस 

१) निवेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) भवि िक्शा पास प्रमाण पत्रकोप्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) निमाशण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप ३) निवेिि िताश गिे 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

५) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

५१ 
अंग्रजेीनसफाररस तथा 
प्रमात्तणत 

१) निवेिि र िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  
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२) ववषर् साँग सम्ित्तन्ि प्रमाणकागजातको प्रनतनिवप 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र ३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 
३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 

५२ नमिापत्रकागज/उजरुी िताश 

१) नमिापत्र गिे िवैु पक्षको संर्कु्त निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) सम्ित्तन्ित व्र्त्तक्तहरुकोिागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनिवप 

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/ सत्तचविे सम्ित्तन्ित 
कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) ववषर्साँग सम्ित्तन्ित अन्र्कागजातहरु ३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 

 ५) निवेिकिे तोवकएको शलु्क िझुाउिे 

 ६) चिािी गरी निवेिकिाई नसफाररस उपिब्ि 
गराउिे 
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५३ 
एवककृतसम्पत्ति कर/घर 
जग्गा कर 

१) निवेिि 
१)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) जग्गा ििी प्रमाण पजुाशकोप्रनतनिवप 

२) तोवकएको कमशचारीिे कर नििाशरण तर्ार गरी 
वडा अध्र्क्ष/वडासिस्र्/वडा सत्तचव समक्ष पेश 
गिे । 

३) भवि िक्शा स्वीकृनत प्रमाणपत्र र िक्शाको 
प्रनतनिवप 

३) तोवकएको कर िझुाउिे 

४) भवि/जग्गा खररि गरेको भएमािपोतिाट 
रत्तजिेशि पाररत निखतको प्रनतनिवप 

४) चिािी गरी निवेिकिाई कर नििाशरण पत्र 
उपिब्ि गराउिे । 

५) स्थािीर् तहको िाम) घोषणा हिुपूुवश निमाशण 
भएका भविका हकमा िापी िक्शा वा स्थिगत 
प्राववनिक प्रनतवेिि 

 

६) मािपोत नतरेको रनसि  

७) आ.व. ०५७।५८ पूवश आत्तन्तररकराजश्व 
कार्ाशिर्मा कर नतरेको भए सोको प्रमात्तणत 
प्रनतनिपी 

 

८) िागररकता र िापी िक्साकोप्रमात्तणत प्रनतनिवप  

५४ िहाि कर १) निवेिि पत्र 
१) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

वडाअध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ितफााँटका 
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२) िहाि सम्मझौता 
२) तोवकएको कमशचारीिे कर नििाशरण तर्ारगरी 

वडा अध्र्क्ष/वडासिस्र्/वडा सत्तचव,   समक्ष 
पेश गिे। 

कमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोहीदिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

३) िेपाि सरकारमा िहाि साँगसम्ित्तन्ित निकार्मा 
िताश गरेको प्रमाण पत्रको ३) तोवकएको कर िझुाउिे 

४) िागररकताको प्रमात्तणत प्रनतनिपी 
४) चिािी गरी निवेिकिाई कर नििाशरण पत्र 

उपिब्िगराउिे 
५) चाि ुआ.व. सम्म घर जग्गा रमािपोतनतरेको 

रनसिको वा नििाशरणआिेशकोप्रमात्तणत प्रनतनिपी 
। 

 

५५ ववज्ञापिकर 

१)निवेिि र संस्थाको प्रमात्तणत कागजात  

वडा 
अध्र्क्ष/वडासिस्र्/वडा 
सत्तचव,  सम्ित्तन्ित 
फााँटकाकमशचारीिाग्िे समर्ः 
सोही दिि,  सजशनमिको 
हकमा िढीमा ३ दििनभत्र 

२) सम्ित्तन्ित स्थािीर् तहमा नतिशिझुाउि पिे 
व्र्वसार् र अन्र् करको प्रमात्तणत प्रनतनिपी 

 

५६ मािपोतवा भमूीकर 

१) निवेिि पत्र  १)वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिकोहकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) प्रथम वषशका िानग जग्गा ििी प्रमाण पजुाश, 
िवीकरणका िानग अत्तघल्िोआ.व.मा मािपोत 
नतरेको रनसि वा र्स कार्ाशिर्िाट जारी 
गररएको मािपोत िवीकरण िकु 

२) तोवकएको कमशचारीिे करनििाशरण तर्ार गरी 
सत्तचव समक्ष पेश गिे । 

३) घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति ३) तोवकएको कर िझुाउिे 
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४) चिािी गरी निवेिकिाई कर रनसिउपिब्ि 

गराउिे । 

५७ जन्मिताश 

१.निवेिि पत्र 
१) घटिा घटेको ३५ दिि नभत्र पररवारको मूख्र् 

व्र्त्तक्तिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२. िािकको िाि/ुआमाको िागरीकता 
२) निजको अिपुत्तस्थनतमा उमेर पगेुको परुुष मध्रे् 

सिैभन्िा जेठोव्र्त्तक्तिे सूचिा दििे 

३. चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

 

४. अस्पतािमा जन्म भएको हकमासम्ित्तन्ित 
अस्पताििे जन्म प्रमात्तणत गरेको पररचर्पत्रको 
प्रमात्तणत प्रनतनिपी 

 

५८ मतृ्र्िुताश 

१) निवेिि पत्र 
१) घटिा घटेको ३५ दिि नभत्र पररवारको मूख्र् 

व्र्त्तक्तिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२)मतृकको िागररकता र सूचिा दििआउिेको 
िागरीकता 

२) निजको अिपुत्तस्थनतमा उमेर पगेुको परुुष मध्रे् 
सिैभन्िा जेठोव्र्त्तक्तिे सूचिा दििे 

३) मतृक साँग सम्िन्ि जोनडिेप्रमाणपत्र 

३) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 
तोवकएको कमशचारीर्द्ारासजशनमि मचुलु्का तर्ार 
गिे 

४) अवववावहत मतृकको हकमा स्थािीर्सजशनमि पत्र  

५) मतृकको िागररकता िभएको हकमास्थािीर् 
सजशनमि पत्र 
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६) सूचिा दििे व्र्त्तक्तकोिागररकता िभएमा समेत 
स्थािीर् सजशनमि पत्र 

 

५९ िसाईसराईजािे/आउिेिताश 

१)निवेिि पत्र र िागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी 
१) घटिा घटेको ३५ दिि नभत्र सपररवारको िसाई 

सराई भए पररवारको मूख्र्व्र्त्तक्तिे सूचिा दिि े
। वडा अध्र्क्ष/वडा 

सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िसाई सराई गरी जािेको हकमापररवारको 
वववरण सवहत सम्ित्तन्ित वडा 
कार्ाशिर्िसाईसराईको कागजात 

२) एकजिाको मात्र िसाई सराई भए निजिे सूचिा 
दििे । 

३) जहााँ जािेहो त्र्स ठाउाँकोिािपूजाश र जिु ठाउाँमा 
आउिेको पनि पेश गिुशपिे । 

 

४) िसाई सराई गरी आउिेको हकमािसाई सराई 
गरी ल्र्ाएको प्रमाणपत्र 

 

६० सम्िन्िववच्छेििताश 

१. निवेिि पत्र 
१) सम्िन्ि ववच्छेि भएको पनत वा पत्नीिे सूचिा 

फाराम भरी सूचिादििे । 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२.अिाितिाट सम्िन्ि ववच्छेि भएकोफैसिाको 
प्रमात्तणत प्रनतनिवप 

 

३. पनतपत्नीको िागरीकताकोप्रनतनिवप १/१ प्रनत  

४) केटाको स्थार्ी ठेगिशसम्ित्तन्ित वडाको हिु ुपिे।  

६१ वववाहिताश 
१) निवेिि पत्र १) ििुाहा ििुही िवैु उपत्तस्थत भई सूचिा दिि े

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 

२) ििुाहा(ििुहीको िागरीकताकोप्रमाणपत्रको 
प्रनतनिवप 
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३) ििुहीको िागररकता िभएमा िािवुा िाजभुाईको 
िागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप 

 

दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

४) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि 

 

६२ िर्ााँव्र्ावसार्िताश 

१) निवेिि पत्र १) निवेिि सवहतको तोवकएको कागाजत पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,   

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) िागररकता प्रमात्तणपत्रकोप्रमात्तणत प्रनतनिपी 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित फााँटमा तोक आिेशगिे 

३) वविेशीको हकमा राहिािीकोप्रमात्तणत प्रनतनिवप वा 
सम्ित्तन्ित ितुावासको निजको पररचर् खुल्िे 
नसफाररस 

३) निवेिि िताश गिे 

४) २ प्रनतफोटो ५० घर िहािसम्झौता ४) निवेिकिे तोकेको शिुक वझुाउिे 
५) आफ्िै घर टहरा भए चा.ि.ु आ.व.सम्मको 

मािपोत र घरजग्गा कर नतरेको 
५) चिािी गरी निवेिकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ि 

गराउिे 
६) स्थािीर् तहको िाममा िताशिगरी प्र्ाि वा अन्र् 

निकार्मा िताश गरी व्र्वसार् िताश गरेको हकमा 
प्र्ाि िताश वाअन्र् निकार्िाट जारी गरेको 
व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रमात्तणत प्रनतनिपी 

 

६३ व्र्ावसार्िववकरण १) निवेिि पत्र १) निवेिि सवहतको तोवकएको कागाजत पेश गिे 
वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  
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२) िागररकता प्रमात्तणपत्रकोप्रमात्तणत प्रनतनिपी 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित फााँटमा तोक आिेशगिे 

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

३) स्थािीर् तहिाट िताश भएको व्र्वसार् िताशको 
प्रमाणपत्रको प्रमात्तणतप्रनतनिपी 

३) निवेिि िताश गिे 

४) िहाि सम्झौताकोप्रनतनिपी ४) निवेिकिे तोकेको शलु्क वझुाउिे 

५) आफ्िै घर टहरा भए चा.ि.ु आ.व.सम्मको 
मािपोत र घरजग्गा कर नतरेको 

५) चिािी गरी चिािी गरी निवेिकिाई प्रमाणपत्र 
उपिव्ि गराउिे 

६४ 

उल्िेत्तखतिाहेक अन्र् 
स्थािीर् आवश्र्कता 
अिसुारकानसफाररस/प्रमात्तणत 

१) िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप र निवेिि १) निवेिि सवहत तोवकएको कागजातहरु पेश गिे 

वडा अध्र्क्ष/वडा 
सिस्र्/वडा सत्तचव,  

सम्ित्तन्ित फााँटका 
कमशचारीिाग्िे समर्ः सोही 
दिि,  सजशनमिको हकमा 
िढीमा ३ दििनभत्र 

२) ववषर् साँग सम्ित्तन्ित प्रमाणकागजात 
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सिस्र्/वडा सत्तचविे 

सम्ित्तन्ित कमशचारीिाई तोकआिेश गिे 

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर 
वा एकीकृत सम्पत्ति कर नतरेको रनसि वा कर 
नििाशरण स्वीकृत भएकोकागजात 

३) निवेिि िताश गिे 

 ४) तोवकएको कमशचारीिे आवश्र्कता अिसुार 
सजशनमि मचुलु्का तर्ार गरीनसफाररस तर्ार गिे 
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न्र्ावर्क सनमनतको निणशर् गिे अनिकारको प्रर्ोग 

 

न्र्ावर्क सनमनत : गाउाँपानिका तथा िगरपानिकामा संवविािको िारा २१७िमोत्तजमको एक न्र्ावर्क 
सनमनत रहिेछ। 

न्र्ावर्क सनमनतको अनिकारक्षते्र : (१) न्र्ावर्क सनमनतिाई िेहार्का  वववािको निरूपण गिे अनिकार  
हिुेछ :- 

क) आिीिरु, िााँि पैिी, कुिो वा पािीघाटको िााँडफााँड तथा उपर्ोग, 
ख) अकाशको िािी िोक्सािी गरेको, 
ग) चरि, घााँस, िाउरा, 
घ) ज्र्ािा मजरुी िदिएको, 
ङ) घरपािवुा पशपुक्षी हराएको  वा पाएको, 
च) जेष्ठ िागररकको पाििपोषण तथा हेरचाह िगरेको, 
छ) िािािक छोरा छोरी वा पनत-पत्नीिाई इज्जत आमि अिसुार खाि िाउि वा त्तशक्षा 

िीक्षा िदिएको, 
ज) वावषशक पच्चीस िाख रुपैर्ााँसम्मको निगो भएको घर िहाि र घर िहाि सवुविा, 
झ) अन्र् व्र्त्तक्तको घर, जग्गा वा सम्पनतिाई असर पिे गरी  रुख निरुवा िगाएको, 
ञ) आफ्िो घर वा ििेसीिाट अकाशको घर, जग्गा वा सावशजनिक िाटोमा पािी झारेको, 
ट) साँनिर्ारको जग्गा तफश  झ्र्ाि राखी घर ििाउि ुपिाश कािूि िमोत्तजम छोड्ि ुपिे 

पररमाणको जग्गा िछोडी ििाएको, 
ठ) कसैको हक वा स्वानमत्वमा भए पनि परापूवशिेत्तख  सावशजनिक रूपमा प्रर्ोग हुाँिै आएको 

िाटो, वस्तभुाउ निकाल्िे निकास, वस्तभुाउ चराउिे चौर, कुिो, िहर, पोखरी, पाटी 
पौवा, अन्त्र्वष्ट स्थि,  िानमशक स्थि वा अन्र् कुिै सावशजनिक स्थिको उपर्ोग गिश 
िदिएको वा िािा परु् र्ाएको, 

ड) सङ् घीर् वा प्रिेश कािूििे स्थािीर् तहिाट निरूपण हिुे भिी तोकेका अन्र् वववाि। 

(२) न्र्ावर्क सनमनतिाई िेहार्का वववािहरूमा मिेनमिापको माध्र्मिाट मात्र वववािको 
निरूपण गिे अनिकार हिुेछ :- 

क) सरकारी, सावशजनिक वा सामिुावर्क िाहेक एकाको हकको जग्गा अकोिे चापी, नमची 
वा घसुाई खाएको, 

ख) सरकारी, सावशजनिक वा सामिुावर्क िाहेक आफ्िो हक िपगु्िे अरुको जग्गामा घर 
वा कुिै संरचिा ििाएको, 

ग) पनत-पत्नीिीचको सम्िन्ि ववच्छेि, 

घ) अङ्गभङ्ग िाहेकको िढीमा एक वषशसम्म कैि हिु सक्िे कुटवपट, 
ङ) गािी िेइज्जती, 
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च) िटुवपट, 

छ) पशपुक्षी छाडा छाडेको वा पशपुक्षी राख्िा वा पाल्िा िापरिाही गरी अरुिाई असर 
पारेको, 

ज) अरुको आवासमा अिनिकृत प्रवेश गरेको, 
झ) अकाशको हक भोगमा रहेको जग्गा आिाि वा भोग चिि गरेको, 
ञ) ध्विी प्रिषुण गरी वा फोहोरमैिा फ्र्ााँकी नछमकेीिाई असर परु् र्ाएको, 
ट) प्रचनित कािूि िमोत्तजम मेिनमिाप हिु सक्िे व्र्त्तक्त िािी भई िार्र हिुे अन्र् िेवािी 

र एक वषशसम्म कैि हिु सक्िे फौजिारी वववाि। 

(३) उपिफा (२) िमोत्तजमको वववािको सम्िन्िमा पक्षिे चाहेमा नसिै अिाितमा मदु्दा िार्र 
गिश िािा परेको मानििे छैि। 

(४) र्स िफामा उत्तल्ित्तखत वववािमा प्रचनित कािूिमा मदु्दा हेिे निकार् समक्ष निवेिि दिि े
कुिै हिम्र्ाि तोवकएकोमा सोही म्र्ािनभत्र र कुिै हिम्र्ाि ितोवकएकोमा त्र्स्तो कार्श भएको भए 
गरेको नमनतिे पैँतीस दििनभत्र न्र्ावर्क सनमनत समक्ष निवेिि दििपुिेछ। 

स्पष्टीकरणर्स पररच्छेिको प्रर्ोजिका िानग निविेि भन्नािे उजरुी वा वफराििाई समते जिाउाँछ। 

 

न्र्ार् सम्पाििको प्रवक्रर्ा : (१) न्र्ावर्क सनमनतिे आफू समक्ष पेश भएको वववािको निविेि िताश 
गरी िताशको निस्सा सम्ित्तन्ित पक्षिाई उपिब्ि गराउि ुपिेछ। 

(२) न्र्ावर्क सनमनतिे आफू समक्ष पेश भएको वववािको निविेिको कारिाही र वकिारा गिाश 
सम्भव भएसम्म मिेनमिाप गिश प्रोत्सावहत गरी िवैु पक्षको सहमनतमा नमिापत्र गराउि ु
पिेछ।पक्षहरूनिच नमिापत्र हिु िसकेमा िफा ४७ को उपिफा (१) मा उत्तल्ित्तखत वववािमा न्र्ावर्क 
सनमनतिे कािूि िमोत्तजम वववािको कारिाही र वकिारा गिुश पिेछ। 

(३) उपिफा (२) िमोत्तजम नमिापत्र गराउाँिा न्र्ावर्क सनमनतिे आफूिे सूचीकृत गरेको 
मेिनमिापकताशिाट गराउि ुपिेछ। 

(४) न्र्ावर्क सनमनतिे िफा ४7 को उपिफा (२) मा उत्तल्ित्तखत वववािमा प्रनतिािी उपत्तस्थत 
भएको नमनतिे तीि मवहिानभत्र मिेनमिापको माध्र्मिाट टुङ्ग्र्ाउि ुपिेछ।सो अवनिनभत्र मिेनमिाप 
हिु िसकेमा सोही व्र्होरा उल्िेख गरी पक्षिाई अिाित जाि सिुाई वववाि र सोसाँग सम्ित्तन्ित 
नमनसि कागज र प्रमाण समते सम्ित्तन्ित अिाितमा पठाइदिि ुपिेछ। 

(5) उपिफा (४) िमोत्तजम पक्ष हात्तजर हिु आएमा सम्ित्तन्ित अिाितिे प्रचनित कािूि 
िमोत्तजम सो मदु्दाको कारिाही र वकिारा गिुश पिेछ। 

(6) न्र्ावर्क सनमनतिे आफू समक्ष परेको वववािमा िािीिे प्रनतिािीको िाममा कुिै िैङ्क, 
कम्पिी, वविीर् संस्था वा अन्र् कुिै निकार्मा रहेको खाता, निके्षप वा प्रनतवािीिे पाउिे कुि ैरकम 
र्थात्तस्थनतमा राखी कसैिाई भकु्तािी िगिश िगराउि वा प्रनतिािीको हक भोगको कुिै अचि सम्पनत 
कसैिाई कुिै पनि व्र्होरािे हक हस्तान्तरण गिशिाट रोक्का गिशको िानग निविेि दिएकोमा न्र्ावर्क 
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सनमनतिे प्रारत्तम्भक जााँचिझुिाट सो िमोत्तजम गिश उपर्कु्त िेखेमा अवनि तोकी रोक्काको िानग सम्ित्तन्ित 
निकार्मा िेखी पठाउि सक्िेछ र त्र्सरी िेखी पठाएकोमा सो िमोत्तजम रोक्का गरी त्र्सको जािकारी 
न्र्ावर्क सनमनतिाई दिि ुपिेछ। 

(७) उपिफा (६) िमोत्तजम रोक्का भएकोमा प्रनतवािीिे त्र्स्तो रोक्का फुकुवा गिशको िानग 
न्र्ावर्क सनमनत समक्ष निविेि दिएमा सो सनमनतिे त्र्स्तो निविेि िमोत्तजम रोक्का फुकुवा गिश मिानसि 
िेखेमा रोक्का फुकुवाको िानग सम्ित्तन्ित निकार्मा िेखी पठाउि सक्िेछ र त्र्सरी िेखी पठाएकोमा 
सो िमोत्तजम रोक्का फुकुवा गरी त्र्सको जािकारी न्र्ावर्क सनमनतिाई दिि ुपिेछ। 

(8) िफा ४7 िमोत्तजम न्र्ावर्क सनमनतिे अनिकारके्षत्र प्रर्ोग गिाश पनत पत्नी निचको वा जेष्ठ 
िागररकको संरक्षण सम्िन्िी वववािमा पीनडत, निजको िािािक सन्ताि वा निजसाँग आत्तश्रत अन्र् कुि ै
व्र्त्तक्तको वहतको िानग सम्ित्तन्ित पक्षिाई िेहार्को अन्तररम संरक्षणात्मक आिेश समेत दिि सक्िेछ 
:- 

क) पीनडतिाई निज िसी आएको घरमा िसोिास गिश दिि, खाि िाउि दिि, कुटवपट 
िगिश तथा त्तशष्ट र सभ्र् व्र्वहार गिश, 

ख) पीनडतिाई शारीररक वा मािनसक चोट पगेुको भएमा उपचार गराउि, 

ग) पीनडतिाई अिग रूपमा िसोिासको प्रिन्ि गिुश पिे िेत्तखएमा सोको व्र्वस्था गिश र 
त्र्सरी अिग िस्िा निजको भरणपोषणको िानग उत्तचत व्र्वस्था गिश, 

घ) पीनडतिाई गािीगिौज गिे, िम्की दििे वा असभ्र् व्र्वहार गिे कार्श िगिश, िगराउि, 
ङ) पीनडतको वहत र सरुक्षाको िानग अन्र् आवश्र्क र उपर्कु्त कुरा गिश वा गराउि। 

(9) िफा ४७ िमोत्तजमको कुिै वववाि सम्िन्िमा न्र्ावर्क सनमनतमा कुिै निविेि परेकोमा 
प्रचनित कािूिमा मदु्दा हेिे निकार् समक्ष प्रनतिािी उपत्तस्थत हिु ु पिे म्र्ाि वकवटएको भए सोही 
म्र्ािनभत्र र म्र्ाि वकवटएको िभएमा िाटाका म्र्ाि िाहेक पन्र दििनभत्र प्रनतिािी आफै वा आफ्िो 
वारेस माफश त नित्तखत व्र्होरा सवहत न्र्ावर्क सनमनत समक्ष उपत्तस्थत हिु ुपिेछ। 

(10) िफा ४७ िमोत्तजमको वववािमा न्र्ावर्क सनमनतिे मेिनमिाप गराउिे प्रर्ोजिको िानग 
प्रत्र्ेक वडामा मिेनमिाप केन्र गठि गिश सक्िछे। 

(11) कुिै वडामा एकभन्िा िढी मेिनमिाप केन्र भएमा न्र्ावर्क सनमनतिे वववािको पक्षहरूिे 
रोजेको वा सो ववषर्मा पक्षहरूिीच सहमनत िभएमा सो वडाको कुिै मिेनमिाप केन्रमा मेिनमिापद्वारा 
वववाि समािािको िानग पठाउि सक्िछे। 

(१२) न्र्ावर्क सनमनतिे वववािको निवेििमा कारिाही र वकिारा गिाश निवेििकोिताश, त्र्स्तो 
वववािको आवश्र्क जााँचिझु तथा कारिाही, म्र्ाि तामेिी, पक्षहरू उपत्तस्थत गराउिे तथा नमिापत्र 
गराउिे प्रवक्रर्ा, वववािको वकिारा गिुश पिे अवनि, िगत कट्टा गिे िगार्तका वववािको निरूपण 
सम्िन्िी अन्र् कार्शववनि स्थािीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ।  
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न्र्ावर्क सनमनतमा िताश भएका उजरुीको अत्तन्तम निणशर् गिे अनिकार न्र्ावर्क सनमनतिाई मात्र हनु्छ 
, निणशर् भन्नािे िताश भएका सिै उजरुीको ववषर्मा नछिोफािो निणशर् गिे र िगत काट्िे कार्श समेत 
सम्झि ुपछश , 

निणशर् गिे अनिकारको प्रर्ोग गिे तररका 

• न्र्ावर्क सनमनतको अनिकार संर्ोजक र सिस्र्हरुिे सामवुहक रुपमा प्रर्ोग गिुश पिशछ , 

• िहमुतको रार् निणशर् मानिन्छ , 

• संर्ोजक र अको एक सिस्र्को उपत्तस्थनतमा मदु्दाको कारवाही र वकिारा गिश सवकन्छ , 

• संर्ोजक ररक्त भएको अवस्थामा सनमनतका िईु जिा सिस्र्को सम्मनतमा मदु्दाको कारिाही र 
वकिारा गिश सवकन्छ , 

• संर्ोजक िाहेक अरु सिस्र्हरुको उपत्तस्थनतमा वकिारा गिे (मदु्दा नछने्न) िाहेक अरु कारिाही गिश 
सवकन्छ , 

• सनमनतका संर्ोजक वा सिस्र्को निजी सरोकार वा स्वाथश गानसएको वा िाता नभत्रको व्र्त्तक्तको 
वववाि भएमा कारवाही र वकिारा गिुशहुाँिैि , 

• मदु्दाको नमनसिमा ि ैआिेश गरेर र्नत कारणिे फिािा सिस्र्िे हेिश िनमल्िे व्र्होरा जिाउिपुछश , 

• संर्ोजक वा सिस्र्िे हेिश िनमल्िे वववािको हकमा र्स्तो संर्ोजक वा सिस्र् िाहेकका अन्र् 
सिस्र्िे हेरी कारवाही वकिारा गिश सक्छि ्

• सिैिे हेिश िनमल्िे अवस्थामा अन्र् तीि जिा सिस्र्हरुिाट कारिाही वकिारा गिुश पिे व्र्वस्था छ 
, 

• त्र्स्तो वववाि सम्ित्तन्ित सभािे िाता िाहेकका अन्र् तीि जिा सिस्र्हरु तोक्िपुिे व्र्वस्था छ , 

• र्सरी तोकेको सिस्र्हरुिे कारिाही र वकिारा गिुशपिेछ , 

• त्र्स्तोमा ज्र्ेष्ठ सिस्र्िे संर्ोजक भई काम गिुशपछश , 

• कािूििे न्र्ावर्क सनमनत वा र्सका सिस्र्िे गिुशपिे जती सिै काम सनमनत वा सिस्र्िे ि ैगिुशपछश 
, 

• सो िाहेकका अन्र् काम उजरुी प्रशासक वा कमशचारीिाट सम्पन्न गिे गरी अनिकार प्रर्ोग गिश 
तोवकदिि ुपछश , 

• उजरुी प्रशासक वा अनभिेख प्रमखुिे प्रचनित कािूि िमोत्तजम काम गिाश न्र्ावर्क सनमनतका 
संर्ोजक वा सनमतिे तोकेका सिस्र्को प्रत्र्क्ष नििेशि, रेखिेख वा निर्न्त्रणमा रहेर कार्श सञ्चािि 
गिुश अनिवार्श हनु्छ , 

• न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुी  िताश िेत्तख कारवाही र वकिारा गिाशस्म प्रचनित कािूि िमोत्तजमको 
कार्शववनि पाििा गिुश पछश , 

• संघीर् कािूिमा उल्िेख भएकोमा सोही िमोत्तजम गिुश िाध्र्ात्मक हनु्छ , 

• सोमा ििेत्तखएका ववषर्मा भिे स्थािीर् कािूि ििाएर तििसुार गिश गराउि सवकन्छ , 
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सिस्र्हरुिे हेिश िनमल्िे वववािहरु निम्ि छि:् 
• आफ्िा ित्तजकका िातेिारहरुको हकवहत सरोकार रहेका वववाि,' 
• ित्तजकको िातेिार भन्नािे अपतुािी पिाश कािूि िमोत्तजम अपतुािी पिे प्राथनमकता क्रममा रहेका 

व्र्त्तक्तहरु, मामा, माईज,ु सािीआमा, ठुिीआमा, सािोिाि,ु ठुिोिाि,ु पनत पत्नी तफश का सास,ु ससरुा, 
फुप,ु फुपाज,ु सािा, जेठाि, सािी, दिदि, िवहिी, नभिाज,ु िवहिी ज्वाई, भान्जा, भान्जी, भान्जी 
ज्वाई, भान्जी िहुारी र त्र्स्तो िाताका सगोिका पररवारका सिस्र् सम्झिपुछश , 

• निजहरुिे अन्र् कुिै हैनसर्तमा गरेको कुिै कार्श वा निज संिग्ि रहेको कुिै ववषर् समावेश रहेको 
वववाि, 

• कुिै ववषर्मा आफुिे उजरुी चल्िे वा िचल्ि ेववषर्को छिफिमा सहभागी भै कुि ैरार् दिएको 
भए सो ववषर् समावेश भएको वववाि, 

• कुिै कारणिे एकाघर पररवारका सिस्र्को कुिै स्वाथश िात्तझएको उजरुी, 
• ध्र्ाि दिि ु पिे: मानथ िेत्तखएको कुिै अवस्था परेमा जिु सिस्र्को त्र्स्तो अवस्था पिशछ सो 

सिस्र्िे वववाि हेिश िहिुे कारण खोिी आिेश गिुशपछश , 

• मानथ िेत्तखएको अवस्थामा कुिै सिस्र्िे कुिै वववािको कारवाही र वकिारामा सहभागी हिु िागेमा 
वववािका कुिै पक्षिे सो व्र्होरा खिुाई कारवाही वकिारा िगिश निवेिि दिि सक्तछि ्, 

• मानथ िेत्तखएका अवस्थामा सनमनतिे सभामा िेत्तख पठाउि ुपिशछ , सभािे पनि स्थािीर् सरकार 
सञ्चािि ऐि, २०७४ को िफा ४८ िमोत्तजम उपर्कु्त प्रकृ्रर्ा अविम्िि गरी सनमनत तोवकदिि ु
पछश  र नमनसि न्र्ावर्क सनमनतमा पेश गिुश पिे व्र्वस्था छ , 

• गाउाँ वा िगर सभािे पनि वववािका पक्षहरुिाई सोही ऐिको प्रकृ्रर्ा िमोत्तजमका गदठत सनमनतिे 
उजरुी कारवाही र वकिारा हिुे जािककारी गराई सो सनमनत समक्ष उपत्तस्थत हिु पठाउिपुिेछ , 

• संर्ोजक वा सिस्र्िे हेिश िनमल्िे मदु्दामा अिसूुची िं. २९ को ढााँचा अिसुार आिेश गिुशपछश , 
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न्र्ावर्क सनमनतको सत्तचवािर् सम्िन्िी व्र्वस्था 

• न्र्ावर्क सनमनतको कार्श सम्पािििाई सहज ििाउि सत्तचवािर्को व्र्वस्था गिुशपछश , 

• सत्तचवािर्मा आवश्र्क पिे जिशत्तक्तको व्र्वस्थापि गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे गिुशपछश , 

• सत्तचवािर्मा मदु्दाको संख्र्ाको आिारमा उजरुी शाखा र अनभिेख शाखा व्र्वस्था गिुशपछश , 

• उजरुी प्रशासक भन्नािे उजरुी सम्िन्िमा कािूि अिसुार प्रवन्ि नमिाउिे व्र्त्तक्त सम्झिपुछश , 

• अनभिेख भन्नािे संकिि गरेर रात्तखिे वववरण सम्झिपुछश , 

• अनभिेख संरक्षक वा शाखा प्रमखु भन्नािे मदु्दाको नमनसि फार्ि त्तजम्मा निई संरक्षण व्र्वस्थापि 
गिे कमशचारी सम्झिपुछश , 
 

उजरुी प्रशासकको काम, कतशव्र् र अनिकार 

• उजरुी निवेिि, प्रनतउिर र अन्र् निखत जााँच गरी रीत पगेुकािाई िाग्िे िस्तरु निई िताश गिुशपिशछ 
, 

• िेरीत वा िताश गिश िनमल्िे भए कारण खोिी िरपीठ गिुशपिशछ , 
• पेश भएका िक्कि निखत सक्किसंग नभडाई ठीक भए प्रमात्तणत गिे र नमनसि सामिे गिुशपिशछ , 

• सक्किमा कैवफर्त िेत्तख सो जिाई सम्ित्तन्ित पक्षको सही छाप गराउिपुिशछ , 

• उजरुी साथ पेश भएका अन्र् प्रमाण कागजात ठीक िेठीक जााँच गिुशपिशछ , 

• न्र्ावर्क सनमनतको आिेश अिसुार त्तझकाउि ुपिे प्रनतवािी , साक्षी वा अन्र् व्र्त्तक्तको िाउाँमा म्र्ाि 
सूचिा जारी गिुशपिशछ , 

• मदु्दाका पक्षिाइ ताररख तोक्िपुिशछ, 
• न्र्ावर्क सनमनत समक्ष पेश हिु ुपिे निवेिि िताश गरी आिेशका िानग पेश गिुशपिशछ , 
• कािूि िमोत्तजम वाररस निि े, गजु्रकेो ताररख थाम्िे निविेि निई पेश गिेपिशछ , 
• न्र्ावर्क सनमनतिाट भएको आिेशको कार्ाशन्वर्ि गिुशपिशछ , 
• न्र्ावर्क सनमनतमा पेश भएका वा प्राप्त भएका कागजात िझु्िे, भरपाई दििपुिशछ , 
• आवश्र्क पत्राचार गिुशपिशछ , 
• न्र्ावर्क सनमनतको आिेश अिसुार म्र्ाि तामेि गराउिे, तामिेी म्र्ाि रीत िेरीत जााँच्िे, िेरीत 

भए पिु: म्र्ाि जारी गरी तामेि गराउिे, निणशर् वकताव र नमनसि त्तजम्मा राख्नपुिशछ , 
• उजरुी नमनसिमा रहेका कागजातको रीतपूवशक िक्कि दििपुिशछ , 
• त्तजल्िा अिाितमा पिुरावेिि िाग्िे निणशर् भएका मदु्दा पिुरावेििको म्र्ाि तामिे गिुशपिशछ, 
• अन्र् निकार्मा नमनसि कागजात पठाउि ु पिे भएमा न्र्ावर्क सनमनतिाइ जािकारी गराई 

पठाउिपुिशछ , 
• न्र्ावर्क सनमनतिाट आिेश हिुपुिे वा निकासा निि ु पिे ववषर्मा न्र्ावर्क सनमनत समक्ष पेश 

गिुशपिशछ , 
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• न्र्ावर्क सनमनतमा िताश भएका उजरुी निविेि िगार्त कागजातको अनभिेख तर्ार गिुशपिशछ, 
• मानसक तथा िावषशक प्रनतवेिि तर्ार गरी न्र्ावर्क सनमनतका संर्ोजकिाट प्रमात्तणत गराई सम्ित्तन्ित 

निकार्मा पठाउि ुपिशछ , 
• अन्र् परर आउिे आवश्र्क काम गिुशपिशछ , 

 

अनभिेख शाखा प्रमखुको काम, कतशव्र् र अनिकार 

क) निणशर् कार्ाशन्वर्ि तफश  
• न्र्ावर्क सनमनतिे गरेका प्रत्र्ेक निणशर् कार्ाशन्वर्ि गिश अनभिेख राख्नपुिशछ , 
• निणशर् कार्ाशन्वर्िको क्रममा निविेि नििे, वाररस नििे, सकार गराउिे, गजु्रकेो थमाउि े

िगार्तका काम गिुशपिशछ , 
• न्र्ावर्क सनमनत वा अन्र् अिाित वा निकार्को आिेशिे रोक्का भै आएका जार्जेथा अन्र् 

निकार्मा चिाि गिुशपिे भए गिुशपिशछ , 
• निणशर् िमोत्तजम निगो भराउिे, निगो भराउि नििाम गिुश पिेमा कािूि िमोत्तजम नििाम 

गिुशपिशछ , 
• निणशर् िमोत्तजम चिि दििे वस्त ुचिि चिाउिे , चिािी पूजी गररदििपुछश , 
• िण्ड जररवािा असूि गिुशपिेमा असूि गिश राजश्व शाखामा पठाउिपुिशछ, 
• नििाम वा चिि सम्िन्िी कार्शको अनभिेख िरुुस्त राख्नपुिशछ , 

ख) अनभिेख संरक्षण तफश  
• निणशर् भएका नमनसिको अनभिेख शे्रस्तामा िताश गरी सरुत्तक्षत राख्नपुिशछ , 
• प्रत्र्ेक उजरुीको नमनसि वा फार्िमा अिसूुची िं. ५० िमोत्तजमका तार्िाती फाराम राखी 

महि १ िं. िाहेकको अरु कागज िेत्तखएको अवनि पनछ सडाउिपुछश, 
• अनभिेख शाखामा प्राप्त नमनसिको साि िसािी अनभिेख राख्न े र सोको आवश्र्कतािसुार 

वववरण तर्ार गिुशपछश , 
• कुिै अिाित वा अन्र् निकार्िाट अनभिेखमा रहेको नमनसि वा अन्र् कागजात माग भै आएमा 

अनभिेख पतु्तस्तकाको कैवफर्तमा जिाई पठाउि ेर वफताश प्राप्त भएपनछ पनि अनभिेखमा जिाई 
रीतपूवशक सरुत्तक्षत राख्नपुछश , 

• अन्र् आवश्र्क िेत्तखएको कार्श गिुशपछश, 
• नमनसिको अनभिेख अिसूुची िं. ४१ को ढााँचा अिसुार राख्नपुिशछ , 
• निणशर् वा नमिापत्र कार्ाशन्वर्ि गिे अनभिेख अिसूुची िं. ४२ को ढााँचा अिसुार राख्नपुिशछ , 

ग) उजरुी प्रशासक वा अनभिेख शाखा प्रमखुको आिेश उपरको निवेिि 

• उजरुी प्रशासक वा अनभिेख शाखा प्रमखुिे गरेको आिेश उपर त्तचि ििझु्िे पक्षिे सो आिेश 
भएको पन्र दिि नभत्र न्र्ावर्क सनमनत समक्ष निविेि दिि सक्तछि ्, 

• र्स्तो निविेि परेमा न्र्ावर्क सनमनतिे िढीमा सात दिि नभत्र कारवाही टुङ्गर्ाउि ुपिशछ ,  
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उजरुी तथा प्रनतवािसम्िन्िी 

केही शव्िको अथश: 

कार्शवाही भन्नािे उजरुीको िताश िेत्तख फैसिा गिश परु् र्ाउि ुपिे रीतसम्मको कार्श सम्झि ुपिशछ , 

वकिारा भन्नािे टुङ्गर्ाउिे वा फैसिा गिे कार्श सम्झि ुपिशछ , 

वफराि/िानिस/निवेिि/उजरुी : र्ी शव्ि एक अकाशका पर्ाशर्िााँची शव्ि हिु ् , आफ्िो कािूिी हक 
प्रचिि गराउिे उद्देश्र्िे न्र्ावर्क सनमनत वा अन्र् अिाित माफश त िावी गिश प्रस्ततु गररिे निखतिाई 
वफराि/िानिस/निविेि/उजरुी भनिन्छ , सरकारवािी हिुे मदु्दामा भिे प्रहरी प्रनतवेिि वा अनभर्ोगपत्र 
भनिन्छ , 

प्रनतवाि/प्रनतउिरपत्र भन्नािे: कसैिे कािूि िमोत्तजम प्रचिि गराउिे मिसार्िे न्र्ावर्क सनमनत वा 
अिाितमा निएको िावीिाई र्सो हो र्स्तो होईि भिी खण्डि गिश सम्ित्तन्ित न्र्ावर्क निकार्मा प्रस्ततु 
गररिे निखतिाई प्रनतवाि वा प्रनतउिर भनिन्छ , सरकारवािी हिुे मदु्दामा भि े अपवािमा िाहेक 
प्रनतवािीको िर्ाि गराइन्छ , 

हकिैर्ा/हक पगेुको भन्नािे मदु्दा गिश वा कुिै काम गिश कािूििे अनिकार दिएको वा पाएको अवस्था 
सम्झिपुिशछ , 

हिम्र्ाि भन्नािे : आत्तखर दिि सम्मको अवनि, मदु्दा िताश गिे कािूििे तोकेको अवनि / दिि 
सम्झिपुिशछ , 

मदु्दा िताश वकताव: भन्नािे मदु्दा िताश गिश रात्तखएको वकताव सम्झिपुिशछ , 

िािी: भन्नािे उजरुी गिे संस्था वा उजरुीकताश भने्न िझु्िपुिशछ , 

प्रनतवािी : भन्नािे िािी वा उजरुीकताशिे ववपक्षी ििाईएको व्र्त्तक्त सम्झिपुिशछ , 

िरपीठ: भन्नािे न्र्ावर्क सनमनत समक्ष पेश हिु आएका कागजपत्रमा रीत िपगेुको वा कािूििे िताश 
गिश िनमल्िे / ििाग्िे भएमा सो कागजको पछानडपट्टी िताश गिश िनमल्िे कारण र अवस्था जिाई 
अनिकारप्राप्त अनिकारीिे िेत्तखदििे आिेश सम्झि ुपिशछ , 

मलु्तवी भन्नािे न्र्ावर्क सनमनतमा ववचारिीि मदु्दा अन्र्अिाित वा निकार्मा समेत ववचारानिि रहेको 
अवस्थामा न्र्ावर्क सनमनतिे निणशर् गिाश अन्र् ववचारनिि मदु्दामा प्रभाव पिे िेत्तखएमा प्रभाव पािे मदु्दाको 
फैसिा िभए सम्म प्रभाववत हिुे मदु्दा स्थनगत गिे कार्श सम्झिपुिशछ , 

म्र्ाि भन्नािे: कुिै काम गिश तोवकएको अवनि , समर्, नििाशरण गरेको समर्, न्र्ावर्क सनमनतिे 
फिािो नमनत वा दििमा र्सो गिुश भिी जारी गररएका सूचिा वा म्र्ाि सम्झिपुिशछ , 
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ताररख भन्नािे: अड्डा , अिाित वा न्र्ावर्क सनमनतिाट पक्ष/ववपक्षिाइ एक पटक हात्तजर भैसकेपनछ 
फेरी अको दििमा हात्तजर हिु ुभिी तोवकदिएको वा िेत्तखएको नमनत सम्झिपुिशछ , 

ताररखपचाश भन्नािे अड्डा , अिाित वा न्र्ावर्क सनमनतिाट पक्ष/ववपक्षिाई र्ो दििमा हात्तजर हिु ुभिी 
तोवकदिएको नमनत िेखेर दिएको पचाश वा कागज सम्झिपुिशछ , 

म्र्ाि थाम्ि ेकुिै मदु्दामा काि ुिावहरको पररत्तस्थनत उत्पन्न भई तोवकएको म्र्ािका दिि उपत्तस्थत हिु 
िसकी म्र्ाि गजुािे पक्षिे गजु्रकेो म्र्ाि िढीमा .................. दिि सम्म थामी माग्ि दििे निविेि 
मागाँिाई सम्झिपुिशछ , 

तारीख थमाउिे: मदु्दा तोवकएको ताररखका दिि काि ुिावहरको पररत्तस्थनत उत्पन्न भई तोवकएको ताररखका 
दिि उपत्तस्थत हिु िसकी ताररख गजुािे पक्षिे ........ पटक िढीमा ......... दिि सम्म थमाउि पाउि े
म्र्ाििाई सम्झि ुपिशछ , 

पटक कार्म गिे: मदु्दाका पक्षिे ताररख गजुारेकोमा पटक कार्म गिाश म्र्ाि थमाएको पटक कार्म 
िगरी ताररख गजुारेको मात्र वहसाव गरी पटक कार्म गिुशपिशछ , 

निणशर् वकताव भन्नािे न्र्ावर्क सनमनतमा परेको उजरुीमा गरेको निणशर् संत्तक्षप्त रुपमा आिार र कारण 
उल्िेख गररि ेव्र्होराको निणशर् वकताव सम्झिपुिशछ , 

पेसी भन्नािे न्र्ावर्क सनमनत समक्ष निणशर् गिश पेश हिु ेमदु्दामा पक्षहरुिाई उपत्तस्थत गराई सिुवुाई 
गिे कामिाई सम्झिपुिशछ , 

उजरुी िताश: 

• कसै उपर उजरुी / िानिस िताश गिुश पूवश चार कुरामा ध्र्ाि दिि ुपिशछ , 

(1) न्र्ावर्क सनमनतिे हेिश पाउि ेववषर् 

(2) न्र्ावर्क सनमनतको भौगोनिक सीमा के्षत्र नभत्रको उजरुी 
(3) प्रचनित कािूि िमोत्तजम जरुी गिे हक पगेुको / हक िैर्ा भएको व्र्त्तक्त 

(4) कािूििे तोकेको हिम्र्ाि नभत्रको उजरुी 
र्ी चार मध्र्े चारै कुमार परुा हिुपुिशछ , कुिै एक परुा िभएमा पनि निविेि उजरुी िाग्ि 
सकै्ति , 

• न्र्ावर्क सनमनतको उजरुी शाखामा िानिस/उजरुी िताश गिुशपिशछ , 

• िानिस/उजरुी दिाँिा प्रचनित कािूि िमोत्तजम खिुाउि ुपिे व्र्होरा सिै खिुाई प्रवक्रर्ा परुा 
गरी तोवकएको ढााँचामा दििपुिशछ , 

• मानथ िेत्तखए िाहेक िानिस/उजरुीमा िेहार् िमोत्तजमको व्र्होरा खिुाउिपुिशछ , 

❖ िािीको िाम, थर, िति, निजका िाि ुर आमा तथा थाहा भएसम्म िाजे र िज्रै्को िाउाँ, 
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❖ प्रनतवािीको िाउाँ, थर, वति, थाहा भए सम्म निजको िाि ुआमाको िाउाँ, थर, वति 

❖ गाउाँ/िगरपानिकाको न्र्ावर्क सनमनतको िाउाँ, 
❖ िानिस/उजरुी गिुश परेको व्र्होरा सवहत वववरण, 
❖ न्र्ावर्क सनमनतिे तोके िमोत्तजमको िस्तरु िझुाएको निस्सा, 
❖ सनमनतको के्षत्रानिकार नभत्रको िानिस रहेको व्र्होरा र सम्ित्तन्ित कािूिको उल्िेख, 
❖ वािी/उजरुीकताशिे िावी गरेको ववषर् र सोसाँग सम्ित्तन्ित प्रमाणहरु 

❖ चि/अचि सम्पत्ति सम्ित्तन्ित उजरुी भए सो सम्पत्ति रहेको स्थाि अवस्था र अचि 
सम्पत्तिको िताश, चार वकल्िा सवहतको वववरण 

❖ हिम्र्ािको उल्िेख, 
❖ हकिैर्ा सम्िन्िी व्र्होरा 
❖ क्षनतपूनतश भराउिे वा वण्डा िगाउि ुपिे ववषर् भए सो को सन्िभशमा आवश्र्क वववरण, 
❖ अरु कुिै कार्शववनि परुा गिुशपिे भएमा सो व्र्होरा र कािूिको उल्िेख, 
❖ अन्र् आवश्र्क वववरण 

मदु्दा गिश हकिैर्ा वा हक पगु्िे अवस्था: 

• िताश, भोगचिििे , 
• वंश/उिरानिकारिे 

• वववाहिे, 
• सावशजनिक महत्व र सरोकारिे 

• सनिर्ारिे, 
• साववकिेत्तखको भोगिे, 
• सामूवहक संगठिको िातािे, 
• वारेस भएकोिे 

• सत्तन्िसपशििे 

• पजुारी वा महन्तिे 

• कािूििे उजरु गिश पाउि ेगरी तोकेकािे 

• वृर्द्वरृ्द्ा वा िािािक वा रोग िानग अशक्त, अपांग भएकाको मदु्दा हेिे निकार्को अिमुनतिाट 
एकाघरका व्र्त्तक्तिे 

• वविेशमा गै फकश िे ठेगाि िभएकाको मदु्दा हेिे निकार्को अिमुनतिे एकाघरकािे, 
• संरक्षकको िातािे 

हिम्र्ाि सम्िन्िी व्र्वस्था: स्थािीर् सरकार सञ्चािि कऐि, २०७४ को िफा ४७ (१) वा (२) 
अन्तगशत निवेिि वा उजरुी दिाँिा: 
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• ऐिमा हिम्र्ाि िहिुे भिी िेत्तखए जनत ववषर्मा जवहिे पनि उजरुी िाग्िछ , 
• प्रचनित कािूिमा हिम्र्ाि िाग्िे ववषर् िेत्तखए जनतमा सोही हिम्र्ाि नभत्र उजरुी िाग्िछ, 
• हिम्र्ाि ितोवकएकोमा काम भएको नमनतिे पैनतस दिि नभत्र उजरुी िाग्िछ , 
• हिम्र्ाि िघाई ल्र्ाएको उजरुी िताश गिुशहुाँिैि , 

िताश वकताव: 

• उजरुी शाखािे िानिस/उजरुी िताश िताश गिश अिसूुची िं. १ ढााँचामा िताश वकताव ििाउि ुपिशछ 
, 

• रष्तव्र्: स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को िफा ४७  (१) र (२) अन्तगशतका 
वववािको अिग अिग िताश वकताव र्ही ढााँचामा ििाई िताश गिुश पिशछ , 

• अिग अिग िताश गिाशिे कुि मदु्दामा फैसिा गिश सवकन्छ  र कुि सवकाँ िैि भने्न कुरामा 
सत्तजिो हनु्छ , 

• िताश वकताव स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को िफा ४७ (१) र (२) कुि िफा 
अन्तगशत उजरुी हो र्कीि गरी सम्ित्तन्ित िताश वकतावमा िताश गिुशपिशछ , 

• उजरुी निविेि वा िानिस अिसूुची िं. २ को ढााँचामा नििपुिशछ , 

• उजरुी िताश गरेपनछ िताश गिश ल्र्ाउिे वािीिाई अिसूुची िं. ३ को ढााँचामा निस्सा दििपुिशछ , 

• वािी पक्षिे पनि िताशको निस्सा माग्िपुिशछ , प्रनतउिर परेपनछ प्रनतवािीिाई अिसूुची िं. ३ 
ढााँचामा व्र्होरा नमिाई प्रनतउिर िताशको निस्सा दििपुिशछ , 

ताररख सम्िन्िी व्र्वस्था: 

• ताररख तोक्िा अिसूुची िं. ४ को ढााँचामा ताररख वकताव तर्ार गरी सम्ित्तन्ित पक्षको िस्तखत 
सहीछाप गराउिपुिशछ , 

• मदु्दा िताश वकताव अिसुार ि ैअिग अिग ताररख भरपाई वकताव खडा गिुशपिशछ , 

• उजरुीकताश निवेिकको ताररख भरपाई नमनसि सामेि राख्नपुिशछ , 

• ताररख भरपाईको अको प्रनत ढााँचाको वकतावमा तोवकएको ताररख तथा उक्त नमनतमा हिुे कार्श 
समेत उल्िेख गरी वािीिाई र प्रनतवािी िताश भएपनछ अिसूुची िं. ५ को ढााँचाको तारेख 
भरपाई ििाउि ुपिशछ , 

• उजरुीकताश निवेिक वािी र प्रनतवािीिाई अिसूुची िं. ६ को ढााँचामा ताररख पचाश दििपुिशछ , 

िानिस/उजरुी जााँच गिे तररका: 

• न्र्ावर्क सनमनत समक्ष पेश भएको िानिस/उजरुी िताश गिुशपूवश िेहार्को व्र्होरा जााँची दठक 
भए िताश गिुशपिशछ, 

• िताश िताश गिश िनमल्िे िेत्तखएमा िरपीठ गिुशपिशछ, 
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• जााँच गिाश प्रचनित कािूि िमोत्तजम हिम्र्ाि नभत्र वा म्र्ािनभत्र िानिस/उजरुी परे िपरेको 
जााँच्िपुछश, 

• प्रचनित कािूि िमोत्तजम न्र्ावर्क सनमनतको के्षत्रानिकार नभत्रको िानिस/उजरुी परे िपरेको 
हेिुशपछश, 

• कािूि िमोत्तजम िस्तरु िात्तखिा भए िभएको हेिुशपछश , 
• िानिस/उजरुीसंग सम्ित्तन्ित सम्पत्ति वा अनिकारको ववषर्मा उजरुी गिश िािीको हक भएको 

वा पगेुको प्रमाण भए / िभएको हेिुशपिशछ, 
• सो ववषर्मा वािीिाई िानिस/उजरुी गिश हकिैर्ा रहे / िरहेको हेिुशपिशछ, 
• निखतको व्र्होरा दठक भए/िभएको हेिुशपिशछ, 
• प्रत्र्ेक प्रनतवािीिाई पठाउि पगु्िे गरी िानिसको प्रनतनिवप संिग्ि रहे/िरहेको हेिुशपिशछ , 

ति उल्िेत्तखत िािनस उजरुी िताश गिुश हिैुि: 

• उजरुीको ववषर्मा वािी उजरुीकताशको हकिैर्ा िभएको, 
• हिम्र्ाि िाघेको, 
• न्र्ावर्क सनमनतको के्षत्र वावहरको उजरुीको ववषर् भएको, 
• न्र्ावर्क सनमनतको भौगोनिक सीमा वा क्षेत्र िावहरको, 
• कािूि िमोत्तजम िस्तरु िात्तखि िभएको, 
• निखतमा परु् र्ाउि ुपिे ररत िपरु् र्ाएको , 
• प्रत्र्ेक प्रनतवािीिाइ पठाउि पगु्िे उजरुी र प्रमाणको प्रनतनिवप संिग्ि िरहेको, 

ति िेत्तखएका िानिस उजरुी िरपीठ गिे: 

• पेस भएको िानिस/उजरुी जााँच गिाश प्रवक्रर्ा पगेुको ििेत्तखएको प्रवक्रर्ा परुा गरी वा खिुाउि ु
पिे व्र्होरा खिुाई सात दिि नभत्र ल्र्ाउि ुभिी तोकी दििपुछश, 

• िानिस/उजरुी िताश गिश िनमल्िे भए सोको कारण समते खोिी व्र्होरा जिाई िरपीठ गरी 
वािीिाई िानिस/उजरुी वफताश दििपुछश , 

• न्र्ावर्क सनमनतिे मदु्दा िताश गिे र िरपीठ गिे अनिकार उजरुी िताश गिे उजरुी प्रशासकिाई 
तोवकदििपुछश , 

• प्रवक्रर्ा िपगेुको भिी िरपीठ गरी वफताश गरेको िानिस/उजरुीमा िरपीठमा उल्िेख भए 
िमोत्तजमको प्रवक्रर्ा परुा गरी सात दिि नभत्र ल्र्ाएमा िताश गररदििपुछश , 

• िरपीठ आिेशमा त्तचि ििझु्िे पक्षिे सो आिेश भएको नमनतिे तीि दििनभत्र सो आिेश ववरुर्द् 
न्र्ावर्क सनमनत समक्ष निविेि दिि सक्छ , 
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• आिेश ववरुर्द् परेको निवेिि व्र्होरा मिानसव िेत्तखए न्र्ावर्क सनमनतिे िरपीठ आिेश ििर 
गरी िानिस/उजरुी िताश गिश आिेश दििपुछश , 

• आिेश ििर भएमा उजरुी शाखािे त्र्स्तो उजरुी/िानिस िताश गरी अरु प्रवक्रर्ा परुा गिुशपछश , 

िेहार्को कुरामा िोहोरो िताश गिश हुाँिैि: 

• प्रचनित कािूि िमोत्तजम न्र्ावर्क सनमनत, अन्र् निकार् वा अिाितमा कुिै पक्षिे िानिस/उजरुी 
गरी उक्त सनमनत, निकार् वा अिाितिाट सो िानिसमा उल्िेख भएको ववषर्मा निणशर् 
भैसकेको, 

• िानिस/उजरुीमा रहेका सोही पक्ष ववपक्षको िीचमा सोही ववषर्मा मदु्दा ववचारािीि रहेको, 
• िताश गिश िनमल्िे उजरुी भिूवस िताश भएकोमा सो व्र्होरा जािकारी भएपनछ पनि सनमनतिे 

खारेज गिुशपछश , 

िानिस/उजरुीसाथ प्रमाण सक्कि पेस गिे: 

• िानिस/उजरुीसाथ पेश गिुशपिे प्रत्र्के निखत प्रमािको सक्कि र कम्तीमा एक प्रनत िक्कि 
िानिस/उजरुीसाथ पेश गिुशपिशछ, 

• उजरुी शाखािे त्र्स्तो निखतमा कुिै कैवफर्त जिाउिपुिे भए सो जिाई सो प्रमाण नमनसि 
सामेि गिुशपिशछ , िक्किसाँग रुज ुगरी सक्कि निखतको हकमा वािीिाई वफताश दििपुिशछ , 

िानिस/उजरुी तथा प्रनतवािी िताश िस्तरु: 

• प्रचनित कािूिमा िानिस िताश िस्तरु वा कोटश फी तोवकएकोमा सोही िमोत्तजमम तथा िस्तरु 
ितोवकएकोमा रु. १०० उजरुी िताश िस्तरु वापत िझुाउिपुिशछ , 

• उजरुी िताश गरेपनछ अिसूुची ५० को ढााँचामा तार्िाती फाराम खडा गरी िंवर िेखी नमनसि 
वा पार्िमा सामिे राख्नपुिशछ , 

वाररस सम्िन्िी व्र्वस्था; वाररस भिेको प्रनतनिनि हो , 

• थिुामा िस्िपुिे मदु्दामा मात्र वाररस िाग्िैि 

• जमाित दिि पाउििेे वाररस राख्न सक्िछ , 
• िेवािी मदु्दामा सिैिे वाररस राख्न पाउाँछि, 
• वाररसिामा रीत परु् र्ाई दििपुछश, 
• वाररसिामा ढााँचा िमोत्तजम हिुपुछश , 
• निणशर् हुाँिा िागेको िण्ड जररवािा, ववगो रकम पक्षिे ि ैउपत्तस्थत भएर िझुाउिपुछश, 
• वाररस हिुिेाई पक्रि हुाँिैि, 
• वाररस हिुे व्र्त्तक्त कम्तीमा सोह्र वषश पगेुको हिुपुछश, 
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• घसु , कीते वा िैनतक पति हिुे फौजिारी अपरािमा सजार् पाएको व्र्त्तक्त हिुहुुाँिैि 

• सो िाहेक अरुिाई वाररस राख्न नमल्छ, 
• वाररस ििल्ि सवकन्छ, 
• वाररस दििे व्र्त्तक्तको मतृ्र् भएमा हकिारिे सकारी अको वाररस विल्ि सक्छ, 
• उजरुी िताश गिश, प्रनतउिर दिि, नमिापत्र गिश समेत अनिकृत वाररस निर्कु्त गिश सवकन्छ, 
• अनिकृत वाररसिे अनिकृत वाररसिामामा िेत्तखएको काम गिशसक्छ, 
• त्र्स्तो अनिकृतिाई पक्षको िाउाँको म्र्ाि समेत िझुाउि सवकन्छ, 
• अनिकृतवाररसिे वाररस समते राख्न सक्छ, 
• अनिकृत वाररस त्तजल्िा न्र्ार्निश वा वविेशमा िसेको भए राजितु वा वात्तणज्र्ितुिे प्रमात्तणत 

गरेको हिुपछश, 
• वाररसिामाको ढााँचा अिसूुची ७ िमोत्तजम नििपुिशछ , 

उजरुीको सिाखत: 

उजरुी निविेि िताश गिश ल्र्ाएपनछ उजरुीको पछुारमा अिसूुची िं. ८ को ढााँचाको सिाखत व्र्होरा 
िेखी ल्र्ाउिे पक्षको सहीछाप गराउिपुिशछ , 

उजरुी िताश गरेपनछ िेख्न ेआिेश 

निविेि उजरुी िताश गरेपनछ अिसूुची िं. ९ को ढााँचाको आिेश िेख्नपुिशछ , 

म्र्ाि जारी गिाश प्रनतवािीिाई दिईिे म्र्ािको अवनििारे 

• न्र्ावर्क सनमनतमा परेका उजरुीमा प्रचनित कािूिमा मदु्दा हेिे निकार् समक्ष प्रनतवािी उपत्तस्थत 
हिुपुिे म्र्ाि वकवटएको भए सोही म्र्ाि नभत्र र म्र्ाि वकवटएको िभएमा वाटाका म्र्ाि िाहेक 
पन्रदििको म्र्ाि दिि व्र्वस्था स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐिको िफा ४९(९) मा व्र्वस्था 
छ , 

• न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुीको कारवाही वकिारा गिाश निविेिको िताश, जााँचिुझ कारवाही म्र्ाि 
तामेिी , पक्षहरु उपत्तस्थत गराउिे, नमिापत्र गराउिे प्रवक्रर्ा, वकिारा गिे अवनि, िगत कट्टा 
िगार्त कार्शववनिको ववषर्मा अन्र् स्थािीर् कािूि िमोत्तजम गिुशपिे व्र्वस्थ ऐ ऐिको िफा 
४९(१२) िे गरेकािे स्थािीर् गाउाँपानिका र िगरपानिकािे र्स सम्िन्िमा कािूि ििाउि 
सक्िे व्र्वस्था छ , 

• सो व्र्वस्था अिसुार कािूि ििाउि ुपिशछ , तििसुार कािूि िििसेम्म सामान्र् कािूिको 
रुपमा रहेको िेवािी कार्शववनि (संवहता) ऐि प्रर्ोग गिश सवकन्छ , 
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• मिुकुी िेवािी कार्शववनि (संवहता) ऐिको िफा १०१ मा प्रनतवािीको िाममा म्र्ाि जारी गिाश 
वाटाका म्र्ाि िाहेक एक्काईस दििको अवनि दिई तोकी उपत्तस्थत हिु म्र्ाि दििपुिे व्र्वस्था 
गररएको छ , 

• ववषर् ववषर्मा छुट्टाछुटै्ट ििकेा कािूिमा िेत्तखएको कार्शववनिका सम्िन्िमा सोही िमोत्तजम हिु े
र त्र्स्तो ववषर्मा मिुकुी िेवािी कार्शववनि (संवहता) ऐिको िफा ३ िे असर िगिे व्र्वस्था 
छ , 

म्र्ाि / सूचिा तामेि गिे ववनि: (क) 

• न्र्ावर्क सनमनतमा िानिस/उजरुी िताश भएपनछ िढीमा िईु दिि नभत्र प्रनतवािीका िाउाँमा 
प्रचनित कािूिमा म्र्ाि तोवकएको भए सोही िमोत्तजम र ितोवकएकोमा पन्र दििको म्र्ाि दिई 
सम्ित्तन्ित वडा कार्ाशिर् माफश त उक्त म्र्ाि वा सूचिा तामेि गिश पठाउिपुिशछ , 

• अिसूुची िं. १० को ढााँचामा म्र्ाि वा सूचिा प्रत्र्के व्र्त्तक्तको िानग िईु/िईु प्रनत तर्ार गरी 
उजरुी प्रमोसकिे िस्तखत गरी कार्ाशिर्को छाप िगाई पठाउि ुपिशछ , 

• एक प्रनत सम्ित्तन्ित व्र्त्तक्तिाई िझुाउिपुछश र अको प्रनत पीठमा िझेुको सही गराउिपुछश , 

• आफ्िो भौगोनिक सीमाके्षत्र िावहरको म्र्ाि तामिे गिुश पिाश सम्ित्तन्ित 
गाउाँपानिका/िगरपानिका कार्ाशिर् माफश त तामिे गिश पठाउिपुिशछ , 

• सो म्र्ािसाँग िानिस/उजरुीको र पेस भएको प्रमाण कागजको प्रनतनिवप समेत संिग्ि गरी 
पठाउि ुपिशछ , 

• एक भन्िा िढी प्रनतवािीिाई म्र्ाि दिि ुपिाश प्रमाण कागजको िक्कि कुिै एक जिा मूि 
प्रनतवािीिाई पठाई िााँकीको म्र्ािमा प्रमाण कागज फिािाको म्र्ािसाथ पठाएको छ भने्न 
व्र्होरा िेखेर पठाउिपुिशछ , 

• म्र्ाि प्राप्त भए पनछ वडा कार्ाशिर्िे पनि िढीमा तीि दिि नभत्र तामेि गरी तामिेी व्र्होरा 
खिुाई वडा कार्ाशिर्माफश त सनमनतमा प्रनतविेिसाथ पठाउिपुिशछ , 

• म्र्ाि तामिे हिु िसकेमा: ववद्यतुीर्, पत्रपनत्रका वा हिुाक माध्र्मिाट तामेि गिश सवकन्छ , 

• म्र्ाि तामिे गररिपुिे व्र्त्तक्तको कुिै फ्र्ाक्स वा ईमिे वा अन्र् अनभिेख रहि े ववद्यतुीर् 
माध्र्म भए सो माध्र्मिाट पठाउि सवकन्छ , 

• प्रनतवािीिे जािकारी पाउि सक्िे मिानसव आिार भए न्र्ावर्क सनमनतिे निणशर् गरी कुि ै
राविर् िैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशि गिश सवकन्छ , 

• अन्र् सरकारी निकार्िाट म्र्ाि तामेि हिु सक्िे मिानसव कारण िेत्तखए न्र्ावर्क सनमनतको 
आिेशिाट तामिे गराउि सवकन्छ, 

• उल्िेत्तखत माध्र्मिाट तामेि गिाश अनतररक्त खचश िाग्िे भएमा सनमनतिे त्र्स्तो खचश िािीिाट 
असिु गिशपछश, 
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• म्र्ाि/सूचिा अिसूुची िं. १० को ढााँचा अिसुारमा जारी गिुशपिशछ । म्र्ाि ितु्तझनिि ेभरपाई 
अिसूुची िं. ११ ढााँचामा गिुशपिशछ, 

ख) म्र्ाि ति िेत्तखएिमोत्तजम तामेि गिुशपिशछ: 

• म्र्ाि तामिे गिश खवटएका कमशचारीिे म्र्ाि तामिे गिाश म्र्ाि पाउि ेव्र्त्तक्त त्तचिेको भए जहााँ 
भेटे पनि निजिाई िझुाई अको प्रनतको पीठमा निजको सही छाप गराउिपुिशछ , 

• म्र्ाि तामिे गिाश सम्ित्तन्ित वडाको अध्र्क्ष वा सिस्र् र कम्तीमा अन्र् िईु जिा स्थािीर् 
भिाद् मी रोहिरमा राख्नपुिशछ, 

• सम्ित्तन्ित व्र्त्तक्त फेिा िपरेमा निजको घर पिा िगाई पररवारका एकाघरका उमेर पगेुका 
सिस्र्िाई िझुाई रीत परु् र्ाई तामेि गिुशपिशछ , 

• म्र्ाि पाउिे व्र्त्तक्त वा निजको एकाघरका सिस्र्िे ितु्तझ निि ईन्कार गरेमा निजको घर 
िैिामा वडा अध्र्क्ष वा सिस्र् र अन्र् िईु साक्षीहरुको रोहिरमा म्र्ाि/सूचिा टााँस्ि ुपिशछ 
र तामेिीको अको प्रनतमा सो व्र्होरा जिाई रोहवरमा िस्िे सिैको सही छाप गराई ल्र्ाउि ु
पिशछ, 

तामेिी म्र्ाि रीत वेरीत जााँच गिे: 

• म्र्ाि तामेिीको प्रनतवेिि प्राप्त भएपनछ रीतपूवशक तामिे भएको छ छैि जााँच गरी रीतपूवशकको 
िेत्तखए नमनसि सामिे गिुशपिशछ । िेरीतको िेत्तखए ििर गरी पिु: म्र्ाि तामिे गिश िगाई 
तामेिी प्रनत नमनसि सामिे गिुशपिशछ, 

• तामेिी म्र्ाि जााँच गिाश ििनिर्त राखी कार्श गरेको िेत्तखए सो व्र्होरा खिुाई न्र्ावर्क सनमनत 
समक्ष प्रनतविेि पेश गिुशपिशछ , 

• सो प्रनतवेिि व्र्होरा मिानसव िेत्तखए सनमनतिे सम्ित्तन्ित कमशचारी उपर उपर्कु्त कार्शवाहीको 
िानग गाउाँ/िगरपानिका कार्ाशिर् समक्ष िेखी पठाउिपुिशछ। 

तारीखमा राख्न:े 

• उजरुी शाखािाट िानिस/उजरी िताश गरेपनछ ढााँचा अिसुारको ताररख वकतावमा वािी 
िानिसकताश र प्रनतउिर िताश भए पनछ प्रनतवािीिाई तारेख तोकी ताररखमा राख्नपुिशछ, 

• ताररख तोक् ता ताररख तोवकएको दििमा गररिे कामको व्र्होरा ताररख भरपाई तथा ताररख 
पचाशमा खिुाई उजरुीकताश  र प्रनतवािी सिै पक्षिाई एकै नमिािको नमनत तथा समर् िेखी 
ताररख तोक्िपुिशछ, 

• तोवकएको समर्मा कुिै पक्ष हात्तजर िभए पनि तोवकएको कार्श सम्पन्न गिुशपिशछ । ताररख 
तोक्िपुिे भएमा हात्तजर भएको पक्षिाई ताररख तोकी समर्मा हात्तजर िभई पनछ हात्तजर हिुे 
पक्षिाई पनि अत्तघ हाजरर भई ताररख निि ेपक्षसंग एकै नमिाि गरी ताररख तोक्िपुिशछ , 
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• तोवकएको ताररखमा उपत्तस्थत भएका पक्षहरुिाई साथमा राखी  न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुीको 
कारवाही गिुशपिशछ, 

• तोवकएको ताररखमा कुिै पक्ष अिपुत्तस्थत भए पनि न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुीको कारवाही गिश 
वािा पिैि। 

न्र्ावर्क सनमनतको निणशर् िमोत्तजम हिुे: 

• म्र्ाि तामेिीसम्िन्िमा प्रचनित कािूिमा िेत्तखएको ववषर्मा सनमनतिे आवश्र्क प्रवक्रर्ा 
नििाशरण गिश सक्तछ, 

• न्र्ावर्क सनमनतिे वववािको निविेिमा कारवाही र वकिारा गिाश निवेििको िताश, वववािको 
आवश्र्क, जााँचिझु तथा कारवाही, म्र्ाि तामेिी, पक्षहरु उपत्तस्थत गराउि ेतथा नमिापत्र 
गराउिे प्रवक्रर्ा वववािको वकिारा गिुश पिे अवनि, िगत कट्टा गिे िगार्तका वववािको निरुपण 
सम्िन्िी अन्र् कार्शववनि स्थािीर् कािूि िमोत्तजम हिुेछ भने्न व्र्वस्था मानथ उल्िेख भएकै छ 
। 

• कार्शववनि कािूि गाउाँ सभा, िगरसभािे ििाउिपुिशछ । 

तर स्थािीर् तहिाट (गाउाँपानिका वा िगरपानिका) कार्शववनि सम्िन्िी स्थािीर् कािूि िििेसम्म कार्श 
सञ्चािि गिश संघीर् कािूि िमोत्तजमको कार्शनिनि अिसुरण गिश सवकन्छ । 

• सामान्र्तर्ा म्र्ाि वा ताररख गजुािुश हुाँिैि: कुिै मदु्दाको सम्िन्िमा कसैिे पनि म्र्ाि वा ताररख 
गजुािुश हुाँिैि । 

• गजु्रकेो म्र्ाि थमाउि सक्ि े िेवािी कार्शववनि संवहताको िफा २२३ : कुिै मदु्दामा काि ु
िावहरको पररत्तस्थनत उत्पन्न भई तोवकएको म्र्ािका दिि उपत्तस्थत हिु िसकी म्र्ाि गजु्रकेोमा 
गजुािे पक्षिे एक पटकमा िढीमा पन्र दिि सम्मको म्र्ाि थमाउि सक्िे व्र्वस्था छ । 

• ताररख थमाउि सक्िे: िेवािी कार्शववनि संवहताको िफा २२३: कुिै मदु्दामा िाि ुिावहरको 
पररत्तस्थनत उत्पन्न भई तोवकएको ताररखका दिि उपत्तस्थत हिु िसकी ताररख गजु्रकेोमा गजुािे 
पक्षिे िढीमा िईु पटक एक्काईस दििसम्मको ताररख थमाउि सक्िे व्र्वस्था छ । म्र्ाि र 
ताररख अिग ववषर् हिु ्। 

• पटक कार्म गिे: िेवािी कार्शववनि संवहताको िफा २२४: मदु्दाका पक्षिे ताररख गजुारेकोमा 
पटक कार्म गिाश म्र्ाि थमाएको पटक कार्म िगरी ताररख गजुारेको मात्र वहसाव गरी पटक 
कार्म गिे व्र्वस्था छ । 

• दिि गणिा गिे: ऐ ऐ िफा 224 (२) मदु्दाका पक्षिे म्र्ाि वा ताररख गजुारेकोमा थमाउिको 
िानग दिि गणिा गिाश म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेो दििको भोिीपल्टिेत्तख थमाउिे दिि सम्मको 
गणिा गिशपिशछ । 
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• ववशेष पररत्तस्थनतमा म्र्ाि वा ताररख थमाउिे व्र्वस्था: ऐ ऐ िफा 225 (1) 

(1) म्र्ाि वा ताररख हिु ुपिे व्र्त्तक्तको कोही मरी आफ्िो रीत परम्परा अिसुार आफै वकररर्ा 
गरी िस्िपुरेको कारणिाट म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेो भए त्र्सरी मतृ्र् ु भएको नमनतिे 
िाटोको म्र्ाि िाहेक एक्काईस दिि पाईन्छ । 

(2) म्र्ाि वा ताररखमा हात्तजर हिु पिे मवहिा सतु्केरी भै म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेो भए निज 
सतु्केरी भएको नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक पैतानिस दिि पाईन्छ, 

(3) िाढी , पवहरो, वहमपातिे िाटो िन्ि भई वा कफ्र्ुशको कारण सावशजनिक र्ातार्ात िन्ि 
भएको कारण म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेो भए िाटो वा सावशजनिक र्ातार्ात खिेुको नमनतिे 
िाटोको म्र्ाि िाहेक सात दिि पाईन्छ , 

(4) म्र्ाि वा ताररखमा हात्तजर हिु ुपिे व्र्त्तक्तिाई कसैिे अपहरण गरी िगेको वा शररर 
वन्िक ििाएको कारणिाट म्र्ाि ताररख गजु्रकेो भए अपहरण वा शरीर िन्िकिाट मकु्त 
भएको नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक िश दिि पाईन्छ, 

(5) भकूम्प वा ज्वािामखुी आदि जस्ता ववपद् परेको कारणिाट म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेो भए 
ववपद् भएका नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक िश दिि पाईन्छ, 

(6) कुिै िघुशटिाको कारण अजते भई वा गम्भीर रोग िानग वहडडिु गिश िसकी अस्पताि 
भिाश भई उपचार गिुश परेको अवस्थामा त्र्स्तो कारण परेको नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक 
पन्र दिि पाईन्छ, 

(7) मानथ उल्िेत्तखत अवस्थामा गतु्तज्रएको म्र्ाि वा ताररख थमाउि दिईिे निवेिि साथ त्र्स्तो 
पररत्तस्थनत उत्पन्न भएको व्र्होरा पवुष्ट गिे आवश्र्क प्रमाण संिग्ि गिुशपिशछ । 

र्स्तो प्रमाण वडा सनमनतको कार्ाशिर्िाट नििपुिशछ । 

• मदु्दा सकार गिे: ऐ ऐ िफा २२६ (१,२) मदु्दा चनिरहेको अवस्थामा फैसिा िहुाँिै मदु्दाको 
कुिै पक्षको मतृ्र् ुभएमा वा होस ठेगाि िरही वा निज िेपिा भई म्र्ाि वा ताररख गजु्रकेोमा 
त्र्सरी मतृ्र् ु भएको, होस ठेगािा िरहेको वा िेपिा भएको नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक 
एक्काईस दििनभत्र म्र्ाि वा ताररख थमाई मदु्दा सकार गररपाउि निजको संरक्षक वा निज 
िभएमा ित्तजकको हकवािािे निवेिि दिि सक्छ । त्र्स्तो निविेि जााँचिझु गिाश व्र्होरा 
मिानसव िेत्तखएमा मदु्दा सकार गिश दिई गजु्रकेो म्र्ाि वा ताररख थामी दिि सवकन्छ । 

• िाटोको म्र्ाि वहसाि गिे: ऐ ऐ िफा 227 (१,२) िाटाको म्र्ाि वहसाि गिाश र्ातार्ात 
निर्नमत चिेको ठाउाँमा रेि वा िसिाट आउाँिा वास्तववक िागेको दिि र िचिेको ठाउाँको 
पन्र वकिोनमटरको एक दििको िरिे वहसाि गिुशपछश । सो वहसाि गिाश पन्र वकिोनमटर 
िेत्तख घटी िरुीिाई एक दिि कार्म गिशपछश । तर जम्मा पन्र वकिोनमटर घटीको िरुीिाई 
िाटोको म्र्ाि दििपुिैि । 
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• थमाउि पाउिे अवनिसम्म वकिारा गिश िहिुे: ऐ ऐ िफा 228 मानथ उल्िेत्तखत अवनि समाप्त 
िभएसम्म म्र्ाि वा ताररख गजुारेमा पनि मदु्दाको सिुवुाई गरी वकिारा गिुश हुाँिि । 

• स्थािीर् निकार् गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे कार्शववनि सम्िन्िमा कािूि िििाएसम्म िेवािी 
कार्शववनि (संवहता) को िमोत्तजम कार्शववनि अिसुरण गिश वािा पिैि । सो कुरा िफा ३ (२) 
िे व्र्वस्था गरेको छ । 

प्रनतउिर पेश गिे: 

• प्रनतवािीिे आफ्िो िाउाँमा म्र्ाि वा सूचिा तामिे भएपनछ तोवकएको समर् नभत्र आफै वा 
वाररस वा कािूि व्र्वसार्ी माफश त नित्तखत प्रनतउिर िताश गराउिपुिशछ, 

• प्रनतउिर पेश गिाश प्रनतवािीिे आफ्िो प्रमाणको सक्कि र सो िमोत्तजम िक्कि संिग्ि गिुशपिशछ, 
• प्रनतउिर दििााँ अिसूुची िं. १२ को ढााँचामा दििपुिशछ, 
• प्रचनित कािूिमा प्रनतवाि िताश िस्तरु ििाग्िे भिेकोमा िाहेक प्रनतवािी िस्तरु रु.   । 

िझुाउिपुिशछ । 

गजु्रकेो म्र्ाि थमाउि े

• काि ुभन्िा िावहरको पररत्तस्थनत परी म्र्ािमा प्रनतउिर िात्तखि गिश सवकएि भि े..... दिि 
सम्मको म्र्ाि थानमि सक्ि ेसामान्र् अवस्था िेवािी कार्शववनि संवहतामा छ । र्स ववषर्मा 
स्थािीर् कािूि ििाउि सवकिे कुरा मानथ िै उल्िेख भै सकेको छ । िििे सम्म उक्त 
संवहताका प्राविाि िाग ुगिश सवकन्छ । ववशेष पररत्तस्थनत परी म्र्ाि थानम पाउाँ भिी निवेिि 
सवहत उपत्तस्थत हिु सवकन्छ । म्र्ाि थामी पाउि अिसूुची िं. १३ को ढााँचामा अिग्गै 
निविेि दििपुिशछ । 

प्रनतउिर जााँच गिे: 

• उजरी शाखामा पेश भएको प्रनतउिर उजरुी प्रशासकिे जााँच गरी कािूिको रीत पगुरेको तथा 
म्र्ाि नभत्र पेश भएको िेत्तखए िताश गरी नमनसि सामिे गिुशपछश, 

• प्रनतउिर िताश हिुे भएमा िताश गरी उजरुीशाखािाट िािी नमिाि प्रनतवािीिाई ताररख तोक्िपुछश, 
• प्रनतवािी िताश गरेपनछ मानथ िेत्तखए िमोत्तजमको ढााँचामा प्रनतउिर िताशको निस्सा दििपुछश । 

निखतमा परुा गिुश पिे सामान्र् रीत: 

• सनमनत समक्ष पेस गिुश पिे निखत निविेि/िानिस/उजरुी प्रनतउिरपत्रको निखत ए फोर 
आकार भरसक िेपािी कागजमा त्तशरतफश  िश सेत्तन्टनमटर छोडेको तथा प्रत्र्ेक पषृ्ठमा ििीस 
हरफमा ििढाई कागजको एकातफश  मात्र िेत्तखएको हिुपुछश, 
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• निखतको प्रत्र्के पषृ्ठको त्तशर पछुारमा छोटकरी िस्तखत गरी अत्तन्तम पषृ्ठको अन्त्र्मा िेख 
तथा िााँर्ा िार्ााँ औठंाको सहीछाप गिुशपछश, 

• कािूि व्र्वसार्ीिे निखत तर्ार गरेको भए निजको पवहिो पषृ्ठको िााँर्ातफश  कािूि व्र्वसार्ीको 
िाम, िस्तखत, प्रमाणफत्र िम्िर खिुाएको िस्तखत समते हिुपछश, 

• निविेकिे स्वरं् तर्ार गरेको भए आफैिे तर्ार गरेको व्र्होरा जिाई सहीछाप गिुशपछश, 
• निखतको अत्तन्तम प्रकरणमा निखतमा िेत्तखएको व्र्होरा ठीक सााँचो छ । झटुा ठहरे कािूि 

िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउाँिा भने्न व्र्होरा उल्िेख गरी सो मनुि निखत निखत िताश गिश ल्र्ाएको 
साि, मवहिा, गते र वार खिुाई निखत िताश गिश ल्र्ाउिेको िस्तखत गराउिपुछश, 

• निखतमा ववषर् क्रमिर्द् रुपमा प्रकरण छुट्याई संर्नमत र मर्ाशदित भाषामा िेत्तखएको हिुपछश, 
• सनमनतमा कुिै कागज गिश वा निखत िताश गिश आउिे व्र्त्तक्तिे आफ्िो िाम, थर, वति खिेुको 

िागररकता वा अन्र् कुिै सरकारी कार्ाशिर्िाट दिएको प्रमाण पेश गिुशपछश, 
• निखतको पेटिोिीमा परेको स्थािको पवहचाि हिुे स्पष्ट वववरण र व्र्त्तक्त िाम, थर, ठेगािा 

तथा अन्र् आवश्र्क वववरण स्पष्ट खिेुको हिुपुछश । 

िक्कि पेस गिुशपिे: 

• िानिस/उजरुी वा प्रनतउिर िताश गिश िल्र्ाउिा प्रत्र्के ववपक्षीको िानग चावहि े संख्र्ामा 
िानिस/उजरुी तथा प्रनतउिरको िक्कि र निखत प्रमाणहरुको िईु प्रनत िक्कि समते िाखेि 
गिुश गराउि ुपिशछ । 

िानिस/उजरुी वा प्रनतउिर संशोिि: 

• न्र्ावर्क सनमनत समक्ष पेस भएको निखतमा निखत िताश गिश ल्र्ाउि ेपक्षिे िेखाई वा टाइपको 
सामान्र् त्रवुट सच्र्ाउि निविेि दिि पाउाँिैि, 

• िावी वा मूिभतू ववषर्मा फरक पिे गरी सच्र्ाउि निविेि दिि पाउाँिैि, 
• न्र्ावर्क सनमनतिे पनि िेखाईको सामान्र् त्रवुटमात्र संशोिि गिश आिेश दिि सक्छ, 
• र्स्तो आिेश भएमा सनमनतिे उजरुीको अको पक्षिाई जािकारी गराउिपुछश । 
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प्रनतउिर िताश गिुश पूवश सिाखत गराउि े

प्रनतउिर िताश गिुशपूवश अिसूुची िं. १४ (क) िमोत्तजम सिाखत गराउिपुिशछ । 

प्रनतउिर िताश गिे आिेश 

अिसूुची १४ (ख) िमोत्तजमको ढााँचाममा  प्रनतउिर िताश गिे आिेश गिुशपिशछ । 

प्रनतउिर िताश गरेपनछ वािी उजरुीकताश नमिाि गरी ताररख वकताव भरपाईमा सहीछाप गराई ताररख 
दिि ुपिशछ । निजिाई छुटै्ट ताररख पचाशमा पनि वािी नमिाि गरी ताररख दििपुिशछ । 

ताररखमा राख्न:े 

• उजरुी शाखािाट िानिस/उजरुी िताश गरेपनछ मानथ िेत्तखएको ढााँचाको ताररख वकतावमा वािी 
िानिसकताश र प्रनतउिर िताश भएपनछ प्रनतवािीिाई ताररख तोकी ताररखमा राख्नपुिशछ । 

• तारेख तोक् ता ताररख तोवकएको दििमा गररिे कामको व्र्होरा ताररख भरपाई तथा ताररख 
पचाशमा खिुाइ उजरुीकताश र प्रनतवािी सिै पक्षिाई एकै नमिािको नमनत तथा समर् िेखी एकै 
नमिािको ताररख तोक्िपुिशछ । 

• तोवकएको समर्मा कुि ैपक्ष हात्तजर िभए पनि तोवकएको कार्श सम्पन्न गिुश पिशछ । ताररख 
तोक्ि ुपिे भएमा हात्तजर भएको पक्षिाई तारेख तोकी समर्मा हात्तजर िभई पनछ हात्तजर हिु े
पक्षिाई पनि अत्तघ हात्तजर भई ताररख निि ेपक्षसंग एकै नमिाि गरी ताररख तोक्िपुिशछ । 

• तोवकएको ताररखमा उपत्तस्थत भएका पक्षहरुिाई साथमा राखी न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुीको 
कारवाही गिुशपिशछ । 

• तोवकएको ताररखमा कुिै पक्ष अिपुत्तस्थत भए पनि न्र्ावर्क सनमनतिे उजरुीको कारवाही अत्तघ 
िढाउि वािा पिैि । 

ताररख थमाउिे: 

काि ुिावहरको पररत्तस्थनत परी ताररख गजु्रमेा ताररख थाम्िे सम्िन्िमा स्पष्ट व्र्वस्था स्थािीर् कािूिमा 
गिुशपिशछ। िगरेसम्म सामान्र् कािूि िेवािी संवहता िमोत्तजम ........ दिि थाम्ि निविेि िाग्ि सक्तछ 
। निवेिि अिसूुची १५ को ढााँचामा दिि सवकन्छ ।मानथ वववेचिा भएकै छ । 

 

 

घर जग्गा िहाि कर : गाउाँपानिका वा िगरपानिकाको के्षत्रनभत्र कुिै व्र्त्तक्त वा संस्थािे भवि, घर, 

पसि, ग्र्ारेज, गोिाम, टहरा, छप्पर, कारखािा, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंत्तशक तवरिे िहािमा दिएकोमा 
गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे त्र्स्तो िहाि रकममा िहाि कर िगाउिेछ । 
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व्र्वसार् कर : गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे आफ्िो के्षत्रनभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगत 
िगािी र आनथशक कारोिारको आिारमा व्र्वसार् कर िगाउिछे। 

िहाि निटौरी शलु्क : गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे आफ्िो के्षत्रनभत्र आफूिे निमाशण, रेखिेख वा 
सञ्चािि गरेको हाट, िजार वा पसि वा सरकारी जग्गामा ििेका संरचिाको उपर्ोग िापत िहाि 
निटौरी शलु्क िगाउिेछ। 

पावकश ङ्ग शलु्क : गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे आफ्िो के्षत्रनभत्रकुिै सवारीिाई पावकश ङ्ग सेवा उपिब्ि 
गराए िापत पावकश ङ शलु्क िगाउि सक्िेछ। 

जडीिटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर : गाउाँपानिका तथा िगरपानिकाको के्षत्रनभत्र कुिै व्र्त्तक्त वा संस्थािे 
ऊि, खोटो, जडीिटुी, विकस (खर), कवाडी माि, प्रचनित कािूि िमोत्तजम निषेनित जीवजन्त ुिाहेकका 
अन्र् मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वााँख, छािा वा र्स्तै प्रकृनतको वस्तकुो व्र्ावसावर्क 
उपर्ोग गरे वापत गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे जडीिटुी, कवाडी तथा जीवजन्त ुकर िगाउिछे। 

सेवा शलु्क : (१) गाउाँपानिकातथािगरपानिकािेआफ्िोके्षत्रनभत्रसञ्चाििमारहेकाकेििकार, टे्रवकङ्ग, 

कार्ावकङ्ग, क्र्ािोनिङ्ग,िञ्जीजम्प,त्तजपफ्िार्र, र् र्ात्तफ्टङ्ग, प्र्ाराग्िाईनडङ्गिगार्तका स्थािीर् पर्शटि, 

मिोरञ्चजि तथा साहनसक खेिकुि सम्िन्िी सेवावाव्र्वसार्मासेवाशलु्किगाउिेछ। 

तरअकोगाउाँपानिकावािगरपानिकासाँगकोसीमाििीवाएकभन्िािढीगाउाँपानिकावािगरपानिकािाईसमेटेरस
ञ्चाििहिुसेेवावाव्र्वसार्माशलु्किगाउाँिासम्ित्तन्ितगाउाँपानिकावािगरपानिकासाँगसमन्वर्गिुशपिेछ। 

(२) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकािे निमाशण, सञ्चािि वा व्र्वस्थापि गरेको स्थािीर् पूवाशिार 
वा उपिब्ि गराएको िेहार्को कुिै सेवा उपर्ोग गरे िापत सम्ित्तन्ित सेवा प्रिार्क तथा सेवाग्राहीिाई 
सेवा शलु्क िगाउि सक्िछे :- 

क) खािेपािी, निजिुी, िारा, अनतनथ गहृ, िमशशािा, पसु्तकािर्, सभागहृर त्र्स्तै अन्र् सेवा 
सवुविा, 

ख) फोहरमैिा व्र्वस्थापि, सरसफाइ, ढि निकास, सडक ििी जस्ता सेवा सवुविा, 
ग) शौचािर्, पाकश , स्िािगहृ, पौडी पोखरी, व्र्ार्मशािा, गेष्टहाउस, पर्शटकीर् स्थि, छात्रिास 

(होषे्टि), हाट िजार, पश ुििशािा, शव िाहगहृ, िोवीघाट र त्र्स्तै अन्र् सवुविा, 
घ) सडक, िस पाकश , ढि, पिु, ििी जस्ता सेवा, 
ङ) अचि सम्पत्ति वा अन्र् कुि ैववषर्को मूल्र्ाङ्कि सम्िन्िी सेवा, 
च) नसफाररस सम्िन्िी कुिै सेवा। 

(३) गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे उपिफा (१) र (२)मा उत्तल्ित्तखत सेवा सवुविा उपिब्ि 
गराउिे वा त्र्स्तो सेवा सनुििा उपर्ोग गरे िापत िाग्िे सेवा शलु्क उठाउि ेकार्श आफै गिश वा 
व्र्वस्थापि करार वा निजी के्षत्र माफश त  गराउि सक्िछे। 
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प्रिेश र गाउाँपानिका वा िगरपानिकाको िोहोरो अनिकारक्षते्रनभत्रका कर नििाशरण, सङ्किितथा िााँडफााँट 
: 

(1) प्रिेश र गाउाँपानिका वा िगरपानिकाको क्षेत्रानिकारनभत्र रहेका िेहार्का करको िर नििाशरण र 
सङ्किि िेहार् िमोत्तजम हिुछे :- 
(क) सवारी सािि करको िर नििाशरण तथा सङ्किि प्रिेशिे गिे, 

तर गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र इश-ररक्साको सवारी करको 
िर नििाशरण तथा सङ्किि गरी आफ्िो कोषमा जम्मा गिश सक्िेछ। 

(ख) घरजग्गा रत्तजिेशि शलु्कको िर प्रिेशिे नििाशरण गिे र सोको सङ्किि गाउाँपानिका वा 
िगरपानिकािे गिे, 

(ग)  ववज्ञापि करकोिर नििाशरण र सङ्किि गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे गिे, 

(घ)  मिोरञ्जि करको िर र सङ्किि गिे तररका प्रिेशिे नििाशरण गिे र सोको सङ्किि गाउाँपानिका 
वा िगरपानिकािे गिे, 

(ङ)  पर्शटि शलु्कको िर नििाशरण तथा सङ्किि सम्िन्िमा िेहार् िमोत्तजम गिे :- 
अ. पिर्ात्रा तथा पर्शटि शलु्कको िर प्रिेशिे नििाशरण र सङ्किि गिे, 

आ. उद्याि, पाकश , त्तचनडर्ाखािा, ऐनतहानसक तथा परुातात्तत्त्वक सम्पिा, सङ्ग्राहिर् जस्ता सम्पिा 
उपर्ोगको प्रवेश शलु्क गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे नििाशरण र सङ्किि गिे। 

(च)  ढुङ्गा, नगट्टी, स्िेट, िािवुा, चिुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र िहिर िहिरमा प्राकृनतक स्रोत करको 
िर र प्रवक्रर्ा प्रिेशिे नििाशरण गिे र गाउाँपानिका वा िगरपानिकािे सङ्किि गिे। 

 

८३. प्रशासकीर् सङ्गठि र कमशचारी िरिन्िी : (1) गाउाँपानिका तथा िगरपानिकाको आफ्िो 
कार्शिोझ, राजश्व क्षमता, खचशकोआकार, स्थािीर् आवश्र्कता र ववत्तशष्टता समेतिाई ध्र्ािमा राखी 
कमशचारी समार्ोजि भएपनछ मात्र सङ्गठि तथा व्र्वस्थापि सवेक्षणका आिारमा गाउाँपानिका वा 
िगरपानिकामा ववषर्गत शाखा वा महाशाखारहेको सङ्गठि संरचिा कार्म गिुश पिेछ। 
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अिसूुचीहरु: 
अिसूुची १ 

उजरुी िताश वकतावको ढााँचा 
(फारम कोठा ििाउिे) 

गाउाँ/िगरपानिका न्र्ावर्क सनमनत 

आनथशक वषश २०७ ............. साि श्रावण १ गते िेत्तख २०७........ अषाढ सम्मको डार्री वकताव) 

क्र.सं. 
मदु्दा 
िं. 

िताश 
नमनत 

वािीको 
िामथर 
वति 

िस्तखत 

प्रनतवािीको 
िामथर र 
वति 

उजरुीको 
ववषर् 

िावीको 
ऐि 

फााँटवािा 
ववगो 
अंक 

िस्तरु 

प्रनतउिर 
परेको 
नमनत वा 
म्र्ाि 
समानप्त 

निणशर् 
नमनत 

फैसिा 
वकनसम 

अनभिखमा 
नमनसि 
िझुाएको नमनत 
र ितु्तझनिि े
कमशचारीको 
सही 

कैवफर्त 
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अिसूुची २ 

उजरुी/िािेसको ढााँचा 
(न्र्ावर्क सनमनतिे भिे) 

(स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को िफा ४७ (१) वा (२) अन्तगशतका वववाि 
....... न्र्ावर्क सनमनतमा िताश गरेको) 

उजरुी निवेिि 

२० .......... सािको िताश िं. ..................... 

.............................. को िानत/िानतिी .................. को छोरा/छोरी/पनत/पत्नी 

................................. िस्िे वषशको उजरुीकताश वािी । (एक भन्िा िढी भए सिैको 
सिैको र्सै िमोत्तजमको प्रत्रे्को वववरण उल्िेख गिे) 

ववरुर्द् 

..................... को छोरा/छोरी/पनत/पत्नी .......................... िस्िे वषश ............. को 

................... प्रनतवािी (एक भन्िा िढी भए सिैको र्सै िमोत्तजम प्रत्रे्कको हकमा उल्िेख 
गिे) 

वववािको ववषर्: ....................... 

(1) म/हामी उजरुीकताशिाई मानथ उल्िेत्तखत ववपक्षीहरुिे अन्र्ार् गिुश भएकािे र सो ववषर्को 
मदु्दा हेिे अनिकार .................. गाउाँ/िगरपानिकाको न्र्ावर्क सनमनतिाई भएकोिे 
कािूि िमोत्तजमको हिम्र्ािनभत्र प्रस्ततु उजरुी/िािेस निई आएको छु/आएका छौं । 
कािूि िमोत्तजम िाग्िे िस्तरु रु. ....... र्सै साथ संिग्ि छ । ववपक्षीहरुिे गिुश भएको 
अन्र्ार्को व्र्होरा िेहार् िमोत्तजम छ : 

(गरेको अन्र्ार्को व्र्होरा ववस्ततृ रुपमा खिुाई िेख्न ेर माग गरेको उपचारको व्र्होरा पनि 
उल्िेख गिे र ऐि िमोत्तजम खिुाउि ुपिे सिै व्र्होरा िेख्न)े 

क)  
ख)  
ग)  

घ)  
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(2) स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐिको िफा ४७ (१) वा (२) िमोत्तजम र्ो वववाि, र्सै 
न्र्ावर्क सनमनतको क्षेत्रानिकारमा पिशछ । वववाि न्र्ावर्क सनमनतको भौगोनिक क्षेत्र 
नभत्र पिशछ । 

(3) उजरुी गिश ................. हिम्र्ाि रहेको छ । 

(4) र्स ववषर्मा अन्र्त्र उजरु गरेको छैि । 

(5) प्रनतवािीको िाउाँमार्सै न्र्ावर्क सनमनतिाट म्र्ाि तामेि गरी पाउाँ। 

(6) र्ो िािेस िताश गिे कािूि व्र्वसार्ी राखेको छु/छैि । 

(7) िाग्िे िस्तरु ................. र्सैसाथ िझुाउि ल्र्ाएको छु । 

(8) उजरुी पवुष्ट गिे प्रमाण: 
क)  
ख)  
ग)  

(9) िेहार्का साक्षी िझुी पाउाँ ( िाम, थर वति परुा िेख्न)े 
क)  
ख)  
ग)  

ववपक्षीहरु जिा ..... को प्रनतव्र्त्तक्त एक जिाको िरिे िक्कि प्रनत .... र्सैसाथ संिग्िछ । 

र्समा िेत्तखएको व्र्होरा ठीक सााँचो छ, झटुा ठहरे कािूि िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउाँिा । 

वािी / उजरुीकताशको िस्तखत वा सहीछाप ठेगािा 

ईनत सम्वत २० .......... मवहिा .................... गते .............. रोज ...... शभुम ्। 
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अिसूुची ३ 

उजरुी निवेिि वा िानिस िताशको निस्साको ढााँचा 
................ गाउाँ /िगरपानिका न्र्ावर्क सनमनत 

 

उजरुीकताश निवेिक/वािी श्री ................... िे नमनत २०७ ................. मा ................ 
को ववरुर्द्मा ................... ववषर्मा िताश गिश ल्र्ाएको उजरुी निवेिि/िािेस र्स सनमनतको 
िताश िं. ................ मा िताश भएकोिे र्ो निस्सा दिइएको छ । 

 

उजरुी प्रशासकको 

 

िस्तखत 

िाम थर िजाश 

नमनत ...................... 

गाउाँ/िगरपानिकाको छाप 
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अिसूुची िं. ४ 

ताररख वकतावको ढााँचा 
गाउाँ/िगर न्र्ावर्क सनमनत .................. वाट खडा गररएको ताररख वकताव 

सम्वत २०७.............. 

नस.िं. मवहिा गते 
िार 

मदु्दा 
िं. 

मदु्दा वािी 
निवेिक 

प्रनतवािी ताररख तोवकएको 
प्रर्ोजि 

कैवफर्त 
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अिसूुची िं. ५ 

ताररख भरपाईको ढााँचा 
 

......................... न्र्ावर्क सनमनतमा खडा भएको ताररख भरपाई 

वािी ............... प्रनतवािी .................... 

मदु्दा ................. 

नमनत ................. मा .................... काम हिुे भएकोिे सो दिि .............. िजे र्स 
न्र्ावर्क सनमनत/कार्ाशिर् उपत्तस्थत हिुेछु भिी सही गिे 

 

वािी ....................... प्रनतवािी ................................। 

ईनत सम्वत २० ......... मवहिा ................... गते ..................... रोज ...... शभुम ्।  



146 
 

अिसूुची िं. ६ 

ताररख पचाशको ढााँचा 
 

गाउाँ/िगर न्र्ावर्क सनमनतवाट जारी भएको 

........................... िाउाँको ताररख पचाश 

................... ववरुर्द् 

 

२०७ ........ सािको ..................... िम्िर ................ को ............... मदु्दा 
.................... को निनमि सम्वत ्.................. तारेख तोवकएकोिे सो दिि .............. 
िजे र्स सनमनतमा उपत्तस्थत हिु ुहोिा । 

 

ताररख तोक्िे कमशचारीको िस्तखत ....................... 

िाम ....................... 

िजाश ...................... 

नमनत ...................... 

गाउाँ/िगरपानिकाको छाप 
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अिसूुची िं. ७ 

वाररसिामाको ढााँचा 
 

................ िस्िे ................. साँगको ................... मदु्दामा मेरो तफश िाट .............. 
काम गिशिाई ............................. 

............... िस्िे वषश ............... को ........................ िागररकता िं. (िागररकता जारी 
भएको नमनत र त्तजल्िा) िाई अत्तख्तर्ारिामा दिई वाररस निर्कु्त गरेको छु । 

निज वाररस कािूििमोत्तजम वाररस हिु र्ोग्र् हिुहुनु्छ । मैिे न्र्ावर्क सनमनतिाट र्ा कुि ै
अिाितिाट िागेको िण्ड, जररवािा, शलु्क, सरकारी ववगो वा कुिै िस्तरु नतिश िााँकी छैि । 
मानथ िेत्तखएको व्र्होरा सााँचो छ, झटुा ठहरेमा र्ो अत्तख्तर्ारिामा विर गरी कािूि िमोत्तजम 
भएमा मेरो मन्जरुी छ । 

नमनत : ......................  िस्तखत/सही 

परुा िाम थर .......................... 

औठा छाप 

वति ठेगािा ...................... 

 

मानथ उल्िेत्तखत ............. वस्िे वषश ......... िागररकता िं. ............ जारी त्तजल्िा 
................. नमनत ........... िंवर ................... को वाररस भै काम गिश मिाई मन्जरु छ 
। सो काम म ईमाििारी पूवशक गिेछु  । मैिे न्र्ावर्क सनमनत/अिाितवाट कािूि िमोत्तजम 
िागेको िण्ड, जररवािा, शलु्क, सरकारी ववगो वा कुिै िस्तरु िझुाउि िााँकी छैि । म वाररस 
हिु कािूि िमोत्तजम र्ोग्र् छु । 

नमनत.......................  िस्तखत .............................. 

िार्ा वार्ा औठंाको छाप परुा िाम थर ......................... 

ठेगािा ..................... 



148 
 

साक्षीहरु......................... 

र्ो अत्तख्तर्ारिामा हाम्रो रोहवरमा िेखी सहीछाप भएको ठीक सााँचो हो । 

(1) िागररकता िं. ......................... जारी गिे त्तजल्िा ................... नमनत ............. 
को वषश ............... को 
ठेगािा ........................ 

(2) िागररकता िं. ..................... जारी गिे त्तजल्िा ................. नमनत ................ को 
वषश .................. को .................. 
ठेगािा ...................... 

(3) िागररकता िं. .................. जारी गिे त्तजल्िा ............... नमनत ................. को िषश 
................. को ...................... 
ठेगािा ..................... 
 

र्ो अत्तख्तर्ारिामा मैिे िागररकता िं. .................. जारी त्तजल्िा ................... नमनत 
......................... वा कािूि व्र्वसार्ी िं. ..................... वस्िे  वषश ................ 
को ........................ िे िेखेको हो । 

 

ईनत सम्वत २० ......... मवहिा ................ गते ........... रोज ...... शभुम ्
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अिसूुची िं. ८ 

निवेिि उजरुी सिाखत व्र्होराको ढााँचा 
 

 

....... पषृ्ठको निवेिि उजरुी मैिे िताश गिश ल्र्ाएको हुाँ । र्समा िेत्तखएको व्र्होरा ठीक 
िरुुस्त छ । फरक परे कािूि िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउाँिा भिी सिाखत सही छाप गिे 
..................... 
 

निवेिक उजरुीकताशको सहीछाप .................................. 
 

ईनत सम्वत २० ........... मवहिा ............... गते ............... रोज ....... शभुम।् 
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अिसूुची ९ 

निवेिि उजरुी िताश आिेशको ढााँचा 
 

 

प्रस्ततु ...................... पषृ्ठको उजरुी / िािेस स्थािीर् सरकार सञ्चािि सम्िन्िी ऐि, 
२०७४ को िफा ४७ (१) वा ४७ (२) अन्तगशत िताश गरी प्रनतवािीका िाउाँमा 
............... दििको म्र्ाि जारी गरी प्रनतउिर परे वा अवनि िाघे पनछ पेस गिुश । 

 

िस्तखत 

उजरुी प्रशासक 

 

ईनत सम्वत २० ...... मवहिा ......... गते ....... रोज ........ शभुम ्। 
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अिसूुची १० 

प्रनतवािीको िाउाँमा जारी गिे म्र्ािको ढााँचा 
 

गाउाँ/िगर पानिका न्र्ावर्क सनमनतिाट 

प्रनतवािीको िाममा जारी भएको म्र्ाि 

 

................... छोरा/छोरी/.............. को पनत/पत्नी .............. गाउाँ 
पानिका/िगरपानिका िस्िे वषश ................ को तपाई श्री .................... को िाउाँमा 
नमनत .................... मा .................... िस्िे को छोरा/छोरी .................. को 
पनत/पत्नी वषश ................. को िे र्स न्र्ावर्क सनमनत समक्ष ................. ववषर्मा 
उजरुी िािेस गरेको हिुािे सो उजरुी िािेसको प्रनतनिवप साथै राखी पठाएको छ । र्ो 
म्र्ाि तपाईिे पाएको वा कािूि िमोत्तजम टााँस भएको नमनतिे िाटोको म्र्ाि िाहेक 
.............. दिि नभत्रमा र्स सनमनत समक्ष आफ्िो भएको व्र्होराको प्रनतउिर र कािूि 
िमोत्तजम आफ्िो प्रमाण समेत निई हात्तजर हिु आउि ुहोिा वा कािूि िमोत्तजमको वाररस 
वा कािूि व्र्वसार्ी पठाउि ु होिा ।सो िमोत्तजम िगरी म्र्ाि गजुारी िसेमा उजरुी 
निवेििमा कािूि िमोत्तजम निणशर् हिुेछ । पनछ तपाईको कुिै उजरु िाग्िे छैि । 

 

म्र्ाि जारी गिेको 
िाम 

पि 

िस्तखत 

नमनत 

गाउाँ/िगरपानिकाको छाप 
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अिसूुची ११ 

म्र्ाि ितु्तझनििे व्र्होराको ढााँचा 
 

(1) म्र्ाि ितु्तझनिि ुपिे व्र्त्तक्तिे ितु्तझनििे भरपाई 

........................ ववषर्मा मेरो िाउाँमा जारी भएको एक प्रनत म्र्ाि र िानिसको 
एक प्रनतनिवप समेत िेहार्को साक्षीहरुको रोहवरमा म आफैिे िझुी निए भिी िस्तखत 
गिे ..................... (िामथर वति परुा िेख्न)े 

(2) म्र्ाि ितु्तझनिि ुपिे व्र्त्तक्तको एकाघरको पररवारको सिस्र्िे ितु्तझनिएकोमा: 
...................... ववषर्मा म्र्ाि वािा ....... व्र्त्तक्त घरमा फेिा िपरेकािे वा म्र्ाि 
िझु्ि ईन्कार गरेकािे निजको िाउाँको एक प्रनत म्र्ाि र िािेसको प्रनतनिवप समेत 
िेहार्का साक्षीहरुको रोहिरमा ितु्तझनिए भिी िस्तखत सही गिे: 
म्र्ािवािा .............. को एकाघरको ................िाताको वषश ....... को 
............................ 
साक्षीहरु 

क)  
ख)  
ग)  

नमनत: 
(3) म्र्ाि ितु्तझनिि ुपिे व्र्त्तक्तको घरिैिामा टााँस भएकोमा: 

...................... ववषर्मा म्र्ािवािा ................... र निजको एकाघरको उमेर 
पगेुको पररवारको सिस्र् समेत घरमा फेिा िपरेकोिे/िझु्ि ईन्कार गरेकोिे निजको 
िाउाँको म्र्ाि र उजरुी िािेसको प्रनतनिवप समेत हामी िेहार्का साक्षीका रोहवरमा 
निजको घर िैिामा सिैिे िेख्न ेगरी टााँसी ............... गाउाँ/िगरपानिकाको वडा िं.     
कार्ाशिर्मा एक प्रनत म्र्ाि दिएको ठीक छ भिी िस्तखत गिे हामी िेहार्का साक्षीहरु 

क)  
ख)  
ग)  

(4) म्र्ाि ितु्तझनििे व्र्त्तक्त र घर फेिा िपरी तामेि गिुश पिाश 
................... ववषर्को र्सै िमोत्तजमको म्र्ाि ितु्तझनिि ुपिे ब्र्त्तक्त वा घर समेत 
खोजतिास गिाश फेिा िपरेकािे निजको िाउाँको एक प्रनत म्र्ाि सम्ित्तन्ित वडाको 
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................... ठाउाँमा वा टोिको सावशजनिक ठाउाँ ................. मा टााँस गरी 
म्र्ाि पठाएका छौं भिी िस्तखत सही गिे िेहार्का साक्षीहरु: 
क)  
ख)  
ग)  

रोहवर 

वडा सत्तचव .......... वडा कार्ाशिर् 

(5) कािूि व्र्वसार्ीिे ितु्तझ निएको भरपाईको ढााँचा: 
वािी ................. र प्रनतवािी ................. भएको ............... न्र्ावर्क सनमनतमा 
नमनत ............. मा िार्र भएको साि २०७ ....... को िं. .......... को मदु्दामा 
प्रनतउिरपत्र िार्र गिशको िानग सो सनमनतिाट ........... को िाउाँमा जारी भएको 
म्र्ाि निज प्रनतवािीिाई िझुाउिे गरी मैिे ितु्तझ निई र्ो भरपाई गररदिएाँ 
 

म्र्ाि िझु्िे वाररस/कािूि व्र्वसार्ीको 
िस्तखत ............... 
िाम ................ 
प्रमाणपत्र िं. 
ठेगािा 
नमनत  समर् 
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अिसूुची िं. १२ 

प्रनतउिरको ढााँचा 
 

न्र्ावर्क सनमनतिे भिे 

िताश िं. ................ 
िताश नमनत 

 

गाउाँ/िगरपानिकाका न्र्ावर्क सनमनतमा िार्र गरेको प्रनतउिरपत्र 

 

२०७...... सािको मदु्दा िं. ....... 
 

................... को छोरा / छोरी/पनत/पत्नी ....... वस्िे वषश ....... को ......... प्रनतवािी ( 
एकभन्िा िढी प्रनतवािी भए र्सै िमोत्तजमको वववरण प्रत्रे्क प्रनतवािीको उल्िेख गिे) 
 

ववरुर्द् 

 

................... को छोरा / छोरी/पनत/पत्नी ....... वस्िे वषश ....... को ......... उजरुीकताश 
( एकभन्िा िढी प्रनतवािी भए प्रत्रे्कको िाउाँ वति समेत िेख्न)े 
 

मदु्दा ............. 
 

उक्त ववपक्षी भएको उक्त मदु्दामा र्स न्र्ावर्क सनमनतिाट मेरा/हाम्रा िाउाँमा जारी भएको म्र्ाि 
नमनत ................ मा प्राप्त भएकािे सो उजरुी/िािेसका सम्िन्िमा िेहार्को व्र्होराको 
प्रनतउिरपत्र निई उपत्तस्थत भएको छु/छौं । 

 

वािीिे िावी गरेका ववषर्हरुका सम्िन्िमा मेरो/हाम्रो भएको र्थाथश व्र्होरा िेहार्का प्रकरणमा 
खोिेको छु / छौं । 

क)  

ख)  

ग)  

घ)  
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उजरुी / िािेस समथशि वा इन्कार गिशछु/छौं 

(प्रनतवािीका कुिै कुरा भए सो उल्िेख गिे) 

(1)  

(2)  
(3)  

(4) हकिैर्ा / हिम्र्ाि/ क्षेत्रानिकार / र्स ववषर्मा ......... िािेस परेको छ आदि व्र्होरा 
भए उल्िेख गिे 

(5) उजरुी अिसुार हिु ुपिे होइि । 

िेहार्का प्रमाण ितु्तझपाउाँ 
क)  
ख)  
ग)  

(6) साक्षीहरु (परुा िामथर वति उल्िेख गिे) 
(7) िस्तरु रु. .......... संिग्ि छ । 

(8) र्समा िेत्तखएको व्र्होरा ठीक सााँचो छ झटुा ठहरे कािूि िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउाँिा। 

 

 

प्रनतउिर पत्रवािको िस्तखत सहीछाप 

ईनत सम्वत २० ...... मवहिा ......... गते .......... रोज ....... शभुम ्। 
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अिसूुची १३ 

म्र्ाि थमाउिे ढााँचा 
 

.................... न्र्ावर्क सनमनतमा चढाएको निवेिि 

................ वस्िे वषश ........ को .............. निवेिक/प्रनतवािी 

ववरुर्द् 

....................  िस्िे ................... वािी 

मदु्दा िं. ........ मदु्दा ........... 

 

म निवेिक रु. ................... िस्तरु संिग्ि गरी र्ो निवेिि गिशछु । 

 

मेरो िाउाँमा जारी भएको म्र्ािनभत्र ............ काि ुिावहरको पररत्तस्थनत परी वा ...... कारण 
परी प्रनतउिर िात्तखिा गिश असमथश भएकोिे ................. र्नत दििको म्र्ाि थामी प्रनतउिर 
िताश गिश आिेश गररपाउाँ । 

व्र्होरा सााँचो छ  । झटुा ठहरे कािूि िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउाँिा । 

 

निवेिक 

...................... 

 

ईनत सम्वत २० ...... मवहिा ............ गते ......... रोज ........ शभुम ्। 
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अिसूुची १४ (क) 

प्रनतउिर िताश गिुश पूवश सिाखतको ढााँचा 
 

......... र्नत पषृ्ठको प्रनतउिर मैिे िताश गिश ल्र्ाएको हुाँ । र्समा िेत्तखएको व्र्होरा ठीक 
िरुुस्त छ । फरक परे कािूि िमोत्तजम सहिुा िझुाउिा भिी सिाखत सहीछाप गिे प्रनतवािी 
........................ 

 

ईनत सम्वत २० ...... मवहिा ........ गते ........ रोज ......... शभुम ्। 
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अिसूुची िं. १४ (ख) 

प्रनतउिर िताश आिेशको ढााँचा 
 

पषृ्ठ ......... को प्रनतउिर िताश गरी सम्ित्तन्ित नमनसि सामेि गरी पेश गिुश । 

 

िस्तखत: 

उजरुी प्रशासक 

 

ईनत सम्वत २०........ मवहिा ........ गते ......... रोज ...... शभुम ्। 
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अिसूुची १५ 

ताररख थाम्िे निवेििको ढााँचा 
.................. न्र्ावर्क सनमनतमा चढाएको निवेिि 

............... वस्िे वषश .......... को .............. निवेिक / वािी वा प्रनतवािी 

ववरुर्द् 

............... वस्िे ................. वािी वा प्रनतवािी 

 

मदु्दा िं. ........ मदु्दा ............... 

ववषर्: पवहिो वा िोश्रो पटकको दिि ............ को ताररख थामी पाउाँ 

 

म निवेिक रु. ............ िस्तरु संिग्ि गरी र्ो निवेिि गिशछु । 

 

र्स न्र्ावर्क सनमनतिाट तोवक पाएको ताररख नमनत ............. मा ............ कािभुन्िा 
िावहरको पररत्तस्थनत परी वा ........... कारण परी उपत्तस्थत हिु असमथश भएकोिे ....... र्नत 
दििको पटकको ताररख थामी पाउि आिेश गररपाउाँ । 

व्र्होरा सााँचो छ । झटुा ठहरे कािूि िमोत्तजम सहुाँिा िझुाउिा। 

 

निवेिक 

.................. 

ईनत सम्वत ्२० ..... मवहिा .......... गते ........... रोज ........... शभुम ्


