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नेपालको संहवधानको धािा २७ मा ििेको नागरिकको सूचनाको िकको 
भावना बमोजजम सूचनाको िकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को िफा ५ ि 
सूचनाको िकसम्बन्धी ननयमावली, २०६४ मा प्रत्येक साववजननक 
ननकायले आफ्ना गनतहवनधिरुको हवविण ३/३ महिनामा प्रकाजशत गनुव 
पने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन ि ननयमावलीमा गिी २० 
वटा शीर्वक तोहकएका छन।् सूचनाको िक सम्बन्धी कानूनको मूलध्येय 
नै नागरिकले सूचना माग नगिे पनन आफ्नो ननकायको पाििजशवता, 
जवाफिेहिता ि हवश्वसनीयताको लानग ननयनमत रुपमा हवविण प्रकाजशत 
(Proactive Disclosure) गने िममा कागेश्विी मनोििा नगिपानलका 
कायावलय, काठमाडौंले चाल ुआ.व. २०७८/०७९ को असोज मसान्त 
सम्म सम्पादित कामको मखु्य मखु्य हवविण प्रस्ततु गिीएको छ । 

 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको कायावलय, डााँछी, काठमाडौं 
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कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको कायावलय 

डााँछी, काठमाण्डौं 
;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf %-#_ / lgodfjnL, @)^%sf] lgod # adf]lhd 

k|sflzt ljj/0f 

 

१. नगिपानलकाको स्वरूप ि प्रकृनत 

कागेश्विी मनोििा  नगिपानलका ननवावजचत जनप्रनतनननधिरुले नेततृ्व गने स्थानीय सिकाि ि 
सोको कायावलय िो । नगिपानलका नभत्रका मतिाताले ननवावजचत गिेको नगि प्रमखुको 
अध्यक्षमा नगि कायवपानलका गठन िनु्छ ।नगिपानलकाको नगि प्रमखु, नगि उप प्रमखु,  प्रत्येक 
वडाका मतिाताले आ आफनो वडामा ननवावजचत गिेका वडा अध्यक्षिरु ि नगि सभाका 
सिस्यिरुले आफु मध्येवाट ननवावजचत गिेका पांच जना महिला सिस्य ि िनलत वा अल्पसंख्यक 
मध्येवाट तीन जना समेत गिी जम्मा ८ जना ननवावजचत सिस्य समेत गरि जम्मा १९ जना 
पिानधकािी नगि कायावपानलकामा सिस्यिरु ििने प्रावधान छ । कागेश्विी मनोििा  
नगिपानलकाको वैठक आवश्यकताका आधािमा वस्ने गिेको छ । यस्ले गने ननणवयिरुको 
कायावन्वयन तथा िैननक प्रशासन संचालनको लानग प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको नेततृ्वमा 
हवनभन्न सेवा समिुका  कमवचािीिरु ििेका छन ्। नेपालको संहवधानको धािा  २१६ ि २२३ 
मा नगि कायवपानलका ि नगि सभाको व्यवस्था भई स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ 
को िफा ११ ले नगिपानलकाले गने कायव ननदिवष्ट गिेको छ । स्थानीय संिचना अनसुाि 
नगिपानलका जनताको सवभन्िा नजजकको िििैलोको सिकाि िो । 

२. नगिपानलकाको काम,कतवव्य ि अनधकाि 

नेपालको संहवधान, २०७२ को अनसुजुच ८ मा स्थानीय तिको अनधकाि ननम्नानसुाि व्यवस्था 
भएको छ । 

१) नगि प्रििी  
२) सिकािी संस्था  
३) एफ. एम सञ्चालन 

४) स्थानीय कि (सम्पजि कि, िि बिाल कि, िि जग्गा िजजषे्टशन शलु्क, सवािी   साधन 
कि), सेवा शलु्क िस्तिु, पयवटन शलु्क, हवज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनूमकि (मालपोत), िण्ड 
जरिवाना, मनोिञ्जन कि, मालपोत संकलन  
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५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  

६) स्थानीय तथयांक ि अनभलेख संकलन  

७) स्थानीय स्तिका हवकास आयोजना तथा परियोजनािरू  

८) आधािभतू ि माध्यनमक जशक्षा  
९) आधािभतू स्वास्थय ि सिसफाइ  

१०) स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैहवक हवहवधता  
११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक, नसंचाइ  

१२) गाउाँ सभा, नगि सभा, जजल्ला सभा, स्थानीय अिालत, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन  

१३(स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन  

१४) िि जग्गा धनी पजुाव हवतिण  

१५) कृहर् तथा पशपुालन, कृहर् उत्पािन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थय, सिकािी  
१६) ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यजि ि अशििरूको व्यवस्थापन 

१७) बेिोजगािको तथयांक संकलन 

१८) कृहर् प्रसािको व्यवस्थापन, संचालन ि ननयन्त्रण १८) खानपेानी, साना जलहवद्यतु 
आयोजना, वैकजल्पक ऊजाव  
१९) हवपि व्यवस्थापन  

२०) जलाधाि, वन्यजन्त,ु खानी तथा खननज पिाथवको संिक्षण  

२१) भार्ा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि हवकास 

 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को िफा ११ मा नगिपानलकाको काम कतवव्य ि 
अनधकाि िेिाय वमोजम उल्लेख छ :- 

(१) नगिपानलकाको एकल अनधकाि संहवधानको अनसूुची (८) मा उल्लेख भएबमोजजम िनुे 
छन। 

(२) उपिफा (१) को सववमान्यतामा प्रनतकूल असि नपने गिी नगिपानलकाको काम,  कतवव्य 
ि अनधकाि  िेिाय वमोजजम िनुे छ । 

क) नगि प्रििी 
१) नगि प्रििीको गठन सन्चालन व्यवस्थापन, अनगुमन तथा प्रििी सम्वजन्ध नीनत,काननु ि 
मापिण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन 

२) िेिायका कायवमा सियोग पयुावउनको लानग नगि प्रििीको लानग परिचालन गनव सक्ने 
 क. नगिपानलकाको नीनत,काननु, मापिण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन 

 ख. नगिपानलकाको सम्पजिको सिुक्षा ि संिक्षण 

 ग. स्थानीय स्तिमा िनुे सभा समािोि, पिम्पिा तथा जात्रा चाडपववको सिुक्षा व्यवस्थापन, 
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 ि. स्थानीय बजाि तथा पाहकव ङ्ग।स्थलको िेखिेख ि व्यवस्थापन,  

 ङ. गाउाँ वा नगि सिसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कायावन्वयन, 

 च. न्याहयक सनमनतले गिेका नमलापत्र तथा ननणवयको कायावन्वयन, 

 छ. साववजननक ऐलानी ि पनतव जग्गा, साववजननक भवन, सम्पिा तथा भौनतक पवुावधािको 
संिक्षण ि   सिुक्षा, 
 ज. हवपद् व्यवस्थापन सम्वजन्ध खोजी उद्घाि िाित तथा पनुस्र्थापना, 
 झ. अननधकृत हवज्ञापन तथा िोनडङ्ग वोडव ननयन्त्रण,  

  ञ.  छाडा पश ुचौपायाको ननयन्त्रण, 

 ट. अननधकृत ननमावण तथा साववजननक सम्पजि अनतिमण िोकथाम तथा ननयन्त्रण, 

 ठ. कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव । 

 ख) सिकािी संस्था 
 १) सिकािी संस्था सम्वजन्ध स्थानीय नीनत, काननु, मापिण्डको ननमावण,कायावन्वयन ि ननयमन, 

 २) सम्वजन्धत नगिपानलकाको भौगोनलक क्षेत्रनभत्र संचालन िनुे सिकािी संस्थाको िताव 
अनमुनत खािेजी ि हविटन । 

३) सिकािी बचत तथा ऋण परिचालन सम्वजन्ध स्थानीय मापिण्ड ननधाविण ि ननयमन, 

४) सिकािी सम्वजन्ध िाहष्टय, केन्रीय हवर्यगत, प्रािेजशक ि स्थानीय सड्ि संस्थासंग समन्वय 
ि सिकायव, 
५) सिकािी सम्वजन्ध स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

६) स्थानीय सिकािी संस्थाको क्षमता अनभवहृद्घ, 

७) स्थानीय सिकािी क्षेत्रको प्रवध्िन, परिचालन ि हवकास । 

 

ग) एफ.एम सन्चालन 

१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम िेनडयो सन्चालन अनमुनत,नहवकिण, ननयमन ि खािेजी, 
२) प्रिेश काननुको अधीनमा िहि एफ.एम संन्चालन सम्वजन्ध अन्य कायव । 

 

ि) स्थानीय कि,  सेवा शलु्क तथा िस्तिु :- 

१. सडिीय तथा प्रिेश काननुको अनधनमा िहि सम्पजि कि, िि बिाल कि, िि जग्गा 
िजजषे्टशन  शलु्क, सवािी  साधन कि, सेवा शलु्क िस्तिु, पयवटन शलु्क, हवज्ञापन कि, व्यवसाय 
कि, भनुमकि     (मालपोत), मनोिन्जन कि सम्वजन्ध नीनत, काननु मापिण्ड, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

२) स्थानीय पवुावधाि तथा सेवाको शलु्क ननधाविण, सङ्कलन ि व्यवस्थापन, 

३) टेहकड कायाहकड, क्यानोननड, वन्जीजम्प,जजपपm्लायि, र् याफहटड, मोटिवटोो, केवलुकाि 
सेवालगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा संन्चालन िनुे नहवन पयवटकीय सेवा तथा सािनसक 
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खेलको शलु्क, 

४) जडीवटुी कवाडी ि जजवजन्त ुकि ननधाविण तथा संकलन, 

५) स्थानीय िाजश्वको आधाि हवस्ताि तथा प्रावध्र्िन, 

६) ढुङ्गा नगट्टी, वालवुा, माटो, काठ, िाउिा, जिाजिुी, स्लेट, खरिढुङ्गा आिी प्रकृनतक एवं 
खानीजन्य वस्तकुो हविी तथा ननकासी शलु्क िस्तिु संकलन, 

७) नसफारिस, िताव , अनमुती, नहवकिण आिीको शलु्क, िस्तिु ननधाविण ि संकलन, 

८) स्थानीय िाजस्व प्रवध्र्िनका लानग प्रोत्सािन, 

९) िाजश्व सचुना तथा तथयाड्ढको आिान प्रिान, 

१०) संिीय प्रिेश काननुको अनधनमा िहि स्थानीय तिमा िाजश्व चिुावट ननयन्त्रण सम्वजन्ध 
नीनत    काननु मापिण्ड ि ननयमन, 

११) स्थानीय पवुाधावि सेवा ि उपयोगमा सेवा शलु्क िस्तिु सम्वजन्ध नीनत काननु मापिण्ड 
ि ननयमन, 

१२) मालपोत संकलन, 

१३) कि तथा सेवा शलु्क सम्वजन्ध अन्य कायव 
 

ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध नीनत, मापिण्ड, सेवा, सतव, योजना, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

२) संहवधानको धािा ३०२ को उपधािा(२) बमोजजम समायोजन भएका कमवचािीको 
व्यवस्थापन,उपयोग ि समन्वय, 

३) संगठन हवकास, जनशजि व्यवस्थापन ि वजृिहवकास, 

४) स्थानीय काननु वमोजजम संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरि संगठन संिचना तथा 
ििवन्िी ननधाविण, 

५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा संचाि प्रहवनधको उपयोग, प्रावध्र्िन ि ननयमन, 

६) जनशजि व्यवस्थापन तथा बजृि हवकास, 

७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध अन्य कायव 

च. स्थानीय तथयाङ्क ि अनभलेख संकलन 

१) स्थानीय तथयाड्ग सम्वजन्ध नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना कायावन्वयन ि ननयमन, 

२) आधािभतु तथयाड्ढ संकलन ि व्यवस्थापन, 

३) जन्म मतृ्य ुहववाि सम्वन्ध हवच्छेि वसांई सिाई िताव ि पारिवारिक लगतको अनभलेख 
तथा पन्जीकिण व्यवस्थापन, 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)  
 
 7  

४) सूचना तथा संचाि प्राहवनधयिु आधािभतु तथयाड्ढको संकलन ि व्यवस्थापन, 

५) स्थानीय तथयाङ्क ि अनभलेख संकलन सम्वजन्ध अन्य कायव । 

छ) स्थानीयस्तिका हवकास आयोजना तथा परियोजना 
१) हवकास आयोजना तथा परियोजना सम्वजन्ध नीनत, काननु, मापिण्ड तजुवमा, कायावन्वयन, 

अनगुमन,    मूल्याङ्कन ि ननयमन, 

२) आनथवक सामाजजक, सांस्कृनतक, वाताविणीय, पूहवनध ि पवुावधािजन्य हवकासका लानग 
आवश्यक आयोजना तथा परियोजनािरुको तजुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि मलु्याङ्कन,  

३) आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा पभाव मलु्याङ्कन, 

४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पहिचान तथा अनभलेख  व्यवस्थापन, 

५) सड्िीय तथा प्रिेश काननुको अनधनमा िहि शििी हवकास, वस्ती हवकास ि भवन 
स्म्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड तथा सो स्म्बन्धी योजना तजुवमा आयोजना पहिचान अध्ययन, 

कायावन्वयन ि ननयमन, 

६) िाहिय भवन संहिता तथा मापिण्ड बमोजजम भवन ननमावण अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन,  

७) सिकािी भवन, नबद्यालय,सामिुायीक भवन, सभागिृ ि अन्य साववजननक भवन तथा 
संिचनाको ननमावण ि ममवत सम्भाि ि व्यवस्थापन,  

८) सङ्घीय ि प्रिेश स्तिीय आयोजना तथा परियोजानको कायवन्वयनमा समन्वय,् सिजीकिण 
ि सियोग 

९) सिुजक्षत वस्ती हवकास सम्बन्धी नीनत, योजना, कायविम तजुवमा, कायावलयन्वय, अनगुमन, 

ननयमन ि मलु्याङ्कन 

१०) साववजननक ननमावण कायवका लानग प्रचनलत काननु बमोजजमको “ि” वगवको 
इजाजतपत्रको जािी, नहवकिण ताथ खािेजी,  
११) पयवटन क्षेत्रको हवकास, हवस्ताि ि प्रववद्धन सम्बन्धी आयोजनािरुको पहिचान, कायवन्वयन, 

व्यवस्थापन, अनगुमन ि ननयमन  

१२) नवीन पयवटकीय वा तथाकायविरु सम्बन्धी आयोजनािरुको पहिचान, कायवन्वयन, 

व्यवस्थापन, अनगुमन ि ननयमन  

१३) हवकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य कायव 

ज. आधािभतु ि माध्यनमक जशक्षा  
१.    प्रािजम्भक बाल हवकास तथा जशक्षा, आधािभतु जशक्षा, अनभभावक जशक्षा, अनौपचारिक 
जशक्षा, खलुा तथा    वैकजल्पक ननिन्ति नसकाई, सामिुाहयक नसकाई ि हवशेर् जशक्षा सम्बन्धी 
नीनत, काननु,  मापिण्ड, योजना तजुवमा,    कायवन्वयन, अनगुमन, मलु्याङ्कन ि ननयमन 

२.    सामिुाहयक, संस्थागत, गठुी ि सिकािी हवद्यालय स्थापना, अनमुनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन 
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तथा ननयमन,  

३.    प्राहवनधक जशक्षा तथा व्यावसाहयक तानलमकोयोजना तजुवमा, सञ्चालन, अनमुनत, व्यवस्थापन, 

मलु्याङ्कन ि    ननयमन,  

४.    मातभृार्ा जशक्षादिने हवद्यालयको अनमुनत, अनगुमन तथा ननयमन,, 

५.    गानभएका वा बन्ि गरिएका हवद्यालयिरुको सम्पजि व्यवस्थापन, 

६.    गाऊाँ  ताथ नगि जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवथापन,  

७.    हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन ताथ व्यवस्थापन,  

८.    हवद्यालयको नामाकिण, 

९.    सामिुाहयक हविालयको जग्गाको स्वानमत्व, सम्पजिको अनभलेख, संिक्षण ि व्यवस्थापन,  

१०.    हवद्यालयको गणुस्तिी अनभवहृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको हवतिण,  

११.    सामिुाहयक हवद्यालयको जशक्षक तथा कमवचािीको ििवन्िी नमलान  

१२.    हवद्यलायको नक्साङ्कन, अनमुनत, स्वीकृनत, समायोजना तथा ननयमन,  

१३.    सामिुहयक हवद्यालयको शैजक्षक पवुावधाि ननमावण, ममवत सम्भाि सञ्चालन ि व्यवस्थापन  

१४.    आधािभतु तिको परिक्षा सञ्चालन, अनगुमन ि व्यवस्थापन,  

१५.    हवद्याथी नसकाई उपलजधधको पिीक्षण िि व्यवस्थापन  

१६.    ननःशलु्क  जशक्षा, हवद्याथी प्रोत्सािन तथा छात्रवजृिको व्यवस्थापन,  

१७.    टु्यसन, कोजचङ्ग जस्ता हवद्यालय बाहिि िनुे अध्ययन सेवाका  अनमुनत ि ननयमन,  

१८.    स्थानीयस्तिको शैजक्षक ज्ञान, सीप ि प्रहवनधको संिक्षण, प्रववद्धन ि स्तिीकिण,  

१९.    स्थानीय पसु्तकालय ि वाचानालयको  सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,  

२०.    माध्यानमक तिसम्मको शैजक्षक कायविमको समन्वय ि ननयमन,  

२१.    सामिुाहयक हवद्यालयलाई दिने अनिुान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, हवद्यालयको आय 
व्ययको लेखा अनशुासन  कायम, अनगुमन ि ननयमन,  

२२.    जशक्षण जशकाई, जशक्षक ि कमवचािीको तानलम तथा क्षमता हवकास,  

२३.    अनतरिि  शैजक्षक हियाकलापको सञ्चालन ।  

 

झ. आधािभतु  स्वास्थय ि सिसफाई  

१.   आधािभतु स्वास्थय  ि सिसपाmई तथा पोर्ण सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजनाको 
तजुवमा, कायावन्वयन तथा ननयमन,  

२.    आधािभतु स्वास्थय, प्रजनन स्वास्थय ि पोर्ण सेवाको सञ्चालन ि प्रववद्धन,  

३.    अस्पाताल ि अन्य स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४.    स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनतक पवुावधाि हवकास तथा व्यवस्थापन,,  

५.    स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पिाथवको गणुस्ति ि वाय ुतथा ध्वननको प्रिरु्ण ननयन्त्रण ि 
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ननयमन, 

६.    सिसफाई सचेतनाको अनभवहृद्ध ि स्वास्थयजन्य फोिोिमैलाको व्यवस्थापन 

७.    स्वास्थयजन्य फोिोिमैला सङ्कलन, पनुःउपयोग, प्रशोधन, हवसजवन ि सोको सेवा 
शलु्क  ननधाविण ि ननयमन,  

८.    िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शििी स्वास्थय सेवा सञ्चालन,  

९.    और्धी पसल सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन,  

१०.    सिसफाई तथा स्वास्थय क्षेत्रबाट ननष्काजशत फोिोिमैला  व्यवस्थापनमा ननजी ि 
गैिसिकािी क्षेत्रसाँग समन्वय,् सिकायव ि साझेिािी, 
११.    परिवाि ननयोजन ताथ मातजृशश ुकल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन ि 
ननयमन,  

१२.    महिला तथा बालबानलकाको कुपोर्ण न्यनुीकिण, िोकथाम, ननयन्त्रण ि व्यस्थापन, 

ञ. स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैहवक हवहवधता  
१.   स्थानीय व्यापाि, वस्तकुो माग, आपनुतव तथा अनगुमन, उपभोिा अनधकाि तथा हित 
सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन, 

२.    बजाि तथा िाट बजाि व्यवस्थापन,  

३.    स्थानीय वस्तिुरुको उत्पािन, आपनुतव तथा ननकासी  प्रक्षेपण, मलु्य ननधाविण ि अनगुमन,  

४.    स्थानीय व्यापाि ि वाजणज्य सम्बन्धी पवुावधाि ननमावण,  

५.    स्थानीय वस्त ुि सेवा व्यापािको मलु्य तथा गणुस्तिको अनमुगन ि ननयमन, 

६.    स्थानीयस्तिका व्यापारिक फमवको िताव, अनमुनत, नहवकिण, खािेजी, अनगुमन ि ननयमन,  

७.    स्थानीय व्यापािको तथयाङ्क प्रणाली ि अध्ययन अनसुन्धान,  

८.    ननजी तथा गैिसिकािी क्षेत्रसाँग समन्वय ्ि सिकायव,  
९.    स्थानीय व्यापाि प्रववद्धन, सिजीकिण ि ननयमन,  

१०.    स्थानीय बौदिक सम्पजिको संिक्षण, प्रववद्धन ि अनभलेखाङ्कन,  

११.    उपभोिा सचेतना अनभवहृद्ध लजक्षत उपभोिको लगत व्वस्थापन ि स्थानीय वस्त ुतथा 
सेवाको गणुस्ति पिीक्षण,  

१२.    वातािविण संिक्षण ि जैहवक हवहवधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु,  मापिण्ड, योजना 
तजुवमा तथा त्यसको कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन, 

१३.    स्थानीयस्तिमा वाताविणीय जोजखम न्यनुीकिण,  

१४.    स्थानीयस्तिमा जनस्वास्थयमा प्रनतकुल असि पने हकनसमका उपभोग्य वस्तकुो 
वेचहवखन ि उपभोग तथा वाताविणीय प्रिरु्ण ि िानीकािक पिाथविरुको िानीकािक 
पिाथवरुको ननयन्त्रण, अनगुमन तथा ननयमन, 

१५.    स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोिोिमैला व्यवस्थापन,  
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१६.    स्थानीयस्तिमा न्यनु काबवनमखुी तथा वाताविणमैत्री  हवकास अवलम्बन,  

१७.    स्थानीयस्तिमा िरित क्षेत्रको संिक्षण तथा प्रववद्धन,  

१८.    स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेत्र ननधाविण व्यवस्थापन,  

१९.    स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैहवक हवहवधता सम्बन्धी अन्य कायव 
।  

 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक ि नसाँचाई  

१.   स्थानीय, ग्रामीण तथा कृहर् सडक ि नसाँचाई सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड तथा सो 
सम्बन्धी योजना तजोुृमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन,  

२. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृहर् सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा, नसाँचाई ि तटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुयोजनाको तजुवमा, कायावन्वयन, ममवत सम्भाि ि ननयमन,  

३. स्थानीय स्तिका नसाँचाई प्राणालीको ननमावण, सञ्चालन, िेखिेख, ममवत सम्भाि, स्तिोन्ननत, 

अनगुमन ि ननयमन,  

४. यातायात सिुक्षाको व्यवस्थापन ि ननयमन, 

५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहर् सडक सम्बन्धी अन्य कायव,  
ठ. गाऊाँ  सभा, नगि सभा, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन  

१. गाऊाँ सभा वा नगिसभा सम्बन्धी नीनत, काननु ि कायवहवधी,  
२.  स्थानीयस्तिका हवर्य क्षेत्रगत नीनत तथा िणनीनत, आवनद्यक तथा वाहर्वक योजना, कायविम 
ि वजेट स्वीकृनत,  

३. सभाका सनमनतिरुको गठन ि सञ्चालान,  

४. स्थानीय तिबीच साझा सिोकाि तथा साझेिािीका हवर्यमा संयिु सनमनत गठन,  

५. कायवपानलका ताथ न्याहयक सनमनतबाट सभामा प्रस्ततु प्रनतवेिनमानथ छलफल तथा सो 
सम्बन्धमा आवश्यक ननिेशन,  

६. हवकास योजना तथा कायविमको प्रभावकािी कायावन्वयन तथा सशुासनको लानग 
कायवपानलकालाई ननिेश्न,  

७. गाऊाँ पानलका तथा नगिपानलकािलाई आनथवक व्ययभाि पने हवर्यको ननयमन,  

८. स्थानीय मेलनमलाप ि मध्यस्थता,  
९. गाऊाँ  सभा, नगि सभा, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवथापन सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

ड. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन  

१.    स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजनाकोोे ननमावण, 

कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन,  

२. जनसाज्ख्यक, प्राकृनतक, आनथवक, सामाजजक, सांस्कृनतक, भौनतक पुव्ावधाि, िोजगािीको अवस्था, 
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कुल ग्राह्सस्थ उत्पािन, प्रनतव्यजि आय, मानव हवकास तथा लैहङ्गक सशिीकिण सचुकाङ्क, 

िाजस्व तथा आयव्यय समेतको तथयाङ्क सङ्कलन ि प्रशोधन गिी नवीनतम प्रहवनधयिु ि 
िाहिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता ि पाश्र्व जचत्र तथा स्रोत नक्साको 
अद्यावनधक अनभलेखन,  

३. सूचना तथा अनभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४. साववजननक सम्पजिः,सामिुाहयक सम्पजि, भवन, सडक, पसल, व्यावसायको हवविण सहितको 
अद्यावनधक अनभलेख,  

५. आफ्नो क्षेत्रभीत्र सम्पन्न भएका वस्त ुतथा चाल ुयोजनाको हवविण ि त्यस्तो योजनाको 
सम्पजिको अद्यावनधक अनभलेखन, 

६. स्थानीय अनभलेख व्यबस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रहवनधको उपयोग,  

७. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

 ढ. जग्गा धनी िताव प्रमाण पजुाव हवतिण  

१. स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, हकिाकाट, िालसाहवक, िजजिेशन नामसािी तथा िाजखल 
खािेज,  

२. जग्गा धनी िताव प्रमाणपजुाव हवतिण तथा लगत व्यवस्थापन, 

३. भनुमको वगीकिण अनसुािको लगत, 

४.    साववजननक प्रयोजनका लानग जग्गा प्रानप्त,मआुधजा ननधाविण तथा हवतिणमा समन्वय ि 
सिजीकिण,  

५.    नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वानमत्व ननधाविण कायवमा समन्वय ि सिजीकिण 

६.    जग्गा धनी िताव प्रमाणपजुाव हवतिण सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

 ण. कृहर् तथा पशपुालन, कृहर् उत्पािन व्यस्थापन, पश ुस्वास्थय, सिकािी  
१.    कृहर् तथा पशपुालन, कृहर् उत्पािन व्यवस्थापन ि पश ुस्वास्थय सम्बन्धी स्थानीय नीनत, 

काननु, मापिण्ड, योजना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन,  

२.    कृहर् तथा पशपुन्छी बजाि सूचना, बजाि  तथा िाटबजािको पवुावधाि ननमावण, साना नसाँचाई 
ननमावण, तानलम, प्रहवनध प्रसाि, प्राहवनधक टेवा, कृहर् सामग्री आपनुतव ि कृर्क क्षमता हवकास 
कायविमको सञ्चालन, अनगुमन ि ननयमन,  

३.    कृहर् तथा पशपुन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा मािामािी िोगको ननयन्त्रण, 

४.    पशपुन्छी जचहकत्सा सेवाको व्यवस्थापन,  

५.    कृहर् वाताविण संरुक्षण तथा जैहवक हवहवधताको सिक्षण ि प्रववद्धन, 

६.    पशनुश्ल सधुाि पद्धनतको हवकास ि व्यवस्थापन,  

७.    उच्च मलु्ययिु कृहर्जन्य वस्तकुो प्रववद्धन, हवकास  तथा बजािीकिण,  
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८.    स्थानीय चिन तथा खकव  हवकास ि व्यवस्थापन,  

९.    पश ुआिािको गणुस्ति ननयमन,  

१०.    स्थानीयस्तिमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथयाङ्कको व्यवस्थापन ि सूचना प्रणाली,  
११.    पश ुवाधशाला ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि ननयमन,  

१२.    पशपनु्छी सम्बन्धी बीमा ि कजाव सिजीकिण,  

१३.    पशपुालन तथा पश ुस्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

त. जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजि ि अशििरुको व्यवस्थापन 

१.    सङ्घ ि प्रिेश काननुको अनधनमा ििी सामाजजक सिुक्षा कायविमको कायावनवयन, सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन,  

२.    जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असिायको लगत अद्यावनधक, परिचयपत्र 
हवतिण, सामाजजक सिुक्षा तथा सहुवधाको व्यवस्थापन तथा हवतिण, 

३.    जेष्ठ नागरिक क्लव, दिवा सेवा केन्र, भेटिाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन,  

४.    सङ्घ तथा प्रिेशसाँगको समन्वयमा अपाङ्गता पनुस्र्थापना केन्रको सञ्चालन ि व्यवस्थापन, 

५.    सडक बालबानलका, अनाथ, असिाय, अशि ि मानसक असन्तलुन भएका व्यजििरुको 
पनुवस्थापना केन्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन ि ननयमन, 

६.    जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजि ि अशििरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव 
।  

 

थ.  बेिोजगािको तथयाङ्क सङ्कलन 

१.   िोजगाि तथा बेिोजगाि श्रमशजिको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन ि सूचना प्रणालीको 
स्थापना, 
२.    स्थानीयस्तिमा ििेका हविेशी तथा स्विेशी श्रनमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना 
व्यवस्थापना,  
३.    हवनभन्न क्षेत्र तथा हवर्यका िक्ष जनशजिको तथयाङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,  

४.    सिुजक्षत वैिेजशक िोजगािी ि वैिेजशक िोजगािीमा ििेको श्रम शजिको सूचना तथा 
तथयाङ्ककको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,  

५.    िोजगाि सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

६.    वैिेजशक िोजगािीबाट फकेका व्यजििरुको सामाजजक पनुः एकीकिण,  

७.    वैिेजशक िोजगािीबाट  प्राप्त ज्ञान, सीप ि उद्यमशीलताको उपयोग,  

८.    बेिोजगािको तथयाङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव ।  
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ि. कृहर् प्रसािको व्यबस्थापन, सञ्चालन ि ननयन्त्रण   

१.    कृहर् प्रसाि सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु,, मापिण्ड, योजना, कायावन्वयन, अनगुमन ि 
ननयमन,  

२.    कृहर् प्रसाि तथा जनशजिको प्रक्षपेण, व्यस्थापन ि परिचालन, 

३.    कृर्किरुको क्षमता अनभवहृद्ध, प्राहवनधक सेवा, टेवा, सीप हवकास ि सशिीकिण,  

४.    कृहर् वीउवीजन, नश्ल, मसलन्ि ि िसायन तथा और्धीिरुको आपनुतव, उपयोग ि ननयमन,  

५.    कृर्क समिु, कृहर् सिकािी ि कृहर् सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थािरुको समन्वय,् 

व्यवस्थापन ि ननयमन,  

६.    स्थानीयस्तिमा कृहर् सम्बन्धी प्रहवनधको संिक्षण ि िस्तान्तिण,  

७.    कृहर् सम्बन्धी सूचनाको प्रचाि प्रसाि,  

८.    स्थानीयस्तिका श्रोत केन्रिरुको हवकास ि व्यवस्थापन,  

९.    प्राङ्गारिक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन  ि प्रचाि प्रसाि, 

१०.    कृहर् प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

ध.    खानेपानी, साना जलहवद्यतु आयोजना, वैकजल्पक उजाव  
१.    स्थानीय खानेपानी, सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना कायावन्वयन, अनगुमन ि 
ननयमन,  

२.    खानेपानी मिसलु ननधाविण ि खानेपानी सेवा व्यवस्थापन,  

३.    एक मेगावाट सम्मका जलहवद्यतु ओजना सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीनत, काननु, मापिण्ड, 

योजना कायावन्वयन,   अनगुमन ि ननयमन, 

४.    स्थानीय तिमा वैकजल्पक उजाव सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना कायावन्वयन, 

अनगुमन ि ननयमन,  

५.    स्थानीय हवद्यतु हवतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनगुमन ि ननयमन,  

६.    स्थानीय तिमा वैकजल्पक उजाव सम्बन्धी प्रहवनध हवकास ि िस्तान्तिण, क्षमता अनभवहृद्ध 
ि प्रवद्र्धन,  

७.    खानेपानी, साना जलहवद्यतु आयोजना तथा वैकजल्पक उजाव सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

न.  हवपद् व्यवस्थापन  

१.   हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना कायावन्वयन, अनगुमन ि 
ननयमन,  

२.    स्थानीयस्तिमा हवपद् पवुव तयािी तथा प्ररनतकायव योजना, पवुव सूचना प्रणाली, खोज तथा 
उद्धाि, िाित सामग्रीको पवुव भण्डािण, हवतिण ि समन्वय,  
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३.    स्थानीय तटबन्ध, निी ि पहििोको ननयन्त्रण तथा निीको व्वस्थापन ि ननयमन,  

४.    हवपद् जोजखम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीिरुको पहिचान ि स्थानान्तिण,  

५.    हवपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रिेश ि स्थानीय समिुाय, सङ्घ तथा ननजी क्षेत्रसाँग सियोग, 

समन्वय ि सिकायव 
६.    हवपद् व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चालन ि श्रोत साधनको पहिचान,  

७.    हवपद् जोजखम न्यनुीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोजनाको तजुवमा, कायवन्वयन, 

अनगुमन ननयमन,  

८.    हवपद् पश्चात ्स्थानीयस्तिको पनुवस्थापना ि पनुःननमावण,  

९.    स्थानीयस्तिको हवपद् सम्बन्धी तथयाङ्क व्यबस्थापना ि अध्ययन, अनसुन्धान,  

१०.    स्थानीय आपतकानलन कायव स्ञ्चालन प्रणाली,  
११.    समिुायमा आधारित हवपद् व्यबस्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन,  

१२.    हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

प. जलाधाि, वन्यजन्त,ु खानी तथा खजजन पिाथवको संिक्षण  

१.    जलाधाि, वन्यजन्त,ु खानी तथा खननज पिाथवको संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, 

मापिण्ड तथा योजनाको कायावन्वयन ि ननयमन,  

२.    पानी मिुानको संिक्षण,  

३.    सामिुाहयक भ–ुसंिक्षण ि सो मा आधारित आय आजवन कायविम,  

४.    भ–ुसंिक्षण ि जलाधाि व्यवस्थापनजन्य सामिुाहयक अनकुुलन,  

५.    खानी तथा खननज पिाथवसम्बन्धी सूचना ताथ तथयाङ्क सङ्कलन, 

६.    बिमुलु्य धात,ु पत्थि तथा खननज पिाथवको संिक्षण ि सम्र्वद्धनमा सियोग,  

    ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा, माटो, खरिढुङ्गा, तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन 
तथा उपयोगको िताव, अनमुनत, नवीकिण, खािेजी ि व्यवस्थापन 

७.    भौगनभवक नक्सा प्रकाशन । 

 

फ. भार्ा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि हवकास  

१.    भार्ा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि हवकास स्म्बन्धी स्थानीय स्तिको नीनत, काननु, 

मापिण्ड, योजनाको कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन, 

२.    पिुातत्व, प्राचीन स्मािक तथा स्ग्रिालयको संिक्षण, सम्भाि, प्ररवद्र्धन ि हवकास 

३.    पिम्पिागत जात्रा तथा पववको सञ्चालन ि व्यवस्थापन,   

४.    प्रचनलत काननु हवरुद्धका कुरिती तथा कुसंस्काि हवरुद्ध सामाजजक परिचालन सम्बन्धी 
कायव,  
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५.    भार्ा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि हवकास सम्बन्धी अन्य कायव ।  

(३) गाउाँपानलका तथा नगिपानलकाले सङ्घ तथा प्रिेशसाँगको सिकायवमा प्रयोग गने 
साझा    अनधकािसंहवधानको अनसूुची – ९ मा उल्लेख भए बमोजजम िनुेछ ।  

(४) उपिफा (३) को सववमान्यतामा प्रनतकुल असि नपने गिी िेिायको हवर्यमा सङ्घ तथा 
प्रिेश काननुको अनधनमा ििी गाउाँपानलका तथा नगिपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
िेिाय बमोजजम िनुेछः-   

क. खेलकुि ि पत्रपनत्रका  
(१) स्थानीयस्तिका खेलकुिको संिचनाको पवुावधाि  ननमावण, सञ्चालन तथा हवकास,  

(२) स्थानीयस्तिका खेलकुि प्रशासन तथा संिसंस्थाको  ननयमन ि समन्वय,  

(३) खेलकुिको हवकास ि प्रवद्र्धन,  

(४) खेलकुि प्रनतयोनगता आयोजना ि सिभानगता,  
(५) खेलकुि सम्बन्धी पवुावधािको हवकास,  

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

ख. स्वास्थय 

१.    संिीय तथा प्रिेशस्तिीय लक्ष्य ि मापिण्ड बमोजजम स्थानीय स्तिको स्वास्थय  सम्बन्धी 
लक्ष्य ि गणुस्ति ननधाविण,  

२.    जनिल अस्पताल, ननसवङ्ग िोम, ध्यान केन्र तथा अन्य स्वास्थय संस्थािरुको जक्लननक 
िताव, सञ्चालन, अनमुनत ि ननयमन,  

३.    स्थानीयस्तिमा और्धीजन्य वनस्पनत, जडीवटुी ि अन्य और्धीजन्य वस्तकुो उत्पािन 
प्रशोधन ि हवतिण,  

४.    स्वास्थय हवमा लगायतका सामाजजक सिुक्षा कायविमको व्यवस्थापन,  

५.    स्थानीयस्तिमा और्धी तथा अन्य मेनडकल उत्पािनिरुको न्यनुतम मलु्य ननधाविण ि 
ननयमन,  

६.    स्थानीयस्तिमा और्धीको उजचत प्रयोग ि शकु्ष्म जीव ननिोधक प्रनतिोध न्यनुीकिण,  

७.    स्थानीयस्तिमा और्धी ि स्वास्थय उपकिणको खरिि, भण्डािण ि हवतिण,  

८.    स्थानीयस्तिमा स्वास्थय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

९.    स्थानीयस्तिमा जनस्वास्थय ननगिानी (पजधलक िेल्थ सभेलेन्स),  

१०.    स्थानीयस्तिको प्रवद्र्धनात्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, पनुस्र्थापनात्मक ि 
प्यानलएहटभ स्वास्थय सेवाको सञ्चालन,  

११.    स्वास्थय जीवनशैली, पोर्ण, शिीरिक व्ययाम, योग अभ्यास, स्वास्थय विृको पालना, 
पञ्चकमव लगायतका जनस्वास्थय सेवाको प्रवद्र्धन,  
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१२.    जनुोहटक ि कीटजन्य िोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन,  

१३.    सरु्ती, मदििा ि लाग ुपिाथव जन्य वस्तकुो प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभवहृद्ध,  

१४.    आयवेुदिक, यनुानी, आम्ची, िोनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचहकत्सा लगायतका पिम्पिागत 
स्वास्थय उपचाि सेवाको व्यवस्थापन,  

१५.    जनस्वास्थय, आपतकानलन स्वास्थय तथा मिामािीको ननयन्त्रण ि योजना कायवन्वयन, 

१६.    िोग ननयन्त्रण तथा िोकथाम  

१७.    आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाि तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,  

 

 

(ग) हवद्यतु, खानेपानी तथा नसाँचाई जस्ता सेवािरु  

१.   हवद्यतु हवतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन,  

२.    खानेपानी मिसलु ननधाविण ि खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,  

३.    स्थानीय साना सति तथा भनुमगत नसाँचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भाि, सेवा 
शलु्क ननधाविण ि संकलन सम्बन्धी व्यवस्थापन,  

(ि) सेवा शलु्क, िस्तिु, िण्ड जरिवाना तथा प्राकृोनृतक श्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयवटन शलु्क  

१.    स्थानीय सेवा शलु्क, िस्तिु, िण्ड जरिवाना सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना तजुवमा, 
कायवन्वयन ि ननयमन,  

२.    प्राकृनतक श्रोत साधन ि सेवा शलु्क, िोयल्टी संकलन, समन्वय ि ननयमन,  

३.    खननज पिाथवको उत्खनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल्टी संकलन,  

४.    सामिुाहयक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी संकलन,  

(ङ) वन, जंगल, वन्यजन्त,ु चिाचिुङ्गी, जल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा जैहवक हवहवधता  
१.    वन, जंगल, वन्यजन्त,ु चिाचिुङ्गी, जल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा जैहवक हवहवधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन,  

२.    स्थानीयस्तिमा सामिुाहयक, ग्रामीण तथा शििी, धानमवक, कवनुलयती ि साझेिािी वनको 
संिक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनगुमन ि ननयमन तथा वन उपभोिा समिुको व्यवस्थापन,,  

३.    मध्यवती क्षेत्रको सामिुाहयक, धानमवक ि कवनुलयती  वनको व्यस्थापन,  

४.    स्थानीयस्तिमा निी हकनाि, निी उकास, निि हकनाि तथा सडक हकनािमा वकृ्षािोपण 
व्यवस्थापन,  

५.    स्थानीयस्तिमा ननजी वनको प्रवद्र्धन, अनगुमन ि ननयमन, 

६.    स्थानीयस्तिमा साववजननक खाली जग्गा, पाखो वा क्षेत्रमा वकृ्षिोपण, सम्भाि, उपयोग ि 
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व्यवस्थापन 

७.    स्थानीयस्तिमा जडीवटुी तथा अन्य गैि काष्ठ वन पैिावाि सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पािन, 

संकलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन  ि बजाि व्यवस्थापन, 

८.    वन, वीऊ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवद्र्धन, 

९.    नसविी स्थापना, हवरुवा उत्पािन, हवतिण, िोपण ि प्रवद्र्धन,  

१०.    वन्यजन्त ुि चिचचरुुङ्गीको संिक्षण, व्यावसाहयक पालन, उपयोग ि अनमुगन,  

११.    मानव तथा वन्यजन्त ुबीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापन,  

१२.    स्थानीय प्राणी उद्यान (जचनडयाखाना) को स्थापना ि संचालन,  

१३.    स्थानीय वन्यजन्त ुपयवटन ि आय आजवन,  

१४.    स्थानीयस्तिमा आखेटोपिािको व्यवस्थापन,  

१५.    स्थानीयस्तिमा वन, वन्यजन्त ुतथा चिचचरुुङ्गीको अनभलेखाङ्कन ि अध्ययन, अनसुन्धान,  

१६.    हवश्वसम्पिना सूचीमा पिेका स्मािक ि पिुाताजत्वक मित्वका वन, नसमसाि क्षेत्र, तटवती 
क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत,  

१७.    नमचािा प्रजानतको ननयन्त्रण,  

१८.    स्थानीयस्तिको जोजखम न्यनीकििण,  

१९.    जैहवक हववधताको अनभलेखाङ्कन,  

२०.    स्थानीयस्तिमा िरियाली प्रवद्र्धन,  

२१.    स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आनयोजना,, तजुवमा, कायवन्वयन, अनगुमन 
ि ननयमन,  

२२.    िैथाने प्रजानतकोसंिक्षण ि प्रवद्र्धन,  

२३.    स्थानीयस्तिमा ववाताविणीय जोजखम न्यनुीकिण, 

२४.    स्थानीय स्तिमा प्रिरु्ण ननयन्त्रण ि िाननकािक पिाथविरुको ननयमन ि व्यवस्थापन,  

२५.    स्थानीयस्तिमा न्यनु काववनमखुी तथा वाताविण मैत्री हवकास अवलम्बन,  

२६.    स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण, क्षेत्र ननधाविण ि व्यवस्थापन । 

(च) सामाजजक सिुक्षा ि गरिबी ननवािण 

१.    सामाजजक सिुक्षा तथा गरिबी ननवािण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापिण्ड, ननयमन ि 
अध्ययन अनसुन्धान,  

२.    लजक्षत समिु सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायविम, श्रोत परिचालन ि व्यवस्थापन,  

३.    सामाजजक सिुक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्रिेश ि स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पकव , 
समन्वय ि सिकायव,  
४.    सामाजजक सिुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथयाङ्क ि सूचना व्यवस्थापन,  
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५.    गरिव ििपरिवाि पहिचा सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन ि ननयमन,  

६.    स्थानीय सामाजजक सिुक्षा योजना ि व्यवस्थापन ।  

छ) व्यजिगत िटना, जन्म, मतृ्य,ु हववाि ि तथयाङ्क 

१.    व्यजिगत िटना (जन्म, मतृ्य,ु हववाि, बसाईसिाई, सम्बन्ध हवच्छेि ि धमवपतु्र ि धमवपतु्री) 
को िताां,  
२.    व्यजिगत िटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीनत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायवन्वयनि 
ननयमन,  

३.    व्यजिगत िटनाको अनभलेख व्यवस्थापन ि प्रनतवेिन ।  

४. स्थानीयस्तिमा पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि स्ग्रिालय संिक्षण, स्म्वद्र्धन ि पनुःननमावण ।  

ज. सकुुम्वासी व्यवस्थापन 

१.    सकुुम्वासीको पहिचान ि अनभलेख व्यवस्थापन, 

२.    सकुुम्बासी सम्बन्धी जीहवकोपाजवन ि बसोबास व्यवस्थापन । 

ज. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 
१. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िनुे िोयल्टी सम्बन्धी नीनत,काननु,मापिण्ड तथा ननयमन 

२. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हे्न िोयल्टी संकलन तथा बाडफाडाँ । 

 झ. सवािी साधन अनुम्नत 

१. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत,काननु,मापिण्ड,योजना, कायवन्वयन ि ननयमन, 

२. स्थानीय साववजननक यातायातको रुट ननधाविण,अनमुनत,नहवकिण,खािेजी,सेवाको 
गणुस्ति,भाडा िि ननधाविण ि ननयमन, 

३. वाताविण मैत्री,जलवाय ुपरिववतन अनकुुलन,हवपद् जोजखम ,अपाङ्गता ि लैहङ्गक मैत्री 
यातायात प्रणलीको स्थानीय तिमा प्रववद्धन । 

(५) उपिफा (१) ि (३) मा उजल्लजखत अनधकािका अनतरिि गाउाँपानलका तथा 
नगिपानलकाको अन्य काम,कतवव्य ि अनधकाि िेिाय बमोजजम िनुेछ । 

क. भनुम व्यवस्थापन 

१. सहङ्घय तथा प्रिेश काननुको अनधनमा ििी स्थानीय स्तिको भ ुउपयोग नीती, योजना, 
कायँिम तजुवमा योजना ि कायावन्वयन, 

२. संजिय तथा प्रिेशको मापिण्डको अनधनमा ििी व्यवजस्थत बस्ती  हवकासका कायविमको 
तजुवमा ि कायावन्वयन, एकीकृत वस्ती हवकासका लागी जग्गाको एकीकिण तथा हवकास 
व्यवस्थापन, 

३. स्थानीयस्तिमा अव्यबजस्थत बसोबास व्यबस्थापन । 
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ख. सञ्चाि सेवा  
१. संजिय तथा प्रिेश काननुको अनधनमा ििी स्थानीय क्षेत्र नभत्र इन्टिनेट सेवा, टेनलसेन्टि, 

केबलु तथा ताि नबिीन टेनलनभजन प्रसािणको अनमुनत, नहवकिण ि ननयम, 

२. स्थानीय क्षेत्रको सूचना प्रहवनधको हवकास ि प्रवधवन गने । 

ग. यातायात सेवा  
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताको मास ट्रानज्ञ्जट प्रणलीको नीती, 
मापिण्ड, योजना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयम,  

(२) िाहिय िेल  पबुावधािको उपयोग तथा मिानगिीय क्षेत्रनभत्र शििी िेल सेवाको स्जाल, 

व्यवस्थापन, ममवत सम्भाि, समन्वय, साझेिािी ि सिकायाव । 

६. सङ्घ वा प्रिेशले जस्ंवधान तथा प्रचनलत काननु बमोजजम आफ्नो अनधकाि क्षेत्र नभत्रको 
कुनै हवर्य गाउाँपालीका वा नगिपालीकालाई काननु वमोजजम ननक्षेपण गनव सक्नेछ । 

७. गाउाँपालीका वा नगिपालीकाको उपिफा (१), (३), (४) ि (५) बमोजजमको काम, कतवव्य 
ि अनधकािको प्रयोग गिाव आवश्यिा अनसुािको काननु, नीनत, योजना, मापिण्ड तथा 
कायवनबनध बनाई लाग ुगनव सक्नेछ । 

८. स्थानीय तिले प्रिेश सिकािको पिामशव नेपाल सिकािको पवुव स्वीकृनत नलई नबिेशका 
कुनै स्थानीय सिकाि संग भनगनी सम्बन्ध कायम गनव सक्नेछ । 

३. कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाका जनप्रनतनननध ि कमवचािीिरुको हवविण  

क) कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाका जनप्रनतनननधको हवविण 

नस.नं. पिानधकािीिरुको नाम‚ थि पि ठेगाना (वडा नं.) फोन नम्बि 

१ कृष्णििी थापा नगि प्रमखु 
कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८५१०२७१२१ 

२ हवन्ि ुपडुासैनी नसंखडा नगि उपप्रमखु 
कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८४३०१५७९९ 

३ मकुन्ि प्रसाि गजिेुल 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. १ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १ 

९८५१०४८८६९ 

४ सिुशवन नधमाल 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. २ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - २ 

९८४१८१८२८३ 

५ िाममणी पडुासैनी 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ३ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ३ 

९८४११६२३२२ 
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६ भाईकाजी अनधकािी 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ४ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४  

९८४१३६४३७४ 

७ िाजािाम पडुासैनी 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ५ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८५१०९४९२२ 

८ प्रकाश फुयाल 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ६ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ६ 

९८५१०५७५६० 

९ जीवन थापा 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ७ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७ 

९८४१८२०७८० 

१० श्री कृष्ण प्रसाि चापागाईं 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ८ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ८ 

९८५११०७४६६ 

११ कुन्िन खड्का 
वडा अध्यक्ष वडा 
नं. ९ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८४१६८८४८५ 

१२ रिता पडुासैनी 
महिला सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ३ 

९८४१९१७१८० 

१३ बनबता िािाल कुईकेल 
महिला सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८४१६८२०५२ 

१४ कमला िािाल 
महिला सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ६ 

९८४१४८२४७१ 

१५ मथिुा चापागाई 
महिला सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ८ 

९८४९५१५८०९ 

१६ कला जिनमिे 
महिला सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८४९६५४४६२ 

१७ हवन्िा चाजम्लङ्ग िाई 
अल्पसंख्यक सिस्य 
(नगि कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७ 

९८४१२६८६५४ 

१८ िाजकुमाि सनुाि 
िनलत सिस्य (नगि 
कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १ 

   

९८१८१७५७५३ 

१९ दिल कुमाि हवशुंखे 
िनलत सिस्य (नगि 
कायवपानलका) 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४  

९८५१०८८७२९ 

२० िमा ढकाल 
महिला सिस्य वडा 
नं. १ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १  

९८४९२०५५९२ 

२१ िामप्यािी नगिकोटी 
महिला सिस्य वडा 
नं. २ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - २  

९८४३१०६०७९ 
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२२ हवना काँ डेल थापा (खत्री) 
महिला सिस्य वडा 
नं. ४ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४  

९८४९४१०२२० 

२३ शनमवला काकी थापा 
महिला सिस्य वडा 
नं. ७ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७  

९८५११७७४०१ 

२४ कहवता सनुाि 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. १ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १  

९८४९३२२०२३ 

२५ तािा लोिाि 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. २ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - २ 

९८६२२५५८६० 

२६ कहवता हवष्ट सनुाि 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ३ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ३ 

९८४९२८७५८६ 

२७ सषु्मा नमजाि साकी 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ४ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४ 

९८४१९४३९९१ 

२८ गोमा िोक्का हवशुंखे 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ५ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८०३५२१५६४ 

२९ नसता काफ्ले हवशुंखे 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ६ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ६ 

९८६१०२८५४१ 

३० शान्ता हवशंखे 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ७ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७ 

९८१३७७२१६९ 

३१ गनु केशिी शे्रष्ठ कोइिाला 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ८ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ८ 

९८१००००७३२ 

३२ सािा पकुुव टी 
िनलत महिला 
सिस्य वडा नं. ९ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८०३०९६५७६ 

३३ बलिाम खड्का 
सिस्य वडा नं. १ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १  

९८४१७७६२४१ 

३४ िल बिाििु तामाङ 
सिस्य वडा नं. १ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - १ 

९८६२२३९९२७ 

३५ आत्मािाम बस्नेत 
सिस्य वडा नं. २ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - २ 

९८४१३७११३४ 

३६ जशविाम बस्नेत 
सिस्य वडा नं. २ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - २ 

९८४१२७७५५३ 

३७ बरी प्रसाि पडुासैनी 
सिस्य वडा नं. ३ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ३ 

९८४९२१५४६६ 
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३८ सनु कुमाि नगिकोटी 
सिस्य वडा नं. ३ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ३ 

९८४१४४५१८५ 

३९ प्रदिप नसंखडा 
सिस्य वडा नं. ४ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४ 

९८४१६३०४८१ 

४० सनुनल कुईकेल 
सिस्य वडा नं. ४ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ४ 

९८४१४४५१८० 

४१ िामेश्वि जिनमिे 
सिस्य वडा नं. ५ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८४१६५५७७२ 

४२ मध ुिोिासाइनी 
सिस्य वडा नं. ५ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ५ 

९८४१२६३१९२ 

४३ उमेश अनधकािी 
सिस्य वडा नं. ६ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ६ 

९८४१८६०९७३ 

४४ कहपल खनाल 
सिस्य वडा नं. ६ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ६ 

९८४१०७४१८९ 

४५ लक्ष्मण पिुी 
सिस्य वडा नं. ७ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७ 

९८४१२७०१८१ 

४६ सििेव काकी 
सिस्य वडा नं. ७ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ७ 

९८४१३५११२७ 

४७ अष्टलाल शे्रष्ठ 
सिस्य वडा नं. ८ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ८ 

९८५१००२२२३ 

४८ कृष्ण प्रसाि लम्साल 
सिस्य वडा नं. ८ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ८ 

९८५१२३४३३४ 

४९ डोलनाथ पोखिेल 
सिस्य वडा नं. ९ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८४१४४००८२ 

५० िामििी गोतामे 
सिस्य वडा नं. ९ 

कागेश्विी मनोििा 
न.पा. - ९ 

९८४१५४४१५४ 

 

 

 

 

  



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 23  

 

ख) कागेश्विी मनोििा नगिपानलकामा कायवित कमवचािीको हवविण 

१.नगिपानलकामा कायवित कमवचािीको हवविण 

  कागेश्विी मनोििा नगिपानलकामा कायवित कमवचािी हवविण 

नस.नं
. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ नगिीिाज ज्ञवाली प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 
९८४१४०९६३१ प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

२ सीता अनधकािी अनधकृतस्ति आठौं ९८४१३३१७१० प्रशासन शाखा प्रमखु 

३ कृष्ण प्रसाि गौतम क.अ. ९८५१०७०९२९ प्रशासन शाखा/पञ्जीकिण 

४ जशविाम थापा ि.स.चा. ९८४१३७११७८ प्रशासन शाखा 
५ कालेभाई नमजाि ि.स.चा. ९७४१११००००   

६ ईजन्ििा कुईकेल कायावलय सियोगी ९८६९१२५५१० प्रशासन शाखा 
७ कृष्ण बिाििु सनुाि पाले ९८६०४३७२४९ प्रशासन शाखा 
८ साहवत्री हवशुंखे कायावलय सियोगी ९८४३०५९६०८ प्रशासन शाखा 
आनथवक प्रशासन शाखा 
१ बालकृष्ण िािाल लेखा अनधकृत ९८५११८८९९० लेखा शाखा प्रमखु 

२ पषु्कि पडुासैनी लेखापाल ९८४१६७१४४२ लेखा शाखा 
३ बिाििु नसंि मोक्िान सि-लेखापाल ९८४९००३३०३ लेखा शाखा 
आन्तरिक लेखा पिीक्षण शाखा 
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१ पषु्पा िािाल लेखा अनधकृत ९८४१५७०९८९ आ.ले.प. शाखा प्रमखु 

वेरुज ुव्यवस्थापन शाखा 
१ कृष्ण प्रसाि ज्ञवाली वेरुज ुव्यवस्थापन शाखा ९८४७०६५३३४ वेरुज ुव्यवस्थापन शाखा प्रमखु 

२ कोहपला खनतवडा क.अ. ९८१६३८८११३ क.अ. 
जजन्सी शाखा 

१ िामेश्वि िािाल ना.स.ु ९८५१०४५९८२ 

जजन्सी उप-शाखा प्रमखु/शिकािी 
शाखा 

२ हवध्या अनधकािी क.अ. ९८४१००७६९४ जजन्सी शाखा 
३ िेम प्रसाि फुयाल सिायकस्ति चौंथो ९८४१६५५०३० िाजश्वि शाखा 
िाजश्व उप-शाखा 
१ सनुनता उप्रती नायब सधुबा ९८४९३७४८९० जन्सी शाखा 
२ अजस्मता गजिेुल सिायकस्ति पााँचौं ९८६१०३९२०९ िाजश्वि शाखा 
३ िमा भण्डािी स.म.हव.नन. ९८४३४१०१५९ िाजश्व शाखा प्रमखु 

     

प्राहवनधक शाखा 

१ सन्िेस कुमाि ढकाल ईजन्जननयि ९८४१३७६६६३ 

प्राहवनधक शाखा प्रमखु(नगि 
कायावलय) 

२ उमेश जंग थापा स्टक्चिल ईजन्जननयि ९८५११८४२१९ भवन शाखा प्रमखु (नगिपानलका) 

३ सजञ्जव पडुासैनी इजन्जननयि ९८४९९०७६१३ 

प्राहवनधक शाखा (नगिपानलका) ि 
वडा नं.३, ४ ि ५ 
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४ हप्रती सापकोटा इजन्जननयि ९८४९५९८६३७ प्राहवनधक शाखा ( नगिपानलका)  

५ संजय बतौला ईजन्जननयि ९८४११६२६९० प्राहवनधक शाखा ( नगिपानलका) 

६ सजन्जव प्रताप ज.ब.िा. ईजन्जननयि ९८४१२४६६४८ 

(नगिपानलका) ि ( वाडा नं.६ ि 
१) 

७ सनुमत चापागाई ईजन्जननयि ९८४१५७९९६३ 

(नगिपानलका) ि ( वडा नं ७ ि 
२) 

८ िीपा काकी ईजन्जननयि ९८६०४७८८४३ (नगिपानलका) वडा नं. ८ ि ९ 

९ िहवन खड्का इजन्जननयि ९८४९२००८३३ भवन शाखा- नगिपानलका 
१० नललमिाज िाई सव-ईजन्जननयि ९८४१२०५६४८ प्राहवनधक शाखा ( वाडा नं ४) 

११ मिेश ढकाल सव-ईजन्जननयि ९८४९९२२८१६ प्राहवनधक शाखा (वडा नं.१) 
१२ सीमा आचायव सव-ईजन्जननयि ९८४३६९८३२३ प्राहवनधक शाखा (वडा नं. ९) 
१३ िहवन्र मितो सव-ईजन्जननयि ९८१७८६३०७१ प्राहवनधक शाखा (वडा नं ३) 
१४ अनभशेक नतनमजल्सना सव-ईजन्जननयि ९८५१०६९८२५ प्राहवनधक शाखा (वडा नं.२) 
१५ रिवाज बोििा सव-ईजन्जननयि ९८६८५४२८७६ वडा नं. ५  

१६ जयिाम थापा सवेक्षक ९८५११०५६६४ प्राहवनधक शाखा (नगिपानलका) 

१७ सपन शाि अनमन ९८४२४२९५९० प्राहवनधक शाखा (नगिपानलका) 

१८ गायत्री खड्का अ.सव-इजन्जननयि ९८४४३९८००७ वडा नं ७ 

१९ मन्ज ुखनाल अ.सव-इजन्जननयि ९८४७८५७३६३ वडा नं ६ 

२० िमेश कुमाि चौधिी अ.सव-इजन्जननयि ९८०८८२१९२१ वडा नं २ 

२१ िाजेश सवुाल अ.सव-इजन्जननयि ९८४१७९०७०४ वडा नं १ 
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२२ नपेृश अमात्य अ.सव-इजन्जननयि ९८४३५८०७१९ वडा नं.९ 

न्याहयक सनमनत 

१ मननता नमजाि कानूनी सिजकताव ९८०८५६०४१७ न्याहयक सनमनत 

२ ििनुाथ नसंखडा ि.स.चा. ९८६०१४८२०० प्रशासन शाखा 
३ गोमा चौलागाई पडुासैनी कायावलय सियोगी ९८१३८७११५९ न्याहयक सनमनत 

४ िामबाब ुकोईिाला कायावलय सियोगी ९८४१६३१३८९ न्याहयक सनमनत 

फाईल शाखा 
१ अशोक िािाल स.क.अ. ९८४९८१९१५९ फाइल शाखा 
२ हवष्ण ुकुमािी पडुासैनी स.क.अ. ९८४१३२१३८३ फाइल शाखा 
३ सीता मालमलु स.क.अ. ९८६१५८८४१३ फाइल शाखा 
४ नतथव बिाििु िोक्का कायावलय सियोगी ९८६३८००६८२ फाइल शाखा 
     

योजना शाखा 
१ ऋहर्केश नतजम्सना अनधकृतस्ति सातौं ९८५१२३१५११ योजना शाखा प्रमखु 

२ नमना कोईिाला क.अ. ९८४९९५५३०२ योजना शाखा 
३ साहवत्री चापागाई स.क.अ. ९८४१७१११३८ योजना शाखा 
४ अजय के.सी. ि.स.चा. ९८५१२४९८४९ योजना शाखा 
५ तलुसा िेवी गौतम कायावलय सियोगी ९८४९१५०१९१ योजना शाखा 
सूचना प्रहवनध उप-शाखा 
१ नलजना खड्का सूचना प्रहवनध अनधकृत ९८४१७४०७०१ प्राहवनधक शाखा (सूचना) 
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नगि प्रमखुको सजचवालय 

१ बाबिुाम के.सी. क.अ. ९८५१०३२७३४ सजचवालय 

२ नविाज ओझा कायावलय सियोगी ९८४१६२७४८४ सजचवालय 

३ गणेश बिाििु कोईिाला ि.स.चा. ९८४१२१३७०९ सजचवालय 

४ हवध्या थापा कायावलय सियोगी ९८४०१९५९६७ सजचवालय 

जशक्षा खेलकुि शाखा 
१ गोहवन्ि प्रसाि शमाव उप-सजचव ९८५१०६८७९९ शाखा प्रमखु 

२ हवमल प्रसाि ननिौला 
शाखा अनधकृत 
(हवध्यालय ननिीक्षक) ९८४४०४४१०९ जशक्षा शाखा 

३ कृष्ण बिाििु खत्री प्राहवनधक सिायक ९८४१०२६२६० जशक्षा शाखा 
४ नभमसेन भजुले कायावलय सियोगी ९८४१४२११६३ प्रशासन शाखा 
५ गंगा जिनमिे स.क.अ. ९८४३२०९१४३ जशक्षा शाखा 
नगि स्वास्थय तथा सिसफाई शाखा 

१ कुमाि नसंि डााँगी जनस्वास्थय अनधकृत ९८४१७१५५४६ 

स्वास्थय तथा सिसफाई शाखा 
प्रमखु 

२ लक्ष्मी अनधकािी नस.अ.िे.ब. (छैटौं) ९८४१३५७७९२ स्वास्थय तथा सिसफाई शाखा 
३ बाबिुाम मगि अ.िे.ब.पााँचौं ९८४९०९८७७३ स्वास्थय तथा सिसफाई शाखा 

४ आिती गौतम हवध्यालय नसव ९८४१९१२८२८ 

तेजहवनायक मा.हव.‚ तेजहवनायक‚ 
काठमाडौं 

५ सनुम नसंखडा हवध्यालय नसव ९८४९३२४१६० काजन्तभैिव मा.हव.‚ थली‚ काठमाडौं 
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६ कन्चन थापा हवध्यालय नसव ९८४३५५०५७७ 

गान्धी आिशव मा.हव.‚ कााँडािािी‚ 
काठमाडौं 

७ श्री कृष्ण नगिकोटी स.क.अ. ९८६०४३७३६९ स्वास्थय तथा सिसफाई शाखा 
आधािभतू स्वास्थय केन्र‚ गागलफेिी 
१ आशा लामा अ.न.मी. ९८६०५१६५६८ आधािभतू स्वास्थय केन्र 

२ ननमवला लामा कायावलय सियोगी   आधािभतू स्वास्थय केन्र 

गागलफेिी स्वास्थय चौकी‚ गागलफेिी‚ काठमाडौं । 

१ ज्ञान बिाििु मित िे.अ. (पााँचौं) ९८४८०८०९४६ स्वास्थय चौकी गागलफेिी 
२ नगता ढकाल नस.अ.न.नम. (पााँचौं) ९८४१४९४१६१ स्वास्थय चौकी गागलफेिी 
३ रितेश नगिी अ.िे.ब.(चौथो) ९८४४२१९६३२ स्वास्थय चौकी गागलफेिी 
४ सनमता सनुाि कायावलय सियोगी   स्वास्थय चौकी गागलफेिी 
आलापोट स्वास्थय चौकी‚ आलापोट‚ काठमाडौं । 

१ पहवता शािी ज.स्वा.नन. ९८४३५७४८२९ आलापोट स्वास्थय चौकी 
२ जगत बिाििु नेपाली िे.अ. (पााँचौं) ९८५१०७१२६५ आलापोट स्वास्थय चौकी 
३ रुकनमना कुमािी नतजम्सना ल्याप टेजक्नजशयन ९८४२५२६७०३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४ शजुशला कोईिाला 
नस.अ.न.मी.अनधकृत 

छैठौं   आलापोट स्वास्थय चौकी 
५ भोगेन्र कुमाि कणव िे.अ. (पााँचौं) ९८५१२०२४१९ आलापोट स्वास्थय चौकी 
६ सजुस्मता नसलवाल अ.न.मी.   आलापोट स्वास्थय चौकी 
७ साििा काकी कायावलय सियोगी   आलापोट स्वास्थय चौकी 
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८ िरिकृष्ण थापा कायावलय सियोगी ९८४१९४०४५० प्रशासन शाखा 
     

भरवास स्वास्थय चौकी‚ भरवास‚ काठमाडौं । 

१ गणेश प्रसाि िािाल नस.अ.िे.ब. (छैटौं) ९८६०४३०८३५ भरवास स्वास्थय चौकी 
२ ननिोज के.सी. िे.अ. (पााँचौं)   भरवास स्वास्थय चौकी 
३ लक्ष्मी पडुासैनी नस.अ.न.मी. ९८४१०१२८८८ भरवास स्वास्थय चौकी 
४ कमल बिाििु िावल अ.िे.व.(चौंथो) ९८६०७७२८५५ भरवास स्वास्थय चौकी 
५ हवमला जिनमिे कायावलय सियोगी   आलापोट स्वास्थय चौकी 
     

भरवास आयवेुि ओर्ाधालय‚ भरवास‚ काठमाडौं । 

१ जचिजन्जवी िेग्मी 
ब.कहविाज ननिीक्षक 

अनधकृत सातौं ९८५७०५२५९७ और्धालय प्रमखु 

२ आजश्वन िािाल 

कहविाज ननिीक्षक 

अनधकृत छैठौं) ९८४३०७१२१२ भरवास आयवेुि और्धालय 

३ जचिजन्जवी पडुासैनी कायावलय सियोगी   भरवास आयवेुि और्धालय 

शििी स्वास्थय केन्र‚ डााँछी‚ काठमाडौं । 

१ कमला बढुाथोकी नस.अ.न.नम.(पााँचौं) ९८४१८२७२२१ शििी स्वास्थय केन्र 

२ जचिण कटुवाल  ि.स.चा. ९८४१६५५६२१ शििी स्वास्थय केन्र 

३ सजुना खड्का एच. ए. ९८४१३५७२०७ शििी स्वास्थय केन्र 

४ शेि बिाििु भजुले कायावलय सियोगी ९८४९२२७९१९ शििी स्वास्थय केन्र 
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डााँछी स्वास्थयचौकी‚ डााँछी‚ काठमाडौं । 

१ दिनलप कोईिाला जनस्वास्थय ननिीक्षक ९८४३५३५३२९ डााँछी स्वास्थय चौकी प्रमखु 

२ दिनेश अनधकािी िे.अ. (पााँचौं) ९८४५७२०३०५ डााँछी स्वास्थय चौकी 
३ शान्ता बडुुवाल अ.िे.ब.(चौथो) ९८४१९३३९५२ शििी स्वास्थय केन्र 

४ नगता सखेुती अ.न.मी. ९८४१८७८१३१ डााँछी स्वास्थय चौकी 
५ अन्जना मोिान अ.न.मी.   डााँछी स्वास्थय चौकी 
६ प्रनमला भट्टिाई कायावलय सियोगी   डााँछी स्वास्थय चौकी 
७ कल्पना अनधकािी कायावलय सियोगी ९८१८३१७८१७ डााँछी स्वास्थय चौकी 
मूलापानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र (प्रस्ताहवत मूलपानी नगि अस्पताल) मूलपानी‚ काठमाडौं । 

१ डा. प्रयरु् अयावल एम. डी.जनिल   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२ डा कन्चन त्वााँती मेनडकल अनधकृत ९८४३२३७०५४ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३ डा.माइकल कुमाि साि मेनडकल अनधकृत ९८६०१६३५५५ मूलपानी नगि अस्पताल 

५ डा. ननशा शमाव मे.अ. (अनधकृत आठौं) ९८४३९३२६३७ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

६ डा.मन्िीप थापा मेनडकल अनधकृत ९८४९४४७१९६ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

७ डा.मननसा चापागाई मेनडकल अनधकृत ९८४३२३४१५५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

८ माया िािाल नस.अ.िे.ब. (छैटौं) ९८४९५०३१४२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१० सरिता कटुवाल काकी नस.अ.न.मी.(छैठौं)   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

११ सूयव बिाििु मगि नस.अ.िे.ब. (छैटौं) ९८४९०९८७७३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१२ लनलता शे्रष्ठ नस.अ.न.नम. (छैठौं) ९८४९९४१६९५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१३ बासिेुव थापा सिायकस्ति पााँचौं ९८५११६६४३१ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 31  

 

१५ प्रनमला भट्टिाई िे.अ. (पााँचौं) ९८६००९८०९० मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१६ झम प्रसाि आचायव िे.अ. (पााँचौं) ९८५१२७१४१५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१७ सिला ढंुगेल स्टाफ नसव ९८४९५५७९५९ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

१८ पववत शंकि िे.अ. (पााँचौं) ९८६१६०१६९४ शििी स्वास्थय केन्र 

२० िामप्यािी थापा कम्यनुनहट ननसवङ ९८४३८१८९३३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२१ ननता कुमािी काकी 
नस.अ.न.मी.(सिायक 

पााँचौं) ९८४९७२९७०० मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२२ हवपलु तामाङ िे.अ. (पााँचौं) ९८४४३२८९६३ स्वास्थय चौकी गागलफेिी 

२३ हवमला तामाङ 

नस.अ.न.मी (सिायक 

पााँचौं) ९८०७४५९२०२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२५ झमुा िेवी िािाल अ.िे.व.(चौंथो) ९८४३४१९०९०   मूलपानी नगि अस्पताल 

२६ नहवना खड्का स्टाफ नसव ९८६१३११५५३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२७ नतसवना नगिकोटी स्टाफ नसव ९८४९०३२२०५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

२९ आकृनत फुयाल स्टाफ नसव ९८६९०६३२२२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३० लक्ष्मी खनतवडा स्टाफ नसव ९८६०८५२०७२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३१ उरुर्ा के.सी. स्टाफ नसव ९८६९४२११८२ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३२ मैया खिेल अ.न.मी.   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३४ अन्ज ुअनधकािी अ.न.मी.   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३५ सीता एम.नस. अ.िे.व.(चौंथो) ९८४३०६३५२५ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

३६ सीता लामा अ.िे.व.(चौंथो)   आलापोट स्वास्थय चौकी 
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३७ सरिका कुमािी नसि िे.अ. (पााँचौं) ९८४५७३१६८४ गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
३९ मंगल लक्ष्मी शे्रष्ठ अ.िे.ब.(चौंथो) ९८४१४०८८२० गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
४० चजण्डका िािाल फमेसी सिायक ९८४९०२७०४४ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४१ दिपक िािाल सिायक फमावनसष्ट ९८४९३३३८९६ मूलपानी नगि अस्पताल 

४२ गौिव शे्रष्ठ ल्याव टेजक्नजशयन   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४४ सन्तोर् नतनमजल्सना 
नगि अस्पताल 

व्यवस्थापक ९८४१५७१०९३ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४५ िाजािाम लानमछान े स.क.अ. ९८४१४९६३९२ मूलपानी नगि अस्पताल 

४६ अजस्मता फुयाल ल्याव टेक्नीनसयन   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४७ नलला नेपाली स्टाफ नसव   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

४९ पषु्कि फुयाल िेनडयोग्राफि   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५० कुसमु थापा अ.ल्याव टेजक्नजशयन   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५१ प्रकृनत कानलका अ.ल्याव टेजक्ननसयन   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५२ हवनोि परियाि ि.स.चा. ९८४१३८९३८१ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५४ कृष्ण नेपाली ि.स.चा. ९८६१६६९३०६ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५५ मननता बााँस्कोटा स.क.अ. ९८४३५५७६१९ मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५६ अशोक थापा 
ि.स.चा. (शव विान 

चालक) ९८६००३८८०३ मूलपानी नगि अस्पताल 

५७ सरिता चापागाई कायावलय सियोगी   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

५९ सागि खनतवडा कायावलय सियोगी   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 
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६० शान्ता सापकोटा सिसफाई िेल्पि   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

६१ िामकला बमावशाखा सिसफाई िेल्पि   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

६२ िजनी नेपाली सिसफाई िेल्पि   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

६४ शषु्मा िेवकोटा सिसफाई िेल्पि   मूलपानी प्राथनमक स्वास्थय केन्र 

शििी स्वास्थय केन्र‚ अमिनसंिचोक‚ काठमाडौं । 

१ दिनलप काकी िे.अ. (पााँचौं) ९८४४६८८४४९ शििी स्वास्थय केन्र 

२ साम्व कुमािी खनतवडा नस.अ.न.नम. (पााँचौं) ९८४३८०५९०५ शििी स्वास्थय केन्र 

३ हकिण कुमािी कोईिाला खनाल स.क.अ.   शििी स्वास्थय केन्र 

४ सजना थापा िे.अ.   शििी स्वास्थय केन्र 

शििी स्वास्थय केन्र‚ तेजहवनायक‚ काठमाडौं  
१ मजन्ििा गौतम अ.न.मी. ९८४४१९२७६१ शििी स्वास्थय केन्र 

२ नमना खड्का बस्नेत अ.न.मी. ९८४१६४६५३५ शििी स्वास्थय केन्र 

गोठाटाि स्वास्थय चौकी‚ काठमाडौं । 

१ सजनी खड्का ज.स्वा.नन. ९८४१२९१५३५ गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
२ हवना िेवी काकी नस.अ.न.नम. ९८४९३७९३९४ गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
३ िन्जना मल्ल अ.न.मी. ९८६०२७७६२० आलापोट स्वास्थय चौकी 
४ हवना कुमािी भािती नगिी एस.हव.ए.  ९८६३३३१३२३ गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
५ पाववती पडुासैनी कायावलय सियोगी   गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
६ कृष्ण थापा कायावलय सियोगी   गोठाटाि स्वास्थय चौकी 
कृहर् सेवा शाखा 
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१ मेनका नतवािी भट्टिाई अनधकृतस्ति छैठौं ९८४६०९८७९० कृहर् सेवा शाखा प्रमखु 

२ िेणकुा िाई प्रा.स. ९८४९४०४९२० कृहर् सेवा शाखा 
३ हवष्ण ुभट्टिाई ना.प्रा.स. ९८४८१२३२८४ कृहर् सेवा शाखा 
पश ुसेवा केन्र(गागलफेिी) 

१ िाम बिाििु िेउजा पश ुजचहकत्सक ९८४१२९४९८४ नगि पशसेुवा शाखा प्रमखु 

२ कृष्ण वन्जाडे पश ुप्रहवनधक ९८५१०१९०१५ पश ुसेवा शाखा 

३ गोकुल कटे्टल 

पश ुप्राहवनधक सािायक 

पााँचौं ९८४२०७१५९६ पश ुसेवा शाखा 
४ िजन्जत िाय पश ुसेवा प्राहवनधक ९८४४३१०५२८ पश ुसेवा शाखा 
५ िामेश्वि फुयाल पश ुप्राहवनधक ९८४१४४५१२९ पश ुसेवा शाखा 
६ लक्ष्मी खड्का सवुिेी कायावलय सियोगी ९८६१२९४३८४ पश ुसेवा शाखा 
पश ुसेवा केन्र(मूलपानी) 
१ िेव चन्र फुयाल पश ुप्राहवनधक ९८४१७५६७१३ पश ुसेवा शाखा (मूलपानी) 
२ ननिोज िंगाल पश ुप्राहवनधक  ९८५१२२३६७१ पश ुसेवा शाखा (मूलपानी) 
वाताविण तथा हवपद् व्यवस्थापन शाखा 

१ माधव खनतवडा अनधकृतस्ति छैठौं ९८४९४१३२९० 

वाताविण तथा हवपद् व्यवस्थापन 
शाखा 

महिला, बालबानलका तथा समाजकल्यण शाखा 
१ अननता तामाङ अनधकृत सातौं ९८४७०२००३६ शाखा प्रमखु 
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२ पाववती ििुा 

सिायक महिला हवकास 
ननिीक्षक (सिायकस्ति 
पााँचौं) ९८४१७७५३६९ 

महिला, बालबानलका तथा 
समाज कल्याण शाखा  

३ 
प्रमे िाज जोशी उध्यम हवकास 

सिजकताव ९८६४६४८७४८ 
महिला, बालबानलका तथा 
समाज कल्याण शाखा  

४ 
मीना लामा उध्यम हवकास 

सिजकताव ९८६१६९८१७२ 
महिला, बालबानलका तथा 
समाज कल्याण शाखा  

सिकािी शाखा 
१ मकिध्वज के.सी. अनधकृतस्ति छैठौं ९८४१३५४९५६ प्रशासन 

२ िजन्जता पौडेल अनधकािी स.क.अ. ९८४९७९३३२८ योजना शाखा 
एम.आई.एस अपिेटि  ि हफल्ड सिायक 

१ अचवना काकी एम.आई.एस.अपिेटि ९८४१४१८३६२   

२ श्रीिाम खनाल एम.आई.एस.अपिेटि ९८४१३६२३३४   

३ जशला िावत हफल्ड सिायक ९८०८९८५१०१   

िताव चलानी 

१ अन्जलुा नसग्िेल अनधकािी 
स.म.हव.नी. सिायक 
चौंथो ९८५१२२०२९२ 

िताव चलानी फााँट 

२ अजुवन ढकाल िेल्पि ९८४१२३०९६० िताव चलानी फााँट 

     

पनुःननमावण शाखा 
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१ गणेश चौलागाई इजन्जननयि ९८४९१४५४३८ शाखा प्रमखु 

२ समुन खड्का अ.सव-इजन्जननयि ९८४१२८५४७५ पनु ननमावण शाखा 
नगि प्रििी शाखा 
१ सनुबन  काकी नगि प्रििी अ.स.ई. ९८६००३४८१० नगि प्रििी शाखा 
२ लक्ष्मण िोक्का नगि प्रििी अिवलिाि ९८४९४२०३४० नगि प्रििी शाखा 
३ मननर् पडुासैनी नगि प्रििी जवान ९८६०१४८२३५ नगि प्रििी शाखा 
४ पषु्कि चापागाई नगि प्रििी जवान ९८४१७५५४९१ नगि प्रििी शाखा 
५ अनोज तामाङ नगि प्रििी जवान ९८४९३०८५०५ नगि प्रििी शाखा 
६ िरििि नसंखडा नगि प्रििी जवान ९८४९१४५२४६ नगि प्रििी शाखा 
७ साकाि ढकाल नगि प्रििी जवान ९८४३२४१९४० नगि प्रििी शाखा 
८ प्रमोि थापामगि नगि प्रििी जवान ९८४३६५५५०९ नगि प्रििी शाखा 
९ िाजािाम फुयाल नगि प्रििी जवान ९८४३५२६३७० नगि प्रििी शाखा 
१० गायत्री पडुासैनी नगि प्रििी जवान ८६०४५३२९६ नगि प्रििी शाखा 
११ िाज ुथापा नगि प्रििी जवान ९८०४३५२९१० नगि प्रििी शाखा 
१२ जयिाम थापा ि.स.चा. ९८५११४२१२७ प्रशासन शाखा 
श्रम िोजगाि तथा सामाजजक सिुक्षा शाखा 
१ सिेुन्र वटाला िोजगाि संयोजक ९८४९६०७१७४ प्र.म.िोजगाि शाखा प्रमखु 
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२) वडा कायावलयमा कायवित कमवचािी 

 वडा गत  कायवित कमवचािीिरुको हवविण 

वडा नं. १ गागलफेिी‚ काठमाण्डौ  
वडा कायावलयको सम्पकव  नं. 01-4156189 

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ हवहपन खड्का सिायक पााँचौं ( ना.स.ु) ९८४१८३५८४३ वडा सजचव 

२ आिती फुयाल स.क.अ. ९८४९०५४०६६ स.क.अ. 
३ कुमाि लामा सिायकस्ति चौथो   सिायक कमवचािी 
४ नहवन अनधकािी सा.प. ९८४१३५५९३२ सामाजजक परिचालक 

५ िाजेन्र खड्का ि.स.चा. ९८४९४००७८८ एम्बलेुन्स चालक 

६ सीता अयावल कायावलय सियोगी ९८४३६५५६०६ का.सियोगी 
वडा नं.२ आलापोट 

वडा कायावलयको सम्पकव  नं. 01-4156811 

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ सिुशवन फुयाल चौथो ति ९८४११८३९९९ वडा सजचव 

२ कहवता ढकाल स.क.अ. ९८४९११७९४२ स.क.अ. 
३ ित्नलाल नगिकोटी कायावलय सियोगी ९८६०४३७३६९ का.स. 

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

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ न्िचु्छे नािायण शे्रष्ठ चौथो ति ९८४१३८१३२७ वडा सजचव 
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२ नबननता कुइकेल स.क.अ. ९८४३५०५३३१ स.क.अ. 
३ भगवती िलुाल स.क.अ. ९८४९१६६९८३ स.क.अ. 
४ नतथव बिाििु नगिकोटी कायावलय सियोगी ९८४९०१७८५० का.स. 

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

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ श्रीिाम नसंखडा पााँचौ ति ९८४१६७३४३० वडा सजचव 

२ मनििी पडुासैनी चौथो ति ९८४१३६२१६९ वडा  सजचव 

३ हवनोि कुमाि पडुासैनी सिायक चौथो ९८५१०६०२३० सिायकस्ति चौंथो 
४ िेवकी अयावल स.क.अ. ९८४१४२६७९९ स.क.अ. 
५ सनुमत्रा िलुाल कायावलय सियोगी   वडा नं. ४ 

६ सनमवला वाग्ले कायावलय सियोगी ९८४९३०४५७१ वडा नं.४ को चलनटाि आ.हव.मा 
वडा नं. ५ थली‚ काठमाण्डौ 

वडा कायावलयको सम्पकव  नं. 01-4450045 

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ िमेश नसंि भण्डािी ना.स.ु ९८४५६३२४०७ वडा सजचव 

२ सदुिप पौडेल स.क.अ. ९८४१७४९६११ स.क.अ. 
३ उमा नसंखडा कायावलय सियोगी   का.स. 

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

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ स्वजस्तका बढुाथोकी ना.स.ु ९८४१९६२३४३ वडा सजचव 
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२ चन्िना खत्री स.क.अ. ९८६९३१७१९७ स.क.अ. 
३ नािायण प्रसाि फुयाल िेल्पि ९८४१४३८४९१ िेल्पि 

४ ििेिाम जिनमिे कायावलय सियोगी ९८४१८७००७० का.स. 
वडा नं. ७ अमिनसंिचोक‚ काठमाण्डौं 

वडा कायावलयको सम्पकव  नं. 01-4153590 

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ श्री श्रतुी नेपाल सिायकस्ति पााँचौं ९८५११३५०५४ वडा सजचव 

२ करुणा अनधकािी सिायक चौथोति   सिायक चौथोति 

३ शाजन्त नेपाली परियाि स.क. अ. ९८४११४३८५३ स.क.अ. 
४ शान्ता के.सी. कायावलय सियोगी ९८४९४०९०५५ कायावलय सियोगी 

वडा नं. ८ तेजहवनायक‚ काठमाडौं  
वडा कायावलयको सम्पकव  नं. 01-4990638 

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ सहवना कुमािी शे्रष्ठ महिला हवकास ननिीक्षक ९८६८४३८१८० शाखा प्रमखु 

२ नभमसेन संजेल कायावलय सिायक ९८४९२२६९०० का.सिायक 

३ रुपा न्यौपाने स.क.अ. ९८४१६९४१०३ स.क.अ. 
४ जयिाम पडुासैनी कायावलय सियोगी ९८६०९०९७४३ कायावलय सियोगी 

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

नस.नं. कमवचािीको नाम थि पि सम्पकव  नं. कैहफयत 

१ संनगता जिनमिे अनधकृतस्ति छैठौं ९८४१६०११७० वडा सजचव 

२ हवनोि कुमाि नधताल खा.पा.स.टे. (सिायक पााँचौं) ९८०८७८९६५० खानेपानी तथा सिसफाई शाखा 
३ शान्ता पोखिेल स.म.हव.नन. ९८४२१९७६४० महिला, बालबानलका तथा समाज कल्याण शाखा  
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४ सदुिप काकी स.क.अ. ९८४१६९३८०८ स.क.अ. 
५ भवुन िािाल स.क.अ. ९८४९०१८७०१ स.क.अ. 
६ कालेभाई नमजाि ि.स.चा. ९७४१११००००   

७ उनमवला िािाल कायावलय सियोगी ९८४१२६३९६२ का.स.  
 

४. नगिपानलकाबाट प्रिान गरिन ेसेवा 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डााँछी‚ काठमाण्डौं । 

नागररक बडापत्र 
क्र.
स. 

न.पा.बाट प्रदान गररने सेवाको 
वववरण 

आवश्र्क पने कागजात सेवा सुववधा 
प्राप्तगनय आवश्र्क 
पने कागजातहरु 

जजम्मेवार अधधकारी 
 
 

िाग्ने समर् िाग्ने दस्तुर गुनासो सुन्ने अधधकारी 
 

१. नर्ााँ नक्सा पास १.जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रतिलिपप-
१ 

२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

३.चािु आ.व.को तििो तििेको िलिदको 
प्रतिलिपप -१ 

४.ब्ल्यू पप्रन्ट नक्िा िक्किै -१ 

५.जग्गाको टे्रश पेपि प्रतिलिपप-१ 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

भवन शाखाको 
इन्न्जतनयि 
 

१५ हदन नगििभािे िोके 

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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६.घिकोअनुमिी प्राप्ि गिेका 
ईन्न्जतनयिबाट डिजाईन गरिएको घिको 
नक्िा -२ प्रति 

७.स्थिगि िजालमन 

८.घि तनमााण गने व्यन्क्िको 
पािपोटािाईजको फोटो ६ प्रति 

९. नक्िा तनवेदन  

१०. फाईि १ थान  
२. नक्सा नववकरण १.जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रतिलिपप-

१ 

२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

३.चािू आ.व.को तििो तििेको िलिदको 
प्रतिलिपप -१ 

४.ब्ल्यू पप्रन्ट नक्िा िक्किै -१ 

५.स्वीकृि पत्रको प्रतिलिपप ि िक्कि 
प्रति १/१ 

६.घिको स्वीकृि नक्िा  

७.िान्जनामाको प्रतिलिपप -१ 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

भवन शाखाको 
इन्न्जतनयि 
 

३ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३. नक्सा नामसारी १.जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रतिलिपप- 
२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

३.चािु आ.व.को तििो तििेको िलिदको 
प्रतिलिपप -१ 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१ भवन शाखाको 
इन्न्जतनयि 
 

२  हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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४.ब्ल्यू पप्रन्ट नक्िा िक्किै -१ 

५.स्वीकृि पत्रको प्रतिलिपप ि िक्कि 
प्रति-१/१ 

६.घिको स्वीकृि नक्िा 
७.घिजग्गा प्राप्िी गिेको 
िान्जनामा(लिखि) 

४. घर ननमायण सम्पन्न १.जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रतिलिपप-
१ 

२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

३.चािु आ.व.को तििो तििेको िलिदको 
प्रतिलिपप -१ 

४.ब्ल्यू पप्रन्ट नक्िा िक्किै १ 

५.स्वीकृि पत्रको प्रतिलिपप ि िक्कि 
१/१ 

६.घिको स्वीकृि नक्िा 
७ घिधनीको पािपोटा  िाईजको फोटो -
२ प्रति 

८.घिको चािै िफा बाट देखखने फोटो 
९.विाको लिफारिि 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१ भवन शाखाको 
इन्न्जतनयि 
 

५ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

५. संस्था दताय १.भेिाको तनणायको प्रतिलिप -१ 

२.िंस्थाको  प्रस्िापवि  पवधानको 
प्रतिलिपप -१ 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१.प्रशािन शाखा प्रमुख १ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 43  

 

३.प्रस्िापवि काया िलमतिका 
पदाधधकािीिरुको नेपािी नागरिकिाको 
प्रमाणपत्रको -१/१ प्रति 

४ 
६. संस्था नववकरण १.िंस्था दिाा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप-१ 

२.आय किमा दिाा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप-१ 

३.अतघ्िा आ.व.को िेखा पिीक्षण 
प्रतिवेदनको प्रतिलिपप-१ 

४.िंस्थाको पवधानको प्रतिलिपप-१ 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१.प्रशािन शाखा प्रमुख १ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

७. र्ोजना सम्झौता (उपभोक्ता 
सलमनत वा संस्थासंग) 

१.उपभोक्िा िलमति‚ अनुगमन िलमति 
गठन भएको तनणाय पुन्स्िकाको 
प्रतिलिपप, िंस्थाको िकमा दिाा 
नवीकिण किचुक्िाको प्रतिलिपप 

२.योजना पिेको नगििभाको पनु्स्िकाको 
प्रतिलिपप 

३.उपभोक्िा िलमतिका पदाधधकािीिरुको 
नेपािी नगरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप -१/१ प्रति 

४.उपभोक्िा िलमतिका पदाधधकािीिरुको 
घिकि चुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप -
१/१ प्रति 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१.योजना शाखा प्रमुख 

 
७ हदन तन.शु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 

प्रशािकीय अधधकृि 
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५. योजनाको िागि ईष्टमेट 

६.िम्वन्न्धि विा कायााियको लिफारिि 

७.योजना स्थिको काया आिम्भ भन्दा 
अगाडिको फोटो 
८. िागि (नगद) ििभाधगिा भए 
िोककएको प्रतिशि िकम जम्मा भएको 
िक्कि भौचि  

८. र्ोजनाको भूक्तानन (उपभोक्ता 
सलमनत वा संस्थासंग) 

१.योजना िम्पन्न भएको िलमतिको 
तनणायको प्रतिलिपप-१ 

२.अनुगमन िलमतिको काया िम्पन्न 
भएको तनणायको प्रतिलिपप-१ 

३.योजनाको तनमााण चिणको फोटो-१ 

४. तनमााण िम्पन्न भएको फोटो 
५.आम्दानी खचा िावाजतनक गरिएको 
तनणायको प्रतिलिपप ि प्रतिवेदन 
(अनुिूची -१३) 
६.िावान्जन िमुदातयक पिीक्षण प्रतिवेदन 
अनुिूची (अनुिूची-२) 
७. नगस्ििीय अनुगमन िलमतिको 
प्रतिवेदन 

८.विाको तनमााण िम्पन्न भएको 
लिफारिि 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१.योजना शाखा प्रमुख ३ हदन तन.शु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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७. प्रापवधधकको  मू्यांकन प्रतिवेदन 
९. ननमायण व्र्वसार्ी (घ) वगयको 

इजाजतपत्र 
१.घिेिु िथा िाना उध्योग 
कायााियमारु.१‚००‚००० चािु पूूँजी देखाई 
दिाा भएको दिाा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप-
१ 

२.आयकिमा दिाा प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप-१ 

३.ठेकेदािको नेपािी नागरिकिाको 
प्रतिलिपप-१ 

४.ठे.को पापिपोटा िाईजको फोटो २ प्रति 

५.फमाको उद्धेश्य खुिेको पवविण 

६.जनशन्क्ि ओ.लि./ईन्न्जतनयि‚ िेखा 
िम्वन्धी काम‚ प्रशािन िम्बन्धी 
कामगने कमाचािीको किािनामा िथा 
तनजिरुको शैक्षक्षक  योग्यिाको प्रमाण 
पत्र १/१ प्रति 

७.िेबि मेलशन‚ वाटि पम्प‚भाईब्रेटि‚ 
ट्याक्टि‚ लमक्चि  मेलशन ि हट्रपि खरिद 
गिेको भ्याट बबि िक्कि ै

 

कागजाि िहििको 
तनवेदन 

१.प्रशािन शाखा प्रमुख ७   हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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१०. अलमन सम्बन्धी सेवा १.िम्वन्न्धि विा कायााियको 
लिफारििमा िावाजतनक जग्गा‚ 
ििक‚कूिो‚आहद नाूँपजाूँच 

विा कायाायको 
लिफारिि 

१.प्रापवधधक शाखा प्रमुख ३ हदन तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
११. सहकारी दताय १.कन्म्िमा ३२ जना नेपािी 

नागरिकिरुिे पहििो ि दोश्रो प्रािन्म्भक 
भेिा गिी िोको तनणाय पुन्स्िका‚ 
पवनयम २ प्रति िक्किै शेयि िदस्यको 
फोटो िहििको िीन पुस्िे पवविण‚ िदथा 
िंचािकको िीन पुस्िे पवविण‚ नेपािी 
नागरिकिाको प्रमाणपत्रको  नोटिी 
पन्ब्लिकबाट प्रमाखणि प्रतिलिपप‚ 
बिोवाि‚ आवद्धिा खु्ने प्रमाखणि 
कागजाििरु‚ व्यविातयक कायायोजना‚ 
िालिम लिएको प्रमाणपत्र‚ िंभाव्यिा 
अध्ययन ि अन्य आवश्यक कागजाि 

२. पेश गनुा पने कागजाि ि प्रकृया 
िम्वन्न्धि शाखाबाट लिन िककने । 
यिका िाथै ििकािी पवभगको वेभिाइट 
www.deoc.gov.np बाट ििकािी िंस्था 
दिाा हदग्दशान (स्थानीय िि), २०७४ 
िाउनिोि गिी िेना िककनेछ । 
३. तनवेदन 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख ३० हदन लभत्र रु.१० को हटकेट  

टाूँि गनुा पने 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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१२. सहकारी संघ/संस्थाको ववननर्म 
संशोधनको स्वीकृनत 

१.चािु आ.व.को िाधािण िभामा कूि 
िदस्य िंख्याको बिुमि िदस्यिरुबाट 
ििकािी ऐन‚ तनयम ि लिद्धान्ि एवं 
मापदण्ि अनुकुि िुने गिी पवतनयम 
िंशोधनको तनणायको प्रतिलिपप यि 
कायााियबाट स्वीकृति लिन िीन मििे 
फािमको ढाूँचामा िंशोधधि पवतनयमको 
िक्किै २ प्रति  ि अन्य कागजाि 

२. ऐन, प्रदेश ऐन तनयमाविीमा भएको 
प्रावधान पुिागिेको प्रमाणिरु 

३. तनवेदन 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 
तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 
तनधाािण 
गरिने 
दिाा 
अधधकािीबाट 
स्वीकृि लिनु 
पने भएमा िो 
को िाधग 
िाग्ने िमय 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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१३. सहकारी संस्थािे ननर्मानुसार 
पाउने छूट सुववधाहरुको 
लसफाररस 

१.िाधािण िभा ि िञ्चािक िलमतिको 
तनणायको प्रमाखणि प्रतिलिपप 

२.घिजग्गा खरिदमा िन्जष्टे्रशन छूटको 
लिफारिि माग गदाा मापदण्ि अनुिाि 
खरिदका िाधग आवश्यक स्रोिको 
पवश्िेषण गरिएको िुनु पने । 

३.तनवेदन 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१ ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 
तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 
तनधाािण 
गरिने 
दिाा 
अधधकािीबाट 
स्वीकृि लिनु 
पने भएमा िो 
को िाधग 
िाग्ने िमय 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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१४. सहकारी संस्थाको दताय खारेजी १.चािु आ.व.को िाधािण िभामा कूि 
िदस्य िंख्याको दईु तििाई बिुमििे 
िंस्था पवघटन गने तनणाय गिेको 
तनणायको प्रमाखणि प्रतिलिपप 

२.िाधािण िभा िम्पन्न भए पश्चाि 
तनयमक तनकायमा बुजाउदा पेश गनुा 
पने िबै ककलिमका कागजाििरु 

३. तनवेदन 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िमस्या िेिी 
कायााियिे 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण गिी 
जानकािी हदने 

 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

१५. सहकारी संस्था एकककरण तथा 
ववभाजन  

१.दईु वा दईु भन्दा बढी िंस्थािरु 
आपिमा गाभी एकीकिण गना वा एक 
िंस्थािाई भौगोलिक कायाक्षेत्रको 
आधािमा  दईु वा दईु भन्दा बढी 
िंस्थामा पवभाजन िुन िाधिण िभाको 
ित्काि कायम कूि िदस्यको दईु 
तििाई बिुमिबाट पारिि भएको 
तनणायको प्रमाखणि प्रतिलिपप 

२. अन्य आवश्यक कागजाििरु 

३. तनवेदन 

 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 
तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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तनधाािण 
गरिने 
 

१६. सहकारी संस्था सम्वन्धी 
गुनासो   र उजुरी 

१.आवश्यक प्रमाण  िहििको तनवेदन िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िमस्या िेिी 
कायााियिे 
िमय 
तनधाािण 
गरिने 

रु.१० को  

हटकट 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

१७. प्रगनत प्रनतवेदन (सहकारी 
संस्थाको)  

१.िाधािण िभाको तनणायको प्रतिलिपप 

२.मालिक प्रतिवेदन, चौमालिक प्रतिवेदन 

३.िेखा परिक्षण प्रतिवेदन 

४. तनवेदन 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख १ हदन तन.शु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

१८ कार्यक्षेत्र ववस्तार १.एउटा विा पवस्िािको िाधग िंस्था 
िंचािन भएको दईु आधथाक वषा ि २ 
भन्दा बढी विा क्षेत्र पवस्िाको िाधग चि 
आ.व. पुिा भएको 
२. दईु आ.व. देखख िंस्था तनयलमि 
नाफामा िञ्चािन भएको  

३. शेयि िदस्य िंख्या १ विाको 
िाधगमा कन्म्िमा २०० जना िाथै चुक्िा 
शेयिपूूँजी कन्म्िमा रु ३० िाख ि २ 
विाको िाधग शेयि िदस्य िंख्या 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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कन्म्िमा ३०० जना िाथै चुक्िा 
शेयिपूूँजी कन्म्िमा रु. ७५ िाख िुनु पने 

४. कायाक्षेत्र पवस्िािको िाधग माग 
भएको क्षेत्रका वालिन्दािरुिे िदस्यिा 
माग गिेको पवविण िथा तनजिरुको 
नगरिकिा िहििको पवस्ििृ पवविण 

५. िाधािण िभा िम्पन्न भएको 
पवविण पेश गदाा बुझाउनु पने िम्पूणा 
कागजाििरु 

६. िाधािण िभाको कूि िदस्य 
िंख्याको बिुमिबाट तनणाय भएको 
७. तनवेदन 

तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 
तनधाािण 
गरिने 
 

१९.  रुपान्तरण १.िंस्था २ आ.ब देखख तनयलमि रुपमा 
िंचािन ििेको ि नाफामा देखखएको  

२.िंस्थाको वापषाक कािोवािमा उक्ि 
पवषयको कािोवािको हिस्िा ५० प्रतिशि 
भन्दा बढी भएको  

३.िदस्य िंख्यामा तनयलमि ि उ्िेख्य 
वदृ्धध ििेको 
४.िाधािण िभाको कुि िदस्यको दईु 
तििाई बिुमिको तनणाय भएको  

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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५.तनयलमि िाधािण िभा भएको 
तनयामक तनकायमा पेश गने पवविण 
तनयलमि पेश गिेको  

६.िदस्य िंख्या कन्म्िमा ३०० पुिा 
भएको, शेयि पूूँन्ज कन्म्िमा ३० िाख 
ििेको 
७.पवतनयम बमोन्जमको कोषको बािभाि 
भै िो को अपचिन नभएको 
८.ििकािी लिद्धान्ि,मु्य मान्यिा, 
ििकािी ऐन, तनयमाविीिथा 
पवतनयमको पूणा पािना भएको  

९.िदस्यको हिि गना िक्षम ििेको, कुनै 
उजुि बाजुि नभएको 
१०.िंस्था किको दायिामा आई तनयलमि 
रुपमा आन्िरिक िाजस्व िथा 
नगिपालिकाबाट लिन पने कि चुक्िा 
भएको 
११. िाधािण िभा िम्पन्न भएको 
पवविण पेश गदाा बुझाउन पने िबै  
कागजाििरु 

१२. िान्ष्ट्रयस्ििको पबत्रकामा 
तनकालिएको िूचना 

तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 
तनधाािण 
गरिने 
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२०. सदस्र् सेवा केन्र वा सम्पकय  
कार्ायिर् खोल्ने सम्बन्धमा 

१.िाधािण िभाबाट स्थान िहिि स्पष्ट 
तनणाय भई त्यिको प्रमाखणि तनणाय 
प्रतिलिपप 

२.शेयि पूजी कन्म्िमा एक किोि पचाि 
िाख िुनुपने  

३.पतछ्िो आ.व. को िखेापिीक्षण 
प्रतिवेदनमा िंस्था नफामा देखखएको 
िुनुपने 

४.प्राथलमक पूजीकोष ि वचिको अनुपाि 
१:१५ िुनुपने  

५.िाधािण िभा िञ्चािक ि िेखा 
िलमतिको तनवााचन तनयलमि भएको 
िुनुपने  

६.िंस्था दिाा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

७.पवतनयमको प्रतिलिपप 

८.कि चुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

९.िञ्चािक िलमतिका पदाधधकािीिरुको 
नाम, ठेगाना ि िम्पका  नम्बि खुिेको 
पवविण 

१०.िेवा केन्र ििने स्थानको नक्िाङ्कन 

११.िञ्चािन िुने िेवा केन्र वा िम्पका  
कायााियबाट िेवा प्राप्ि गने िदस्यको 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.ििकािी शाखा प्रमुख िम्पूणा 
प्रकिया 
पुिागिी 
कागजाि पेश 
भए पतछ 
कायााियबाट 
िम्बन्न्धि 
िंस्थाको 
तनिीक्षण 
गरिने ि 
तनिीक्षणबाट 
देखखएको 
व्यिोिा 
अनुिाि िमय 
तनधाािण 
गरिने 
 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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माग तनवेदन ि तनजिरुको शेयि 
प्रमाणपत्र ि  नागरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

१२. िम्बन्न्धि विा कायाियको 
लिफारिि/ििमति पत्र 

१३.िंस्थाको कुि िदस्य िंख्याको 
पहििो एक िजाि पछी प्रत्येक िजािमा 
एक ओटाको दििे िेवा केन्र वा िम्पका  
कायाािय खो्न िककने छ । 

 
२१. नर्ााँ ववद्र्ािर् सञ्चािन 

अनुमनत तथा कक्षा थप 
कम्पनी वा गुठीको पवधान १ प्रति 

कन्म्िमा नन्जकको  २ वटा 
पवद्याियको ििमिी पत्र 

कन्म्िमा ५ वषा िम्मको घि भािा 
िम्झौिा पत्रको प्रतिलिपप -१ 

िम्झौिा भएको घिको जग्गा धनी 
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

कि  चुक्िा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

िोककए बमोन्जमको धिौटी िलिद 

रिि पूवाक लशक्षक िथा कमाचािी 
तनयुन्क्ि गिेका पत्र । 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.लशक्षा िथा खेिकुद 
शाखा प्रमुख 

चैत्रको दोश्रो 
िप्िा 

नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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लशक्षक कमाचािीिाई नेपाि ििकाििे 
िोके बमोन्जमको ििव भिा उपिब्लध 
गिाउने कबुलियतिनामा । 

िोककएको ढाूँचामा तनवेदन पौष१ गिे 
देखख मिन्ििम्ममा हदने 

२२. ववद्र्ािर्को ठाउाँसारी तथा 
नाम पररवतयन 

कम्पनी वा गुठीको पवधान १ प्रति 

कम्पनीमा िञ्चालिि पवद्याियिे 
कम्पनी अद्यावधधक गिेको चािु 
आबको पत्र 

कन्म्िमा ३ बषा अगािी देखख तनयलमि 
रूपमा िञ्चािनमा ििेको । 

पवद्याियको नाम परिविान भएको भए 
२ बषा पुिा गिेकोिम्वन्न्धि स्थानीय 
ििको लिफारिि । 

गि शैक्षक्षक ित्रको बापषाक पिीक्षा 
िञ्चािन गने वा मू्याङ्कन गने 
आधधकारिक तनकायवाट जािी गिेको 
ग्रेि िेजि, पवद्याथीको िन्जष्टे्रशन वा 
पिीक्षाथीको ग्रेि िेजिको छायाप्रति । 

जुन शै.ि. मा पवद्यािय स्थानान्ििण 
गना तनवेदन हदने िो िो शै.ि. मा िो 
कक्षािम्मको बापषाक पिीक्षामा 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.लशक्षा शाखा प्रमुख चैत्रको दोश्रो 
िप्िा 

नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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िम्बन्न्धि पालिकाबाट ििभाधग भएको 
आधधकािीक प्रमाण चैत्र १५ गिे लभत्र 
पेि गनुा पने । 

कन्म्िमा नन्जकको  २ वटा 
पवद्याियको ििमिी पत्र 

कन्म्िमा ५ वषा िम्मको घि  भािा 
िम्झौिा पत्रको प्रतिलिपप -१ 

िम्झौिा भएको घिको जग्गा धतन 
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

कि  चुक्िा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

तनयमानुिािको धिौटी िलिद 

तनयमानुिाि कक्षा िंचािन गना 
अनुमति प्रदान गरिएका िबै कक्षाका 
अनुमति पत्रको प्रतिलिपप  

रिि पूवाक लशक्षक िथा कमाचािी 
तनयुन्क्ि गिी नेपाि ििकािि ेिोके 
बमोन्जमको ििव भिा उपिब्लध 
गिाउने कबुलियतिनामा 
िोककएको ढाूँचामा तनवेदन पौष१ गिे 
देखख मिन्ििम्ममा हदने 
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२३. शैक्षक्षक प्रमाणपत्रमा जन्म 
लमनत नाम थर पररवतयन  

१.कक्षा ८ को िक्कि ग्रेि लिट 

२.जन्म दिाा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

३. िम्बन्न्धि पवद्याथी वा 
तनजकोएकाघिको नािा प्रमाखणि 
खुिेको अलभभावकको तनवेदन 

४ िम्बन्न्धि पवद्याियिे नाम थि 
वाजन्म लमति िच्याउन पनुाको स्पष्ट 
कािण खोिी गिेको लिफारिि 

िम्बन्न्धि 
पवद्याियिे नाम 
थि वाजन्म लमति 
िच्याउन पनुाको 
स्पष्ट कािण खोिी 
गिेको लिफारिि 

१.लशक्षा अधधकृि/ लशक्षा 
िथा खेिकुद शाखा 
प्रमुख 

३  हदन नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

२४. कक्षा ८ को ग्रेड लसटको 
प्रनतलिवप  

१ िम्बन्न्धि पवद्याथी वा तनजको 
एकाघिको नािा प्रमाखणि खुिेको 
अलभभावकको तनवेदन 

 १.लशक्षा अधधकृि/ लशक्षा 
िथा खेिकुद शाखा 
प्रमुख 

रिि पुगेको 
िकमा िोिी 
हदन 

नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

२५. शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र 
प्रमाणणत 

१ िम्बन्न्धि पवद्याथी वा तनजको 
एकाघिको नािा प्रमाखणि खुिेको 
अलभभावकको तनवेदन । 

२िम्बन्न्धि पवद्याियिे िोककएको 
िमयमा नगिपालिकामा उपिब्लध 
गिाएको िेजिका आधािमा मात्र । 

     

२६. लशक्षक सरुवा लसफाररस १. िरुवा भई आउन चािेको 
पवद्याियको दिवन्दी स्वीकृि भएको 
नगिपालिकाको पत्रको प्रतिलिपप  

प्रचलिि कानूनिे 
िोके बमोन्जमका 
कागज प्रमाण 

१.लशक्षा शाखा प्रमुख प्रचलिि 
कानून 
बमोन्जम 

नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२.िरुवा भई आउने जाने पवद्याियको 
पव.व्य.िलमतिको ििमति जतनएको 
तनणायको प्रतिलिपप 

३. िोककएको ढाूँचामा तनवेदन 
२७. करार लशक्षक ननरु्क्तीको 

िाधग अनुमनतका िाधग  
लसफाररस 

१.पवद्याियको रिक्ि पदको  जानकािी 
पत्र 

२.पवद्यािय व्यवस्थापन िलमतिको 
तनणाय िहिि नगिपालिकामा अनुमति 
माग पत्र 

३. प्रचलिि कानूनिे िोके बमोन्जमका 
अन्य कागज प्रमाण 

िम्वन्न्धि 
पवद्याियको पत्र 

१.लशक्षा अधधकृि/ लशक्षा 
िथा खेिकुद शाखा  
शाखा प्रमुख 

 नगििभािे 
िोके  

अनुिािको 
दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

२८. ट्रू्सन तथा कोधचङ्ग सेन्टर १.नेपािी नागरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

२.िंचािन गने घि तनमााण 
िम्पन्निाको प्रमाणपत्र वा भािा 
शिानामाको प्रतिलिपप 

३.घिधनीको किचुक्िा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

४. पािपोटा िाईजको फोटो २ प्रति 

५. नगिपालिकािे िोकेको ढाूँचामा 
तनवेदन पौष१ गिे देखख मिन्ििम्ममा 
हदने 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.लशक्षा शाखा प्रमुख स्थिगि 
अनुगमन 
एवम ्लशक्षा 
िलमतिको 
तनणाय 
पश्चाि चैत्र 
१५ देखख 
मिान्ििम्म
मा 

नगििभािे 
तनधाािण 

 गिेको िकम 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२९. अपाङ्गताको पररचर्पत्र १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२.बािबालिकाको िकमा जन्म दिाा 
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप-१ 

३. नगि अस्पिािको लिफारििको 
प्रतिलिपप -१ 

४. िम्बन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि -१ 

५. अन्य स्थानीय ििको िकमा बिाई 
ििाई ि परिचयपत्र जािी नभएको 
लिफारिि 

 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमुख 

१ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३०. संस्था सुचीकरण १.िंस्था दिाा िथा नवीकिण 
प्रमाणबपत्रको प्रतिलिपप-१ 

२. स्थायी िेखा दिाा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप-१ 

३.िेखािीक्षणको प्रतिवेदनको प्रतिलिपप-
१ 

४. िंस्थाको पवधानको प्रतिलिपप-१ 

५.िम्बन्न्धि विा कायााियको लिफारिि 
पत्र 

६. काया िलमतिको तनणाय 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमखु 

१ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 60  

 

७. बािगिृको िकमा बािबालिकाको 
पवविण िथा अनुमति पत्र-१ 

८.किचुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप-१  
३१. (एन.जज.ओ.डेस्कबाट) कार्यक्रम 

स्वीकृती तथा लसफाररस 
१.िंस्था दिााको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप-
१ 

२. स्थायी िेखा दिाा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप-१ 

३.िेखापिीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपप-१ 

४.िंस्थाको पवधानको प्रतिलिपप-१ 

५. िम्बन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि पत्र 

६.काया िलमतिको तनणाय 

७.बािगिृको िकमा बािबालिकाको 
पवविण िथा अनुमति पत्र -१ 

८.कायािम िञ्चािन काया योजना िथा 
आधथाक िागि अनुमान िहििको 
प्रस्िाव-१ 

 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमुख 

१ हदन नगििभािे िोकेको  

िकम 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३२. महहिा सञ्जाि दताय १.महििा िञ्जाि गठन गना आयोजना 
गरिएको भेिाको उपन्स्थि भएको 
तनणायपुन्स्िकाको प्रतिलिपप-१ 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमखु 

१ हदन तन.शु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२.काया िलमति चयन भएको तनणाय 
पुन्स्िकाको प्रतिलिपप -१ 

३.िञ्जािको प्रस्िापवि पवधानको 
प्रतिलिपप-१ 

४.काया िलमतिका पदाधधकािीिरुको 
नेपािी नागरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप-१/१ 

५. िम्बन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

३३. िैंधगक हहसंा ननवारण कोष 
पररचािन 

१.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप वा 
परिचयपत्र खु्ने कागजाि वा प्रििीको 
जािेिी 
२.िम्बन्न्धि विा कायााियको लिफारिि 

३. उपचाि िम्बन्धमा बबि भिपाई िथा 
प्रेन्स्िप्िन 

४. अन्य खचािंग िम्बन्न्धि आवश्यक 
कागजाििरु 

 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमुख 

७ देखख १५ 
हदन वा 
आकन्स्मकिा 
बमोन्जम 

तन.शु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३४. बािकोष पररचािन १.अलभभावक वा िंिक्षकको नेपािी 
नगरिकिाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप वा 
परिचय खु्ने कागजाि 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमुख 

७ देखख १५ 
हदन वा 
आकन्स्मकिा 
बमोन्जम 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२. िम्बन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

३. उपचाि िम्बन्धमा बबि भिपाई िथा 
प्रेन्स्िप्िन 

४. अन्य खचािंग िम्बन्न्धि आवश्यक 
कागजाििरु 

३५. जोणखममा परेका बािबालिकाको 
उपचार 

१.नगिपालिकािाई जानकािी हदन 
(मौखखक, लिखखि वा िामान्जक 
िञ्जािबाट) िककने 
२. अलभभावक वा िंिक्षकको नेपािी 
नागरिकिाको प्रतिलिपप वा परिचय 
खुिेने कागजाि  

३. बािबालिकाको जन्म दिाा वा परिचय 
खु्ने कागजाि  

४. जोखखममा पिेका वा पीडिि भएको 
प्रमाण 

५. िम्बन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

६.अन्य िम्बन्न्धि कागजाििरु 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.महििा,बािबालिका 
िथा िमाजक्यण 
शाखा प्रमुख 

७ देखख १५ 
हदन वा 
आकन्स्मकिा 
बमोन्जम 

तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३६. िघु उध्र्म ववकास कार्यक्रममा 
पहुाँच (मेडपा) ननदेलशका 
बमोजजम 

१. िालिममा ििभाधगिाका िाधग 
नेपािी नागरिकिाको प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप 

िम्िग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.मेिपा  फोकि पिान १ देखख ३ 
महिनािम्म 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२.शैक्षक्षक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

३.टेवा पूूँजी िथा प्रपवधधको िाधग 
उध्यमी िमूिको तनणाय िथा 
कायायोजना 
४. उध्यमीको काया योजना 

३७. कृवष                                                            
प्राववधधक सेवा 

    कृषकको तनवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          विा कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

३ हदन नगि िभािे िोके 
अनुिािको दस्िुि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
३८. कृषक समूह दताय/नववकरण १.िमूि दिााको िाधग भेिाको तनणायको 

प्रतिलिपप 

२. पवधान ३ प्रति 

३.िमूिको प्रस्िापवि पवधान 

४.प्रस्िापवि पदाधधकािीिरुको  नेपािी 
नागरिकिाको प्रतिलिपप 

५. तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

७ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

३९. कृषक समूह‚ कृवष सहकारी‚ 
फमय सूधचकृत 

१.िापवक न्ज्िा कृपष कायाािय‚ 
न्ज्िा, विा कायााियमा दिाा भएको 
प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

२.कि कायााियबाट प्राप्ि प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

३.कि चुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

४.तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

७ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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५. व्यविाय दिाा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 
४०. वीउ ववजन उत्पादक दताय तथा 

नववकरण 
१.िोककएको कागजाि 

२. नागरिकिाको प्रतिलिपप 

३.प्रगति प्रतिवेदन 

४.किचुक्िा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

५. तनवेदन 

६. व्यवािाय दिाा प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

७ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४१. मिखाद ववके्रता दताय तथा 
नववकरण 

१.िोककएको कागजाि 

२. नागरिकिाको प्रतिलिपप 

३.प्रगति प्रतिवेदन 

४.किचुक्िा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

५. तनवेदन 

६. व्यवाविाय दिाा प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

३ हदन तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४२. कृवष फमय/व्र्वसार्ीक कृषक  
सूधचकृत 

गने 

१.परियोजनाको पवविण 

२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

३.रु.१० को हटकट टाूँिेको तनवेदन 

४. व्यविाय दिाा प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

५ हदन कायापालिकाको 
तनणायानुिाि 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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४३. ववमा लसफाररस (कृवष) १.परियोजनाको पवविण 

२.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

३.िक्कि बीमािेख पूणा रुपिे भिी दावी 
पेश गनुा पने  

४. िम्बन्न्धि प्रापवधधकको प्रतिवेदन 

५.रु.१० को हटकट टाूँिेको तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

७ हदन तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४४. ववषादी खुरा ववके्रता दताय‚ 
नाववकरण 

१.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

२.आफ्नो घिको प्रमाणको वा भािा        
िम्झौिाको प्रतिलिपप 

३.कि चुक्िाको प्रतिलिपप 

४. व्यविाय दिाा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 
५. तनवेदन 

 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

१ हदन तनिःशू्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४५. रासार्ननक मि अनुदानमा 
सहकारीिाई लसफाररस  

१.िंस्था दिााको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

२.िंस्थाको िेखा पिीक्षण प्रतिवेदन 

३. िम्वन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

४. तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

१ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४६. कृवष अनुदान(५० प्रनतशत 
अनुदानमा कृवष सामाग्री 
ववतरण) 

१.िापवक न्ज्िा कृपष कायाािय‚ 
न्ज्िा  ििकािी कायाािय‚ कम्पनी 
िन्जष्टािको कायाािय‚ विा कायााियमा 
दिाा भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.नगि कृपष शाखा 
प्रमुख 

१ हदन नगििभािे िोके  

अनुिािको दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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२.कि कायााियबाट प्राप्ि प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

३.कि चुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

४.तनवेदन 
४७. १५ शैंर्ा सम्मको अस्पताि 

तथा अन्र् स्वास््र् संस्था दताय 
प्रकक्रर्ा 

१.नेपािी नगरिकिाको प्रतिलिपप 

२.घि तनमााण िम्पन्न प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

३.भािामा भएमा घिभािा िम्झौिाको 
प्रतिलिपप 

४. अतघ्िा आधथाक वषाको किचुक्िाको 
प्रिलिपप 

५.िंचािनबाट तनस्कने  फोिोिमैिा 
व्यवस्थापनको योजना 
६.कम्पनी/िंस्थादिााको प्रतिलिपप 

७. िंस्थाको पवधानको प्रतिलिपप 

८.स्थायी िेखा दिाा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

१. िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

२. विा कायााियको 
लिफारिि 

१.स्वास््य शाखा प्रमुख १ महिना तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

४८. खानेपानी परीक्षण तनयमानुिािको कागजाििरु तनवेदन उप-शाखा प्रमुख प्रत्येक 
िप्िामा 
एकपटक 
(िाग्ने िमय 
२ हदन) 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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४९. सरसफाईमा संिग्न संस्थाहरुको 
नवीकरण 

तनयमानुिािको कागजाििरु तनवेदन उप-शाखा प्रमुख दैतनक तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
५०. तोककएको रोगको स्वास््र् 

उपचारको िाधग ववपन्न 
लसफाररस 

१. पविामीको नागरिकिाको 
प्रतिलिपप 

२. िोग तनदानको कागजाि वा 
पवपन्नको िाधग धचककत्िकको 
लिफारिि 

 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

स्वास््य शाखा प्रमुख दैतनक  नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

५१. ननजी जग्गा सम्र्ाउने अनुमनत १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२.जग्गाधनी प्रमाण पुजााको प्रतिलिपप-१ 

३.जग्गा भािमा भएमा जग्गा भािा 
शिानामाको प्रतिलिपप 

४.चािु आ.व. िम्मको तििो तििेको 
िलिदको प्रतिलिपप-१ 

५.एक भन्दा बढी व्यन्क्िको नाममा 
ज.ध.को स्वालमत्व भएमा विा 
अध्यक्षको िोिविमा भएको 
मञ्जुरिनामाको प्रतिलिपप-१ 

६. मोिी कायम भएको जग्गा भएमा 
मोिीको मञ्जुिीनामाको प्रतिलिपप -२ 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१ खानी शाखा प्रमुख ३० हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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७. विा कायााियको लिफारिि ि 
िजालमन मूचु्का । 

८. काट्ने िम्याउने गदाा तनस्कने माटो 
बािुवा आदी खुिेको प्रापवधधक प्रतिवेदन 

९. जग्गाको कफ्ि नक्िा 
१०. गुठी जग्गा भए गुठी िंस्थानको 
लिफारिि पत्र 

११.रििपूवाकको तनवेदन 

 
५४. कवाडी संकिन  दताय  १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२ कवािी िाख्ने ज.ध.प्र.प.प्रतिलिपप वा 
भािा शिानामाको प्रतिलिपप-१ 

३.कवािी स्थापना भएको जग्गा धनीको 
कि चुक्िा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप-१ 

४.स्थिगि िजालमन मुचु्का 
५.पािपोटा िाईजको फोटो २ प्रति 

६.तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.आधथाक पवकाि शाखा 
प्रमुख 

३० हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

५५. होमस्टे संचािन अनुमनत १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२.घि तनमााण िम्पन्निाको प्रमाखणि 
प्रतिलिपप-१ 

३.किचुक्िा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप-१ 

४.तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.आधथाक पवकाि शाखा 
प्रमुख 

३० हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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५६. जग्गा ववकास (प्िाननङ्ग) 

अनुमनत लसफाररस  
१.नेपािी नगरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२.जग्गाधतन प्रमाण पुजााको प्रतिलिपप-१ 

३.पवकाि गने जग्गाको प्रष्ट खुिेको 
नक्िा/ब्ल्यूपप्रन्ट िक्किै 
४. जग्गा पवकािको योजना 
५. पवकाि गने पूवााधािको प्रतिवद्धिा 
पत्र 

६.जग्गा पवकाि गदाा िावाजतनक 
जग्गाको व्यवस्थापन 

७.कोिी किैिाई अिि नपने विाको 
िोिविमा गरिएको िजालमन मुचु्का 
८. रििपूवाकको तनवेदन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.भवन शाखा प्रमुख ३ हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

५७. जग्गा ववकास (प्िाननङ्ग) 
अनुमनत 

१.नेपािी नगरिकिाको प्रतिलिपप-१ 

२.जग्गाधनी प्रमाण पूजााको प्रतिलिपप-१ 

३.पवकाि गने जग्गाको प्रष्ट खुिेको 
नक्िा/ब्ल्यूपप्रन्ट िक्किै 
४. जग्गा पवकािको योजना 
५. पवकाि गने पूवााधािको प्रतिवद्धिा 
पत्र 

६.जग्गा पवकाि गदाा िावाजतनक 
जग्गाको व्यवस्थापन 

िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.भवनशाखा प्रमुख ३ हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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७.काठमाण्िौं उपत्यका पवकाि 
प्राधधकिणको स्वीकृिी पत्रको प्रतिलिपप 

७.कोिी किैिाई अिि नपने विाको 
िोिविमा गरिएको िजालमन मुचु्का 
८. रििपूवाकको तनवेदन 

५८. ववपद् व्र्वस्थापन  १.नेपािी नागरिकिाको फोटोकपप -१ 

 
िम्वन्न्धि विा 
कायााियको 
लिफारिि 

१.पवपद व्यवस्थापन 
उप-शाखा प्रमुख 

ित्काि नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
५९. पशु पािन समुह  

दताय तथा नववकरण 
१.िलमति वा िमूिको तनणायको 
प्रतिलिपप-१ 

२. िमुिका पदाधधकािीिरुको नेपािी 
नागरिकिाको प्रतिलिपप १/१ प्रति 

३. िम्वन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

४. िेवाकेन्रको लिफारिि 

५.पूवा दिाा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपप 
िथा िकि प्रमाण पत्र 

 
 

 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.िम्बन्न्धि कृपष 
शाखा प्रमुख 

२ हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

६०. पशु  

स्वास््र् 

 कमी दताय 

१.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप -१ 

२.पशु स्वास््य कमी भएको 
प्रमाणपत्रको प्रतिलिपप 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.िम्बन्न्धि कृपष 
शाखा प्रमुख 

१ हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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६१. पशु  

व्र्वसार्ीक 

 

 फमय दताय तथा  

नववकरण  

 

रणदताय  

१.नेपािी नगरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

२. व्यविाय गने घिको भािा िम्झौिा 
वा ज.ध.प्र.पुजााको प्रतिलिपप 

३. व्यविाय िंचािन िुने घिको चािु 
आ.व.को कि चुक्िा प्रमाण पत्रको 
प्रतिलिपप 

४. पािपोटा  िाइजको फोटो २ प्रति 

५. िम्वन्न्धि विा कायााियको 
लिफारिि 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.िम्बन्न्धि कृपष 
शाखा प्रमुख 

१ हदन नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

 पशुपंन्छी 
 पािन  

व्र्वसार्को  

ऋण 

 लसफाररस 

 

१.नेपािी नागरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

२. व्यविाय दिाा प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

३.परियोजनाको रिपोटा 
४. िेवा  केन्रको लिफारिि 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.िम्बन्न्धि कृपष 
शाखा प्रमुख 

अनुगमन 
पश्चाि 

 नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

६२.      नगििभािे िय गिेको 
 शु्क 

 

६३. सहकारी  

लसफाररस 
१.िमूिको तनणायको प्रतिलिपप 

२.िमूि िदस्य िथा पदाधधकािीिरुको 
नेपािी नगरिकिाको प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

िंिग्न कागजाि 
िहििको तनवेदन 

१.आधथाक पवकाि शाखा 
प्रमुख 

अनुगमन 
पश्चाि 

तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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३.पवतनयम िथा पवधान – १ प्रति 

४. िेवा केन्रको लिफारिि 

५. विा कायााियको लिफारिि 
६४. पशुपंन्छी  

उपचार 
१.तनवेदन तनवेदन १.िम्बन्न्धि कृपष 

शाखा प्रमुख 
िोिी हदन नगििभािे िोकेको  

दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
६५. कृनतम  

गभायधान 
१.तनवेदन तनवेदन १.िम्बन्न्धि कृपष 

शाखा प्रमुख 
२ हदन लभत्र नगििभािे िोकेको  

दस्िुि 
नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 
६६. गभय  

पररक्षण  

(पशु पंछी) 
 

१.तनवेदन तनवेदन १.िम्बन्न्धि कृपष 
शाखा प्रमुख 

२ हदन लभत्र क)रु.१००।०० 

रु ५ पवपक्षी प्रतिवेदी 
 

ख) रु १०००।०० 

रु ५ पवपक्षी प्रतिवेदी 

नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

 

६७. मुद्दा  दताय  १.स्थानीय ििकाि िंचािन ऐन‚ २०७४ 
को दफा ४७ को उपदफा १ बमोन्जम 

२.स्थानीय ििकाि िञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ 
बमोन्जम 

१. प्रमाण कागजाि 

२. वारििनामा  

३. मुलिकी देवानी 
कायापवधध(िंहििा) 
ऐन, २०७४ को 
अनुिूची-१ (दफा 
९५को िंग 
िम्बन्न्धि तनवेदन/ 
कफिादपत्र) 

न्यातयक िलमतिको 
िधचवािय 

क)तनवेदन 
दिाा भएको ३ 
महिनालभत्र 

ख)प्रतिवादी 
लिखखि रुपमा 
उपन्स्थि 
भएको दिाा 
भएको ३ 
महिनालभत्र 

जग्गा प्रति आना 
रु.१००।०० 

घिजग्गा प्रति 
आना रु २००।०० 

न्यातयक िलमिका िंयोजक 
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४. नगदी िलिद 

५. तनवेदन पत्र 
लमिापत्र वा 
कािबािीका 
िाधग 
का.न्ज.अ 

६८. सााँध लसमाना नापजााँच दस्तुर १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

२.जग्गाधतन प्रमाण पुजााको प्रतिलिपप 

३.नापी नक्िाको प्रति िक्किै 
४.ककचिो भएको कािण िहििको 
तनवेदन 

तनवेदन न्यातयक िलमतिको 
िधचवािय 

तनवेदन दिाा 
भएको १ 
महिना 

रु.१००।०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रु.१००।०० 

न्यातयक िलमिका  

िंयोजक 

६९. लमिापत्र क.लमिापत्र तनवेदन 

ख.लमिापत्र 
क. पक्ष पवपक्षको 
िंयूक्ि तनवेदन, 
मुिुकी देवानी 
कायापवधध(िंहििा) 
ऐन, २०७४ को दफा 
१९३ बमोन्जम 

न्यातयक िलमतिको 
िधचवािय 

तनवेदन दिाा 
भएको १ 
िप्िालभत्र 

 
 
 
 
 

िेनदेनको १% रु ५ 
पवपक्षी प्रति 
व्यन्क्ि 

न्यातयक िलमिका  

िंयोजक 
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ख. क. पक्ष पवपक्षको 
िंयूक्ि तनवेदन, 
मुिुकी देवानी 
कायापवधध(िंहििा) 
ऐन, २०७४ को दफा 
१९४ बमोन्जम 

 

 
 
 
 
 
 

इजिाि बस्ने 
हदन 

७१. आपलस िेनदेन १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

२.िेनदेन गिेको िक्कि लिखि 

३.िेनदेनमा भएको चेक नम्बि/ 
प्रतिलिपप 

४ पववाद भएको कािण िहििको 
तनवेदन 

तनवेदन न्यातयक िलमतिको 
िधचवािय 

प्रतिवादी 
लिखखि रुपमा 
उपन्स्थि 
भएको ३ 
महिनालभत्र 

क.रु १० 

ख.रु ५ प्रति आना 
न्यातयक िलमिका 
 िंयोजक 

७२. प्रनतलिवप 
उतार(फैसिा/लमिापत्र/ननवेदन/
मुद्दा साँग सम्बजन्धत 
कागजात) 

१.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप तनवेदन न्यातयक िलमतिको 
िधचवािय 

१ हदन लभत्र क.पहििो पच्चीि 
िजाि रुपैँयािम्मको 
िाधग पाूँच िय 
रुपैँया 
ख.पचाि िजाि 
रुपैँया िम्म भएमा 
दोस्रो पच्चीि िजाि 
िम्मको िाधग िय 
किा पाूँचका दििे  

न्यातयक िलमिका 
 िंयोजक 
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ग. एक िाख रुपैँया 
िम्म भए दोस्रो 
पचाि िजाि रुपैँया 
िम्मको िाधग िीन 
दशमिब पाूँचका 
दििे 
घ.पाूँच िाख रुपैँया 
िम्म भए चौँथो 
चाि  िाख 
रुपैँयािम्मको 
िाधग िय किा 
दईुका दिि े

ङ.पच्चीि िाख 
रुपैँया िम्म भए 
पाूँचौ पवि िाख 
िम्मको िाधग िय 
किा एक दशमिब 
पाूँचका दििे 
च.पन्च्चि िाख 
रुपैँया भन्दा माधथ 
जतििुकै भए पतन 
बढी अंक जतिको 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 76  

 

िाखख िय किा 
एकका दििे 

७३. मुद्दाको कोटय कफ       तनिःशु्क  
७४. समाजजक सुरक्षा नववकरण तथा 

अध्र्ावधी 
विा कायााियिरुिे जानकािी गिाए 
पश्चाि 

विा कायााियको 
लिफारिि 

पञ्जीकिण उप-शाखा 
प्रमुख 

 ३ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

७५. नाम संशोधन १.नेपािी नागरिकिाको प्रतिलिपप 

२. िामान्जक िुिक्षा भिा प्राप्ि गने 
परिचयपत्रको प्रतिलिपप 

तनवेदन पञ्जीकिण उप-शाखा 
प्रमुख 

३ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

७६. सामाजजक सुरक्षा भतामा जन्म 
लमनत फरक परेको 

१.नेपािी नगरिकिाको प्रतिलिपप 

२.भिा प्राप्ि गने परिचयपत्रको 
प्रतिलिपप 

तनवेदन नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

३ हदन तनिःशु्क नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

७७. भता प्राजप्तको िाधग  वडा 
पररवतयन 

१.नेपािी नगरिकिाको प्रतिलिपप 

२. आन्िरिक बिाई ििाई प्रमाणपत्रको 
प्रतिलिपप 

३. िामान्जक िुिक्षाको परिचयपत्रको 
प्रतिलिपप 

तनवेदन नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 

१ हदन  नगि प्रमुख िथा प्रमुख 
प्रशािकीय अधधकृि 
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कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको वडा कायावलयको नागरिक वडापत्र 

ि.स
. 

सेवा सहुवधाको नाम आवश्यक पने कागजात सेवा सहुवधा 
प्राप्तगनव 
आवश्यक पने 
कागजातिरु 

जजम्मेवाि अनधकािी 
 
 

लाग्ने 
समय 

लाग्ने िस्तिु गनुासो सनु्न े
अनधकािी 
 

१ ििबाटोप्रमाजणत 
प्रमाजणत 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
१ 
३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -
१ 
४.एरिया नक्साको सक्कलै 
५.िि भएमा िि सम्पन्नताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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२ चािहकल्ला प्रमाजणत 
प्रमाजणत 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
१ 
३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -
१ 
४.एरिया नक्सा तथा धल्यूहप्रन्टको 
सक्कलै 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३ ििजग्गा मूल्यााँकन 
  नसफारिस 
 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
१ 
३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -
१ 
४.एरिया नक्साको सक्कलैप्रनत 
५.िि भएमा िि सम्पन्नताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४ नेपाली  
नागरिकताको 

 नसफारिस 

१.जन्मितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
-१ 
२.शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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३.बाब ुआमाको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप -१ 
४.बसाईसिाई गरिआएको भएमा 
बसाई सिाईको प्रनतनलहप -१ 

५ मतृकसंगको नाता 
 प्रमाजणत 

१.मतृ्य ुितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
१ 
२.िकिाििरुको नेपाली नगरिकताको 
प्रनतनलहप -१/१ प्रनत 
३.पासपोटव साईजको फोटो ३/३ प्रनत 
४.तोहकएको ढााँचाको वडाको 
िोिविमा गरिएको स्थलगत स.म.ु -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

६ बिाल कि १.िि तथा जग्गा बिालमा दिएको 
सम्झौता पत्र 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

७ िि बन्ि कोठा खोल्न े
 वा िोििमा वस्न े

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.िि सम्पन्नताको प्रनतनलहप -१ 
३. िि बिालमा दिएको सम्झौताको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
२.प्रििी कायावलय 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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४.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
८ मोिी लगत कट्टाको 

 नसफारिस 
१.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप१ 
३.स्थलगत स.म.ु -१ 
४.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
५.मतृ्य ुितावको प्रनतनलहप-१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

७ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

९ एकीकृत सम्पनतकि १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप -
१ 
३.ििननमावण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१० जन्म नमनत प्रमाजणत १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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११ व्यवासाय बन्िको 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.व्यवसाय ितावको प्रनतनलहप-१ 
३.िि भाडामा भए भाडा सम्झौताको 
प्रनतनलहप -१ 
४.व्यवसायको किचकु्िा  भएको 
प्रमाणको प्रनतनलहप १ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण 
पश्चात 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१२ नबवाहित प्रमाजणत १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.नबविा ितावको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण 
पश्चात 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१३ अनबवाहित प्रमाजणत १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.बाब ुआमाको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप १/१ प्रनत 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थालगत 
स.म.ु 
पश्चात 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१४ स्वास्थय उपचाि 
  नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.सम्वजन्धत िजस्पटलको कागज 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
२. वडा सजचव 
३.कमवचािी 

स्थालगत 
स.मू. 
पश्चात 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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१५ अंग्रजेीका नसफारिस १.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलप-
१ 
३.िि जग्गा भाडामा भएमा भाडा 
सम्झौताको प्रनतनलहप 
३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप १ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१६ िि पाताल भएको 
 प्रमाजणत 
 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप -
१ 
३. एरिया नक्सा -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
स.मू. 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१७ व्यजक्िगत हवविण 
 प्रमाजणत 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.आवश्यक अन्य कागजात 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

१८ िि कायम नसफारिस १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.िि ननमावण समपन्नताको प्रनतनलहप-
१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -
१ 

१९ फिक/फािक 
व्यजक्ि 

 एकै भएको 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.फािम पिेको कागजातको 
प्रनतनलहप/सक्कलै 
३.बाबकुो  नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२० नाम‚ थि‚ जन्म 
नमनतसंशोधन 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकता/जन्म ितावको 
प्रनतनलहप -१ 
२.फािक पिेको कागजातको 
प्रतनलहप/सक्कलै 
३.बाबकुो नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२१ जग्गाधनन प्रमाण 
 पजुाव ििाएको 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
-१ 
३.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -
१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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२२ हकिा काट नसफारिस १.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
-१ 
३.धल्यूहप्रन्ट नक्साको सक्कलै 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत  

२३ जीहवतसंगको नाता 
 प्रमाजणत 
 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.नाता प्रमाजणत गनुव पने 
व्यजक्ििरुको नेपाली नागरिकता/जन्म 
ितावको प्रनतनलहप -१ 
३.नाता प्रमाजणत गनुव पने 
व्यजक्ििरुको पासपोटव  साईजको 
फोटो २/२ प्रनत 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२४ जीहवत ििेको 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप-१ 
२.वडाको िोिविमा स.मू. 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२५ िकवाला ि िकिाि 
 प्रमाजणत 

१.िकिािको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप-१ 
२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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२६ िि जग्गा नामसािी 

 नसफारिस 
१.िकिािको नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१ 
२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
३.मतृ्य ुितावको प्रनतनलहप-१ 
४.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलप-१ 
 
 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन               नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२७ उध्योग ठाउाँसािी 
 नसफारिस 

१.उध्योग ितावको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप 
२.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
३.पानमा िताव भएको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
४.किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 
५.उध्योग स्थापना गने िि जग्गाको 
प्र.पजुावको वा भाडा शतवनामाको 
प्रनतनलहप-१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण  
पश्चात               

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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६. उध्योग स्थापना िनुे िि/टििाको 
स्वीकृती वा प्रमाजणत प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप 
७. वडा कायावलयको िोिविमा 
चिहकल्लाका सनधयािको िोिविमा 
गरिएको स्थललगत स.म.ु 

२८ आधािभतू  हवध्यालय 
 स्थापना गने 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२. जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप 
-१ 
३.िि सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
४.भाडामा भए भाडा शतवनामाको 
प्रनतनलहप -१ 
५. स्थापनािनुे िि/भवनको 
किचकु्िा प्रमाणपत्र -१ 
६. नछमेकी हवध्यालयको सिमनत पत्र 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण  
पश्चात               

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२९ हवध्यालयको कक्षा 
 थप नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२. जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप-
१  

संलग्न 
कागजातसहित

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण  
पश्चात               

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 87  

 

३.िि सम्पन्नताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
४.भाडामा भए भाडा शतवनामाको 
प्रनतनलहप -१ 
५.स्थापनािनुे िि/भवनको किचकु्िा 
प्रमाणपत्र -१ 
६. हवध्यालय अननुमनत पत्रको 
प्रनतनलहप -१ 

को ननवेिन 
फािम 

३० धािा‚ पानी‚ बिीको 
 जडान नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप-१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप-१ 
३.ििसम्पन्नताको प्रनतनलहप-१ 
४ किचकु्िा प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

स्थलगत 
ननिीक्षण  
पश्चात               

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३१ जन्म िताव  १.आमा  बबुाको नेपाली 
नागरिकताको प्रनतनलहप-१ 
२. नबबाि िताव प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलहप 
३.सूचक परिवािका बबुा/आमा/बाजे 
अन्य १८ वर्व पगेुका एकाििका 
सिस्य िनु ुपने 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

२. वडा सजचव १ दिन ३५ दिन नभत्र  
ननःशलु्क अन्य िकमा 
नगिसभाले तोकेको 
 िस्तिु  

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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३२ नबबाि िताव १.िवैुको नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
२.िलुिीको नेपाली नागरिकता प्राप्त 
गनव बााँकी ििेमा जन्म िताव‚ माईती 
तफव को बाब‚ुआमाको नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
३.सूचक िवैु जना अननवायव 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

२. वडा सजचव १ दिन ३५ दिन नभत्र  
ननःशलु्क अन्य िकमा 
नगिसभाले तोकेको 
 िस्तिु  

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३३ मतृ्य ुिताव मतृकको नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 
२.सूचकको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप-१ 
३.सूचक परिवािका बबुा/आमा/बाजे 
अन्य १८ वर्व पगेुका एकाििका 
सिस्य िनु ुपने 
 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

२. वडा सजचव १ दिन ३५ दिन नभत्र  
ननःशलु्क अन्य िकमा 
नगिसभाले तोकेको 
 िस्तिु  

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३४ बसाई सिाई िताव १.बसाई सिाई गिी आउने 
सिस्यिरुको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप-१ 
२.बसोवास प्रमाण खलेुको प्रमाणपत्र 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

२. वडा सजचव १ दिन ३५ दिन नभत्र  
ननःशलु्क अन्य िकमा 
नगिसभाले तोकेको 
 िस्तिु  

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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३.सूचक परिवािका बबुा/आमा/बाजे 
अन्य १८ वर्व पगेुका एकाििका 
सिस्य िनु ुपने 

३५ सम्वन्ध हवच्छेि िताव १.िवैुजनाको नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 
२.अिालतको फैसलाको प्रनतनलहप-१ 
३. सूचक िईुजना मध्य १ जना 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

२. वडा सजचव १ दिन ३५ दिन नभत्र  
ननःशलु्क अन्य िकमा 
नगिसभाले तोकेको 
 िस्तिु  

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३६ जेष्ठ नागरिक अन्य‚ 
 िनलत  तथा एक्कल 
 महिलाभिा 

१. नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप १ 
२. पासपोटव साईजको फोटो २ प्रनत 
३. बसाई सिाई गिी आएको भएमा 

बसाई सिाईको प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम आनथवक 
वर्वको श्रावण 
िेजख पौर्                                                                                                                             
१५ गते 
नभत्रमा  

१. वडा अध्यक्ष 
२. वडा सजचव 

१ दिन ननःशलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३७ पूणव अपााँङ्ग ि 
 आजम्सक अपाा्ँ ता 
 भिामाग ननवेिन 
 

१. नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप १ 
२. पासपोटव साईजको फोटो २ प्रनत 
३. बसाई सिाई गिी आएको भएमा 

बसाई सिाईको प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१. वडा अध्यक्ष 
२. वडा सजचव 

१ दिन ननःशलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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४. बगव खलेुको अपााँगताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप -१ 

५. उमेि नपगेुको िकमा जन्म िताव 
ि अनभभावकको नेपाली 
नागिकताको प्रनतनलहप -१ 

३८ नबधवा भिाको 
ननवेिन 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
३.पनतको मतृ्य ुितावको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१. वडा अध्यक्ष 
२. वडा सजचव 

१ दिन ननःशलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

३९ िनलत 
बालबानलकाको 

 भिा माग  

१.बालबानलकाको जन्म ितावको 
प्रनतनलहप -१ 
२.आमा/बवुाको नेपाली नागरिकताको 
प्रनतनलहप-१ 
३.संिक्षकको ि बालबानलकाको पास 
पोटव साईजको फोटो २/२ प्रनत 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१. वडा अध्यक्ष 
२. वडा सजचव 

१ दिन ननःशलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४० जेष्ठ नागरिक परिचय 
  पत्र  
 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमण पत्रको 
प्रनतनलहप -१ 

संलग्न 
कागजातसहित

१. वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन ननःशलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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को ननवेिन 
फािम 

४१ जग्गा धनन प्रमाण 
 पजुावमा फोटो टााँस 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप-
१ 
३.पासपोटव साईजको फोटव २ प्रनत 

संलग्न 
कागजातसहित
को ननवेिन 
फािम 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४२ तीन पसु्ते प्रमाजणत १.नेपाली नागिकताको प्रनतनलहप -१ 
२.जग्गाधनन  प्रमाण पजुावको प्रनतनलहप 
-२ 
३.पासपोटव साईजको फोटो २ प्रनत 

तीन पसु्ते 
खलेुको  
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४३ मोहि नामसािी 
 नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
२.नाता प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 
३.मतृ्य ुिताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप-१ 
४.स्थलगत स.म.ु 

संलग्न 
कागजात 
सहितको 
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष 
 

७ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४४  
व्यवसाय 
िताव/नहवकिण 

१.नेपाली नगरिकताको प्रनतनलहप-१ सम्लग्न 
कागजात 

१.वडा अध्यक्ष 
 

१ दिन नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
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२. जग्गा धनन प्रमाण पजुाव वा 
ििभाडा सम्जौताको प्रनतनलहप-१ 
३.ििकि चकु्िाको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप-१ 
४.पासपोटव साईजको फोटो २ प्रनत 

सहितको 
ननवेिन 

अनधकृत 

४५ पश ुतथा कृहर् 
व्यवसाय िताव/ 
नहवकिण 

 
 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप 
२.व्यवसाय संचालन िनुे ििको 
ििकि चकु्िाको प्रमाणपत्र 
३.वडा कायावलयको नसफारिस 
४.सेवा  केन्रको नसफारिस 
 

ननवेिन १.सम्वजन्धत शाखा  
प्रमखु 
 

१ दिन 
नभत्र 

नगिसभाले तोकेको  
िस्तिु 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४६ हवधतु नमटि 
 नसफारिस 

१.नेपाली नगारिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलहप 
२.फमव ितावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
३. व्यवसाय संचालन भएको 
संिचानको स्वीकृती भएको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप 
४.सेवा केन्रको नसफारिस 

संलग्न 
कागजात 
सहितको 
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष अनगुमन 
पश्चात 

नगिसभाले तय गिेको 
 शलु्क 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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५. सम्वजन्धत वडा कायावलयको 
नसपारिस 

४७ योजना सम्झौता 
नसफारिस 

१.भेलाको ननणवय 
२. पिानधकािीिरुको नेपाली 
नागरिकताको प्रनतनलहप १/१ प्रनत 
३.योजना नगिपरिर्िबाट सीकृत 
भएको  ननस्साको प्रनतनलहप 
४.योजना स्थलको फोटो 
५. योजनाको लागत इजस्टमेट 
 

सम्मलग्न 
कागजात 
सहितको 
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष 
 

३ दिन नन.शलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४८ योजना सम्पन्न 
नसफारिस 

१.भकू्िाननका लानग सनमनतको 
ननणवयको प्रनतनलहप 
२. योजनाको प्राहवनधक मूल्यााँकन 
३. योजना सम्पन्न भएको फोटो 
४.हवलभिपाइ  
५ खचव साववजजनक फािम 

सम्मलग्न 
कागजात 
सहितको 
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष 
 

७ दिन नन.शलु्क नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

४९ भवन ननमावण 
स्वीकृनतका लानग 
स.मू. नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप-१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप-१ 

संम्लग्न 
कागजात 

१.वडा अध्यक्ष 
२.वडा सजचव 
३.वडाका कमवचािी 

२० नगिसभाले तोके  
अनसुाि 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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२.अनमुनत प्राप्त प्राहवनधक ई.बाट 
नडजाइन गरिएको नक्सा २ प्रनत 
सक्कलै  
३. िि नक्सा पासको ननवेिन हकताव 
 

सहितको 
ननवेिन 

५० भवन ननमावण सम्पन्न 
नसफारिस 

१.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप-१ 
२.जग्गाधनन प्रमाणपजुावको प्रनतनलहप-१ 
३.चाल ुआ.व.को नतिो नतिेको 
िनसिको प्रनतनलहप -१ 
४. धल्यूप्रन्ट नक्सा तथा टे्रश पेपि 
५.अनमुनत प्राप्त प्राहवनधक ई.बाट 
नडजाइन गरिएको नक्सा २ प्रनत 
सक्कलै  
६. िि नक्सा पासको ननवेिन हकताव 
७.िि सम्पन्न भएको फोटो 
८.प्राहवनधक प्रनतवेिन 

सम्मलग्न 
कागजात 
सहितको 
ननवेिन 

१.वडा अध्यक्ष 
 

७ नगिसभाले तोके  
अनसुाि 

नगि प्रमखु‚ 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
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५. सेवा प्रिान गने ननकायको शाखा ि जजम्मेवाि अनधकािी,सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

शाखा प्रमखुको हवविण  

नस.नं शाखा/उप शाखा शाखा प्रमखुको 
नाम 

पि कैहफयत 

१ जशक्षा तथा खेलकुि 
शाखा 

गोहवन्ि प्रसाि 
शमाव 

उप सजचव 
 

२ प्रशासन शाखा सीता अनधकािी अनधकृतस्ति 
आठौँ 

 

३ पश ुसेवा शाखा िाम बिाििु 
िेउजा 

पश ु
जचहकत्सक 

 

४ योजना शाखा  ऋहर्केश 
नतमजल्सना 

अनधकृत सातौँ  

५ आनथवक प्रशासन शाखा बालकृष्ण िािाल अनधकृत सातौ  

६ महिला,बालबानलका 
तथा समाज कल्याण 
शाखा  

अननता तामाङ अनधकृत सातौँ  

७ आलेप शाखा पषु्पा िािाल अनधकृत सातौँ  

८ स्वास्थय शाखा कुमाि नसंि डााँगी अनधकृत सातौँ  

९ वेरुज ुव्यवस्थापन 
शाखा 

कृष्ण प्रसाि 
ज्ञवाली 

  

१० भवन तथा बस्ती 
हवकास शाखा 

ई.उमेश जंग 
थापा 

  

११ सिकािी शाखा  मकिध्वज के.सी. अनधकृतस्ति 
छैठौँ 
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१२ वाताविण तथा हवपि 
व्यवस्थापन 
शाखा/िाजश्व शाखा 

माधव खनतवडा अनधकृतस्ति 
छैठौँ 

 

१३ कृहर् सेवा शाखा मेनका नतवािी अनधकृतस्ति 
छैठौँ 

 

१४ सूचना प्रहवनध उप-
शाखा 

नलजना खड्का   

१५ श्रम,िोजगाि तथा 
सामाजजक सिुक्षा शाखा 

सिेुन्र वटाला   

१६ जजन्सी शाखा िामेश्वि िािाल ना.स ु
 

१७ नगि प्रििी शाखा सहुवन काकी नगि प्रििी 
अ.स.ई 

 

 

६. सेवा प्राप्त गिाव लाग्ने िस्तिु ि अवनध 

िश पेजसम्मको सूचना ननःशलु्क प्राप्त िनुे ि सो भन्िा मानथ भएमा प्रनत पेज रु 
५/- िस्तिु लाग्ने,सूचनाको प्रकृनत िेिी बढीमा १५ दिनसम्मको अवनध 
लाग्ने।नगिपानलकामा पिेका उजिुी,ननवेिन ि पनुिावेिनको सम्बन्धमा कुनै िस्तिु 
नलाग्ने । 

७. ननवेिन,उजिुी उपि ननणवय गने प्रहिया ि अनधकािी 
➢  शाखासाँग सम्वजन्धत ननयनमनत कामिरु शाखा प्रमखुबाट ननणवय िनुे । 
➢ हवशेर् ननणवण तथा कायावलय प्रमखुवाट िनु ुपने  भनन तोकीएको कामिरु 

कायावलय प्रमखुवाट ननणवय िनुे । 
➢ नीनतगत हवर्यका ननणवयिरु नगि कायवपानलकावाट ि बजेट तथा ऐन सििका काननु 

सम्वन्धी हवर्य नगिसभाबाट िनुे । 
➢ न्याहयक हवर्यः- न्याहयक सनमनतबाट ।   
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८. ननणवय उपि उजिुी सनु्ने अनधकािी 
➢  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत मातितवाट भएको ननणवयको  नगि प्रमखु 
➢ शाखा प्रमखुस्तिीयवाट भएका ननणवयको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
➢ िैननक सेवा प्रवाि तथा कमवचािीको कायव व्यविाि वािे गनुासो सनेु्न अनधकािी 

योजना शाखा प्रमखु श्री ऋहर्केश नतजम्सना। 
 

९. सम्पािन गिेको कामको हवविण 

बुाँिा नं. १७ को साववजननक ननकायले सञ्चालन गिेको कायविम ि प्रनतवेिन मा 
हवविण उल्लेख गरिएको । 

१०. सूचना अनधकािी ि प्रमखुको नाम ि पि 

लस.न ं पद  नाम थर  फोटो  सम्पकय  नं.  कैकफर्त 

१ प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत 

श्री धगरीराज 
ज्ञवािी 

 

 

९८५१२५००१४ 
 

२ सूचना अधधकारी श्री लिजना 
खड्का 

 

 
 

९८४१७४०७०१ 
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११. ऐन,ननयम,हवननयम ि ननिेजशकाको सूची 
 

कागेश्विी मनोििा नगिकायवपानलकाको कायावलय 

आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्तसम्मका कानूनको हवविण 

ऐन  

ि.
स हवविण 

कैहफ
यत 

  २०७५ सालको हवविण ३ ओटा   

१ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको स्थानीय स्वास्थय तथा सिसफाइ ऐन, 

२०७५   

२ कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको सिकािी ऐन २०७५   

३ कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको जशक्षा ऐन २०७५   

  २०७६ सालको हवविण २ ओटा   

१ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको हवपद् जोजखम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन गनव बनेको ऐन, २०७६   

२ नगिपानलका अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन‚ २०७६    

  २०७७ सालको हवविण ३ ओटा   

१ आनथवक ऐन २०७७।७८   

२ हवननयोजन ऐन २०७७   

३ कागेश्विी मनोििा नगिपानलका जशक्षा ऐन,२०७५ मा संशोधन,२०७७   

कायवहवनध  



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)  
 

 99  

 

ि.
स हवविण 

कैहफ
यत 

  २०७४ सालको हवविण ४ ओटा   

१ आधािभतू जशक्षा पिीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७४   

२ नगि प्रििी सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७४   

३ कागेश्विी मनोििा  नगिसभा सञ्चालन कायवहवनध, २०७४    

४ न्याहयक कायव सम्पािन कायवहवनध-२०७४   

  २०७५ सालको हवविण ७ ओटा   

१ स्थानीय िाजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५   

२ “ि” वगवको ननमावण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायवहवनध    

३ सम्पजि कि तथा मालपोत कि व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७५   

४ 

सिकािी संस्था िताव, संचालन, अनगुमन तथा ननयमन सम्बन्धी कायवहवनध, 

२०७५   

५ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकामा किािमा प्राहवनधक कमवचािी व्यवस्थापन 
गने सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५    

६ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका हवपद् व्यवस्थापन कोर् (सञ्चालन) कायवहवनध, 

२०७५   

७ अपाङ्गता भएका व्यजिको परिचय-पत्र हवतिण सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७५   

  २०७६ सालको हवविण ९ ओटा   

१ कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको जग्गा प्लहटङ सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७६   

२ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका दिवा खाजा संचालन तथा व्यवस्थापन 
कायवहवनध २०७६   

३ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको निीजन्य खननज तथा खानीजन्य पिाथव 
व्यवजस्थत गने कायवहवनध,२०७६   
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४ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका  जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र तथा जेष्ठ नागरिक 
कल्याण कायवहवनध‚२०७६    

५ पश ुसेवा संचालन कायवहवनध २०७६   

६ कागेश्विी मनोििा  नगिपानलका सिसफाइ कायवहवनध,२०७६   

७ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको बालअनधकाि सनमनत गठन तथा सञ्चालन 
कायवहवनध‚ २०७६    

८ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका टोल हवकास सनमनत/टोल सधुाि सनमनत‚ 
उपभोक्िा सनमनत‚ बालक्लव‚ कृर्क समूि ि महिला सञ्जाल गठन 
कायवहवनध‚ २०७६ 

  

९ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका स्वास्थय संस्था िताव, नवीकिण, स्तिोन्ननत तथा 
सेवा थप सम्बन्धी कायवहवनध, २०७६   

      

  २०७७ सालको हवविण ६ ओटा   

१ हवद्यालय वगीकिण तथा शलु्क ननधाविण कायवहवनध २०७७   

२ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको उपभोिा सनमनत गठन, परिचालन तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहवनध २०७७    

३ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको वाताविण तथा प्राकृनतक स्रोत संिक्षण 
कायवहवनध,२०७७   

४ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको हवद्यालय वगीकिण तथा शलु्क ननधाविण 
कायवहवनध,२०७७   

५ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका टोल हवकास सनमनत/टोल सधुाि 
सनमनत,उपभोिा सनमनत,बालक्लब,कृर्क समूि ि महिला सञ्जाल गठन 
कायवहवनध,२०७७ 
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६ 

   कागेश्विी मनोििा नगिपानलका खेलकुिसाँग सम्बजन्धत संस्था/क्लब गठन 
कायवहवनध,२०७८ 

  

मापिण्ड 

ि.
स हवविण 

कैहफ
यत 

  २०७५ सालको हवविण २ ओटा   

१ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको आनथवक कायवहवनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गनव 
बनेको कानून, २०७५   

२ कागेश्विी मनोििा नगिपानलका भवन ननमावण मापिण्ड-२०७५   

      

  २०७६ सालको हवविण १ ओटा   

१ 

असङ्गदठत क्षते्रमा कायवित श्रनमक वगव तथा असिायिरुलाई उपलधध गिाइने िाित 
सम्बन्धी मापिण्ड, २०७६ 

  

      

  २०७७ सालको हवविण १ ओटा   

१ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको लजक्षत वगव संिक्षणकोर् सञ्चालन 

मापिण्ड, २०७७   

ननयमावली 
ि.
स हवविण 

कैहफ
यत 

  २०७४ सालको हवविण २ ओटा   

१ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका नगि कायवपानलका (कायव हवभाजन) ननयमावली, 
२०७४   

२ 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका नगि कायवपानलका (कायवसम्पािन) ननयमावली, 
२०७४   
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  २०७६ सालको हवविण १ ओटा   

१ कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको साववजननक खरिि ननयमावली, २०७६    

      

ननिेजशका 
ि.
स हवविण 

कैहफ
यत 

  २०७६ सालको हवविण १ ओटा   

१ कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाबाट गरिने बजाि अनगुमन ननिेजशका,२०७६   

 

 

 



२०७८ साउन-असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमखु हियाकलापिरु (स्वत-प्रकाशन)   
 103  

 

१२. आम्िानी,खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक हवविण 

 कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको चाल ुआ.व.को असोज मसान्त सम्मको आम्िानी,खचव तथा आनथवक कािोबाि 
सम्बन्धी हवविण ननम्नानसुाि ििेको छ। 

नस.नं. आम्िानी जशर्वक  
आ.व. २०७८/०७९को 
अनमुाननत आय 

आ.व. २०७८/०७९ 
को यथाथव आय 

आ.व २०७८/७९ मा खचव असोज मसान्त 
सम्म 

१ संिीय सिकाि        

क हवजिय समानीकिण  १८७२००००० ४५०००००० २३८५५०० 

ख शसतव अनिुान (जशक्षा ि स्वास्थयतफव ) 
२६७१००००० ५२५००००० ५२६१३९९९ 

ग हवशेर् चालू अनिुान २४९००००० ६०००००० ० 

ि समपूिक चालू अनिुान १३९००००० ३०००००० ० 

२ प्रिेश सिकाि       

क हवजिय समानीकिण  १६४१२००० ४१०३००० २१९६४६५ 

ख शसतव अनिुान (जशक्षा ि स्वास्थयतफव ) 
२५१९२००० ० ० 

  नबशेर् अनिुान चाल ु ५९००००० ० ० 
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ग समपूिक चालू अनिुान ३००००००० ० ० 

३ िाजश्व बााँडफााँड       

क संिीय सिकाि  ८०४७३००० १३४५९३४२   

ख प्रिेश सिकाि     २७६७३७९ 

ि िाजश्व बााँडफााँड (ििजग्गा िजजिेशन) 
५०००००००० ८१९९७४५७ २५६४७१८२ 

ङ िाजश्व बााँडफााँड (सवािी साधन कि) 
२५६१५०९२ ०   

च िििि बििि खानीजन्य  २२०००००० ०   

छ 
अन्य आय (हवज्ञापन कि िोयल्टी बन/हवधतु 

िोयल्टी) 
१२००००० २९४५६५   

३ आन्तरिक आय ७९२६५१००० ४८३४६१४९८ १६१९२६०८९ 

  काठमाडौ मिानगि  १००००००० ० ० 

४ जनसिभानगता ३५०००००० ५८००००   

  कुल  २०३७५४३०९२ ६९०३९५८६२ २४७५३६६१४ 
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आ.व २०७८/७९,असोज मसान्त सम्मको खचव प्रनतशत  

नस.नं. जशर्वक हवननयोजन खचव खचव प्रनतशत 

१ चाल ुखचव ४९४५०६०२२ ९९१३६८६४ २० 

२ पूाँजीगत खचव 
१५४३०३७०७० १४८३९९७५० १० 

  

कुल व्यय 
२०३७५४३०९२ २४७५३६६१४ १२ 

 
१३. तोहकए बमोजजमका अन्य हवविण 

१४. अजिल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायविमिरु 

गत आ.व. २०७७/०७८ मा सञ्चानलत कायविमिरुको संजक्षप्त 
हवविण यस नगिपानलकाको वेवसाइट को प्रनतवेिन खण्डको वाहर्वक प्रगनत 
प्रनतवेिन मा प्राप्त गनव सक्निुनुेछ । 

१५. साववजननक ननकायको वेवसाइट 

     यस कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको वेवसाइट 
www.kageshworimanoharamun.gov.np ििेको छ। 

१६. सूचना परियोजनामा प्राप्त भएको सिायता,ऋण, अनिुान एवम ्सम्झौता 
सम्बन्धी हवविण 

    यस कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाले िालसम्म सूचना परियोजनामा कुनै 
सिायता,ऋण वा अनिुान पाएको छैन । 

१७. साववजननक ननकायले सञ्चालन गिेको कायविम ि सोको प्रनतवेिन 

चाल ुआनथवक वर्वको असोज मसान्त सम्ममा यस नगिपानलकाका हवनभन्न 
शाखािरुबाट सम्पादित कायविरुको हवविण ननम्नानसुाि ििेका छन ्। 

http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
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क) योजना शाखाको असोज मसान्त सम्मको प्रगनत  

आ.ब. २०७८/०७९ का लानग  नबननयोजजत योजनािरुको प्रगती हवविण 

वडा 
नं  

नगिसभाबाट 
नबननयोजजत 
योजना 
संख्या 

संझौता 
भएको 
वडागत 
योजना 
संख्या 

संझौता 
िनु बााँकी 
वडागत 
योजनािरु 

प्रिेश सशतव संजिय सशतव 
कायवपानलकाको  

योजनािरु 

५०/५० लागत 
सिभानगता अन्तगवत  

योजनािरु 

जम्मा 
योजना 
संख्या 

जम्मा 
संझौता 
योजना 
संख्या 

सम्पन्न 
भएका 

योजनािरु 

  
नबननयोजजत 
संख्या 

संझौता 
संख्या 

  

नबननयोजजत 
योजना 
संख्या 

संझौता 
संख्या 

नबननयोजजत 
योजना 
संख्या 

संझौता 
संख्या 

नबननयोजजत 
संख्या 

संझौता 
संख्या 

नबननयोजजत 
संख्या 

संझौता 
संख्या 

    

  

१ १५ १ १४ ४   ३   ४ 
३ 

  
  २६ ४ ० 

२ ८ ० ८         ० 
  

  
  ८ ० ० 

३ ९ ३ ६ १ १     २ 
  

  
  १२ ४ ० 

४ ११ ३ ९ १   १   ५ ३     १८ ६ ० 

५ १५ ४ ११ १       ४ १   १ २० ६ १ 

६ २० ४ १७ १ १     ३ 
५ 

  
  २४ १० २ 

७ १९ २ १७ १       
  १   

  २० ३ १ 
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८ ८ ० ८         २ २ 
  

  १० २ ० 

९ २३ १३ १० १ १ २ १ 
१ 

  
  

  २७ १५ ० 

जम्मा १२८ ३० १०० १० ३ ६ १ 

२१ 

१५ 

  

१ १६५ ५० ४ 

 

 

ख)  बेरुज ुव्यवस्थापन शाखा 
लगत अनसुाि आ.व.२०७१/७२ िेखी २०७६/७७ सम्मको फछयौट िनु बााँकी कुल बेरुज ुिकम रु १६,९४,२३,४९५।०६    

१. ननयनमत गनुवपने रु.   ३,९१,१९,९६८।०८ 

२. प्रमाण पेश गनुवपने रु.       ४,८४,३९,४८५।५२ 

३. असलु गनुव पने रु. -      ६,९९,६१,५०९।४६ 

४. पेश्की बााँकी रु.-              १,१९,०२,५३२।- 
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ग)  स्वास्थय शाखा  

s|=;= ;DkGg sfof{s|d  

! :tgkfg ;Ktfx  

@ :tgkfg sIfsf] :yfkgf  

# Ifo/f]u lgoGq0f sfof{s|dsf] rf}dfl;s uf}i7L   

$ :jf:YosdL{ /  sfo{s|d kmf]sn k;g{x?nfO{ O{=l6=la= /lhi6/ tflnd  

% :jf:YosdL{ /  sfo{s|d kmf]sn k;g{x?nfO{ O{=Pn=Pd=cfO{=P;= tflnd  

^ :jf:Yo ;+:yf :yfx?sf] dfl;s k|ult ;ldIff a}7s   

& :jf:Yo ladf sfo{s|dsf] k|f/DeLs cled'vLs/0fdf ;dGjo 

* dgf]k/fdz{ tyf FCHV  ;Ddfg sfo{s|d 

( Aflif{s ;ldIff sfo{s|d .  

१० :jf:Yo ;+:yf k|d'v / dlxnf :jf:Yo :jo+ ;]ljsfx?nfO{ d=:jf=;]= sf]if ;+rfng ;DalGw cled'vLs/0f 

sfof{s|d   

 

११ /fli6«o le6fdLg P sfo{s|d  

 

१२ sf]le8 !( /f]syfd tyf lgoGq0f sfo{s|d cGt/ut  

• Antigen Test  

• PCR Swab collection 

• Vaccination  
 

१३ cf}ifwL pkrf/sf] nfuL ljkGg l;kmf/L;  
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ि) कृहर् शाखा 

ि स    कायव हवविण ईकाई वाहर्वक लक्ष  िाल सम्मको प्रगती  कैहफयत 

   परिमाण भाि वजेट(रु.िजाि) परिमाण वजेट(रु.िजाि) 
 

१ नगिस्तरिय कायविम   

      

१ 
कृहर् खाद्य िरियानल शिि सडकको िााँया 
वााँया हवरुवा (नास्ट)िोपण कायविम  

पटक 
१ १०० ५०० १०० ५०० 

 

२ गिकुो हवउ ५०% अनिुानमा हवतिण  िे ३० १०० ३०० ३० ३०० 

 

      ३ 
नगिस्तरिय प्रागारिक खेनत हवर्यक तानलम 
२ दिने  

पटक 
१ १०० ८० १०० ८० 

 

   ४ उन्नत आलकुो हवउ ५० प्रनतशत अनिुानमा 
हवतिण 

िे ५.५ १०० ४०० ६ 

 

हवतिण िनु 
वााँकी 

  ५ हिउिे तिकािी हवउ/वानलिरु( िायो मलुा 
चम्सिु पालो धननया गाजि आदि ) 
उन्रत/िाईहिड हकट १००% अनिुानमा 
हवतिण 

प्याके
ट 

३२०० १०० ४०० ३१०० ४०० 
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जम्मा  

   

१६८० 

 

१६८० 

 

  

ि.स कायवहवविण ईकाइ वाहर्वक लक्ष िाल सम्मको प्रगती  कैहफयत  
   

परिणाम भाि वजेट(रु.िजाि) परिणाम वजेट(रु.िजाि) 
 

१. शसतव अनिुान कायविम 

       

१.१ आ व २०७७/०७८ मा स्थापना भएका 
कृहर् तफव  सान व्यवसाहयक कृहर् उत्पािन 
केन्र ननिन्तिता  

सङ्या  १ १०० १२०० १ 

 

ननविेन संकनल 
भईसकेको अनगुमन गरि 
भिुानी िनु वाकी  

१.२  तिकारि वानलको साना व्यवसाहयक कृहर्  
उत्पािन केन्र पकेट हवकास कायविम  

संङ्या  १ ३३.३३ १२०० ४ ४०० ननविेन संकनल 
भईसकेको अनगुमन गरि 
काम ि भिुानी गनव 
वाकी  

जम्मा  

    

२४०० 
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ङ)   पश ुसेवा शाखा  

नस.नं. कायविम लावाजन्भत संख्या(वटा) कैहफयत 

१ पश ुस्वास्थय सेवा (मेनडकल उपचाि) 1200 पश ु

२ पश ुनश्ल सधुाि सेवा(कृनत्रम गभवधान सेवा) 2043 पश ु

३ पश ुआिाि सेवा  - 2000 के.जी जै िााँस हवतिण 

४ प्रयोगशाला सेवा 500 पशकुो पिजजनबको परिक्षण 

५ िेहवज दिवस 400  सामिुाहयक कुकुििरु 

६ प्राहवनधक तथा अगवुा कृर्क एक दिने गोहष्ठ - - 

७ एक दिने पश ुस्वास्थय जशहवि - - 
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च) महिला,बालबानलका तथा समाजकल्याण शाखा  

qm=;+= lqmofsnfk sfo{ ;Dkfbg ldlt :yfg pknAwL 

! /fli6«o afn lbj; @)&*.%.@& >L afnp4f/ df=la= j8f g+=! 

ufunk]mbL 

Affnclwsf/ k|j{4gdf ;xof]u k'u]sf] . 

@ ckfËutf kl/ro kq ljt/0f 3/b}nf] sfo{qmd @)&*.%.@# j8f g+= ! b]lv ( ;Dd czQmtf ePsf JolQmx?nfO{ 3/b}nf]af6 ;]jf k|bfg ul/Psf] . 

# Affnu[x cg'udg  @)&*.%.@# sfu]Zj/L dgf]x/f g=kf=sf laleGg 

j8fx?df-$,%,^,&,*,(_ul/sf] 

Dffkb08 adf]lhd ;+rfng ug{ k[i6kf]if0f tyf lgodg 

$ gu/ afnclwsf/ ;ldltsf] a}7s @)&*.^.!% gu/sf] xndf ;ldlt ;dIf zfvfaf6 ;Dkfbg ul/Psf ljifodf hfgsf/L ul/Psf],  

% ckfËtf kl/ro kq ljt/0f gu/ ;dGjo ;ldltsf] a}7s @)&*.^.!$ gu/sf] xndf lgoldt j}7s tyf lg0f{o ul/Psf] 

^ u / 3 ju{sf ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{ ;fdflhs 

;'/Iff -cfly{s ;xof]u _ sfo{qmd 

@)&*.^.@@ 

u ju{sf]–$#  

3 ju{sf]–!% ul/ 

hDdf %* hgf  

%,)),))).– dWo] af6 vr{ gePsf] 

#%,))).– a}+s bflvnf ul/Psf], vr{ 

ePsf] /sd hDdf ?$,^%,))).–/x]sf] 

%* hgf u / 3 ju{sf JolQmx?nfO{ ;fdflhs k|f]T;fxg /sd k|bfg 

ul/Psf] . 

& ckfËtf kl/ro kq ljt/0f  

xfn ;Ddsf]  

-!_ s ju{ /ftf] –$#-@_ v ju{sf] lgnf]–&@ 

-#_ u ju{sf] kx]+nf]–^%-$_3 ju{sf] ;]tf]–!& 

hDdf–!(& hgf 

 

lg/Gt/ k|bfg 

ul/Psf] . 

 

 Xfn;Dd !(& hgfnfO{ juL{s[t kl/rokq ljt/0f ul/Psf] . 

 

* h]i7 gful/s kl/ro kq ljt/0f 

xfn ;Ddsf]  

dlxnf– &(^ 

k'?if– *^! ul/ 

hDdf – !^%& hgf 

 

Jf8f af6 lg/Gt/ 

k|bfg ul/Psf] . 
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( j8fdf j8f afnclwsf/ ;ldltsf] j}7s tyf ;xlhs/0f  

 

Jf8f g= ^,&,*,( df 

;DkGg ePsf 

 Affnclwsf/ ;Da4{g tyf k|j{4gdf ;xof]u k'u]sf] . 

 

!) Hff]lvddf /x]sf] & jif]{ ckfu+tf ePsf] afnssf] p4f/ 

tyf k'gM:yfkgf 

 

Jf8f g= ^ 

 

 $ jif{b]vL sfG5Lcfdf tyf cfkmg} afa'af6 s'6lk6 tyf eO{ 

Hff]lvddf /x]sf] & jif]{ ckfu+tf ePsf] afnssf] p4f/ ul/Psf] 

 

मेडपा कायविम तफव  सम्पादिन कायविमिरु  

qm=;+= lqmofsnfk nlIft ju{ 5gf}6 ePsf 

j8f 

nlIft ;Vof pknlAw s}lkmot 

! d]8kfsf] gu/:t/Lo cGt/lqmof tyf ;ldIff  sfo{qmd 
 

j8f g+= 

!b]lv % ;Dd 

@% hgf ;'emfj ;Nnfx tyf ;dGjo k|fKt ePsf] ;DkGg  

@ ;fdflhs kl/rfng M j8f:t/Lo cGt/lqmof sfo{qmd 
     M 3/w'/L ;j]{If0f 

gofF n3' pBdL   !)) hgf ;j]{If0f ;DkGg ePsf] ;~rfngdf /x]sf] 

# n3' ljQdf kx'Fr tyf ljlQo ;+:yf ;Fusf] cGt/lqmof 

sfo{qmd 

k'/fgf n3' pBdL   !@) hgf Nf3' pBdLx?sf] n3' ljQdf kx'Fr sf] nflu ;xlhs/0f 

ePsf] 

 ;DkGg 

$ ahf/, ahf/Ls/0f tyf Jofj;flos k/fdz{ cGt/lqmof 

sfo{qmd 
k'/fgf n3' pBdL   

     !@) hgf 
Nf3' pBdLx?sf] pTkfbgsf] ahf/Ls/0f tyf s]|tf 

ljs|]tfx?;+u ;daGw lj:tf/ tyf ;xhLs/0f ePsf] . 
 ;DkGg 

% k'/fgf pBdLx?sf] pBd Joj;fosf] cg'udg tyf 

d'Nof+sg 
k'/fgf n3' pBdL   () hgf &) hgfsf] cg'udg ul/ cfjZos ;'emfj ;Nnfx k|bfg 

ul/Psf] . 
 ;DkGg 

^ k|fljlws JolQmaf6 pBd,Joj;fosf] e|d0f tyf 

cGt/lqmof 

k'/fgf n3' pBdL   () hgf @) hgfsf] cg'udg ul/ cfjZos ;'emfj ;Nnfx k|bfg 

ul/Psf] . 

 ;DkGg 

& pBd ljsf; ;ldltsf] a}7s pBd ljsf; ;ldlt   @ k6s ! k6s  ;DkGg 

* k'/fgf pBdLx?sf] pBd Joj;fosf] cg'udg tyf 

d'Nof+sg 
k'/fgf n3' pBdL   () hgf &) hgfsf] cg'udg ul/ cfjZos ;'emfj ;Nnfx k|bfg 

ul/Psf] . 
 ;DkGg 
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छ) सिकािी शाखा  

आ.व. २०७८/०७९ असोज मसान्त सम्मको  सिकािी शाखा अन्तगवत भएको प्रगनत 
हवविण  

• सिकािी हवभाग नडनभजन सिकािी कायावलय, काठमाडौं बाट िताव भएका सिकािी 
संस्थािरुः- ४३ वटा 

• यस नगिपानलकामा िताव भएका सिकािी संस्थािरुको संख्या  

नस.नं. आ.व. कुल िताव संख्या वटा  

१ २०७५/०७६ ६  

२ २०७६/०७७ ९  

३ २०७७/०७८ ५  

४ २०७८/०७९ ३  

 जम्मा २३  

 

ज) भवन तथा वस्ती हवकास शाखा  

आ.व. २०७८/०७९ को असोज मसान्तसम्म स्वीकृत भएका नयााँ िििरुको तथयाङ्क 

नस.नं. वडा नं. नयााँ िि नक्शा स्वीकृत 

१ १ 12 

२ २ 6 

३ ३ 7 

४ ४ 20 

५ ५ 52 

६ ६ 84 

७ ७ 79 

८ ८ 61 

९ ९ 52 

१० जम्मा  373 
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आ.व. २०७८/०७९ को असोज मसान्तसम्म ननमावण सम्पन्न भएका िििरुको तथयाङ्क 

नस.नं. वडा नं. नयााँ िि नक्शा स्वीकृत 

१ १ 16 

२ २ 6 

३ ३ 7 

४ ४ 33 

५ ५ 44 

६ ६ 123 

७ ७ 121 

८ ८ 69 

९ ९ 77 

१० जम्मा  496 

 

झ)   न्यायीक सनमनत  

कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको न्याहयक सनमनतमा हवनभन्न जशर्वकमा पिेका 
उजिुीको हवविण  

➢ 3/,hUuf l;dfgf, af6f] tyf lgdf{0f sfo{ ;DalGw btf{ ePsf ph'/L M १९ 

➢ n]gb]g tyf /sd c;'nL ;DalGw btf{ ePsf ph'/L M ७ 

➢ xs ;+/If0f ;DAflGw btf{ ePsf ph'/L M ५ 

➢ ;DaGw ljR5]b ;DalGw btf{ ePsf ph'/L M ० 

➢ 3/]n' lxF;f ;DalGw btf{ ePsf ph'/L M ० 

➢ Hofnf dhb'/LM ० 

➢ cGo M १० 
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    कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाको स्याहयक सनमनतबाट हकनािा 
लगाइएका उजिुीको हवविण  

➢ Tffd]n ePsf ph'/L M १८ 

➢ ldnfkq ePsf ph'/L M १० 

➢ d'ntjL /flvPsf ph'/L M २ 

➢ lg0f{o÷km};nf ePsf ph'/L M ६ 

➢ Rffn' ph'/L ;+Vof M ९० 

➢ कािबािीको लानग नमनसल : ८  
➢ Rffn' ph'/L dWo] lsgf/fsf nflu clGtd r/0fdf k'u]sf ph'/L M ४८ 

 

 

ञ)  प्रशासन  शाखा 
नस.नं िताव/नवीकिण  नयााँ िताव 

संख्या 
नवीकिण 
संख्या 

कुल जम्मा 
संख्या 

१ ि वगव व्यवसायी फमव 8 71 79 

२ संिसंस्था 8 39 47 
 

आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्त सम्ममा जम्मा जचठ्ठीपत्र िताव संख्याः 2767 

आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्त सम्ममा जम्मा जचठ्ठीपत्र चलानी संख्याः 1392 
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ट) पञ्जीकिण शाखा  

नस.नं 

 आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्त सम्मको व्यजिगत िटना ितावको संजक्षप्त हवविण  

जन्म मतृ्य ु

सम्बन्ध 

हवच्छेि हववाि बसाई सिी आएको बसाई सिी जान े

प ु म जम्मा प ु म जम्मा जम्मा जम्मा िताव संख्या 
सिस्यको 
संख्या िताव संख्या 

सिस्यको 
संख्या 

१ १६६ १२४ २९० ४८ ४४ ९२ ६ ९८ ६३ २४१ ८ ३१ 

 

आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्त सम्म सामाजजक सिुक्षा भिा प्राप्त गने सहिय लाभग्रािी संख्या 

नस.नं. लाभग्रािीको वनगवकिण  संख्या 

१ ७० वर्व मानथका ज्येष्ठ नागरिक  १६२० 

२ िनलत ज्येष्ठ नागरिक ९० 

३ ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला ४०५ 

४ हवधवा महिला ५७६ 

५ पूणव अपाङ्ग "क" वगव ७७ 

६ अनतअसि अपाङ्ग "ख" वगव १०७ 

७ िनलत बालबानलका ५ बर्व मनुी १३० 

सामाजजक सिुक्षा भिा हवतिणको लानग वडा नं. १ िेखी वडा नं. ९ सम्म प्रथम तै्रमानसकको लानग 
ननकासा िकम रु २,९५,०३,०४१।००  
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ठ) वाताविण तथा हवपि व्यवस्थापन शाखा 
१.  चाल ु आ.ब. ०७८।०७९ को लानग हवपद् िाितको लानग १५ जनालाई 

रु१०१३९१२।– िकम उपलव्ध गिाउन कायवपानलका समक्ष नसफारिस गरिएको । 

२. चाल ुआ.ब.मा हवपद् प्रनतकायव योजना ननमावण गने कायव अजि वढेको । 

ड) खानी शाखा 
चाल ुआ.ब. ०७८।७९ मा जग्गा व्यवस्थापनतफव  १ जनालाई अनमुनत प्रिान 
गिी रु. ५७४४११।– िकम िाजश्व प्राप्त भएको । 

ढ)  िाजश्व शाखा 
आ.व. २०७८/०७९,असोज मसान्त सम्मको आन्तरिक िाजश्व संकलनको हवविण  

नस.नं. कि संकलन केन्र िाजश्व संकलन िकम कैहफयत 

१ वडा नं १ 23,09,535।84 

 

२ वडा नं २ 9,45,198।58 

 

३ वडा नं ३ 9,05,410।77 

 

४ वडा नं ४ 21,26,156।22 

 

५ वडा नं ५ 34,35,981।78 

 

६ वडा नं ६ 58,89,181।08 

 

7 वडा नं ७ 74,00,767।46 

 

8 वडा नं ८ 42,93,626।00 
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9 वडा नं ९ 84,48,905।14 

 

10 नगिपानलकाको कायावलय 2,50,24,241।98 

 

 

जम्मा  6,07,79,005।75 

 

 

 

 

 

 

ण)   श्रम,िोजगाि तथा सामाजजक सिुक्षा शाखा 
जम्मा बेिोजगाि संख्या -१४ जना ( ६ परुुर् , ८ महिला ) 

कामका लानग पारिश्रनमक बजेट- ६,०००।– 

यवुारुप (हवश्वबैंक) बजेट– ७,४१,०००।– 

कुल बजेट- ७,४७,०००।- 

१८. साववजननक ननकायले वगीकिण तथा संिक्षण गिेको सूचनाको नामावली 
१९. साववजननक ननकायमा पिेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेिन ि सूचना दिइएको 

हवर्य 
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आ.व २०७८/७९,साउन िेखी असोज मसान्त सम्म सूचना मागको हवविण 

कागेश्विी मनोििा नगिकायवपानलकाको कायावलय  

आ.व. २०७८/०७९ सालको सूचना मागको अनभलेख  

नस.
नं. 

सूच
ना 
माग 
िताव 
नं. 

सूचना माग 
नमनत 

माग गने 

व्यजि 
माग गरिएको माध्यम 

माग गरिएको 
सूचनाको हवविण 

सूचना 
उपलधध 

गिाइएको 
नमनत 

सूचना 
उपल
धध 

गिाइए
को 

माध्यम 

कैहफयत 

१ ६८२ 
२०७८/४/१

५ 

वलिाम 
खनतवडा 

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत 
भएि) 

"मूलपानी वैकुण्ठ टापमुा 
केिािेश्वि सोडसािेवी 
मजन्िि तथा वाहटका 
ननमावण गने कायव" 

सम्बन्धीत हवविण 

२०७८/४/१
८ 

पत्र   

२ ९०० 
२०७८/४/१

१ 
रुक्शना कपाली पत्र(िलुाक माफव त) नेपालभार्ा सम्बन्धी 

२०७८/०४/
२६ 

इमेल 

माफव त 

िलुाक बाट 

प्राप्त नमनत 
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२०७८/४/
२४ 

३ 
२०१
२ 

२०७८/०५/
३० 

अजुवन शे्रष्ठ 
पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत 
भएि) 

ििधिुी सवेक्षण सम्बन्धी 
२०७८/५/३
० 

इमेल 

माफव त 
  

४ 
२२८
८ 

२०७८/५/२
८ 

लोकेन्र खड्का 
पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत 
भएि) 

िाधानगिमा ढल तथा 
सडक ननमावण कायव 

२०७८/६/७ पत्र   

५ 
२२८
७ 

२०७८/६/७ 
हवष्ण ुप्रसाि 
ढुङ्गाना 

पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत 
भएि) 

िाधानगिमा ढल तथा 
सडक ननमावण कायव 

२०७ पत्र   

६ 
२२९
५ 

२०७८/०६/
८ 

लोकेन्र खड्का 
पत्र(व्यजि स्वयं उपजस्थत 
भएि) 

िाधानगिमा ढल तथा 
सडक ननमावण कायव 

२०७८/०६/
०८ 

व्यजि 

व्यजिले 
ननवेिन हफताव 
गिेको 

 

२०. साववजननक ननकायका सूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा िनुे भए सोको हवविण 

  यस कागेश्विी मनोििा नगिपानलकाका सूचनािरु अन्यत्र प्रकाशान िनुे गिेको छैन । 

 

 

 

 

कागेश्विी मनोििा नगिपानलका  
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