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s= lgsfosf] :j?k / k|s[lt 

s=! gu/kflnsfsf] gSzf 

 

 

s=@ kl/ro M 

पनवत्र शुक्लागण्डकीको दुबै तफव  माछापुछे्र नहमालको काख भुनजकोट, दगाम र गुदुवम,थपे्रक, रइपुर, 

लामागाईुँ जस्ता ईच्च के्षत्रको संरक्षणमा पृथ्वी राजमागवमा रहेको यस नगरपानलकाको घोषणा नमनत २०७१ 

वैशाख २५ को मन्त्री पररषद्को ननणवय ऄनुसार सानवकका दुलेगौंडा, खैरेनीटार र ढोरनफदी गा.नव.स.लाइ 

समेटेर र नमनत २०७१ जेठ ७ गते देनख कायावलय स्थापना भआ संचालनमा अएकोमा नमनत २०७३ फाल्गुन 

२२ गतेको ननणवय ऄनुसार थप तीन गानबस थपे्रक, राआपुर र नफरनफरे समेत गरर नमनत २०७३ फाल्गुन ३० 

गते बाट बृहत शुक्लाुुगण्डकी नगरपानलकाको रुपमा संचालनमा अएको हो। 

देशको राजधानी काठमाडौंदेनख १७० नक.मी. पनिम र पयवटकीय नगरी पोखराबाट १९ नक.मी. दनक्षणमा 

यस नगरपानलका रहेको छ । पौरानणक भाषामा सेतीगण्डकीलाइ शुक्लागण्डकी भननएको जसको ऄथव 
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सफा, चनम्कलो र ईदयमान भन्ने ह न्छ । यस नगरपानलकाको मध्य भागबाट सेती गण्डकी बगेको ह नाले 

नगरपानलकाको नामाकरण शुक्लागण्डकी रानखएको हो । 

v= gu/kflnsfsf] sfd st{Jo / clwsf/ M 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b # sf] bkmf !! adf]lhd । 

 

v=! g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] cg";"rL—* df pNn]v eP adf]lhd Psn clwsf/ 

s= gu/ k|x/L 

v= ;xsf/L ;+:yf 

u= Pkm=Pd= ;~rfng 

3= :yfgLo s/, ;]jf z'Ns tyf b:t'/ 

r= :yfgLo tYofs+ / clen]v ;s+ng 

5= :yfgLo:t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf 

h= cfwf/e"t / dfWolds lzIff 

em= cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ 

`= :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf 

6= :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s / l;+rfO 

7= ufpF;ef, gu/ ;ef, d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

8= :yfgLo clen]v Joj:yfkg 

9= hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{ ljt/0f 

0f= s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, ;xsf/L 

t= h]i7 gful/s, ckfu+tf ePsf JolQm / czQmx¿sf] Joj:yfkg 

y= a]/f]huf/sf] tYofs+ ;s+ng 

b= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgoGq0f 

w= vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks phf{ 

g= ljkb\Joj:yfkg 

k= hnfwf/, jGohGt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 

km= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; 

 

 

 

v=@ g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] cg";"rL —( df pNn]v eP adf]lhd ;femf clwsf/ 

s= v]ns'b / kqklqsf 

v= :jf:Yo 

u= ljB't, vfg]kfgL tyf l;FrfO h:tf ;]jfx¿ 
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3= ;]jf z'Ns, b:t'/, b08 hl/afgf tyf k|fs[lts ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L, ko{6g z'Ns 

ª= jg, hu+n, jGohGt', r/fr'?uL+, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljsljljwtf 

r= ;fdflhs ;'/Iff / ul/aL lgjf/0f 

5= JolQmut 36gf, hGd, d[To', ljjfx / tYofs+ 

h= :yfgLo:t/df k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u|xfno ;+/If0f, ;Dj4{g / k'gMlgdf{0f . 

em= ;'s'Daf;L Joj:yfkg 

`= k|fs[lts ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L 

6= ;jf/L ;fwg cg'dlt 

 

 

 

v=# pNn]lvt clwsf/sf cltl/Qm ;+ljwfgdf pNn]lvt b]xfo adf]lhdsf] sfd,st{Jo / clwsf/ . 

s= e"ld Joj:yfkg 

v= ;~rf/ ;]jf 

u= oftfoft ;]jf 
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u= lgsfodf /xg] sd{rf/L ;+Vof / sfo{ljj/0f  

u=! sd{rf/L b/aGbL ;+Vof ljj/0f 
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u=@ sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ;Dks{ g+= ;lxtsf] ljj/0f 

l;=g+= sd{rf/Lsf] gfd y/ kb >]0fL÷tx 
kbk"lt{sf] 

lsl;d 
;Dks{ g+= 

1 lnnf jNne Gof}kfg] k|d'v k|zf;sLo clws[t  /f=k=lålto :yfoL 9856004111 

2 gj/fh rfkfufO{ pk;lrj -k|f_ clws[t:t/ bzf}+ :yfoL 9856026966 

3 Hof]lt k|sfz ltdN;]gf clws[t clws[t:t/ cf7f} :yfoL 9846134079 

4 gj/fh kl08t s[lif ljsf; clws[t clws[t:t/ cf7f} :yfoL 9856021281 

5 uf]kfn k|;fb >]i7 jl/i7 slj/fh lg/LIfs clws[t:t/ ;ftf}  :yfoL 9846105920 

6 O{=tf/fklt e§/fO{ l;len OlGhlgo/ clws[t:t/ ;ftf}  :yfoL 9856086345 

7 nId0f nD;fn clws[t clws[t:t/ ;ftf}+ :yfoL 9856014305 

8 sf]lknf kf}8]n n]vf clws[t clws[t:t/ ;ftf}+ :yfoL 9847653935 

9 lxdf kf]v|]n clws[t clws[t:t/ ;ftf}+   :yfoL 9856064111 

10 /larGb| nfld5fg] 
slj/fh lg/LIfs clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9856000295 

11 dGh' ;'j]bL clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9856016555 

12 k'ik/fh lu/L clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9847818862 

13 s[i0f e08f/L  OlGhlgo/ clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9842288771 

14 O{=pQd yfkf l;len OlGhlgo/ clws[t:t/ 5}6f}+   s/f/ 9841723195 

15 clgn vgfn cf=n]=k=clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9856043417 

16 /fh]Gb| ;f]tL clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9846065311 

17 /fdrGb| ;'a]bL clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9846038229 

18 ljgf]b k|;fb s+8]n clws[t clws[t:t/ 5}6f}+   :yfoL 9856080185 

19 o'j/fh kf}8]n ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846815495 

20 lzj/fh 9sfn ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846613368 

21 b]j]Gb| axfb'/ vqL ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9847672797 

22 dx]Gb|/fh l3ld/] ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846028540 

23 OlGb/f zdf{ ;=d=lj=lg ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9860908734 

24 sNkgf u}/] ;'j]bL ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846330069 

25 lzj/fh clwsf/L ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846041865 

26 zflns/fd e§/fO{ ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9856031348 

27 ;/:jtL k'g k|fljlws ;xfos  ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9851241320 

28 ufoqL ;'j]bL sf]O/fnf ;=d=lj=lg ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846130903 

29 ;"o{ k|;fb kf}8]n n]vfkfn ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846080667 
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30 t'n;L s'df/L zdf{ e';fn ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846566556 

31 ;'lgtf kf]v|]n ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9840017714 

32 cljgf; u'?Ë ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  s/f/ 9804114691 

33 /fhg u'?Ë ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  s/f/ 9815107142 

34 lszf]/ s'df/ v8\sf ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  s/f/ 9856048317 

35 lhjg kf}8]n ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  s/f/ 9856003666 

36 cflzif s]=;L= ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9849788295 

37 ;'lzn 9sfn ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846712448 

38 Pln;f kf]v|]n ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846983778 

39 cl:dtf e';fn ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9866846437 

40 ljZjf; b]jsf]6f ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846618734 

41 xl/lk|of hf]zL ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  s/f/ 9848728379 

42 df]= tdGgf cfnd ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9819725008 

43 cl:dtf e';fn ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9866846437 

44 sdn kf08] ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846119847 

45 dGh' zdf{ ;xfos ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9847740249 

46 cd[t k|;fb l/hfn ;j]{Ifs ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9851160557 

47 sfdgf nD;fn ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ kfFrf}  :yfoL 9846856204 

48 >L/fd zdf{ d/f;]gL Pd=cfO{=P;= ck/]6/ 
;xfos:t/ kfFrf}  

s/f/ 9846287123 

49 ;f}uft ltldlN;gf /f]huf/ ;xfos 
;xfos:t/ kfFrf}  

s/f/ 9842007084 

50 ;l/tf yfkf cl;i6]G6 ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ rf}yf]  :yfoL 9816190639 

51 k'hg u'?Ë cl;i6]G6 ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ rf}yf]  :yfoL 9846269321 

52 z}n]Gb| axfb'/ s'Fj/ cl;i6]G6 ;a OlGhlgo/ ;xfos:t/ rf}yf]  :yfoL 9861660247 

53 ;'/h kf}8]n ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9856033890 

54 sNkgf kf}8]n ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 
984608444

4 

55 h'lgtf l/dfn ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9843570694 

56 /fd k|sfz 9sfn ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9846572393 

57 ls;fg kl/of/ ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9846077893 
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58 zf/bf s'df/L ltdlN;gf 

zdf{ 
;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9846858438 

59 nIdL kf}8]n ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9846140557 

60 /fdsfhL u'?Ë ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9846512975 

61 ;+uLtf s'df/L zdf{ ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9860647048 

62 z'idf uf}td ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9846282079 

63 lji0f' dfof cfrfo{ ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9847585983 

64 OGb| k|;fb kf}8]n  ;xfos sDKo'6/ ck/]6/ ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9856045446 

65 gj/fh bfxfn ;x n]vfkfn ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9849214195 

66 O{Gb| s'df/L yfkf du/ /fgf sfof{no ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9856060714 

67 zlzsk'/ lji6 gfoj k|fljlws ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  :yfoL 9848821601 

68 lqnf]rg nD;fn :jsLo ;lrj ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9856022181 

69 rGb|snf /fO{ gfoj k|fljlws ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9803086916 

70 e/t k|;fb h};L gfoj k|fljlws ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9825154177 

71 sdnf kf}8]n 9sfn gfoj k|fljlws ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9846513915 

72 O{Zj/ /]UdL gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9846705076 

73 ;Gtf]if vgfn gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9856063951 

74 ch'{g 9sfn gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/   

75 /fdrGb| kf}8]n gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9866000985 

76 ;ljg kf}8]n gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/   

77 b]a]Gb| k|;fb vgfn gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/   

78 b]a]Gb| >]i7 gfoj kz' :jf:Yo k|fljlws ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/   

79 zf/bf e§/fO{ lkmN8 ;xfos ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9846440569 

80 dGh' s'df/L a'9f pBd ljsf; ;xhstf{ ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9864942122 

81 lutf~hnL pkfWofo pBd ljsf; ;xhstf{ ;xfos:t/ rf}yf}  s/f/ 9815626724 

82 gj/fh u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL 9846271719 

83 ;'ldqf l/dfn sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9826157850 

84 dlgiff u'?ª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL   

85 9s axfb'/ cfn] sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL 9816175890 

86 wg dfof lwdfn sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL 9846081428 

87 5lndfof u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9806789642 
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88 sNkgf u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9846226552 

89 ldgf u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9806502869 

90 cfs[lt u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9806503076 

91 dGh' k'g sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9805808950 

92 ;fg' yfkf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9846510398 

93 ;ld{nf la=s=;'gf/ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9816166740 

94 ;ld/ k|;fb pkfWofo sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9825165143 

95 dg dfof clwsf/L sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9846146391 

96 dfof cfn] sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9816164217 

97 ;fljqL yfkf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9846027408 

98 lutf kf}8]n 
sfof{no ;xof]uL 

>]0fL ljlxg s/f/ 
9846864744 

99 s[i0f s'df/L ;]g 7s'/L sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/ 9829115513 

100 zflns/fd ltlD;gf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL   

101 o'Stf u'?Ë sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg s/f/   

102 e/t >]i7 ;jf/L rfns 
 

s/f/ 9827131565 

103 s'n/fh dNn ;jf/L rfns 
 

s/f/ 9806789769 

104 /fd s'df/ >]i7 ;jf/L rfns 
 

s/f/ 9846053485 

105 g/]Gb| u'?Ë ;jf/L rfns  s/f/ 9817140116 

106 /fdz/0f sfsL{ gu/ k|x/L ;xfos lg/LIfs   s/f/ 9814179359 

107 a'l4 axfb'/ e'h]]n gu/ k|x/L hjfg 
 

s/f/ 9842418266 

108 ;'s gf/fo0f >]i7 gu/ k|x/L hjfg 
 

s/f/ 9816140073 

109 z'lznf >]i7 gu/ k|x/L hjfg 
 

s/f/ 9826100094 

110 ;/f:jtL 3tL{ gu/ k|x/L hjfg 
 

s/f/ 9816189439 

111 x'dfb]jL e§/fO{ ;fdflhs kl/rfns  s/f/ 9846014268 

112 ch'{g kl/of/ ;jf/L rfns 
 

s/f/ 9814181101 

113 a]n axfb'/ kl/of/ ;x rfns  
 

s/f/ 9804120904 

114 k|]d axfb'/ g]kfnL ;x rfns 
 

s/f/ 9824183317 
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स्वास्थ शाखा ऄन्तरगत कायवरत कमवचारीहरु  

l;=g= sd{rf/Lsf] gfd y/ kb >]0fL÷tx 
kbk"lt{sf] 

lsl;d 
;Dks{ g+= 

१ 9fn axfb'/ yfkf hg:jf:Yo lgl/Ifs clws[t:t/ 5f}6f} स्थार्ी  9856053339 

२ nIdL l;Ub]n l;=c=g=dL= ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9846657697 

३ cl:dtf ;'j]bL x]Ny cl;i6]07 ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9869869231 

४ gj/fh uf}td x]Ny cl;i6]08 ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9856075604 

५ kfj{tL kf}8]n sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार 9840564624 

६ 
b'uf{ clwsf/L 

ltldlN;gf 

hg:jf:Yo lgl/Ifs clws[t:t/ 5f}6f} 
स्थार्ी  9856042472 

७ dfntL l;Ub]n jfUn] l;=c=g=dL= ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9846621500 

८ ljGb' s'Fj/ c=g=dL= ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9816183981 

९ dg axfb'/ yfkf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg स्थार्ी  9846202275 

१० alatf >]i& c=g=dL ;xfos rf}yf]  स्थार्ी  9846110047 

११  ससु्भा थाऩा  ल्माव अ. ;xfos rf}yf]  स्थार्ी  9846864129 

१२ ;'s dfof /fgf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार 9810324930 

१३ k|ltIff cfn]  dl*sn clws[t clws[t:t/ cf7f}  करार 9841226633 

१४ kfj{tL ljZjsdf{ c=x]=a= ;xfos rf}yf] स्थार्ी  9806587250 

१५ lzj s'df/L dxt c=g=dL ;xfos rf}yf] स्थार्ी  9841843138 

१६ ;'idf clwsf/L c=x]=a= ;xfos rf}yf] स्थार्ी  9846003043 

१७ ;'lgtf l;Ub]n c=g=dL ;xfos rf}yf]  करार 9815124594 

१८ ;'lgn >]i& Nofa cl;i^]G^ ;xfos rf}yf]  करार 9845632357 

१९ k'hf ;fksf]^f c=g=dL ;xfos rf}yf]  करार 9813692611 

२० ;fljqL >]i& /fgf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार 9806719359 

२१ श्री बरु वहादयु घती का स >]0fL ljlxg करार 9805875852 

२२ श्री ज्मोतत प्रसाद ऩौडेर का स >]0fL ljlxg करार 9815156585 

२३ b'uf{ lji6 l;=c=g=dL=lgl/Ifs clws[t 5}6f}+ स्थार्ी  9819134104 
२४ l/ofh cG;f/L c=x]=a= ;xfos rf}yf] स्थार्ी  9865360808 

२५ jljtf e6\/fO{ c=g=dL= ;xfos rf}yf] स्थार्ी  98460036591 

२६ lzj s'df/L ;fx c=g=dL= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  984848066 

२७ lagf]b u'?~ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार 9816141115 

२८ ladnf zdf{ c=x]=a= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9846394240 

२९ led;]g zfx c=x]=a= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9867680850 

३० slatf a/fn c=g=dL= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9846510345 
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३१ u+uf lj=s c=g=dL= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9847271842 

३२ l;tf v*\sf sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार 9819105519 
३३ /fd rGb| clwsf/L c=x]=a= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9866009487 
३४ nIdL e'h]n c=g=dL= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9817243560 

३५ l/tf b]jL If]qL c=x]=a= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9846606355 

३६ ;'h' yfkf c=g=dL= ;xfos rf}yf] करार 9846471835 

३७ sljtf cfrfo{ e§/fO{ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार (*$^)*&)&% 

३८ s[i0f s'df/L yfkf c=x]=a= ;xfos kfrf}+ स्थार्ी  9847655881 

३९ leds'df/L u'?Ë l;=c=g=dL= ;xfos kfFrf} स्थार्ी  9846227508 

४० cd[tf yfkf c=g=dL ;xfos rf}yf]  करार (*@$)(^%!! 

४१ ^]s s'df/L u'?~ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार (*@&!!!()@ 

४२ श्री ववन्द ुथाऩा  अ न तभ  ;xfos rf}yf]  करार 9814111457 

४३ श्री तगउभामा ऩाईजा का स >]0fL ljlxg करार 9806576174 

४४ श्री ददऩेन्र थऩतरमा  हे अ  ;xfos kfFrf} करार 9860706057 

४५ श्री ताया भगय का स >]0fL ljlxg करार 9817151582 

४६ श्री सॊतगता कुभायी मादव अ न तभ  ;xfos kfFrf} करार 9869283379 

४७ श्री आयती देवी कडेर  अ न तभ  ;xfos rf}yf]  करार 9806561349 

४८ श्री ववक्रभ थाऩा भगय  का स >]0fL ljlxg करार 9806547706 

४९ श्री भतनष शे्रष्ठ हे अ  ;xfos kfFrf} करार 9846705138 

५० श्री ससु्स्भता ढकार  का स >]0fL ljlxg करार 9846839045 

५१ श्री सन्देश थाऩा  हे अ  ;xfos kfFrf} करार 9866013379 

५२ श्री सजृना ढकार  अ न तभ  ;xfos rf}yf]  करार 9814175723 

५३ श्री स्शरा भहत थाऩा  का स >]0fL ljlxg करार 9846510796 

५४ श्री सपर आरे हे अ  ;xfos kfFrf} करार 9806719359 

५५ श्री रुवी थाऩा  अ न तभ  ;xfos rf}yf]  करार 9846641533 

५६ श्री प्रतभरा सवेुदी  का स >]0fL ljlxg करार 9841559971 

५७ l;tf l;Ub]n अ न तभ  ;xfos rf}yf]  करार (*$^^%!)$& 

५८ ;/:jtL >]i7 sf=;= 
>]0fL ljlxg करार (*$$!#*%@^ 

५९ ldgf kf]v|]n c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9846579613 

६० cK;/f dxt sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार (*@%$$%&(# 

६१ klaqf >]i& c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9866003671 

६२ 
e/t s'df/L /]ZdL du/ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg करार (*@%$$%&(# 
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६३ df]xDab lr/fu c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9805843341 

६४ ldg' lj=s sf=; 
>]0fL ljlxg करार (*!$!@@&#* 

६५ jfa'/fd jfUn] c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9846909825 

६६ 
l;tf b]jL ltjf/L 

(sfn 
sfof{no ;xof]uL 

>]0fL ljlxg 
करार 9814109736 

६७ श्री ddtf थाऩा  c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9816187167 

६८ lblksf yfkf c=g=dL ;xfos rf}yf]  करार 9824141348 

६९ dG;' vf* &s'/L  c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 9816114679 

७० lkdnf dxt cfn] sf=; 
>]0fL ljlxg करार 9825138451 

७१ c+l;nf u'?~ :6fkm g;{ 
;xfos kfFrf} करार 9814151653 

७२ ;ljgf lj=s= :6fkm g;{ 
;xfos kfFrf} करार 9819194309 

७३ lji)f' lh=l^= sf=; 
>]0fL ljlxg करार 9841696672 

७४ nId)f >]i& P=rfns 
  करार 9825147452 

७५ zf]letf ;fksf]^f c=x]=j ;xfos rf}yf]  स्थार्ी  9846103916 

७६ cfzf >]i& c=x]=j ;xfos rf}yf]  करार 
(*)%*$##$! 

७७ 
ddtf >]i7 c=g=dL ;xfos rf}yf]  करार 

(*!%!&^!*) 

७८ nIdL u'?~ sf=; 
>]0fL ljlxg करार 

(*)^&!!)(@ 
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u=# -अन्तरिम संगठन संिचना_ 

 

 

 

3= lgsfoaf6 k|bfg ul/g] ;]jf, nfUg] b:t'/ / cjlw 

तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

क) भवहरा, फारफातरका, अऩाॊगता तथा जेष्ठ नागरयक सम्फन्धी 

१ 
जेष्ठ नागरयक 

ऩरयचमऩत्र 
प्रदान 

साभास्जक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

साभास्जक 
ववकास 
शाखा  

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको व्महोया खरेुको 
तनवेदन ऩत्र 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. ऩासऩोटम साइजको २ प्रतत पोटो 
4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

5. स्थामी फसोफास खरेुको प्रभाण 

अन्म आवश्मक कागज प्रभाणहरु 

 

 

 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

२ 

अऩाङ्गता 
ऩरयचमऩत्र 
प्रदान 

 
 

 

नगय उऩ 
प्रभखु 
/साभास्जक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

साभास्जक 
ववकास 
शाखा  

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको व्महोया खरेुको 
तनवेदन ऩत्र 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ वा जन्भ 
दतामको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस 

4. स्थामी फसोफास खरेुको प्रभाण 

5. सम्फस्न्धत स्चवकत्सकको तसपारयस 

6. नागरयकताको प्रतततरवऩ वा जग्गा धनी 
प्रभाण ऩजुाम 

7. फारफातरका बए तनजको जन्भ दताम तथा 
अतबबावक वा सॊयऺकको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

8. ऩासऩोटम साइजको पोटो – २ प्रतत 

9. अऩाङ्गता देस्खने पोटो - १ प्रतत (सम्बव बए 
सम्भ) 

10. नगय स्तयीम अऩाॊगता सभन्वम सतभततको 
तनणमम 

अन्म आवश्मक कागज प्रभाणहरु 

वडाफाट 
तसपारयस 
प्राप्त बई 
अऩाॊगता 
सम्फन्धी 
स्थानीम 
सभन्वम 
सतभततफाट 
तनणमम 
बएको 
तभततरे ३ 
ददन तबत्र 

तन्शलु्क 

 

ख) कृवष सेवा सम्फन्धी 

१ 

कृवष सभूह 

दताम तथा 
नवीकयण 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूहको तनवेदन वा ऩत्र 

2. प्रस्ताववत सभूहको ववधान 

3. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

4. काममसतभततका सदस्महरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

5. सभूहका सदस्महरूरे दताम गनमको रातग 

गयेको तनणममको प्रतततरवऩ 

6. सभूहको नवीकयणका रातग साववकको 
स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम वा स्जल्रा 
ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको बए सो को 
प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा दताम बएको 
बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

7. अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सस्चवको २/२ 

प्रततपोटो 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

२ 

भरखाद, 
कृवष पभम 
तथा कृवष 
साभग्री 
तफके्रता दताम 
तथा 
नवीकयण 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु  

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. पभमको नवीकयणका रातग साववकको 
स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम वा स्जल्रा 
ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको बए सो को 
प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा दताम बएको 
बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. सञ्चारकहरूको २/२ प्रतत पोटो 
9. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

10. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

11. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

३ 
कृवष ऋण 
तथा अनदुान 
तसपारयस 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. साववकको स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम 

वा स्जल्रा ऩशू सेवा कामामरमभा दताम बएको 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

बए सो को प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा 
दताम बएको बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

9. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

10. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण  

अन्म आवश्मक कागजातहरु 

४ 
कृवष तफभा 
तसपारयस 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. साववकको स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम 

वा स्जल्रा ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको 
बए सो को प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा 
दताम बएको बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

9. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

10. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण 

11. ऺतत बएको वववयण देस्खने प्रभाण वा 
प्राववतधकको तनयीऺण प्रततवेदन  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

५ 
कृवष 
सम्फन्धी 
प्राववतधक 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन ऩत्र वा 
टेतरपोन वा भौस्खक जानकायी 

जानकायी 
प्राप्त 
बएऩतछ 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

सेवा तरुुन्तै 

६ 

कृवष सेवा 
सम्फन्धी 
अन्म 
तसपारयस 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

कृवष ववकास 
शाखा 
 

 

1. कुन प्रकायको तसपारयस आवश्मक ऩने हो, 
सो व्महोया खरेुको तनफेदन 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र 

सम्फस्न्धत तसपारयसको रातग आफश्मक अन्म 

कागजातहरु 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

ग) ऩश ुसेवा सम्फन्धी 

१ 

ऩश ुऩन्छी 
सभूह दताम 
तथा 
नवीकयण 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुसेवा 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूहको तनवेदन वा ऩत्र 

2. प्रस्ताववत सभूहको ववधान 

3. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

4. काममसतभततका सदस्महरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

5. सभूहका सदस्महरूरे दताम गनमको रातग 

गयेको तनणममको प्रतततरवऩ 

6. सभूहको नवीकयणका रातग साववकको 
स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम वा स्जल्रा 
ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको बए सो को 
प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा दताम बएको 
बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

7. अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सस्चवको २/२ प्रतत 
पोटो 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

२ 

ऩश ुऩन्छी 
ऩारन पभम 
तथा ऩश ु
सेवा साभग्री 
तफके्रता दताम 
तथा 
नवीकयण 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. पभमको नवीकयणका रातग साववकको 
स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम वा स्जल्रा 
ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको बए सो को 
प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा दताम बएको 
बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. सञ्चारकहरूको २/२ प्रतत पोटो 
9. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

10. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

11. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

को 
बोतरऩल्ट 

३ 

ऩश ुऩन्छी 
सम्फन्धी 
ऋण तथा 
अनदुान 
तसपारयस 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको 
प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. साववकको स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम 

वा स्जल्रा ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको 
बए सो को प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा 
दताम बएको बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

9. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

10. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण  

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

४ 
ऩश ुऩन्छी 
तफभा 
तसपारयस 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

1. सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन वा 
ऩत्र 

2. प्रस्ताववत पभमको प्रफन्धऩत्र वा प्रस्ताव 

3. ऩरयमोजनाको प्रस्ताव 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

5. पभम सञ्चारकहरूको नागरयकताको  
प्रतततरवऩ 

6. ववके्रताको प्रभाणऩत्र 

7. साववकको स्जल्रा कृवष ववकास कामामरम 

वा स्जल्रा ऩश ुसेवा कामामरमभा दताम बएको 
बए सो को प्रतततरवऩ तथा नगयऩातरकाभा 
दताम बएको बए दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

9. व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

10. फहारभा फसेको बए फहारको सम्झौता 
ऩत्रको प्रतततरवऩ य फहार कय ततयेको 
प्रभाण 

11. ऺतत बएको वववयण देस्खने प्रभाण वा 
प्राववतधकको तनयीऺण प्रततवेदन  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

५ 

ऩश ुऩन्छी 
सम्फन्धी 
प्राववतधक 
सेवा 

ऩश ुववकास 
शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

सम्फस्न्धत सभूह/ व्मस्िको तनवेदन ऩत्र वा 
टेतरपोन वा भौस्खक जानकायी 

जानकायी 
प्राप्त 
बएऩतछ 
तरुुन्तै 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

६ 
ऩश ुऩन्छी 
उऩचाय सेवा 

ऩश ुववकास 
शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

तफयाभी ऩश ुऩन्छीराई ऩश ुसेवा केन्रभा 
ल्माउन ुऩने वा केन्रभा ल्माउन सम्बव नबएभा 
उऩचायका रातग शाखाभा अनयुोध गनुमऩने  

जानकायी 
प्राप्त 
बएऩतछ 
तरुुन्तै 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

७ 
गोफय 
ऩयीऺण 

ऩश ुववकास 
शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

प्राववतधक वहसाफरे उऩमिु हनुे गयी ऩयीऺण 
गरयने गोफय सॊकरन गयी शाखाभा ल्माउनऩुने 
। 

गोफयको 
नभनुा प्राप्त 
बएऩतछ 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

 तरुुन्तै 

८ 
भाईनय 
सजमयी 

ऩश ुववकास 
शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

सानाततना घाउ खवटयाको भाईनय सजमयी 
शाखाफाट उऩरब्ध हनु सक्ने  

जानकायी 
प्राप्त 
बएऩतछ 
तरुुन्तै 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

९ 

ऩश ुऩन्छी 
सेवा 
सम्फन्धी 
अन्म 
तसपारयस 

ऩश ुववकास 
शाखा 
प्रभखु 

ऩश ुववकास 
शाखा 
 

 

1. कुन प्रकायको तसपारयस आवश्मक ऩने हो, 
सो व्महोया खरेुको तनफेदन 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र  

सम्फस्न्धत तसपारयसको रातग आफश्मक अन्म 
कागजातहरु 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

१० 

भतृ फेफारयसे 
ऩश ु

व्मवस्थाऩन 

वातावयण 
शाखा  

वातावयण 
शाखा 

1. आवश्मक सूचना 
भतृ फेफारयसे ऩश ुपेरा ऩयेको जानकायी 

जानकायी 
प्राप्त 
बएऩतछ 
तरुुन्तै 

तन्शलु्क 

घ) घय नक्सा सम्फन्धी 

१ 

 

 

 

 

 

नमाॉ घय 
नक्सा दताम 
य नक्सा 
ऩास (स्लरन्थ 
रेबर 
सम्भको 
अस्थामी 
इजाजत) 
 

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. नक्सा ऩास दयखास्त पायाभ 

2. नगयऩातरकाको याजस्व शाखाभा नक्सा 
ऩास दयखास्त पायाभ खरयदका रातग 
तोवकएको दस्तयु फझुाएको यतसद 

3. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

4. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको प्रतततरवऩ 

5. चारूआ.व.कोसम्ऩस्ि कय/  भारऩोत ततयेको 
यतसद 

6. वकिा नॊ. स्ऩष्ट बएको नाऩी नक्सा (ब्र ु
वप्रन्ट) को सक्कर प्रतत 

7. तरस्खत यस्जस्रेसन ऩासको प्रतततरवऩ 

8. जग्गा कुनै तनकामभा तधतोको रूऩभा 
याखेको बए सम्फस्न्धत तनकामको स्वीकृतत 
ऩत्र 

9. फाटो स्ऩष्ट नबएभा लरट यस्जस्टय उताय 

10. वायेस याखी नक्सा ऩास गनुमऩने बएभा 

 

४5 ददन 
तबत्र 

आतथमक ऐन 
अनसुाय  

 



- 24 - 
 

तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

वायेसनाभा य वायेसको नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ    

11. न.ऩा.भा सूचीकृत तडजाइनयद्वाया आफ्नो 
नेऩार ईस्न्जतनमरयङ काउस्न्सर (NEC 
सवटमवपकेट) सवहत नगयऩातरकाफाट 

तनधामरयत भाऩदण्ड अनसुाय नक्सा तमाय गयी 
अनराईन (ई.वव.वऩ.एस.) प्रवववष्ट गयी सो 
को सक्कर प्रतत । 

12. घय तनभामणका रातग नक्साभा फाटो स्ऩष्ट 
नबएभा सम्फस्न्धत वडाफाट चरनचल्तीको 
फाटोको तसपारयस ऩत्र । 

13. सूचनाको म्माद तबत्र दावी ववयोध नआएभा, 
तोवकएको म्माद ऩयुा बएऩतछ सम्फस्न्धत 

जग्गाभा सम्फस्न्धत वडा सस्चव वा तनजरे 

तोकेको प्रतततनतधरे सम्फस्न्धत जग्गाधनी य 
वडा प्रतततनतधको योहफयभा साध सतधमायको 
योहफयभा सजमतभन भचुलु्का गयाई सम्फस्न्धत 
शाखाभा ऩेश गने । 

14. प्राववतधक दृवष्टरे उि घय नक्साऩास गनम 
उऩमिु यहेको नयहेको फाये स्थरगत रूऩभा 
गई प्रततवेदन ददएऩतछ भात्र वडा कामामरमरे 

घय नक्साऩासका रातग नगयऩातरकाभा 
तसपारयस गने | 

१७. अन्म आफश्मक कागजातहरु 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

२ 
स्लरन्थ 
रेबर 
बन्दाभातथको 

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन 

2. स्लरन्थ रेबरसम्भको इजाजतको प्रतततरवऩ 

3. सम्फस्न्धत वडाभा काभकाज गनम तोवकएको 

१५ ददन 
तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

घय 
तनभामणको 
स्थामी 
इजाजत 

नक्सा शाखा 
प्रभखु 

प्राववतधक कभमचायी अनभुतत तरए अनसुायको 
घय तनभामण बएको स्थामी अनभुतत ददन े

तसपारयस गयेको स्थरगत प्रततवेदन 

4. स्लरन्थ रेबरसम्भ बएको काभको प्रगतत 

देस्खने कस्म्तभा २/३ तपम को यॊगीन पोटो 
5. जग्गाधनी  प्रभाण ऩजुामको सक्कर य प्रतततरवऩ 

6. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

7. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्ि कय चिुा 
प्रभाणऩत्र य यतसदको प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

३ तल्रा थऩ  

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन 

2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

4. जग्गाधनी  प्रभाण ऩजुामको सक्कर य प्रतततरवऩ 

5. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्ि कय चिुा 
प्रभाणऩत्र य यतसदको प्रतततरवऩ 

6. स्वीकृत घय नक्साको सक्कर  

7. स्थामी इजाजत प्रभाणऩत्रको सक्कर य 
प्रतततरवऩ 

8. न.ऩा.भा सूचीकृत तडजाइनयद्वाया आफ्नो 
नेऩार ईस्न्जतनमरयङ काउस्न्सर (NEC 
सवटमवपकेट) सवहत नगयऩातरकाफाट 
तनधामरयत भाऩदण्ड अनसुाय तल्रा थऩको 
नक्सा तमाय गयी अनराईन (ई.वव.वऩ.एस.) 
प्रवववष्ट गयी सो को सक्कर प्रतत । 

9. वकिा नॊ. स्ऩष्ट बएको नाऩी नक्सा (ब्र ु
वप्रन्ट) को सक्कर प्रतत 

10. तल्रा थऩ गनम सवकने प्राववतधक प्रततवेदन 
। 

11. घयधनीको २ प्रतत ऩासऩोटम साइजको पोटो 
अन्म आफश्मक कागजातहरु 

४५ ददन 
तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

४ 

घय तनभामण 
सम्ऩन्न 
प्रततवेदन 

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन 

2. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको प्रतततरवऩ 

3. बवन तनभामण स्थामी  इजाजतऩत्रको प्रतततरवऩ 

१५ ददन 
तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

 प्रभखु 4. स्वीकृत नक्साको प्रतततरवऩ 

5. सम्फस्न्धत वडाभा काभकाज गनम तोवकएको 
प्राववतधक कभमचायीको अनभुतत तरए 

अनसुायको घय तनभामण बएकोरे स्थामी 
अनभुतत ददन तसपारयस गयेको स्थरगत 

प्रततवेदन 

6. त्मस्तो प्रततवेदनको आधायभा सम्फस्न्धत 

ईस्न्जतनमयरे सभेत गयेको तसपारयस 

7. घय सम्ऩन्न बएको देस्खने कस्म्तभा ४ तपम फाट 

स्खस्चएका यॊगीन पोटोहरू 

8. घयधनीको २ प्रतत ऩासऩोटम साइजको पोटो 
9. बवन भाऩदण्ड फभोस्जभ तनभामण बएको 

प्राववतधक प्रततवेदन 

10. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्ि कय चिुा 
यतसद प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

५ 

घय नक्सा 
नाभसायी 
 
 
 

 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन 

2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

4. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको सक्कर य प्रतततरवऩ 

5. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्ि कय चिुा 
प्रभाणऩत्र य यतसदको प्रतततरवऩ 

6. स्वीकृत घय नक्साको सक्कर  

7. स्थामी इजाजत प्रभाणऩत्रको सक्कर य 
प्रतततरवऩ 

8. याजीनाभाको सक्कर य प्रतततरवऩ 

9. अॊशफण्डा बएको बए अॊशफॊडाको सक्कर य 
प्रतततरवऩ 

10. भारऩोत कामामरमभा गरयएको जग्गा 
यस्जषे्डसनको प्रतततरवऩ (याजीनाभा तरखत) 

11. वकिा नॊ. स्ऩष्ट बएको नाऩी नक्सा (ब्र ु
वप्रन्ट) को सक्कर प्रतत 

12. घयधनीको २ प्रतत ऩासऩोटम साइजको पोटो 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ३ 
ददन तबत्र 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

६ 

नक्सा 
सॊशोधन 

 

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन 

2. सॊशोधन गनुमऩने नक्साको सक्कर ४ प्रतत 

3. ऩास बएको ऩयुानो नक्साको प्रतत 

4. तनभामण इजाजतऩत्रको प्रतततरवऩ 

5. चारूआ.व. सम्भसम्ऩिी कय फझुाएको 
यतसदको प्रतततरवऩ 

6. न.ऩा.भा सूचीकृत तडजाइनयद्वाया आफ्नो 
नेऩार ईस्न्जतनमरयङ काउस्न्सर (NEC 
सवटमवपकेट) सवहत नगयऩातरकाफाट 
तनधामरयत भाऩदण्ड अनसुाय सॊशोतधत 
नक्साको तडजाइन तमाय गयी अनराईन 
(ई.वव.वऩ.एस.) प्रवववष्ट गयी सो को सक्कर 
प्रतत । 

7. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको सक्कर य प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

७ 
घय नक्सा 
प्रतततरवऩ 
प्रभास्णत 

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन  

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको प्रतततरवऩ 

4. नक्साऩास प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

5. चारूआ.व. सम्भ सम्ऩस्ि कय फझुाएको 
यतसदको प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ३ 
ददन तबत्र  

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

८ 
घय नक्सा 
नवीकयण  

ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
/बवन तथा 
नक्सा शाखा 
प्रभखु 

बवन तथा 
नक्सा शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन  

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुामको प्रतततरवऩ 

4. नक्साऩास प्रभाणऩत्रको सक्कर प्रतत 

5. चारूआ.व. सम्भसम्ऩिी कय फझुाएको 
यतसदको प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ३ 
ददन तबत्र 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

ङ) मोजना सम्फन्धी 

१ 

उऩबोिा 
सतभततसॉग 
मोजना 

प्रशासन/मोज
ना/ ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 

 
 

मोजना तथा 

1. मोजना सम्झौताका रातग उऩबोिा 
सतभततको तपम फाट तनवेदन 

2. मोजनाको प्राववतधक रागत ईस्स्टभेट 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ १ 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

सम्झौता 
तथा ऩेश्की 
प्रदान 

 
 
 
 
 
 

 

शाखा प्रभखु 

 
 
 
 
 
 

 

ऩवुामधाय 
ववकास 
शाखा 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. तनवामस्चत वडा जन प्रतततनतधको योहफयभा 
सयोकायवारा ऩऺहरू सवहतको 
बेराफाटउऩबोिासतभतत तथा अनगुभन 
सतभतत गठन गयेको तनणममको प्रतततरवऩ 

4. उऩबोिा सतभतत गठनभा कस्म्तभा ३३ 
प्रततशत भवहरा सहबातगता सतुनस्चितत बएको 
हनुऩुने साथै उऩबोिा सतभतत सभावेशे 
हनुऩुने 

5. सॊगदठत सॊघसस्था, सभूह, क्रफ सतभतत 
आदद जस्ता आतधकारयक सॊस्थाद्वाया 
कामामन्वमन गरयने मोजना बएभा सतभततको 
फैठकको तनणमम प्रतततरवऩ 

6. अध्मऺ, सस्चव य कोषाध्मऺ ऩदभध्मे १ 
ऩद भवहरा हनुऩुने 

7. उऩबोिा सतभततको छाऩ 

8. उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरूको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

9. सम्झौताको रातग सम्फस्न्धत वडा 
कामामरमको तसपारयस 

10. तनभामणको वववयण य रागत सहबातगता 
सम्फन्धी तनणमम प्रतततरवऩ 

11. उऩबोिा सतभततको नाभभा फैंक खाता 
खोल्नका तनस्म्त फढीभा तीन जना ( एक 
भवहरा सवहत ) ऩदातधकायीहरूको सॊमिु 
दस्तखतफाट सॊचारन गने गयी फैंकको 
नाभ सभेत उल्रेख बएको तनणममको 
सतभततको खाता सॊचारकको 2/2 प्रतत 
ऩासऩोटम साइजको पोटो, नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

12. ठेक्काफाट हनुे काभको हकभा फोरऩत्र 
सतभततको तनणमम, तनभामण व्मवसामीको 
तनवेदन य तोवकए फभोस्जभको 
काममसम्ऩादन जभानत  

13. भोतफराईजेसन ऩेश्कीको हकभा ऩेश्की 
यकभ फयाफयको फैक जभानत 

ददन तबत्र   

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

14. ठेक्का सम्फन्धी अन्म कुयाहरूको हकभा 
फोरऩत्र सम्फन्धी कागजात य सम्झौता 
फभोस्जभ हनुे । 

15. अन्म आफश्मक कागजातहरु  
 

 

२ 
यतनङ तफर 
तथा अस्न्तभ 
तफर बिुानी 

नगय उऩ 
प्रभखु/ मोजना 
तथा ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

मोजना तथा 
ऩवुामधाय 
ववकास 
शाखा 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. मोजनाको यतनङ तफर बिुानी वा अस्न्तभ 
बिुानीका रातग उऩबोिा सतभततको 
तपम फाट सतभततको तनणममसवहत तनवेदन 

2. सम्फस्न्धत मोजना हेने प्रातफतधकफाट यतनङ 
तफर वा कामम सम्ऩन्न प्रततवेदन  

3. यतनङ तफर वा अस्न्तभ बिुानीका रातग 
सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस 

4. खचमका प्रभास्णत तफर-बयऩाईहरू 

5. मोजनाको सावमजतनक ऩयीऺण प्रततवेदन  

6. उऩबोिा सतभतत य अनगुभन सतभततको 
फैठकफाट तनभामण कामम सम्ऩन्न बएको बन्ने 
व्महोयाको तनणमम प्रतततरवऩ 

7. आमोजना सूचना ऩाटी (होतडङ फोडम) को 
पोटो 

8. काभ सरुु हनु ुऩूवमको, काभ हुॉदै गयेको य 
काभ सवकए ऩतछको झरक देस्खने 
पोटोहरू 

9. खचमको ववर बऩामईहरू रू.१००० य (वा 
सो बन्दा भातथ रु २०००० फीस हजाय 
सम्भ लमान तफर य सो  बन्दा भातथको 
हकभा भ्माट (VAT)  ववर अतनवामम हनु ु
ऩनेछ ।  

10. काभदायको ज्माराको रातग डोय हास्जय 
पायभ (प्रभास्णत)।  

11. साभान ढुवानी गयेको गाडीको ववर फकु य 
चारक अनभुतत ऩत्र, तनभामण व्मवसामी, 
पभम, सॊस्था य कम्ऩनीको हकभा रु 
२००००। फीस हजाय बन्दा भातथको 
यकभको हकभा कय ववजक भ्माट तफर  

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

 
 
 
 
 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

नै ऩेश गनुमऩनेछ। बऩामई भान्म हनुे छैन 
।  

12. ठेकाफाट हनुे काभको हकभा यतनङ तफर, 
प्राववतधक प्रततवेदन, कामम सम्ऩन्न प्रततवेदन 
य नगयस्तरयम अनगुभन सतभततको 
तसपारयस फभोस्जभ हनुे । 

13. मोजनाको म्माद थऩ गनुमऩने बएभा म्माद 
सवकन ुबन्दा ७ ददन अगावै कायण य 
आधाय सवहतको तनभामण व्मवसामीको 
तनवेदन तथा उऩबोिा सतभततको हकभा 
सतभततको तनणमम तथा वडा कामामरमको 
तसपारयस साथ म्माद थऩका रातग ऩेश बई 
म्माद थऩ गने तनणमम बएको हनुऩुने ।  

14. अन्म आफश्मक कागजातहरु 
 

 

३ 
धयौटी वपताम 

 

मोजना तथा 
ऩवुामधाय 
ववकास शाखा 
शाखा प्रभखु/ 
आतथमक 
प्रशासन शाखा 
प्रभखु  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

मोजना तथा 
ऩवुामधाय 
ववकास 
शाखा/ 
आतथमक 
प्रशासन 
शाखा  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. धयौटी वपताम सम्फन्धी तनवेदन ऩत्र 

2. उऩबोिा सतभततको हकभा सम्फस्न्धत 
वडाको काभ सम्ऩन्न बएको तसपारयस 

3. ठेक्काफाट तनभामण कामम बएको बए 
सम्झौताभा उल्रेख बए सोही फभोस्जभ य 
नबएको हकभा सावमजतनक खरयद 
ऐन/तनमभानसुाय  

4. सम्ऩन्नबएको काभ भभमत सम्बाय 
अवतधसम्भ दरुुस्त बएको प्रातफतधक 
प्रततफेदन 

5. बिुानी आ.व.को आन्तरयक याजस्व 
कामामरमवाट जायी बएको कय चिुा 
प्रभाणऩत्र य भ.ुअ.क. सभामोजन ऩत्रका 
प्रतततरवऩ 

6. अन्म आफश्मक कागजातहरु 
 
 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

 

४ 

 

ऩूवामधाय 
फाहेकका 
प्रवधमनात्भक 
मोजना तथा 
काममक्रभहरू
को सम्झौता, 
ऩेश्की तथा 
अस्न्तभ 
बिुानी 

सम्वस्न्धत 
शाखा प्रभखु य 
वडा सस्चव  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

काममक्रभ 
सञ्चारन गने 
सम्वस्न्धत 
शाखा य 
वडा 
कामामरम 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. काममक्रभ सम्झौताका रातग सम्फस्न्धत 
सॊस्थाको सञ्चारक सतभततको तनणमम 
सवहतको तनवेदन 

2. काममक्रभ स्वीकृत बएको बन्ने व्महोयाको 
आतधकारयक तनणमम प्रतत 

3. नगयऩातरकाको स्वीकृत नम्सम फभोस्जभको 
काममक्रभको प्रस्ताव  

4. दताम बएको सॊस्थाको हकभा सॊस्थाको 
ववधान य ऩतछल्रो आ.व.को अस्न्तभ रेखा 
ऩयीऺण प्रततवेदन  

5. काममक्रभ सञ्चारनका रातग गरयने रागत 
सहबातगता सम्फन्धी वववयण 

6. ऩेश्की तरनऩुने बएभा ऩेश्की  ऩाऊॉ  बन्ने 
व्महोयाको तनवेदन 

7. काममक्रभ सम्ऩन्न बएऩतछ अस्न्तभ बिुानी 
भाग गदाम सॊस्थाको ऩत्र, काममक्रभ सञ्चारन 
बएको य सम्ऩन्न बएको झरक देस्खने 
पोटाहरु, नगयस्तरयम अनगुभन सतभततको 
तसपारयस य खचमको तेरयज तथा प्रभास्णत 
तफर बऩामईहरू ऩेश गनुम ऩनेछ । 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

कागजात 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र  

तन्शलु्क 

५ 
ववतबन्न 
प्रकायका 
तसपारयस 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु  

प्रशासन 
शाखा  

1. कुन प्रकायको तसपारयस आवश्मक ऩने हो, 
सो व्महोया खरेुको तनफेदन 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र  

4. सम्फस्न्धत तसपारयसको रातग आफश्मक 
अन्म कागजातहरु 

5. अन्म आफश्मक कागजातहरु 
 
 
 
 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

च) न्मावमक सतभतत सम्फन्धी 

१ 

स्थानीम 
सयकाय 
सॊचारन ऐन 
-2074 को 
दपा 
47(1) 
फभोस्जभ 
न्मावमक 
सतभतत 
सम्फन्धी 
सेवा 
सवुवधाहरू  

नगय उऩ 
प्रभखु 

न्मावमक 
सतभततको 
सस्चवारम 

1. काननु फभोस्जभ हकदैमा ऩगुेको व्मस्िको 
रयतऩवुमकको उजयुी तनवेदन 

2. नागरयकताको प्रभाणऩत्र 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र 

4. वडा स्तयफाट वववाद सभाधान तथा 
भेरतभराऩका रातग प्रमास बएको बए सो 
सम्फन्धी तनणमम तथा कागजातहरू  

5. उजयुी प्रकृततको आधायभा अन्म आवश्मक 
प्रभाण एवॊ कागजात 

6. प्रततवादी सॊख्मा फयाफयको उजयुीको 
प्रतततरवऩ  

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

दताम 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट, 
म्माद 
ताभेर 
शकु्रागण्ड
की नगय 
ऺेत्रभा 
भात्र बए 
३ ददन य 
सो बन्दा 
फावहय बए 
७ ददन 

वपल्ड 
रयऩोटम ऩेश 
गने सभम 
७ ददन   

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

२ 

स्थानीम 
सयकाय 
सॊचारन ऐन 
-2074 को 
दपा 
४7(२) 
फभोस्जभ 
न्मावमक 
सतभतत 
सम्फन्धी 

नगय उऩ 
प्रभखु 

न्मावमक 
सतभततको 
सस्चवारम 

1. काननु फभोस्जभ हकदैमा ऩगुेको व्मस्िको 
रयतऩवुमकको उजयुी तनवेदन 

2. नागरयकताको प्रभाणऩत्र 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र 

4. वडा स्तयफाट वववाद सभाधान तथा 
भेरतभराऩका रातग प्रमास बएको बए सो 
सम्फन्धी तनणमम तथा कागजातहरू  

दताम 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट, 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

सेवा 
सवुवधाहरू 

5. उजयुी प्रकृततको आधायभा अन्म आवश्मक 
प्रभाण एवॊ कागजात 

6. प्रततवादी सॊख्मा फयाफयको उजयुीको 
प्रतततरवऩ 

अन्म आफश्मक कागजातहरु 

म्माद 
ताभेर 
शकु्रागण्ड
की नगय 
ऺेत्रभा 
भात्र बए 
३ ददन य 
सो बन्दा 
फावहय बए 
७ ददन 

वपल्ड 
रयऩोटम ऩेश 
गने सभम 
७ ददन   

छ) स्शऺा मवुा तथा खेरकुद सम्फन्धी 

१ 

नमाॉ 
साभदुावमक 
ववद्यारम 
खोल्ने 
अनभुतत 

 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. शैस्ऺक सत्र शरुुहनुबुन्दा कस्म्तभा तीन 
भवहना ऩवहरा ववद्यारम सेवा ऺेत्रको 
बेरारे गयेको प्रततफद्धतासवहतको तोवकएको 
ढाॉचाभा तनवेदनऩत्र 

2. सम्फस्न्धत वडाको ववद्यारम सञ्चारन गने 
तसपारयस ऩत्र य प्रततफद्धता ऩत्र  

3. प्रस्तावना ऩत्र 

4. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको गठन 
बएको कागजात तथा सतभततको तनणमम 
प्रतततरवऩ तथा सञ्चारक सतभततका 
ऩदातधकायी तथा सदस्महरूको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

5. नस्जकका कस्म्तभा दईु ववद्यारमको 
सहभतत ऩत्र 

6. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ वा जग्गा बोगचरनको 

फढीभा ३ 
भवहना   

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय  
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

प्रभाणऩत्रको  प्रतततरवऩ 

7. स्शऺा ऐन तथा तनमभावरीरे तोकेको 
भाऩदण्ड ऩयुा बएको जानकायी ऩत्र वा 
तनवेदन 

8. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा घय 
फहार ततयेको यतसद 

9. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

10. ववद्यारम सञ्चारनभा आवश्मक जनशस्ि 
तथा बौततक ऩूवामधाय ऩयुा गयेको स्शऺा 
तनमभावरी २०७४ को अनसूुची–३ 
फभोस्जभको ऩयुा गयेको हनु ुऩने । 

11. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक, कभमचायीको 
सेवा सतम सम्फन्धी ववतनमभावरीको 
प्रतततरवऩ 

12. स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदन 

13. तोवकए फभोस्जभको अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

ऩनुचित्- नगयऩातरकाफाट हारराई नमाॉ 
साभदुावमक ववद्यारम खोल्ने नीतत नयहेको । 

२ 

नमाॉ 
सॊस्थागत 
ववद्यारम 
ववद्यारम 
खोल्ने 
अनभुतत 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत ववद्यारमको 
व्मवस्थाऩन/सॊचारन सतभततको तनणममको 
प्रतततरवऩ सवहतको तोवकएको ढाॉचाभा 
तनवेदनऩत्र 

2. सञ्चारक सतभततका ऩदातधकायी तथा 
रगानी कताम सदस्महरूको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

3. गठुी, कम्ऩनी वा सहकायी कुन प्रकृततको 
ववद्यारम सञ्चारन गने हो सो अनसुायको 
ववधान तथा ववतनमभावरीको प्रभास्णत 
प्रतततरवऩ 

4. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको ववद्यारम 
सञ्चारन गनम ददएको तसपारयस ऩत्र 

5. सॊस्थाको लमान दतामको प्रभाण ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

फढीभा ३ 
भवहना   

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
आतथमक ऐन 
अनसुाय  
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

6. सफै बन्दा नस्जकका दईु ववद्यारमको 
सहभतत ऩत्र 

7. स्शऺा ऐन तथा तनमभावरीरे तोकेको 
भाऩदण्ड ऩयुा बएको जानकायी ऩत्र वा 
तनवेदन  

8. ववद्यारम सञ्चारनभा आवश्मक जनशस्ि 
तथा बौततक ऩूवामधाय ऩयुा गयेको स्शऺा 
तनमभावरी २०७४ को अनसूुची–३ 
फभोस्जभको ऩयुा गयेको हनु ुऩने ।   

9. स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदन 

10. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

11. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

12. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

13. धयौटी याखेको फैंक तनस्साको प्रतततरवऩ 

14. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

15. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

16. नगयऩातरकाभा तनवेदन दस्तयु ततयेको 
यतसद 

तोवकए फभोस्जभको अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

३ कऺा थऩ 
स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. ववद्यारम व्मवस्थाऩन/ सॊचारक सतभततको 
तनणमम प्रतततरवऩ सवहत शैस्ऺक सत्र शूय 
हनुबुन्दा कस्म्तभा तीन भवहना अगावै 
तोवकएको ढाॉचाभा तनवेदन 

2. ववद्यारम स्थाऩनाको अनभुततऩत्र तथा 
सञ्चारन बइयहेको कऺासम्भको 

फढीभा दईु 
भवहना 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

अनभुततऩत्रको प्रतततरवऩ  

3. ववद्याथी सॊख्माको वववयण 

4. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

5. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस ऩत्र 

6. आवश्मक जनशस्ि तथा बौततक ऩूवामधाय 
ऩयुा बएको हनुऩुने 

7. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

8. स्थरगत अवरोकन तनयीऺण प्रततवेदन 

9. वावषमक आमकय ततयेको यतसद 

10. धयौटी याखेको फैंक तनस्साको प्रतततरवऩ 

11. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

12. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

13. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

४ तफषम थऩ 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु  

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. ववद्यारम व्मवस्थाऩन/ सॊचारक सतभततको 
तनणमम प्रतततरवऩ सवहत शैस्ऺक सत्र 
शरुुहनुबुन्दा कस्म्तभा तीन भवहना अगावै 
तोवकएको ढाॉचाभा तनवेदन 

2. ववषम थऩ गनुम ऩनामको कायण प्रष्ट बएको 
प्रस्तावना ऩत्र 

3. ववद्याथी सॊख्मा वववयण 

4. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

5. ऩूवामधायको अवस्था खरेुको वववयण 

फढीभा दईु 
भवहना 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

6. आवश्मक जनशस्ि वववयण 

7. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

8. स्थरगत अवरोकन तनयीऺण प्रततवेदन 

9. वावषमक आमकय ततयेको यतसद 

10. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

11. धयौटी याखेको फैंक तनस्साको प्रतततरवऩ 

12. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

13. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

५ 

ववधान तथा 
ववतनमभावरी 
सॊशोधन 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. गदुठमाय सतभतत तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन 
सतभततफाट बएको तनणमम प्रतततरवऩ 
सवहतको तोवकएको ढाॉचाभा तनवेदन ऩत्र 

2. ववधान तथा ववतनमभावरी ऩरयवतमन गनुम 
ऩनामको कायण खरेुको तीन भहरे 
पायाभसवहतको ऩत्र 

3. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

4. वावषमक आमकय ततयेको यतसद 

5. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

6. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

7. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

 

फढीभा एक 
भवहना 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

६ 

ववद्यारमको 
स्थान 
ऩरयवतमन 
अनभुतत 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. ववद्यारम व्मवस्थाऩन/ सॊचारक सतभततको 
तनणमम प्रतततरवऩ सवहत तोवकएको ढाॉचाभा 
तनवेदन ऩत्र 

2. सञ्चारक सतभततका ऩदातधकायी, रगानी 
कताम तथा सदस्महरूको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

3. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

4. सम्फस्न्धत स्थानीम तहहरू वा वडाहरूको 
तसपारयस ऩत्र (स्थान ऩरयवतमन बई जाने य 
आउने स्थानको) 

5. ववद्यारम स्थाऩनाको अनभुततऩत्र प्रतततरवऩ  

6. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

7. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

8. स्थरगत अवरोकन तनयीऺण प्रततवेदन 

9. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

10. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

11. वावषमक आमकय ततयेको यतसद 

12. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

13. तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

 

 

फढीभा ३ 
भवहना 

 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

७ 

ववद्यारमको 
नाभ तथा 
स्वातभत्व 
ऩरयवतमन 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. ववद्यारम व्मवस्थाऩन/ सॊचारक सतभततको 
तनणमम प्रतततरवऩ सवहत तोवकएको ढाॉचाभा 
तनवेदन ऩत्र 

2. सञ्चारक सतभततका ऩदातधकायी, रगानी 
कताम तथा सदस्महरूको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

3. कम्ऩनी यस्जस्टायको कामामरमफाट नाभ 
ऩरयवतमन वा स्वातभत्व ऩरयवतमन गरयएको 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ   

4. सञ्चारक सतभततका ऩदातधकायी तथा 
सदस्महरूको नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

5. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

6. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस ऩत्र  

7. ववद्यारम स्थाऩनाको अनभुततऩत्र प्रतततरवऩ  

8. शैस्ऺक गठुीको ववधान वा कम्ऩनीको 
प्रफन्धऩत्र तथा तनमभावरीको प्रतततरवऩ  

9. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

10. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

11. स्थरगत अवरोकन तनयीऺण प्रततवेदन 

12. वावषमक आमकय ततयेको यतसद 

13. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

फढीभा १ 
भवहना  

 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

14. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

15. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

16. तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

 

 

८ 

ऩूवम प्राथतभक 
तह सञ्चारन 
अनभुतत 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत ववद्यारमको 
व्मवस्थाऩन/सॊचारन सतभततको तनणममको 
प्रतततरवऩ सवहतको तोवकएको ढाॉचाभा 
तनवेदनऩत्र 

2. सञ्चारक सतभततका ऩदातधकायी, रगानी 
कताम तथा सदस्महरूको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ एवॊ शैस्ऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩ 

3. गठुी, कम्ऩनी वा सहकायी कुन प्रकृततको 
ववद्यारम सञ्चारन गने हो सो अनसुायको 
ववधान तथा ववतनमभावरीको प्रभास्णत 
प्रतततरवऩ 

4. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको ववद्यारम 
सञ्चारन गनम ददएको तसपारयस ऩत्र 

5. सॊस्थाको लमान दतामको प्रभाण ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

6. सफै बन्दा नस्जकका दईु ववद्यारमको 
सहभतत ऩत्र 

7. स्शऺा ऐन तथा तनमभावरीरे तोकेको 
भाऩदण्ड ऩयुा बएको जानकायी ऩत्र वा 
तनवेदन  

8. ववद्यारमभा काममयत स्शऺक तथा 
कभमचायीहरूको सेवा शयत ्सम्फन्धी 
ववतनमभावरीको प्रतततरवऩ 

9. ववद्यारम सञ्चारनभा आवश्मक जनशस्ि 
तथा बौततक ऩूवामधाय ऩयुा गयेको स्शऺा 
तनमभावरी २०७४ को अनसूुची–३ 
फभोस्जभको ऩयुा गयेको हनु ुऩने ।   

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ३ 
भवहना तबत्र 

 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

10. स्थरगत तनयीऺण प्रततवेदन 

11. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

12. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

13. धयौटी याखेको फैंक तनस्साको प्रतततरवऩ 

14. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

15. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

16. तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

 

 

९ 

कऺा 
आठको 
ववद्याथीको 
नाभ थय 
तथा जन्भ 
तभतत 
सॊशोधन 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको तनवेदन ऩत्र 

2. जन्भ दताम प्रभाण ऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. ववद्यारमको तसपारयस ऩत्र 

4. सम्फस्न्धत ववद्याथीको शैस्ऺक प्रभाणऩत्र/ 
सक्कर ग्रडे तसट 

5. फाफ ुआभाको नागरयकताको प्रतततरवऩ 

6. दस्तयु ततयेको यतसद 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 

१० 

स्शऺक 
सरुवा 
तसपारयस 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. स्शऺा तनमभावरी अनसुाय तोवकएको 
ढाॉचाभा आवेदन 

2. ववद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको तनणममको 
प्रतततरवऩ 

3. ववद्यारमको तसपारयस ऩत्र 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ३ 
ददन तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

११ 

कऺा 
आठको ग्रडे 
तसट/ 
प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. प्रतततरवऩ आवश्मक ऩनामको कायण खरेुको 
तनवेदन 

2. सक्कर प्रभाण ऩत्रको प्रतततरवऩ वा प्रभाण 
ऩत्र जायी गने सॊस्थाको तसपारयस ऩत्र 

3. प्रतततरवऩ दस्तयु ततयेको यतसद 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 

१२ 
ववतबत्र 
तसपारयस 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. तसपारयस आवश्मक ऩनामको कायण खरेुको 
तनवेदन ऩत्र/ववद्यारमको ऩत्र 

2. तनवेदन दस्तयु ततयेको यतसद 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 

१३ 

तनवसृ्िबयण 
तसपारयस 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत स्शऺकको तनवेदन ऩत्र 

2. ववद्यारम स्शऺक वकताफखानारे तोकेका 
आवश्मक कागज प्रभाणहरू 

3. ववद्यारमको तसपारयस ऩत्र 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 

१४ 

ऩसु्तकारम 
स्थाऩना 

स्शऺा शाखा 
स्शऺा मवुा 
तथा 

1. ऩसु्तकारम स्थाऩना गने सम्फन्धी आभ 
बेराको तनणमम तथा तदथम सञ्चारन 

कागजऩत्र 
ऩयुा 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

प्रभखु खेरकुद 
शाखा 

सतभततको फैठकको तनणमम तथा प्रस्तावना 
ऩत्रसवहतको तनवेदन ऩत्र 

2. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

3. ऩसु्तकारम खलु्ने सभमको वववयण 

4. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस ऩत्र 

5. ऩसु्तकारम सॊचारनको स्रोत खरेुको 
वववयण 

6. ऩसु्तकारम सञ्चारन सतभततको व्मस्िगत 
वववयण, नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ  

7. आवेदन दस्तयु ततयेको यतसद 

8. तनमभानसुायका अन्म कागज प्रभाणहरू 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

बएऩतछ १ 
भवहना तबत्र 

अनसुाय  

१५ 

कम्लमूटय 
ईस्न्स्चचटु, 

टाईऩ 
सेन्टय, बाषा 
प्रस्शऺण 
तथा कोस्चङ 
कऺा 
सञ्चारन 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. व्महोया खरेुको तनवेदन ऩत्र  
2. प्रस्तावना ऩत्र 

3. कोस्चङ तथा अन्म शलु्कको वववयण 

4. सञ्चारन हनुे स्थानको ठेगाना तथा फाटोको 
नक्सा 

5. सॊचारक तथा स्शऺकहरूको शैस्ऺक 
मोग्मताका प्रभाण ऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मस्िगत वववयण 

6. तनवेदन दस्तयु ततयेको यतसद 

7. स्थरगत अनगुभन तथा तनयीऺण प्रततवेदन 

8. जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ अथवा 
जग्गा वा बवन बाडाभा तरएको बए 
कस्म्तभा ऩाॉच वषमका रातग गरयएको 
कफतुरमतनाभा तथा सम्झौता ऩत्रको 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ १ 
भवहना तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय  
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

प्रतततरवऩ 

9. चारू आ.व. सम्भको सम्ऩस्िकय तथा 
घयवहार कय ततयेको प्रभाणको प्रतततरवऩ 

10. व्मवसाम दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ तथा 
व्मवसाम कय ततयेको प्रभाण 

11. तोवकए फभोस्जभको यकभ फझुाएको यतसद 

तनमभानसुायका अन्म कागज प्रभाणहरू 

१६ 

स्शऺासॉग 
सम्फस्न्धत 
तातरभ, 

अनसुन्धान 
तथा ऩयाभशम 
सेवा 

स्शऺा मवुा 
तथा खेरकुद 
शाखा प्रभखु 

स्शऺा मवुा 
तथा 
खेरकुद 
शाखा 

1. व्महोया खरेुको तनवेदन ऩत्र 

2. काममक्रभको उद्देश्म तथा रक्ष्म सवहतको 
प्रस्तावना ऩत्र 

3. काममक्रभफाट राबास्न्वत हनुे सभूहको 
प्रस्ताववत प्रऺेऩण ऩत्र 

4. प्रतत व्मस्ि खचमको रागत अनभुान 

5. लमान दताम प्रभाण ऩत्रको प्रतततरवऩ 

6. सॊचारन सॊस्था तथा व्मस्िको प्रततफद्धता 
ऩत्र 

7. आवेदन दस्तयु ततयेको यतसद 

तनमभानसुायका अन्म कागज प्रभाणहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय  

ज) स्वास््म सम्फन्धी 

१ 

ववऩन्न 
नागरयक 
स्वास््म 
उऩचाय 
तसपारयस 

स्वास््म शाखा 
प्रभखु 

स्वास््म 
शाखा 

1. व्महोया खरेुको तनवेदन ऩत्र 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. तफऩन्न नागरयक स्वास््म उऩचायका रातग 
उऩचायत अस्ऩतारको तसपारयस 

4. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

तोवकए फभोस्जभका अन्म आवश्मक 
कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए सो 
को 
बोतरऩल्ट 

तन्शलु्क 

२ 

स्वास््म 
सम्फन्धी 
अन्म 
सेवाहरू 

स्वास््म शाखा 
प्रभखु 

सम्फस्न्धत 
स्वास््म 
सॊस्थाका 
स्वास््म 

1. दैतनक तफयाभी जाॉच तथा उऩचाय एवॊ 
ऩयाभशम 

2. ५ वषमभतुनका फच्चा य गबमवती भवहराका 

सावमजतनक 
ववदाका 
ददन फाहेक 
कामामरम 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

सॊस्थाका 
स्वास््म 
कभीहरू 

रातग खोऩ सेवा 
3. ऩरयवाय तनमोजन सेवा १५—४९ वषमका 

भवहरा एवॊ दम्ऩस्िहरूका रातग 

4. ५ वषमभतुनका फच्चा,गबमवती एवॊ सतु्केयी 
भवहराहरूका रातग ऩोषण सेवा 

5. ऺम तथा कुष्टयोगी एवॊ सवमसाधायणका 
रातग ऺम कुष्ट सेवा 

6. जन— साधायण, ववद्यारम तथा रस्ऺत 
सभूहका रातग स्वास््म सचेतना सेवा 

7. जन — साधायण एवॊ रस्ऺत सभूहका रातग 
झाडा ऩखारा य स्वास प्रश्वास योग तनमन्त्र 
काममक्रभ 

8. औरो काराजाय योग तनमन्त्रण काममक्रभ 

9. भहाभायी तनमन्त्रण काममक्रभ 

10. गाॉउघय स्क्रतनक 

11. सयुस्ऺत भाततृ्व 

12. एच.आई.तब/एड्स एस.वट.आइ 

13. प्रमोगशारा सम्फन्धी सेवाहरू 

स्वास््म सम्फन्धी अन्म सेवाहरु 

सभमभा 
तनयन्तय 

झ) आतथमक प्रशासन / रेखा सम्फन्धी 

१ 

मोजनाहरूको 
ऩेश्की, यतनङ 
तफर, तथा 
अस्न्तभ 
बिुानीका 
रातग 

 

आ.प्र. शाखा 
प्रभखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. उऩबोिा सतभततको तपम फाट तनवेदन 

2. मोजनाको प्राववतधक रागत ईस्स्टभेट 

3. नगयऩातरका वा वडाफाट बएको मोजना 
सम्झौताको प्रतततरवऩ 

4. उऩबोिा सतभततको छाऩ 

5. उऩबोिा सतभततका ऩदातधकायीहरूको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

6. सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस 

7. तनभामणको वववयण य रागत सहबातगता 
सम्फन्धी तनणमम प्रतततरवऩ 

8. ठेक्काफाट हनुे काभको हकभा फोरऩत्र 
सतभततको तनणमम, तनभामण व्मवसामीको 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

तनवेदन, तनभामण व्मवसामीसॉग बएको 
सम्झौताको प्रतत य तोवकए फभोस्जभको 
काममसम्ऩादन जभानत  

9. भोतफराईजेसन ऩेश्कीको हकभा ऩेश्की 
यकभ फयाफयको फैक जभानत 

10. ठेक्का सम्फन्धी अन्म कुयाहरूको हकभा 
फोरऩत्र सम्फन्धी कागजात य सम्झौता 
फभोस्जभ हनुे । 

11. मोजनाको यतनङ तफर बिुानी वा अस्न्तभ 
बिुानीका रातग उऩबोिा सतभततको 
तपम फाट सतभततको तनणममसवहत तनवेदन 

12. सम्फस्न्धत मोजना हेने प्रातफतधकफाट यतनङ 
तफर वा कामम सम्ऩन्न प्रततवेदन  

15. यतनङ तफर वा अस्न्तभ बिुानीका रातग 
सम्फस्न्धत वडा कामामरमको तसपारयस 

16. खचमका प्रभास्णत तफर बऩामईहरू 

17. मोजनाको सावमजतनक ऩयीऺण प्रततवेदन  

18. उऩबोिा सतभतत य अनगुभन सतभततको 
फैठकफाट तनभामण कामम सम्ऩन्न बएको बन्ने 
व्महोयाको तनणमम प्रतततरवऩ 

19. आमोजना सूचना ऩाटी (होतडङ फोडम) को 
पोटो 

20. काभ सरुु हनु ुऩूवमको, काभ हुॉदै गयेको य 
काभ सवकए ऩतछको झरक देस्खने 
पोटोहरू 

21. खचमको ववर बऩामईहरू रू.१००० य (वा 
सो बन्दा भातथ रु २०००० फीस हजाय 
सम्भ लमान तफर य सो  बन्दा भातथको 
हकभा भ्माट (VAT)  ववर अतनवामम हनु ु
ऩनेछ ।  

22. काभदायको ज्माराको रातग डोय हास्जय 
पायभ (प्रभास्णत)।  

23. साभान ढुवानी गयेको गाडीको ववर फकु य 
चारक अनभुतत ऩत्र, तनभामण व्मवसामी, 
पभम, सॊस्था य कम्ऩनीको हकभा रु 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

२००००। फीस हजाय बन्दा भातथको 
यकभको हकभा कय ववजक भ्माट तफर  
नै ऩेश गनुमऩनेछ। बऩामई भान्म हनुे छैन 
। 

24. ठेकाफाट हनुे काभको हकभा यतनङ तफर, 
प्राववतधक प्रततवेदन, कामम सम्ऩन्न प्रततवेदन 
य नगयस्तरयम अनगुभन सतभततको 
तसपारयस फभोस्जभ हनुे । 

25. मोजनाको म्माद थऩ गनुमऩने बएभा म्माद 
सवकन ुबन्दा ७ ददन अगावै कायण य 
आधाय सवहतको तनभामण व्मवसामीको 
तनवेदन तथा उऩबोिा सतभततको हकभा 
सतभततको तनणमम तथा वडा कामामरमको 
तसपारयस साथ म्माद थऩका रातग ऩेश बई 
म्माद थऩ गने तनणमम बएको हनुऩुने ।  

अन्म बिुानीको हकभा तोवकएको प्रकृमा ऩयुा 
गयी पाईर ऩेश गनुम ऩने । 

 

२ 

ऩूवामधाय 
फाहेकका 
प्रवधमनात्भक 
मोजना तथा 
काममक्रभहरू
को ऩेश्की 
तथा अस्न्तभ 
बिुानी 

आ.प्र. शाखा 
प्रभखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. काममक्रभ सम्झौताका रातग सम्फस्न्धत 
सॊस्थाको सञ्चारक सतभततको तनणमम 
सवहतको तनवेदन 

2. काममक्रभ स्वीकृत बएको बन्ने व्महोयाको 
आतधकारयक तनणमम प्रतत 

3. नगयऩातरकाको स्वीकृत नम्सम फभोस्जभको 
काममक्रभको प्रस्ताव  

4. दताम बएको सॊस्थाको हकभा सॊस्थाको 
ववधान य ऩतछल्रो आ.व.को अस्न्तभ रेखा 
ऩयीऺण प्रततवेदन  

5. काममक्रभ सञ्चारनका रातग गरयने रागत 
सहबातगता सम्फन्धी वववयण  

6. ऩेश्की तरनऩुने बएभा ऩेश्की ऩाऊॉ  बन्ने 
व्महोयाको तनवेदन 

7. काममक्रभ सम्ऩन्न बएऩतछ अस्न्तभ बिुानी 
भाग गदाम सॊस्थाको ऩत्र, काममक्रभ सञ्चारन 
बएको य सम्ऩन्न बएको झरक देस्खने 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

पोटाहरु,  

8. खचमको ववर बऩामईहरू रू.१००० य (वा 
सो बन्दा भातथ रु २०००० फीस हजाय 
सम्भ लमान तफर य सो  बन्दा भातथको 
हकभा भ्माट (VAT)  ववर अतनवामम हनु ु
ऩनेछ । 

9. काममक्रभ सम्ऩन्न बएको प्रततवेदन  

10. नगय स्तयीम अनगुभन सतभततको तसपारयस  

11. खचमको तेरयज तथा प्रभास्णत तफर बऩामईहरू 

12. सहबागीहरूको उऩस्स्थतत/ हास्जयी  

13. साभानको हकभा ववतयण बएको बऩामई वा 
दास्खरा प्रततवेदन  

14. बिुानीसम्फन्धी तनणमम वा आदेश 

15. काभको प्रकृततअनसुाय तोवकए फभोस्जभका 
अन्म कागजातहरू  

 

३ 
अन्म 
बिुानी 

आ.प्र. शाखा 
प्रभखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत व्मस्िको व्महोया खरेुको 
तनवेदन  

2. काममक्रभ स्वीकृत बएको बन्ने व्महोयाको 
आतधकारयक तनणमम प्रतत 

3. खचमको ववर बऩामईहरू रू.१००० य (वा 
सो बन्दा भातथ रु २०००० फीस हजाय 
सम्भ लमान तफर य सो  बन्दा भातथको 
हकभा भ्माट (VAT)  ववर अतनवामम हनु ु
ऩनेछ । 

4. साभानहरूको हकभा प्रचतरत खरयद ववतध 
अनसुाय खरयद बई दास्खरा प्रततवेदन   

5. खचमको तेरयज तथा प्रभास्णत तफर बऩामईहरू 

6. सहबागीहरूको उऩस्स्थतत/ हास्जयी  

7. बिुानीसम्फन्धी तनणमम वा आदेश 

8. बिुानीराई ऩसु्याई गने अन्म आवश्मक 
कागजात तथा व्महोया 

काभको प्रकृततअनसुाय तोवकए फभोस्जभका अन्म 
कागजातहरू 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ ७ 
ददन तबत्र 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

ञ) सहकायी सॊस्था सम्फन्धी  

१ 

सहकायी 
सॊस्था दताम 
गने 
  

  

  

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु  

सहकायी 
शाखा 

1. तदथम सतभततको तपम फाट तनवेदन ऩत्र 

2. कस्म्तभा ३० जना (फचत तथा ऋण 
सहकायीका हकभा १०० जना) नेऩारी 
नागरयकहरुरे ऩवहरो य दोस्रोगयी दईु वटा 
प्रायस्म्बक बेरा गयी सोको उऩस्स्थतत 
सवहतको तनणमम प्रतततरवऩ  

3. प्रस्ताववत सहकायी सॊस्थाको सक्कर 
ववतनमभ, 

4. शेमय सदस्मको पोटो सवहतको वववयण, 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभास्णत 
प्रतततरवऩ, फसोफास तथा आफद्धता खलु्ने 
प्रभास्णत कागजातहरू, कामम मोजना, ऩवुम 
सहकायी सम्फन्धी तातरभ तरएको 
प्रभाणऩत्र, सॊबाव्मता अध्ममन  

5. तोवकए फभोस्जभको यकभ ततयेको यतसद 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

शाखाफाटै 
दताम हनुेभा 
सम्ऩूणम 
प्रवक्रमा ऩूया 
गयी 
आवेदन 
ऩेश गयेको 
१५ 
ददनतबत्र य 
प्र.प्र.अ. 
फाट 

ऩूवम 
स्वीकृतत 
तरनऩुने 
बएभा सो 
को रातग 
राग्ने 
सभम 
अनसुाय 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

२ 

सहका सॊघ/ 
सॊस्थाको 
ववतनमभ 
सॊशोधनको 
स्वीकृतत 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

1. सॊस्थाको तपम फाट व्महोया खरेुको तनवेदन 
ऩत्र 

2. ऩतछल्रो साधायण सबाभा कूर सदस्म 
सॊख्माको फहभुतरे सहकायी ऐन, तनमभ य 
तसद्धान्त एवॊ भाऩदण्ड अनकूुर ववतनमभ 
सॊशोधनको तनणमम गयी तनणमम प्रतततरवऩ य 
तीन भहरे पायाभको ढाॉचाभा नेऩारी 
कागजभा सॊशोतधत ववतनमभ २ प्रतत   

3. सॊस्थाको ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा 
ऩयीऺण प्रततवेदन 

अन्म आवश्मक कागजातहरू  

शाखाफाटै 
हनुेभा ७ 
ददन य 
प्र.प्र.अ. 
फाट ऩूवम 
स्वीकृतत 
तरन ुऩने 
बएभा सो 
को रातग 
राग्ने 
सभमानसुाय 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

३ 
सहकायी 
सॊघ/सॊस्थारे 

आतथमक 
ववकास शाखा 

सहकायी 
शाखा 

1. सॊस्थाको तपम फाट व्महोया खरेुको तनवेदन 
ऩत्र 

शाखावाटै 
हनुेभा३ 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

तनमभानसुाय 
ऩाउने छुट 
सवुवधाहरूको 
तसपारयस 
गने  

 

प्रभखु 2. सम्फस्न्धत सॊघ/सॊस्थाको ऩत्र सवहत 
आवश्मकता अनसुाय साधायण सबा तथा 
सञ्चारक सतभततको तनणममको प्रभास्णत 
प्रतततरवऩ ।  

3. सॊस्थाको ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा 
ऩयीऺण प्रततवेदन 

4. घय जग्गा खरयदभा यस्जस्रेसन दस्तयु 
छुटको तसपारयस भाग गदाम भाऩदण्ड 
अनसुाय खयीदका रातग रेखा ऩयीऺकरे 
प्रभास्णत गयेको आवश्मक स्रोतको ववश्लषेण 
गरयएको कागजात  

अन्म आवश्मक कागजातहरू  

ददन य प्र. 
प्र.अ. फाट 
ऩूवम 
स्वीकृती 
तरन ुऩने 
बएभा 
सोको रातग 
राग्ने 
सभम 
अनसुाय 

अनसुाय 

४ 

सहकायी 
सॊस्थाफाट 
बएको 
सोधऩछु 
तथा भाग 
बए 
फभोस्जभको 
याम प्रदान  

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

1. सॊस्थाको तपम फाट व्महोया खरेुको तनवेदन 
ऩत्र 

2. सॊयचना गत वा नीततगत ववषमभा 
सॊघ/सॊस्थाका कुर सदस्म भध्मे कस्म्तभा 
५ प्रततशत सदस्मको स्ऩष्ट कायण सवहतको 
तनवेदन यखासकाभ, कावामही वा कायोफायका 
ववषमभा सम्फस्न्धत सॊस्था, व्मस्ि वा 
तनजका अस्ख्तमाय प्राप्त व्मस्िको तनवेदन, 

तनवेदकको व्महोया ऩवुष्ट गने प्रभाण, य 
अन्म आवश्मक कागजातहरू  

 

शाखाफाटै 
हनुेभा १५ 
ददन य 
प्र.प्र.अ. 
फाट ऩूवम 
स्वीकृतत 
तरन ुऩने 
बएभा सो 
को रातग 
राग्ने 
सभम 
अनसुाय 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

५ 

सहकायी 
सॊघ/सॊस्था
को दताम 
खायेजी 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

1. सॊघ/सॊस्थाको साधायण सबाको कुर 
सदस्म सॊख्माको दईु ततहाइ फहभुतरे 
गयेको तनणममको प्रतततरवऩ सभेतको ऩत्र 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

अवस्था 
हेयी फढीभा 
३५ ददन 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

६ 
सहकायी 
सॊस्था 
एकीकयण य 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

1. दईु वा दईु बन्दा फढी सॊस्थाहरू आऩसभा 
एकीकयण गनम वा एक सॊस्थाराई दईु वा 
दईु बन्दा फढी सॊस्थाभा ववबाजन गनम 
साधायण सबाको दईुततहाई फहभुतफाट 

अवस्था 
हेयी फढीभा 
३५ ददन 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

ववबाजन ऩारयत बएको तनणमम सवहतको ऩत्र  

अन्म आवश्मक कागजातहरू, (तनमभ ३९, ४० 
फभोस्जभ) 

७ 

सहकायी 
सॊघ/ 
सॊस्थाहरूसॉग 
सम्फस्न्धत 
गनुासो/उजु
यी 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

सनुवुाइ एवॊ सभस्मा सभाधान गनमआवश्मक 
प्रभाण सवहतको तनवेदन/उजयुी   

अवस्था 
हेयी फढीभा 
३५ ददन 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

८ 

सहकायी 
सॊघ/सॊस्थारे 
रेखा 
ऩयीऺक 
तनमिु 
गयेकोभा 
सभथमन गने 
वा स्वीकृतत 
प्रदान  

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

1. सम्फस्न्धत सॊघ/सॊस्थाको ऩत्र 

2. रेखा ऩयीऺणको इजाजत य सोको 
नवीकयण,  

3. रे.ऩ.शलु्क तोवकएको तनणमम सवहत रेखा 
ऩयीऺक तनमसु्ि गयेको तनणममको प्रभास्णत 
प्रतततरवऩ,  

4. सॊस्था तथा रेखा ऩयीऺकको कय चिुाको 
प्रभाण ऩत्र, तनजको कामम ऺेत्र गत शयत,् 

रेखा ऩयीऺक तनमिु हनु अमोग्म नयहेको 
स्वघोषणा, 

5. ववगत तीन वषमभा तनमिु रेखा 
ऩयीऺकहरूको नाभ य ठेगाना  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

साभान्म 
अवस्थाभा 
कागजात 
ऩेश बएकै 
ददन,सम्ऩूणम 
कागजात 
ऩगुेको 
अवस्थाभा 
कामामरमफा
ट तनयीऺण 
गनुमऩने 
बएभा 
फढीभा ७ 
ददन 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

९ 

तातरभ य 
गोष्ठी य 
अन्तयवक्रमा 
काममक्रभ 
सॊचारन 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

१. सहबातगताका रातग सॊघ/सॊस्थाको अनयुोध 
ऩत्र  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

वावषमक 
काममक्रभ 
अनसुाय 
आवश्मक
ता य स्थान 
ऩवहचान 
गयी सभम-
सभमभा 
सञ्चारन 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 



- 52 - 
 

तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

हनु े

१० 

भातसक 
प्रगतत 
प्रततवेदन, 
रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदन 
सवहत 
साधायण 
सबाको 
तनणमम 
रगामतका 
वावषमक 
वववयण प्राप्त 
गयी 
सॊघ/सॊस्था
को वववयण 
अद्यावतधक 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

१. सॊस्थाको आतधकारयक ऩत्र सवहतका 
प्रभास्णत वववयणहरू 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

ऩेश गने 
सभम 
तोवकए 
फभोस्जभ य 
अद्यावतधक 
गने कामम 
तनयन्तय 

भातसक 
वववयणको 
हकभा भवहना 
सवकएको ७ 
ददनतबत्र 
तन्शलु्क य 
वावषमक 
वववयणको 
हकभा साधायण 
सबा बएको१५ 
ददनतबत्र 
तन्शलु्क । सो 
सभम ऩचितात ्
फढीभा रु 
३,०००। 
सम्भ जरयवाना 

११ 

सहकायी 
सॊघ/सॊस्था
को 
अनगुभन, 
तनयीऺण 
गयी सझुाव 
वा तनदेशन 
वा आदेश 
प्रदान 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

सहकायी सॊघ/सॊस्थाका सम्फन्धभा 
शकु्रागण्डकी नगयऩातरका सहकायी ऐन, 

२०७४ को दपा ८७ फभोस्जभको हदम्माद 
तबत्र तनवेदन य त्मसराई ऩवुष्ट गने कागजात 
प्रभाण 

फढीभा ३५ 
ददन 
कामामरम
को मोजना 
भतुातफक 
बए तोवकए 
फभोस्जभ 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

१२ 
सहकायी 
सॊघ/सॊस्था
को 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

शकु्रागण्डकी नगयऩातरका सहकायी ऐन, 

२०७४ को दपा ८१(१) फभोस्जभ जयीवाना 
गनुम नऩने, कसूय ठहय गनुम नऩने कुनै कागजात 
वा प्रभाण सवहतको सपाई ।  

फढीभा ३५ 
ददन, 
कामामरम
को मोजना 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

अनगुभन, 
तनयीऺण 
गयी सझुाव 
वा तनदेशन 
वा आदेश 
प्रदान 

भतुातफक 
बए तोवकए 
फभोस्जभ 

अनसुाय 

१३ 

सहकायी 
सॊघ/सॊस्था
को 
अनगुभन, 
तनयीऺण 
गयी 
सझुावका 
तनदेशन 
प्रदान 

आतथमक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

सहकायी 
शाखा 

शकु्रागण्डकी नगयऩातरका सहकायी ऐन, 

२०७४ को दपा ८१ (२) अनसुाय  जयीवाना 
गनुम नऩने, कसूय ठहय गनुम नऩने कुनै कागजात 
वा प्रभाण सवहतको सपाई ।  

फढीभा ३५ 
ददन, 
कामामरम
को मोजना 
भतुातफक 
बए तोवकए 
फभोस्जभ 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

ट) अन्म साभास्जक सॊघ सॊस्था दताम तथा नवीकयण सम्फन्धी  

१ 

नमाॉ सॊस्था 
दतामका 
तसपारयस 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु 

प्रशासन 
शाखा 

1. प्रस्ताववत सॊस्थाको तदथम सतभततको तनणमम 
प्रतततरवऩ सवहतको तनवेदन ऩत्र 

2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. प्रस्ताववत सॊस्थाको ववधान 

4. सतभततका सफै ऩदातधकायीहरूको 
नागरयकताको प्रतततरवऩ 

5. सॊस्थाको काममरम फसेको घय बाडाभा 
बएउि घयधनी सॉगको सम्झौताऩत्र य 
फहारकय ततयेको बए यतसद 

6. नगयऩातरकाभा तोवकए फभोस्जभको शलु्क 
ततयेको यतसद  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र  

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

२ सॊस्था प्रशासन शाखा प्रशासन 1. सॊस्थाको तनवेदन ऩत्र आवश्मक शकु्रागण्डकी 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

नवीकयणका 
रातग 
तसपारयस 

प्रभखु शाखा 2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. सॊस्थाको ववधान 

4. सॊस्थाको काममरम फसेको घय बाडाभा 
बएउि घयधनी सॉगको सम्झौताऩत्र य 
फहारकय ततयेको यतसद 

5. नवीकयणका रातग सभाज कल्माण 
ऩरयषदभा आफद्धता बएको प्रभाणऩत्र  

6. स्थामी रेखा नम्फय (PAN)को 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

7. आन्तरयक याजस्व कामामरमको कय चिुा 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

8. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

9. सॊस्था दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

10. नगयऩातरकाभा तोवकए फभोस्जभको शलु्क 
ततयेको यतसद  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र  

नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

३ 

गैय सयकायी 
सॊस्थाराई 
काममक्रभ 
सॊचारनको 
ऩूवम स्वीकृती 

साभास्जक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

साभास्जक 
ववकास 
शाखा 

1. सॊस्थाको तनणमम प्रतततरवऩ सवहतको तनवेदन 
ऩत्र 

2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. सॊस्थाको ववधान 

4. सॊस्थाको काममरम फसेको घय बाडाभा 
बएउि घयधनी सॉगको सम्झौताऩत्र य 
फहारकय ततयेको यतसद 

5. सभाज कल्माण ऩरयषदभा आफद्धता बएको 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

6. स्थामी रेखा नम्फय (PAN)को 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

7. आन्तरयक याजस्व कामामरमको कय चिुा 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र  

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

8. ऩतछल्रो आ.व. को अस्न्तभ रेखा ऩयीऺण 
प्रततवेदन 

9. सॊस्था दताम प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

10. नगयऩातरकाभा तोवकए फभोस्जभको शलु्क 
ततयेको यतसद 

11. ऩूवम स्वीकृतत भाग गरयएको मोजनाको 
ववस्ततृ वववयण  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

४ 

गैय सयकायी 
सॊस्थाराई 
काममक्रभ 
सॊचारनको 
अनभुतत 

साभास्जक 
ववकास शाखा 
प्रभखु 

साभास्जक 
ववकास 
शाखा 

1. सॊस्थाको तनणमम प्रतततरवऩ सवहतको तनवेदन 
ऩत्र 

2. नगयऩातरकाभा तोवकए फभोस्जभको शलु्क 
ततयेको यतसद 

3. स्वीकृत काममक्रभको ववस्ततृ वववयण  

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र  

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

५ 

टोर ववकास 
सॊस्था/ 
आभा/भवह
रा/नागरयक 
सभाज दताम 

साभास्जक 
ववकास/ 
गै.स.स. 
सभन्वम शाखा 
प्रभखु 

साभास्जक 
ववकास/ 
गै.स.स. 
सभन्वम 
शाखा 

1. प्रस्ताववत सॊस्थाको तदथम सतभततको तनणमम 
प्रतततरवऩ सवहतको तनवेदन ऩत्र 

2. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस  

3. प्रस्ताववत सॊस्थाको ववधान 

4. सतभततका सफै ऩदातधकायीहरूको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

5. सॊस्थाको काममरम फसेको घय बाडाभा बए 
उि घयधनी सॉगको सम्झौताऩत्र 

6. फहारकय ततयेको यतसद 

अन्म आवश्मक कागजातहरू 

 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ७ 
ददन तबत्र 

शकु्रागण्डकी 
नगयऩातरका 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

 

ठ) सूचना भाग सम्फन्धी 

१ सूचना भाग सूचना 
अतधकायी 

प्रशासन 
शाखा 

1. सूचना भागको ढाॉचाभा सूचनाको प्रमोजन 
खरेुको तनवेदन ऩत्र 

२.नागरयकताको प्रतततरवऩ 

सूचनाको 
प्रकृतत हेयी 
१५ 
ददनसम्भ  

सूचनाको हक 
सम्फन्धी ऐन, 
तनमभ, 
तनमभावरी य 
तनदेस्शका 
फभोस्जभ 
तोवकएको 
दस्तयु । 

ड) ऩञ्जीकयण सम्फन्धी 

१ 

ऩस्ञ्जकयण 
(जन्भ, 
भतृ्म,ु 
वववाह, 
फसाई सयाई, 
य 
सम्फन्धवव
च्छेद) 
सम्फन्धी 
प्रतततरवऩ 
प्रदान 

साभस्जक 
शयुऺा तथा 
ऩस्ञ्जकयण 
शाखा प्रभखु 

साभस्जक 
शयुऺा तथा 
ऩस्ञ्जकयण 
शाखा 

1. वववयण खरेुको सम्फस्न्धत व्मस्ि वा 
वायेसभापम त तनवेदन  

2. उऩरब्ध बएसम्भ ऩवहरा जायी बएको 
प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी वा दताम बएको 
तभतत तथा दताम नम्फय 

3. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

4. सम्फस्न्धत व्मस्ि वा आभा फाफ ुवा 
सॊयऺकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

5. अन्म आवश्मक कागजातहरू 
 

 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र 

 

तन्शलु्क 

 
 
 

२ 

ऩस्ञ्जकयण 
(जन्भ, 
भतृ्म,ु 
वववाह, 
फसाई सयाई, 
य 
सम्फन्धवव

साभस्जक 
शयुऺा तथा 
ऩस्ञ्जकयण 
शाखा प्रभखु 

साभस्जक 
शयुऺा तथा 
ऩस्ञ्जकयण 
शाखा 

1. वववयण खरेुको सम्फस्न्धत व्मस्ि वा 
वायेसभापम त तनवेदन 

2. उऩरब्ध बएसम्भ ऩवहरा जायी बएको 
प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी वा दताम बएको 
तभतत तथा दताम नम्फय 

3. सम्फस्न्धत वडाको तसपारयस 

4. सम्फस्न्धत व्मस्ि वा आभा फाफ ुवा 

आवश्मक 
कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ३ 

 

तन्शलु्क 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

च्छेद) 
सम्फन्धी 
सॊशोधन 
प्रदान 

सॊयऺकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

5. सच्माउनऩुने कायण ऩसु्याई गने आधाय 
(जन्भ दतामको हकभा ववद्यारमको शैस्ऺक 
प्रभाण ऩत्र तथा अन्मको हकभा 
आवश्मकता अनसुाय सम्फस्न्धत वडाको 
सजमतभन भचुलु्का) 

6. अन्म आवश्मक कागजातहरू 
 

 

ददन तबत्र 

ढ) "घ" वगमको तनभामण व्मवसामी इजाजत ऩत्र सम्फन्धी 

१ 

"घ" वगमको 
तनभामण 
व्मवसामी 
इजाजत ऩत्र 
दताम  य 
ईजाजत ऩत्र 
प्रदान 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु 

प्रशासन 
शाखा/ 
ऩवुामधाय 
ववकास 
शाखा 

1. स्वीकृत काममववतध फभोस्जभको ढाॉचाको 
तनवेदन । 

2. स्थामी रेखा नॊ (भूल्म अतबववृद्ध कय 
सभेतभा) दताम बएको प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ 

3. नगयऩातरकाभा याजस्व फझुाएको यतसद 

4. पभमको प्रोप्राइटयको नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

5. सफै कागजऩत्रहरु नोटयी ऩस्ब्रक फाट 
प्रभास्णत हनुऩुनेछ । 

6. शकु्रागण्डकी नगयऩातरकाको “घ” वगमको 
तनभामण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी 
काममववतध, २०७५ रे तोकेका मोग्मता य 
प्रकृमा ऩयुा गयेको हनु ुऩने । 

 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा बई 
नगय 
काममऩातर
काको 
तनणमम 
बएको ७ 
ददन तबत्र  

 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
काममववतध य 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 
 
 

२ 

"घ" वगमको 
तनभामण 
व्मवसामी 
इजाजत 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु 

प्रशासन 
शाखा/ 
ऩवुामधाय 
ववकास 
शाखा 

1. इजाजत ऩत्र हयाए वा नातसएकोभा 
प्रतततरवऩ ऩाउन तनवेदन 

2. तोवकए फभोस्जभको शलु्क ततयेको यतसद  

3. अन्म आवश्मक कागजातहरू 
 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 

 

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
काममववतध य 
आतथमक ऐन 
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तस.
नॊ. 

सेवाको 
प्रकाय 

स्जम्भेवाय 
कभमचायी/ऩदा

तधकायी 

सेवा ददने 
शाखा 

ऩेश गनुम ऩने आवश्मक कागजातहरू/ प्रवक्रमा 
सेवा तरन राग्न े

सभम शलु्क/दस्तयु 

ऩत्रको 
प्रतततरवऩ  

 सोही ददन 
नबए ३ 
ददन तबत्र  

अनसुाय 

 
 
 
 

३ 

"घ" वगमको 
तनभामण 
व्मवसामी 
इजाजत ऩत्र 
नवीकयण 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु 

प्रशासन 
शाखा 

1. नवीकयण गयी ऩाउॉ बन्ने व्महोयाको तनवेदन 

2. याजस्व ततयेको यतसद 

3. कय कामामरमफाट कय चिुाको 
प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

4. ऩासफकु ( तनभामण व्मवसामी फाट बएका 
सावमजतनक तनभामण काममको अतबरेख 
वववयण) 

5. अन्म आवश्मक कागजातहरू 
 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ५ 
ददनतबत्र  

नगयऩातरकाको 
स्वीकृत 
काममववतध य 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 

 

ण) प्रशासन शाखा अन्तगमत  

१ 
ववतबन्न 
तसपारयसहरू 

प्रशासन शाखा 
प्रभखु/ 
सम्फस्न्धत 
शाखा प्रभखु  

प्रशासन 
शाखा/ 
सम्फस्न्धत 
शाखा 

1. कुन प्रकायको तसपारयस आवश्मक ऩने हो, 
सो व्महोया खरेुको तनफेदन 

2. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ 

3. वडाको तसपारयस तथा सजमतभन भचुलु्का 
आवश्मक ऩने बएभा सम्फस्न्धत वडाफाट 
सजमतभन भचुलु्का सवहतको तसपारयस ऩत्र  

4. सम्फस्न्धत तसपारयसको रातग आफश्मक 
अन्मकागजातहरु 

 

 

कागजऩत्र 
ऩयुा 
बएऩतछ 
सम्बव 
बएसम्भ 
सोही ददन 
नबए ५ 
ददनतबत्र  

 

नगयऩातरकाको 
आतथमक ऐन 
अनसुाय 
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ि.

सं.  

कमवचारीहरुको नाम थर  शाखा / ईपशाखा मोबाआल नं. कैनफयत 

१ नवराज चापागाआव  नशक्षा युवा तथा खेलकुद  ९८५६०२६९६६  

२ नवराज पनण्डत  अनथवक नवकास शाखा  ९८५६०२१२८१  

३ लक्ष्मण लम्साल  प्रशासन शाखा  ९८५६०१४३०५  

४ कोनपला पौडेल  अनथवक प्रशासन शाखा  ९८५६०००२१५  

५ गोपाल प्रसाद शे्रष्ठ  अयुवेद शाखा  ९८४६१०५९२०  

६ नहमा पोखे्रल  सामानजक नवकास शाखा ९८५६०६४१११  

७ आव.तारापनत भट्टराआव  पुवावधार नवकास शाखा  ९८५६०८६३४५  

८ ऄननल खनाल  अ.ले.प शाखा  ९८५६०४३४१७  

९ राजेन्र सोती  वातावरण तथा नवपद व्यवस्थापन शाखा  ९८४६०६५३११  

१० रामचन्र सवेुदी  राजश्व शाखा  ९८४६०३८२२९  

११ ढाल बहादुर थापा  स्वास्थ्य शाखा  ९८५६०५३३३९  

१२ मन्जु सवेुदी  सामानजक शुरक्षा तथा पनन्जकरण शाखा  ९८५६०१६५५५  

१३ नवनोद प्रसाद कडेल  नजन्सी शाखा  ९८५६०८०१८५  

१४ मुनि नेपाली  पशु नवकास शाखा  ९८५७६२१५४१  

वडा कायावलयमा नजम्मेवार कमवचारी 

१ नशवराज ढकाल  वडा नं  १ ९८४६६१३३६८  

२ सनंगता शमाव सवेुदी   वडा नं  २ ९८६०६४७०४८  

३ सरुज पौडेल  वडा नं  ३ ९८५६०३३८९०  

४ कल्पना गैरे सवेुदी  वडा नं  ४ ९८४६३३००६९  

५ शारदा शमाव नतनमल्सेना  वडा नं  ५ ९८६०६४७०४८  

६ नशवराज ऄनधकारी  वडा नं  ६ ९८४६०४१८६५  

७ शुष्मा गौतम वडा नं  ७ ९८४६२८२०७९  

८ सनुनता पोखे्रल वडा नं  ८ ९८४००१७७१४  

९ महेन्रराज नघनमरे वडा नं  ९ ९८४६०२८५४०  

१० युवराज पौडेल वडा नं  १० ९८४६८१५४९५  

११ देवेन्र वहादुर खत्री वडा नं  ११ ९८४७६७२७९७  

१२ लक्ष्मी पौडेल वडा नं  १२ ९८५६०४०५५७  
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r= lg0f{o ug]{ k|lsof / clwsf/L  

१.नगरपानलकाले समग्र नदगो नवकास ,शुशासन ,नवकास तथा सम्वृनि लगायतका नदघवकानलन 

प्रकृनतका   गहनतम नवषयहरु नगरसभामा घननभुत छलफल भै ननणवय माफव त नगरपानलका कायावलयले 

कायवन्वयन गने गररन्छ । 

  २. सालवसाली रुममा गररने वानषवक नवकास कायविम तथा वजेट प्रचनलत कानुन तथा 

नगरपानलकाको   अवश्यकता र  औनचत्यका अधारमा नगर कायवपानलका वैठकले पेश गरेको वानषवक 

वजेट कायविम  नगरसभा वाट स्वीकृत गरी कायावन्वयन गरीने  । 

 ३.नेपालको संनवधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा ऄन्य प्रचनलत कानुनहरुको ऄनधनमा 

रही ननयनमत तथा अकनस्मक ननणवयहरु नगर कायवपानलकाको वैठक वाट गरर कायावन्वन ह ने । 

  ४. तत्काल केनह गनुवपने अवश्यक भएमा नगर प्रमुखस्तरीय ननणवय वाट तथा नगर सभा र कायवपानलका  

वैठकले स्वीकृत गरेका कायविम, प्रशासननक कायव र ननयनमत सेवा प्रवाहका नवषयमा प्रमुख 

प्रशासकीय ऄनधकृत स्तरीय ननणवय गरी गराआव कायावन्वयन ह ने । 

 

 

5= lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L  

gu/ k|d'v ,gu/ pkk|d'v, k|d'v k|zf;sLo clws[t , ;DalGwt j8f cWoIfx? / ;DalGwt zfvf k|d'v 

h= ;Dkfbg u/]sf sfdsf] ljj/0f  

- @)&( >fj0f ! b]lv cflZjg d;fGt ;Dd ;Dkfbg ePsf sfo{x?sf] ;+lIfKt ljj/0f_ 

!= sfo{kflnsf a}7s ;+Vof M ३ k6s  

@ cf=j= )&*÷)&( sf] jflif{s ;dLIff ;DkGg ।  

#= cf=j= )&(÷)*) sf] :jLs[t sfo{qmd tyf of]hgfx?sf] sfo{tflnsf adf]lhd sfof{Gjo k|lqmofdf /x]sf] .  

$= ahf/ cg'udg ul/Psf] .  

%=;fd'bflos ljBfnox?sf] ! b]lv !) sIff ;Ddsf] k|yd q}dfl;s k/LIff ;DkGg .  

६.पुवावधार नवकास तफव  अनथवक वषव २०७९/८० का लागी नवननयोनजत कायविम मध्ये २० वटा 

योजनाहरुको वोलपत्र माफव त प्रकृया ऄगाडी वढाआएको । 
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नशक्षा शाखाले सम्पादन गरेका कामको नववरणः 
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सामानजक शुरक्षा तथा पनन्जकरण शाखाले  सम्पादन गरेका कामको नववरणः 
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योजना शाखाले सम्पादन गरेका कामको नववरणः 
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सामनजक नवकास शाखाले सम्पादन गरेका कामको नववरणः 
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- 68 - 
 

em=;"rgf clwsf/L / k|d'vsf] gfd / kb  

sfof{no k|d'v M lnnf jNne Gof}kfg] kb M k|d'v k|zf;sLo clws[t  

;"rgf clwsf/Lsf] gfd M nId0f nD;fn kb M clws[t ;ftf} 

u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L M nId0f nD;fn kb M clws[t ;ftf} 

 

`= शुक्लागण्डकी नगरपानलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकानशत ऐन ननयम नवननयम वा ननदेनशकाहरुको सचुी । 

ि स kfl/t ePsf] P]g, lgod, lgb]{lzsf / sfo{ljlwsf] gfd 

१ z'Snfu08sL gu/kflnsf kbflwsf/Lx?sf] cfrf/;+lxtf, @)&$   

२ 
z'Snfu08sL gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ 

lgodfjnL, @)&$ 

३ z'Snfu08sL gu/ sfo{kflnsf gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_lgodfjnL, @)&$ 

४ z'Snfu08sL gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ 

५ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&$ 

६ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$  

७ 
z'Snfu08sL gu/kflnsf gu/ ;ef ;~rfng tyf Joj:yfkg -sfo{ljlw_ lgodfjnL, @)&$  

८ 
z'Snfu08sL gu/kflnsf sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng tyf Joj:yfkg -sfo{ljlw_ 

lgodfjnL, @)&$ 

९ :yfgLo txsf] of]hgf tyf ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$ 

१० 
z'Snfu08sL gu/kflnsfgu/kflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ ag]sf] 

P]g, @)&$ 

११ z'Snfu08sL gu/kflnsfPkm=Pd= /]l8of] -;~rfng tyf Joj:yfkg_ sfo{ljlw, @)&$ 

१२ 
z'Snfu08sL gu/kflnsfgu/kflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&$ 

१३ gu/kflnsfaf6 ul/g] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&$ 

१४ lzIff lgodfjnL, @)&$ 

१५ gu/kflnsfsf] :yfgLo s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&$ 

१६ :yfgLo txsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DalGw sfo{ljlw, @)&% 

१७ :yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

१८ 
æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw,@)&% 
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१९ ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw @)&% 

२० z'Snfu08sL v]ns'b lgb]{lzsf @)&% 

२१ z'Snfu08sL gu/ k|x/L ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DjGwL sfo{ ljlw @)&^ 

२२ z'Snfu08sL gu/ lzIff P]g @)&% 

२३ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgodg ug]{_ P]g @)&^  

२४ kmf]/d}nf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^ 

२५ z'Snuf08sL ;+:yf btf{ tyf gljs/0f sfo{ljlw @)&^ 

२६ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)&^ 

२७ :yfgLo txdf :jf:Yo ;+:yf btf{, cg'dlt tyf gljs/0f ;DjGwL lgb]{lzsf @)&% 

२८ phf{ ljsf; ;DaGwL lgb]{lzsf @)&^ 

२९ 9f]/ jf/fxL If]q ;+/If0f ;ldlt u7g cfb]z @)&^ 

३० s[ifs ;d'x u7g tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf @)&^ 

३१ n]vf ;ldltsf] sfo{ljlw @)&^ 

३२ tfldn, uf]li7, sfo{zfnf tyf cWoog e|d0f vr{ ;DaGwL lgb]{lzsf @)&^ 

३३ uf} ;+/If0f ;ldlt u7g cfb]z @)&^ 

३४ 6f]n ljsf; ;+:yf ;~rfng sfo{ljlw @)&^ 

३५ k|;'lt ;§f lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^ 

३६ h]i7 gful/s ;]jf tyf ldng s]Gb| ;~rfng Joj:yfkg ;DjGwL sfo{ljlw,@)&^ 

३७ ljlgof]hg P]g @)&& 

३८ cfly{s P]g @)&& 

३९ aftfj/0f ;+/If0f P]g @)&& 

४० ljkb Joj:yfkg P]g @)&& 

४१ 
o'jf nlIft sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw@)&& 

४२ 
lghL hUufsf] 9'Ëf, lu6\6L, afn'jf, df6f] cflb pTvg\\g, ;+sng tyf 9'jfgL Jojl:yt ug]{ 

sfo{ljlw @)&& 

४३ PDa'n]G; ;~rfng sfo{ljlw, @)&& 

४४ z'Snfu08sL gu/kflnsf sd{rf/L ;]jf Joj:yfkg ug{ ag]sf] P]g,@)&* 

४५ s[lif pkh ;+sng s]Gb| ;~rfng lgb]{lzsf, @)&* 

४६ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] hn;|f]t P]g, @)&* 

४७ 
z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ tyf gljs/0f sfo{ljlw, @)&* 
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४८ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] ejg clen]vLs/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&* 

४९ 
z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] ejg lgdf{0f cg'dlt k|lqmofnfO{ lgodg ug{ ag]sf] sfo{ljlw, 

@)&* 

५० dd{t sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&* 

५१ शकु्लागण्डकी नगरपाललकाका कर्यचारीको पर्यटन काज कार्यलिलध २०७८ 

५२ आलथयक ऐन २०७९ 

५३ लिलनर्ोजन ऐन २०७९ 
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6= cfDbfgL, vr{ tyf cfly{s sf/f]jf/ ;DaGwL cwfjlws ljj/0f 
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7= tf]lsP adf]lhdsf cGo ljj/0f  

 

 

sfo{kflnsf ;b:ox?sf] ljj/0f 

qm+ ;+  j8f g+= kb gfdy/ ;Dks{ g 

१ नगर प्रमुख  कृष्णराज पनण्डत  9856087111 
२ ईपप्रमुख  खुम बहादुर नव क राजु  9856081222 
३ १ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य रनव चन्र पौडेल  9856081001 
४ २ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य समुन राना मगर  9856081002 
५ ३ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य सनचन भुजेल  9856081003 
६ ४ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य राजु वाग्ले  9856081004 
७ ५ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य नदगव बहादुर थापा  9856081005 
८ ६ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य वुनि बहादुर थापा  9856081006 
९ ७ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य पे्रम नसहं थापा  9856081007 
१० ८ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य नारायण नस ंथापा  9856081008 
११ ९ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य बावुराम पुलामी  9856081009 
१२ १० वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य राजेन्र बहादुर के्षत्री  9856081010 
१३ ११ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य शानलकराम भट्टराआव 9856081011 
१४ १२ वडा ऄध्यक्ष/कायवपानलका सदस्य आवन्र गुरुङ 9856081012 
१५ कायवपानलका सदस्य डोल र्ार्ा गुरुङ 9806629017 
१६ कायवपानलका सदस्य ररता नेपाली 9804150329 
१७ कायवपानलका सदस्य शारदा लम्साल 9846769740 
१८ कायवपानलका सदस्य सीता देिी लतलर्लससना 9805823871 
१९ कायवपानलका सदस्य सलुनता सनुार लि.क. 9816688501 
२० कायवपानलका सदस्य लिर् िहादरु कुर्ाल  9856010415 
२१ कायवपानलका सदस्य लिर्ल लज.सी भजुेल 9856070981 
२२ कायवपानलका सदस्य सन्तोष लि.क  9815141968 
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आलथयक ऐन २०७९ 
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