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सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हक सम्वन्धी 
लनर्माविी,२०६४ को लनर्म ३ बमोजिम सावयिलनक गररएको २०७९ 

साउन देजख २०७९ असोि मसान्त सम्मको सम्पाददत प्रमखु 
क्रिर्ाकिापहरुको क्रववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 



२०७९, कालतयक  



स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

नेपािको संक्रवधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको 
भावना बमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको 
हकसम्बन्धी लनर्माविी, २०६४ मा प्रत्रे्क सावयिलनक लनकार्िे आफ्ना 
गलतक्रवलधहरुको क्रववरण ३/३ मक्रहनामा प्रकाजशत गनुय पने कानूनी व्र्वस्था 
छ । र्सका िालग ऐन र लनर्माविीमा गरी २० वटा शीर्यक तोक्रकएका 
छन।् सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको मूि ध्रे्र् नै नागररकिे सूचना माग 
नगरे पलन आफ्नो लनकार्को पारदजशयता, िवाफदेक्रहता र क्रवश्वसनीर्ताको िालग 
लनर्लमत रुपमा क्रववरण प्रकाजशत (Proactive Disclosure) गने िममा 
शंखरापरु नगरपालिका कार्ायिर्, काठमाडौंिे चाि ुआ.व. २०७८/०७९ को 
असोि मसान्त सम्म सम्पाददत कामको मखु्र् मखु्र् क्रववरण प्रस्ततु गरीएको 
छ ।  

 

शंखरापरु नगरपालिकाको कार्ायिर्, सााँखू, काठमाडौं । 

  



लबर्र्सूची 

१)  नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृलत 

२)  नगरपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार 

३)  नगरपालिकामा रहने कमयचारी संख्र्ा र कार्य क्रववरण  

४)  नगरपालिकाबाट प्रदान गररन ेसेवा 
५) सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र जिम्मेवार अलधकारी, सम्बजन्धत शाखा 

प्रमखु 

६)  सेवा प्रदान गनय िाग्न ेदस्तरु र अवलध 

७)  लनवेदन, उिरुी उपर लनणयर् गने प्रक्रकर्ा र अलधकारी 
८)  लनणयर् उपर उिरुी सनु्ने अलधकारी 
९)  सम्पादन गरेको कामको क्रववरण 

१०) सूचना अलधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

११) ऐन, लनर्म, क्रवलनर्म वा लनदेजशकाको सूची 
१२) आम्दानी, खचय तथा आलथयक कारोवार सम्बन्धी अध्र्ावलधक   

क्रववरण 

१३) तोक्रकए बमोजिमका अन्र् क्रववरण 

१४) अजिल्िो आ.व.मा संचालित कार्यिमहरु 

१५) सावयिलनक लनकार्को वेभसाइट 

१६) सूचना पररर्ोिनामा प्राप्त भएको वैदेजशक सहार्ता,ऋण, अनदुान एवम 
सम्झौता  सम्बन्धी क्रववरण 

१७) सावयिलनक लनकार्िे संचािन गरेको कार्ायिम र सोको प्रलतवेदन 

१८) सावयिलनक लनकार्िे वलगयकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको लनमाविी 
१९) सावयिलनक लनकार्मा परेको सूचना माग सम्बन्धी लनवेदन र सूचना 

ददइएको क्रवर्र् 



२०) सावयिलनक लनकार्का सूचनाहरु अन्र्त्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको 
क्रववरण 

        
  



शंखरापरु नगरपालिकाको कार्ायिर् 

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

# adf]lhd k|sflzt ljj/0f 

१) नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृलत  

शंखरापरु नगरपालिका लनवायजचत िनप्रलतलनलधहरुिे नतेतृ्व गने स्थानीर् सरकार र सोको 
कार्ायिर् हो । नगरपालिका लभत्रका मतदातािे लनवायजचत गरेको नगर प्रमखुको अध्र्क्षमा 
नगर कार्यपालिका गठन हनु्छ । नगरपालिकाको नगर प्रमखु, नगर उप प्रमखु,  प्रत्रे्क 
वडाका मतदािे आ आफनो वडामा लनवायजचत गरेका वडा अध्र्क्षहरु र नगर सभाका 
सदस्र्हरुिे आफु मध्रे्वाट लनवायजचत गरेका पांच िना मक्रहिा सदस्र् र दलित वा 
अल्पसंख्र्क मध्रे्वाट तीन िना समेत गरी िम्मा ८ िना लनवायजचत सदस्र् समेत गरर 
िम्मा २० िना पदालधकारी नगर कार्ायपालिकामा सदस्र्हरु रहने प्रावधान छ । 
शंखरापरु नगरपालिकाको वैठक आवश्र्कताका आधारमा वस्न ेगरेको छ । र्स्िे गने 
लनणयर्हरुको कार्ायन्वर्न तथा दैलनक प्रशासन संचािनको िालग प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृतको नतेतृ्वमा क्रवलभन्न सेवा समहुका  कमयचारीहरु रहेका छन ् । नेपािको 
संक्रवधानको धारा  २१६ र २२३ मा नगर कार्यपालिका र नगर सभाको व्र्वस्था भई 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ िे नगरपालिकािे गने कार्य लनददयष्ट 
गरेको छ । स्थानीर् संरचना अनसुार नगरपालिका िनताको सवभन्दा नजिकको 
िरदैिोको सरकार हो । 

२  नगरपालिकाको काम कतयब्र् र अलधकार 

नेपािको संक्रवधान, २०७२ को अनसुजुच ८ मा स्थानीर् तहको अलधकार लनम्नानसुार 
व्र्वस्था भएको छ । 



१) नगर प्रहरी  
२) सहकारी संस्था  
३) एफ. एम सञ्चािन 

४) स्थानीर् कर (सम्पजि कर, िर बहाि कर, िर िग्गा रजिषे्ट«शन शलु्क, सवारी   

साधन कर), सेवा शलु्क दस्तरु, पर्यटन शलु्क, क्रवज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर 
(मािपोत), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, मािपोत संकिन  

५) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन  

६) स्थानीर् तथर्ांक र अलभिेख संकिन  

७) स्थानीर् स्तरका क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिनाहरू  

८) आधारभतू र माध्र्लमक जशक्षा  
९) आधारभतू स्वास्थर् र सरसफाइ  

१०) स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैक्रवक क्रवक्रवधता  
११) स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रर् सडक, लसंचाइ  

१२) गाउाँ सभा, नगर सभा, जिल्िा सभा, स्थानीर् अदाित, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको 
व्र्वस्थापन  

१३(स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन  

१४) िर िग्गा धनी पिुाय क्रवतरण  

१५) कृक्रर् तथा पशपुािन, कृक्रर् उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ुस्वास्थर्, सहकारी  
१६) ज्रे्ष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्जि र अशिहरूको व्र्वस्थापन 

१७) बेरोिगारको तथर्ांक संकिन 

१८) कृक्रर् प्रसारको व्र्वस्थापन, संचािन र लनर्न्त्रण १८) खानेपानी, साना ििक्रवद्यतु 
आर्ोिना, वैकजल्पक ऊिाय  
१९) क्रवपद व्र्वस्थापन  

२०) ििाधार, वन्र्िन्त,ु खानी तथा खलनि पदाथयको संरक्षण  

२१) भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र क्रवकास 

 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपालिकाको काम कतयव्र् 
र अलधकार देहार् वमोिम उल्िेख छ :- 



(१) नगरपालिकाको एकि अलधकार संक्रवधानको अनसूुची (८) मा उल्िेख 
भएबमोजिम हनु ेछन।  

(२) उपदफा (१) को सवयमान्र्तामा प्रलतकूि असर नपने गरी नगरपालिकाको 
काम,  कतयव्र् र अलधकार  देहार् वमोजिम हनुे छ । 

क) नगर प्रहरी 
१) नगर प्रहरीको गठन सन्चािन व्र्वस्थापन, अनगुमन तथा प्रहरी सम्वजन्ध 
नीलत,काननु र मापदण्डको लनमायण तथा कार्ायन्वर्न 

२) देहार्का कार्यमा सहर्ोग परु्ायउनको िालग नगर प्रहरीको िालग पररचािन गनय 
सक्न े

 क. नगरपालिकाको नीलत,काननु, मापदण्ड तथा लनणयर् कार्ायन्वर्न 

 ख. नगरपालिकाको सम्पजिको सरुक्षा र संरक्षण 

 ग. स्थानीर् स्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपवयको सरुक्षा 
व्र्वस्थापन, 

 ि. स्थानीर् बिार तथा पाक्रकय ङ्ग।स्थिको रेखदेख र व्र्वस्थापन,  

 ङ. गाउाँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्वर्न, 

 च. न्र्ाक्रर्क सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणयर्को कार्ायन्वर्न, 

 छ. सावयिलनक ऐिानी र पलतय िग्गा, सावयिलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पवुायधारको 
संरक्षण र   सरुक्षा, 
 ि. क्रवपद् व्र्वस्थापन सम्वजन्ध खोिी उद्घार राहत तथा पनुस्र्थापना, 
 झ. अनलधकृत क्रवज्ञापन तथा होलडङ्ग वोडय लनर्न्त्रण,  

  ञ.  छाडा पश ुचौपार्ाको लनर्न्त्रण, 

 ट. अनलधकृत लनमायण तथा सावयिलनक सम्पजि अलतिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण, 

 ठ. कार्यपालिकािे तोकेको अन्र् कार्य । 

 ख) सहकारी संस्था 
 १) सहकारी संस्था सम्वजन्ध स्थानीर् नीलत, काननु, मापदण्डको लनमायण,कार्ायन्वर्न र 
लनर्मन, 

 २) सम्वजन्धत नगरपालिकाको भौगोलिक के्षत्रलभत्र संचािन हनु ेसहकारी संस्थाको 
दताय अनमुलत खारेिी र क्रविटन । 



३) सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्वजन्ध स्थानीर् मापदण्ड लनधायरण र 
लनर्मन, 

४) सहकारी सम्वजन्ध राक्रष्टर्, केन्रीर् क्रवर्र्गत, प्रादेजशक र स्थानीर् सड्ि संस्थासंग 
समन्वर् र सहकार्य, 
५) सहकारी सम्वजन्ध स्थानीर् तथर्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्धान, 

६) स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अलभवकृ्रद्घ, 

७) स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवध्दन, पररचािन र क्रवकास । 

 

ग) एफ.एम सन्चािन 

१) एक सर् वाट सम्मको एफ.एम रेलडर्ो सन्चािन अनमुलत,नक्रवकरण, लनर्मन र 
खारेिी, 
२) प्रदेश काननुको अधीनमा रक्रह एफ.एम संन्चािन सम्वजन्ध अन्र् कार्य । 

 

ि) स्थानीर् कर,  सेवा शलु्क तथा दस्तरृ :- 
१. सडिीर् तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रक्रह सम्पजि कर, िर बहाि कर, िर िग्गा 
रजिषे्टशन  शलु्क, सवारी  साधन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पर्यटन शलु्क, क्रवज्ञापन कर, 

व्र्वसार् कर, भलुमकर     (मािपोत), मनोरन्िन कर सम्वजन्ध नीलत, काननु मापदण्ड, 

कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 

२) स्थानीर् पवुायधार तथा सेवाको शलु्क लनधायरण, सङ्किन र व्र्वस्थापन, 

३) टेक्रकड कार्ाक्रकड, क्र्ानोलनड, वन्िीिम्प,जिपप्िार्र, र् र्ाफक्रटड, मोटरवाटो, 
केविुकार सेवािगार्त अन्र् िि तथा स्थि के्षत्रमा संन्चािन हनु ेनक्रवन पर्यटकीर् 
सेवा तथा साहलसक खेिको शलु्क, 

४) िडीवटुी कवाडी र जिविन्त ुकर लनधायरण तथा संकिन, 

५) स्थानीर् रािश्वको आधार क्रवस्तार तथा प्रावध्र्दन, 

६) ढुङ्गा लगट्टी, वािवुा, माटो, काठ, दाउरा, िरािरुी, स्िेट, खररढुङ्गा आदी प्रकृलतक एवं 
खानीिन्र् वस्तकुो क्रविी तथा लनकासी शलु्क दस्तरु संकिन, 

७) लसफाररस, दताय , अनमुती, नक्रवकरण आदीको शलु्क, दस्तरु लनधायरण र संकिन, 

८) स्थानीर् रािस्व प्रवद्यधनका िालग प्रोत्साहन, 



९) रािश्व सचुना तथा तथर्ाड्ढको आदान प्रदान, 

१०) संिीर् प्रदेश काननुको अलधनमा रक्रह स्थानीर् तहमा रािश्व चहुावट लनर्न्त्रण 
सम्वजन्ध नीलत    काननु मापदण्ड र लनर्मन, 

११) स्थानीर् पवुाधायर सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्वजन्ध नीलत काननु 
मापदण्ड र लनर्मन, 

१२) मािपोत संकिन, 

१३) कर तथा सेवा शलु्क सम्वजन्ध अन्र् कार्य 
 

ङ) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 

१) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्वजन्ध नीलत, मापदण्ड, सेवा, सतय, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 
र लनर्मन, 

२) संक्रवधानको धारा ३०२ को उपधारा(२) बमोजिम समार्ोिन भएका कमयचारीको 
व्र्वस्थापन,उपर्ोग र समन्वर्, 

३) संगठन क्रवकास, िनशजि व्र्वस्थापन र वजृिक्रवकास, 

४) स्थानीर् काननु वमोजिम संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षण गरर संगठन संरचना 
तथा दरवन्दी लनधायरण, 

५) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सूचना तथा संचार प्रक्रवलधको उपर्ोग, प्रावध्र्दन र 
लनर्मन, 

६) िनशजि व्र्वस्थापन तथा बजृि क्रवकास, 

७) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्वजन्ध अन्र् कार्य 

च. स्थानीर् तथर्ाड्ग र अलभिेख संकिन 

१) स्थानीर् तथर्ाड्ग सम्वजन्ध नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 

२) आधारभतु तथर्ाड्ढ संकिन र व्र्वस्थापन, 

३) िन्म मतृ्र् ुक्रववाह सम्वन्ध क्रवच्छेद वसांई सराई दताय र पाररवाररक िगतको 
अलभिेख तथा पन्िीकरण व्र्वस्थापन, 

४) सूचना तथा संचार प्राक्रवलधर्िु आधारभतु तथर्ाड्ढको संकिन र व्र्वस्थापन, 

५) स्थानीर् तथर्ाड्ढ र अलभिेख संकिन सम्वजन्ध अन्र् कार्य । 



छ) स्थानीर्स्तरका क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना 
१) क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्वजन्ध नीलत, काननु, मापदण्ड तिुयमा, 
कार्ायन्वर्न, अनगुमन,    मूल्र्ाड्ढन र लनर्मन, 

२) आलथयक सामाजिक, सांस्कृलतक, वातावरणीर्, प्रक्रवलध र पवुायधारिन्र् क्रवकासका िालग 
आवश्र्क आर्ोिना तथा पररर्ोिनाहरुको तिुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन,  

३) आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा पभाव मलु्र्ाङ्कन, 

४) सम्भाव्र् प्राकृलतक श्रोत तथा साधनको पक्रहचान तथा अलभिेख  व्र्वस्थापन, 

५) सड्िीर् तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रक्रह शहरी क्रवकास, वस्ती क्रवकास र भवन 
सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड तथा सो सम्बनध्ी र्ोिना तिुयमा आर्ोिना पक्रहचान 
अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 

६) राक्रिर् भवन संक्रहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमायण अनमुलत, अनगुमन र 
लनर्मन,  

७) सरकारी भवन, लबद्यािर्,सामदुार्ीक भवन, सभागहृ र अन्र् सावयिलनक भवन तथा 
संरचनाको लनमायण र ममयत सम्भार र व्र्वस्थापन,  

८) सङ्घीर् र प्रदेश स्तरीर् आर्ोिना तथा पररर्ोिानको कार्ायन्वर्नमा समन्वर्,् 

सहिीकरण र सहर्ोग 

९) सरुजक्षत वस्ती क्रवकास सम्बन्धी नीलत, र्ोिना, कार्यिम तिुयमा, अनगुमन, लनर्मन र 
मलु्र्ाङ्कन 

१०) सावयिलनक लनमायण कार्यका िालग प्रचलित काननु बमोजिमको “ि” वगयको 
इिाितपत्रको िारी, नक्रवकरण ताथ खारेिी,  
११) पर्यटन के्षत्रको क्रवकास, क्रवस्तार र प्रवयद्धन सम्बन्धी आर्ोिनाहरुको पक्रहचान, 

कार्यन्वर्न, व्र्वस्थापन, अनगुमन र लनर्मन  

१२) नवीन पर्यटकीर् वा तथाकार्यहरु सम्बन्धी आर्ोिनाहरुको पक्रहचान, कार्ायन्वर्न, 

व्र्वस्थापन, अनगुमन र लनर्मन  

१३) क्रवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्बन्धी अन्र् कार्य 

ि. आधारभतु र माध्र्लमक जशक्षा  
१.    प्रारजम्भक बाि क्रवकास तथा जशक्षा, आधारभतु जशक्षा, अलभभावक जशक्षा, 



अनौपचाररक जशक्षा, खिुा तथा    वैकजल्पक लनरन्तर लसकाई, सामदुाक्रर्क लसकाई र 
क्रवशेर् जशक्षा सम्बन्धी नीलत, काननु,  मापदण्ड, र्ोिना तिुयमा,    कार्यन्वर्न, अनगुमन, 

मलु्र्ाङ्कन र लनर्मन 

२.    सामदुाक्रर्क, संस्थागत, गठुी र सहकारी क्रवद्यािर् स्थापना, अनमुलत, सञ्चािन, 

व्र्वस्थापन तथा लनर्मन,  

३.    प्राक्रवलधक जशक्षा तथा व्र्ावसाक्रर्क तालिमकोर्ोिना तिुयमा, सञ्चािन, अनमुलत, 

व्र्वस्थापन, मलु्र्ाङ्कन र    लनर्मन,  

४.    मातभृार्ा जशक्षाददने क्रवद्यािर्को अनमुलत, अनगुमन तथा लनर्मन,, 

५.    गालभएका वा बन्द गररएका क्रवद्यािर्हरुको सम्पजि व्र्वस्थापन, 

६.    गाऊाँ  ताथ नगर जशक्षा सलमलत गठन तथा व्र्वथापन,  

७.    क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन ताथ व्र्वस्थापन,  

८.    क्रवद्यािर्को नामाकरण, 

९.    सामदुाक्रर्क क्रवदािर्को िग्गाको स्वालमत्व, सम्पजिको अलभिेख, संरक्षण र 
व्र्वस्थापन,  

१०.    क्रवद्यािर्को गणुस्तरी अलभवकृ्रद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको क्रवतरण,  

११.    सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्को जशक्षक तथा कमयचारीको दरवन्दी लमिान  

१२.    क्रवद्यिार्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोिना तथा लनर्मन,  

१३.    सामदुक्रर्क क्रवद्यािर्को शैजक्षक पवुायधार लनमायण, ममयत सम्भार सञ्चािन र 
व्र्वस्थापन  

१४.    आधारभतु तहको पररक्षा सञ्चािन, अनगुमन र व्र्वस्थापन,  

१५.    क्रवद्याथी लसकाई उपिजब्धको परीक्षण रर व्र्वस्थापन  

१६.    लनिःशलु्क  जशक्षा, क्रवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवजृिको व्र्वस्थापन,  

१७.    ट्यसुन, कोजचङ्ग िस्ता क्रवद्यािर् बाक्रहर हनु ेअध्र्र्न सेवाका  अनमुलत र 
लनर्मन,  

१८.    स्थानीर् स्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रक्रवलधको संरक्षण, प्रवयद्धन र स्तरीकरण,  

१९.    स्थानीर् पसु्तकािर् र वाचानािर्को  सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन,  

२०.    माध्र्ालमक तहसम्मको शैजक्षक कार्यिमको समन्वर् र लनर्मन,  

२१.    सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्िाई ददन ेअनदुान तथा सोको वनोट व्र्वस्थापन, 



क्रवद्यािर्को आर् व्र्र्को िेखा अनशुासन  कार्म, अनगुमन र लनर्मन,  

२२.    जशक्षण जशकाई, जशक्षक र कमयचारीको तालिम तथा क्षमता क्रवकास,  

२३.    अलतररि  शैजक्षक क्रिर्ाकिापको सञ्चािन ।  

 

झ. आधारभतु  स्वास्थर् र सरसफाई  

१.   आधारभतु स्वास्थर्  र सरसफाई तथा पोर्ण सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, 

र्ोिनाको तिुयमा, कार्ायन्वर्न तथा लनर्मन,  

२.    आधारभतु स्वास्थर्, प्रिनन स्वास्थर् र पोर्ण सेवाको सञ्चािन र प्रवयद्धन,  

३.    अस्पाताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन,  

४.    स्वास्थर् सेवा सम्बन्धी भौलतक पवुायधार क्रवकास तथा व्र्वस्थापन,,  

५.    स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथयको गणुस्तर र वार् ुतथा ध्वलनको प्रदरु्ण 
लनर्न्त्रण र लनर्मन, 

६.    सरसफाई सचेतनाको अलभवकृ्रद्ध र स्वास्थर्िन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन 

७.    स्वास्थर्िन्र् फोहोरमैिा सङ्किन, पनुिःउपर्ोग, प्रशोधन, क्रवसियन र सोको सेवा 
शलु्क  लनधायरण र लनर्मन,  

८.    रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा सञ्चािन,  

९.    और्धी पसि सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन र लनर्मन,  

१०.    सरसफाई तथा स्वास्थर् के्षत्रबाट लनष्काजशत फोहोरमैिा  व्र्वस्थापनमा लनिी र 
गैरसरकारी के्षत्रसाँग समन्वर्,् सहकार्य र साझेदारी, 
११.    पररवार लनर्ोिन ताथ मातजृशश ुकल्र्ाण सम्बन्धी सेवा सञ्चािन, अनमुलत, 

अनगुमन र लनर्मन,  

१२.    मक्रहिा तथा बािबालिकाको कुपोर्ण न्र्नुीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र 
व्र्स्थापन, 

ञ. स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैक्रवक क्रवक्रवधता  
१.   स्थानीर् व्र्ापार, वस्तकुो माग, आपलुतय तथा अनगुमन, उपभोिा अलधकार तथा 
क्रहत सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 

२.    बिार तथा हाट बिार व्र्वस्थापन,  



३.    स्थानीर् वस्तहुरुको उत्पादन, आपलुतय तथा लनकासी  प्रक्षेपण, मलु्र् लनधायरण र 
अनगुमन,  

४.    स्थानीर् व्र्ापार र वाजणज्र् सम्बन्धी पवुायधार लनमायण,  

५.    स्थानीर् वस्त ुर सेवा व्र्ापारको मलु्र् तथा गणुस्तरको अनमुगन र लनर्मन, 

६.    स्थानीर्स्तरका व्र्ापाररक फमयको दताय, अनमुलत, नक्रवकरण, खारेिी, अनगुमन र 
लनर्मन,  

७.    स्थानीर् व्र्ापारको तथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्धान,  

८.    लनिी तथा गैरसरकारी के्षत्रसाँग समन्वर् ्र सहकार्य,  
९.    स्थानीर् व्र्ापार प्रवयद्धन, सहिीकरण र लनर्मन,  

१०.    स्थानीर् बौददक सम्पजिको संरक्षण, प्रवयद्धन र अलभिेखाङ्कन,  

११.    उपभोिा सचेतना अलभवकृ्रद्ध िजक्षत उपभोिको िगत व्वस्थापन र स्थानीर् 
वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण,  

१२.    वातारवरण संरक्षण र िैक्रवक क्रवक्रवधता सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, 

काननु,  मापदण्ड, र्ोिना तिुयमा तथा त्र्सको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

१३.    स्थानीर्स्तरमा वातावरणीर् िोजखम न्र्नुीकरण,  

१४.    स्थानीर्स्तरमा िनस्वास्थर्मा प्रलतकुि असर पने क्रकलसमका उपभोग्र् वस्तकुो 
वेचक्रवखन र उपभोग तथा वातावरणीर् प्रदरु्ण र हानीकारक पदाथयहरुको हानीकारक 
पदाथयरुको लनर्न्त्रण, अनगुमन तथा लनर्मन, 

१५.    स्थानीर्स्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन,  

१६.    स्थानीर्स्तरमा न्र्नु काबयनमखुी तथा वातावरणमैत्री  क्रवकास अविम्बन,  

१७.    स्थानीर्स्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा प्रवयद्धन,  

१८.    स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र लनधायरण व्र्वस्थापन,  

१९.    स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैक्रवक क्रवक्रवधता सम्बन्धी 
अन्र् कार्य ।  

 

ट. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रर् सडक र लसाँचाई  

१.   स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृक्रर् सडक र लसाँचाई सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड तथा 
सो सम्बन्धी र्ोिना तिुृ ृमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन,  



२. स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृक्रर् सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, लसाँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुर्ोिनाको तिुयमा, कार्ायन्वर्न, ममयत सम्भार र लनर्मन,  

३. स्थानीर् स्तरका लसाँचाई प्राणािीको लनमायण, सञ्चािन, रेखदेख, ममयत सम्भार, 

स्तरोन्नलत, अनगुमन र लनर्मन,  

४. र्ातार्ात सरुक्षाको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

५. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रर् सडक सम्बन्धी अन्र् कार्य,  
ठ. गाऊाँ  सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन  

१. गाऊाँ सभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीलत, काननु र कार्यक्रवधी,  
२.  स्थानीर्स्तरका क्रवर्र् क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आवलद्यक तथा वाक्रर्यक र्ोिना, 
कार्यिम र विेट स्वीकृलत,  

३. सभाका सलमलतहरुको गठन र सञ्चािान,  

४. स्थानीर् तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका क्रवर्र्मा संर्िु सलमलत गठन,  

५. कार्यपालिका ताथ न्र्ाक्रर्क सलमलतबाट सभामा प्रस्ततु प्रलतवेदनमालथ छिफि तथा 
सो सम्बन्धमा आवश्र्क लनदेशन,  

६. क्रवकास र्ोिना तथा कार्यिमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न तथा सशुासनको िालग 
कार्यपालिकािाई लनदेश्न,  

७. गाऊाँ पालिका तथा नगरपालिकादिाई आलथयक व्र्र्भार पने क्रवर्र्को लनर्मन,  

८. स्थानीर् मेिलमिाप र मध्र्स्थता,  
९. गाऊाँ  सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वथापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
।  

 

ड. स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन  

१.    स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिनाकोृ े
लनमायण, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन,  

२. िनसाज्ख्र्क, प्राकृलतक, आलथयक, सामाजिक, सांस्कृलतक, भौलतक पुव्ायधार, 

रोिगारीको अवस्था, कुि ग्राह्सस्थ उत्पादन, प्रलतव्र्जि आर्, मानव क्रवकास तथा िैक्रङ्गक 
सशिीकरण सचुकाङ्क, रािस्व तथा आर्व्र्र् समेतको तथर्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी 
नवीनतम प्रक्रवलधर्िु र राक्रिर् तथा स्थानीर् सूचना प्रणािीमा आवद्धता र पाश्र्व जचत्र 



तथा स्रोत नक्साको अद्यावलधक अलभिेखन,  

३. सूचना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन,  

४. सावयिलनक सम्पजििः,सामदुाक्रर्क सम्पजि, भवन, सडक, पसि, व्र्ावसार्को क्रववरण 
सक्रहतको अद्यावलधक अलभिेख, ५. आफ्नो के्षत्रभीत्र सम्पन्न भएका वस्त ुतथा चाि ु
र्ोिनाको क्रववरण र त्र्स्तो र्ोिनाको सम्पजिको अद्यावलधक अलभिेखन, 

६. स्थानीर् अलभिेख व्र्बस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रक्रवलधको उपर्ोग,  

७. स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

 

 ढ. िग्गा धनी दताय प्रमाण पिुाय क्रवतरण  

१. स्थानीर् िग्गाको नाप नक्सा, क्रकिाकाट, हािसाक्रवक, रजििेशन नामसारी तथा 
दाजखि खारेि,  

२. िग्गा धनी दताय प्रमाणपिुाय क्रवतरण तथा िगत व्र्वस्थापन, 

३. भलुमको वगीकरण अनसुारको िगत, 

४.    सावयिलनक प्रर्ोिनका िालग िग्गा प्रालप्त,मआुब्िा लनधायरण तथा क्रवतरणमा 
समन्वर् र सहिीकरण,  

५.    नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वालमत्व लनधायरण कार्यमा समन्वर् र सहिीकरण 

६.    िग्गा धनी दताय प्रमाणपिुाय क्रवतरण सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

 

 ण. कृक्रर् तथा पशपुािन, कृक्रर् उत्पादन व्र्स्थापन, पश ुस्वास्थर्, सहकारी  
१.    कृक्रर् तथा पशपुािन, कृक्रर् उत्पादन व्र्वस्थापन र पश ुस्वास्थर् सम्बन्धी स्थानीर् 
नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन,  

२.    कृक्रर् तथा पशपुन्छी बिार सूचना, बिार  तथा हाटबिारको पवुायधार लनमायण, साना 
लसाँचाई लनमायण, तालिम, प्रक्रवलध प्रसार, प्राक्रवलधक टेवा, कृक्रर् सामग्री आपलुतय र कृर्क 
क्षमता क्रवकास कार्यिमको सञ्चािन, अनगुमन र लनर्मन,  

३.    कृक्रर् तथा पशपुन्छीिन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा माहामारी रोगको लनर्न्त्रण, 

४.    पशपुन्छी जचक्रकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन,  

५.    कृक्रर् वातावरण संरुक्षण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधताको सरक्षण र प्रवयद्धन, 

६.    पशनुश्ल सधुार पद्धलतको क्रवकास र व्र्वस्थापन,  



७.    उच्च मलु्र्र्िु कृक्रर्िन्र् वस्तकुो प्रवयद्धन, क्रवकास  तथा बिारीकरण,  

८.    स्थानीर् चरन तथा खकय  क्रवकास र व्र्वस्थापन,  

९.    पश ुआहारको गणुस्तर लनर्मन,  

१०.    स्थानीर्स्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथर्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािी,  
११.    पश ुवाधशािा र शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मन,  

१२.    पशपनु्छी सम्बन्धी बीमा र किाय सहिीकरण,  

१३.    पशपुािन तथा पश ुस्वास्थर् सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

 

त. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जि र अशिहरुको व्र्वस्थापन 

१.    सङ्घ र प्रदेश काननुको अलधनमा रही सामाजिक सरुक्षा कार्यिमको कार्ायनवर्न, 

सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन,  

२.    िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जि तथा असहार्को िगत अद्यावलधक, 

पररचर्पत्र क्रवतरण, सामाजिक सरुक्षा तथा सकु्रवधाको व्र्वस्थापन तथा क्रवतरण, 

३.    िेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटिाट स्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन 
तथा व्र्वस्थापन,  

४.    सङ्घ तथा प्रदेशसाँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पनुस्र्थापना केन्रको सञ्चािन र 
व्र्वस्थापन, 

५.    सडक बािबालिका, अनाथ, असहार्, अशि र मालसक असन्तिुन भएका 
व्र्जिहरुको पनुयस्थापना केन्रको सञ्चािन, व्र्वस्थापन, अनगुमन र लनर्मन, 

६.    िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जि र अशिहरुको व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् 
कार्य ।  

 

थ.  बेरोिगारको तथर्ाङ्क सङ्किन 

१.   रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजिको तथर्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको 
स्थापना, 
२.    स्थानीर्स्तरमा रहेका क्रवदेशी तथा स्वदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना 
व्र्वस्थापना,  
३.    क्रवलभन्न क्षेत्र तथा क्रवर्र्का दक्ष िनशजिको तथर्ाङ्क सङ्किन तथा व्र्वस्थापन,  



४.    सरुजक्षत वैदेजशक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रम शजिको सूचना 
तथा तथर्ाङ्ककको सङ्किन तथा व्र्वस्थापन,  

५.    रोिगार सूचना केन्रको व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन, 

६.    वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्र्जिहरुको सामाजिक पनुिः एकीकरण,  

७.    वैदेजशक रोिगारीबाट  प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीिताको उपर्ोग,  

८.    बेरोिगारको तथर्ाङ्क सङ्किन सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

द. कृक्रर् प्रसारको व्र्बस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण   

१.    कृक्रर् प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननु,, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न, 

अनगुमन र लनर्मन,  

२.    कृक्रर् प्रसार तथा िनशजिको प्रके्षपण, व्र्स्थापन र पररचािन, 

३.    कृर्कहरुको क्षमता अलभवकृ्रद्ध, प्राक्रवलधक सेवा, टेवा, सीप क्रवकास र सशिीकरण,  

४.    कृक्रर् वीउवीिन, नश्ल, मसिन्द र रसार्न तथा और्धीहरुको आपलुतय, उपर्ोग र 
लनर्मन,  

५.    कृर्क समहु, कृक्रर् सहकारी र कृक्रर् सम्बन्धी स्थानीर् सङ्घ संस्थाहरुको समन्वर्,् 

व्र्वस्थापन र लनर्मन,  

६.    स्थानीर्स्तरमा कृक्रर् सम्बन्धी प्रक्रवलधको संरक्षण र हस्तान्तरण,  

७.    कृक्रर् सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार,  

८.    स्थानीर्स्तरका श्रोत केन्रहरुको क्रवकास र व्र्वस्थापन,  

९.    प्राङ्गाररक खेती तथा मिको प्रवद्र्धन  र प्रचार प्रसार, 

१०.    कृक्रर् प्रसारको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

 

ध.    खानपेानी, साना ििक्रवद्यतु आर्ोिना, वैकजल्पक उिाय  
१.    स्थानीर् खानेपानी, सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना कार्ायन्वर्न, अनगुमन 
र लनर्मन,  

२.    खानेपानी महसिु लनधायरण र खानेपानी सेवा व्र्वस्थापन,  

३.    एक मेगावाट सम्मका ििक्रवद्यतु ओिना सम्बन्धी स्थानीर्स्तरको नीलत, काननु, 

मापदण्ड, र्ोिना कार्ायन्वर्न,   अनगुमन र लनर्मन, 



४.    स्थानीर् तहमा वैकजल्पक उिाय सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना 
कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन,  

५.    स्थानीर् क्रवद्यतु क्रवतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन, अनगुमन र 
लनर्मन,  

६.    स्थानीर् तहमा वैकजल्पक उिाय सम्बन्धी प्रक्रवलध क्रवकास र हस्तान्तरण, क्षमता 
अलभवकृ्रद्ध र प्रवद्र्धन,  

७.    खानेपानी, साना ििक्रवद्यतु आर्ोिना तथा वैकजल्पक उिाय सम्बन्धी अन्र् कार्य 
।  

 

न.  क्रवपद् व्र्वस्थापन  

१.   क्रवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना कार्ायन्वर्न, 

अनगुमन र लनर्मन,  

२.    स्थानीर्स्तरमा क्रवपद् पवुय तर्ारी तथा प्ररलतकार्य र्ोिना, पवुय सूचना प्रणािी, खोि 
तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पवुय भण्डारण, क्रवतरण र समन्वर्,  

३.    स्थानीर् तटबन्ध, नदी र पक्रहरोको लनर्न्त्रण तथा नदीको व्वस्थापन र लनर्मन,  

४.    क्रवपद् िोजखम क्षते्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पक्रहचान र स्थानान्तरण,  

५.    क्रवपद् व्र्वस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, सङ्घ तथा लनिी के्षत्रसाँग 
सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्य 
६.    क्रवपद् व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चािन र श्रोत साधनको पक्रहचान,  

७.    क्रवपद् िोजखम न्र्नुीकरण सम्बन्धी स्थानीर्स्तरका आर्ोिनाको तिुयमा, 
कार्यन्वर्न, अनगुमन लनर्मन,  

८.    क्रवपद् पश्चात ्स्थानीर्स्तरको पनुयस्थापना र पनुिःलनमायण,  

९.    स्थानीर्स्तरको क्रवपद् सम्बन्धी तथर्ाङ्क व्र्बस्थापना र अध्र्र्न, अनसुन्धान,  

१०.    स्थानीर् आपतकालिन कार्य स्ञ्चािन प्रणािी,  
११.    समदुार्मा आधाररत क्रवपद् व्र्बस्थापन सम्बन्धी कार्यिमको सञ्चािन,  

१२.    क्रवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  



 

प. ििाधार, वन्र्िन्त,ु खानी तथा खजिन पदाथयको संरक्षण  

१.    ििाधार, वन्र्िन्त,ु खानी तथा खलनि पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, 

काननु, मापदण्ड तथा र्ोिनाको कार्ायन्वर्न र लनर्मन,  

२.    पानी महुानको संरक्षण,  

३.    सामदुाक्रर्क भ–ुसंरक्षण र सो मा आधाररत आर् आियन कार्यिम,  

४.    भ–ुसंरक्षण र ििाधार व्र्वस्थापनिन्र् सामदुाक्रर्क अनकुुिन,  

५.    खानी तथा खलनि पदाथयसम्बन्धी सूचना ताथ तथर्ाङ्क सङ्किन, 

६.    बहमुलु्र् धात,ु पत्थर तथा खलनि पदाथयको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा सहर्ोग,  

    ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटो, खररढुङ्गा, तथा स्िेट िस्ता खानीिन्र् वस्तकुो सवेक्षण, 

उत्खनन तथा उपर्ोगको दताय, अनमुलत, नवीकरण, खारेिी र व्र्वस्थापन 

७.    भौगलभयक नक्सा प्रकाशन । 

 

फ. भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र क्रवकास  

१.    भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र क्रवकास स्म्बन्धी स्थानीर् स्तरको 
नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिनाको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

२.    परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा स्ग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्ररवद्र्धन र क्रवकास 

३.    परम्परागत िात्रा तथा पवयको सञ्चािन र व्र्वस्थापन,   

४.    प्रचलित काननु क्रवरुद्धका कुररती तथा कुसंस्कार क्रवरुद्ध सामाजिक पररचािन 
सम्बन्धी कार्य,  
५.    भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र क्रवकास सम्बन्धी अन्र् कार्य ।  

(३) गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे सङ्घ तथा प्रदेशसाँगको सहकार्यमा प्रर्ोग गने 
साझा    अलधकारसंक्रवधानको अनसूुची – ९ मा उल्िेख भए बमोजिम हनुछे ।  

(४) उपदफा (३) को सवयमान्र्तामा प्रलतकुि असर नपने गरी देहार्को क्रवर्र्मा सङ्घ 
तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रही गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतयव्र् र 
अलधकार देहार् बमोजिम हनुेछिः-   



क. खेिकुद र पत्रपलत्रका  
(१) स्थानीर्स्तरका खेिकुदको संरचनाको पवुायधार  लनमायण, सञ्चािन तथा क्रवकास,  

(२) स्थानीर्स्तरका खेिकुद प्रशासन तथा संिसंस्थाको  लनर्मन र समन्वर्,  

(३) खेिकुदको क्रवकास र प्रवद्र्धन,  

(४) खेिकुद प्रलतर्ोलगता आर्ोिना र सहभालगता,  
(५) खेिकुद सम्बन्धी पवुायधारको क्रवकास,  

(६) स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय, अलभिेख तथा लनर्मन, ।  

ख. स्वास्थर् 

१.    संिीर् तथा प्रदेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोजिम स्थानीर् स्तरको स्वास्थर्  

सम्बन्धी िक्ष्र् र गणुस्तर लनधायरण,  

२.    िनरि अस्पताि, नलसयङ्ग होम, ध्र्ान केन्र तथा अन्र् स्वास्थर् संस्थाहरुको 
जक्िलनक दताय, सञ्चािन, अनमुलत र लनर्मन,  

३.    स्थानीर्स्तरमा और्धीिन्र् वनस्पलत, िडीवटुी र अन्र् और्धीिन्र् वस्तकुो 
उत्पादन प्रशोधन र क्रवतरण,  

४.    स्वास्थर् क्रवमा िगार्तका सामाजिक सरुक्षा कार्यिमको व्र्वस्थापन,  

५.    स्थानीर्स्तरमा और्धी तथा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरुको न्र्नुतम मलु्र् लनधायरण 
र लनर्मन,  

६.    स्थानीर्स्तरमा और्धीको उजचत प्रर्ोग र शकु्ष्म िीव लनरोधक प्रलतरोध 
न्र्नुीकरण,  

७.    स्थानीर्स्तरमा और्धी र स्वास्थर् उपकरणको खररद, भण्डारण र क्रवतरण,  

८.    स्थानीर्स्तरमा स्वास्थर् सूचना प्रणािीको व्र्वस्थापन, 

९.    स्थानीर्स्तरमा िनस्वास्थर् लनगरानी (पजब्िक हेल्थ सभेिेन्स),  
१०.    स्थानीर्स्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र 
प्र्ालिएक्रटभ स्वास्थर् सेवाको सञ्चािन,  

११.    स्वास्थर् िीवनशैिी, पोर्ण, शरीररक व्र्र्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थर् विृको 
पािना, पञ्चकमय िगार्तका िनस्वास्थर् सेवाको प्रवद्र्धन,  

१२.    िनुोक्रटक र कीटिन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन,  



१३.    सरु्ती, मददरा र िाग ुपदाथय िन्र् वस्तकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रण तथा सचेतना 
अलभवकृ्रद्ध,  

१४.    आर्वेुददक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृलतक जचक्रकत्सा िगार्तका 
परम्परागत स्वास्थर् उपचार सेवाको व्र्वस्थापन,  

१५.    िनस्वास्थर्, आपतकालिन स्वास्थर् तथा महामारीको लनर्न्त्रण र र्ोिना 
कार्यन्वर्न, 

१६.    रोग लनर्न्त्रण तथा रोकथाम  

१७.    आकजस्मक स्वास्थर् सेवा प्रवाह तथा स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन,  

 

 

(ग) क्रवद्यतु, खानपेानी तथा लसाँचाई िस्ता सेवाहरु  

१.   क्रवद्यतु क्रवतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन,  

२.    खानेपानी महसिु लनधायरण र खानेपानी सेवाको व्र्वस्थापन,  

३.    स्थानीर् साना सतह तथा भलुमगत लसाँचाई प्रणािीको सञ्चािन तथा ममयत सम्भार, 

सेवा शलु्क लनधायरण र संकिन सम्बन्धी व्र्वस्थापन,  

(ि) सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररवाना तथा प्राकृृृलतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्यटन 
शलु्क  

१.    स्थानीर् सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररवाना सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, 

र्ोिना तिुयमा, कार्यन्वर्न र लनर्मन,  

२.    प्राकृलतक श्रोत साधन र सेवा शलु्क, रोर्ल्टी संकिन, समन्वर् र लनर्मन,  

३.    खलनि पदाथयको उत्खनन ्र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी संकिन,  

४.    सामदुाक्रर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी संकिन,  

(ङ) वन, िंगि, वन्र्िन्त,ु चराचरुङ्गी, िि उपर्ोग, वातावरण, पर्ायवरण तथा िैक्रवक 
क्रवक्रवधता  
१.    वन, िंगि, वन्र्िन्त,ु चराचरुङ्गी, िि उपर्ोग, वातावरण, पर्ायवरण तथा िैक्रवक 
क्रवक्रवधता सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र 



लनर्मन,  

२.    स्थानीर्स्तरमा सामदुाक्रर्क, ग्रामीण तथा शहरी, धालमयक, कवलुिर्ती र साझेदारी 
वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपर्ोग, अनगुमन र लनर्मन तथा वन उपभोिा समहुको 
व्र्वस्थापन,,  

३.    मध्र्वती के्षत्रको सामदुाक्रर्क, धालमयक र कवलुिर्ती  वनको व्र्स्थापन,  

४.    स्थानीर्स्तरमा नदी क्रकनार, नदी उकास, नहर क्रकनार तथा सडक क्रकनारमा 
वकृ्षारोपण व्र्वस्थापन,  

५.    स्थानीर्स्तरमा लनिी वनको प्रवद्र्धन, अनगुमन र लनर्मन, 

६.    स्थानीर्स्तरमा सावयिलनक खािी िग्गा, पाखो वा के्षत्रमा वकृ्षरोपण, सम्भार, 

उपर्ोग र व्र्वस्थापन 

७.    स्थानीर्स्तरमा िडीवटुी तथा अन्र् गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, 

उत्पादन, संकिन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन  र बिार व्र्वस्थापन, 

८.    वन, वीऊ, वगैचा स्थापना, व्र्वस्थापन र प्रवद्र्धन, 

९.    नसयरी स्थापना, क्रवरुवा उत्पादन, क्रवतरण, रोपण र प्रवद्र्धन,  

१०.    वन्र्िन्त ुर चरचचरुुङ्गीको संरक्षण, व्र्ावसाक्रर्क पािन, उपर्ोग र अनमुगन,  

११.    मानव तथा वन्र्िन्त ुबीचको द्धन्द्ध व्र्वस्थापन,  

१२.    स्थानीर् प्राणी उद्यान (जचलडर्ाखाना) को स्थापना र संचािन,  

१३.    स्थानीर् वन्र्िन्त ुपर्यटन र आर् आियन,  

१४.    स्थानीर्स्तरमा आखेटोपहारको व्र्वस्थापन,  

१५.    स्थानीर्स्तरमा वन, वन्र्िन्त ुतथा चरचचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न, 

अनसुन्धान,  

१६.    क्रवश्वसम्पदना सूचीमा परेका स्मारक र परुाताजत्वक महत्वका वन, लसमसार क्षेत्र, तटवती 
क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी िगत,  

१७.    लमचाहा प्रिालतको लनर्न्त्रण,  

१८.    स्थानीर्स्तरको िोजखम न्र्नीकररण,  

१९.    िैक्रवक क्रववधताको अलभिेखाङ्कन,  

२०.    स्थानीर्स्तरमा हररर्ािी प्रवद्र्धन,  

२१.    स्थानीर् साना िि उपर्ोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आनर्ोिना,, तिुयमा, कार्यन्वर्न, 



अनगुमन र लनर्मन,  

२२.    रैथाने प्रिालतकोसंरक्षण र प्रवद्र्धन,  

२३.    स्थानीर्स्तरमा ववातावरणीर् िोजखम न्र्नुीकरण, 

२४.    स्थानीर् स्तरमा प्रदरु्ण लनर्न्त्रण र हालनकारक पदाथयहरुको लनर्मन र 
व्र्वस्थापन,  

२५.    स्थानीर्स्तरमा न्र्नु कावयनमखुी तथा वातावरण मैत्री क्रवकास अविम्बन,  

२६.    स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण, क्षेत्र लनधायरण र व्र्वस्थापन । 

(च) सामाजिक सरुक्षा र गररबी लनवारण 

१.    सामाजिक सरुक्षा तथा गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननु, मापदण्ड, लनर्मन र 
अध्र्र्न अनसुन्धान,  

२.    िजक्षत समहु सम्बन्धी स्थानीर् र्ोिना, कार्यिम, श्रोत पररचािन र व्र्वस्थापन,  

३.    सामाजिक सरुक्षाको कार्ायन्वर्नको िालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् सङ्घ संस्थासाँग 
सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य,  
४.    सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् तथर्ाङ्क र सूचना व्र्वस्थापन,  

५.    गररव िरपररवार पक्रहचा सम्बन्धी स्थानीर् सवेक्षण, सूचना व्र्वस्थापन र 
लनर्मन,  

६.    स्थानीर् सामाजिक सरुक्षा र्ोिना र व्र्वस्थापन ।  

छ) व्र्जिगत िटना, िन्म, मतृ्र्,ु क्रववाह र तथर्ाङ्क 

१.    व्र्जिगत िटना (िन्म, मतृ्र्,ु क्रववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध क्रवच्छेद र धमयपतु्र र 
धमयपतु्री) को दताां,  
२.    व्र्जिगत िटनाको स्थानीर् तथर्ाङ्क सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, 
कार्यन्वर्नर लनर्मन,  

३.    व्र्जिगत िटनाको अलभिेख व्र्वस्थापन र प्रलतवेदन ।  

४. स्थानीर्स्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र स्ग्रहािर् संरक्षण, स्म्वद्र्धन र 
पनुिःलनमायण ।  

ि. सकुुम्वासी व्र्वस्थापन 



१.    सकुुम्वासीको पक्रहचान र अलभिेख व्र्वस्थापन, 

२.    सकुुम्बासी सम्बन्धी िीक्रवकोपाियन र बसोबास व्र्वस्थापन । 

ि. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी 
१. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनु ेरोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत,काननु,मापदण्ड तथा लनर्मन 

२. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हे्न रोर्ल्टी संकिन तथा बाडफाडाँ । 

 झ. सवारी साधन अनुम्लत 

१. र्ातार्ात व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीलत,काननु,मापदण्ड,र्ोिना, कार्यन्वर्न र 
लनर्मन, 

२. स्थानीर् सावयिलनक र्ातार्ातको रुट लनधायरण,अनमुलत,नक्रवकरण,खारेिी,सेवाको 
गणुस्तर,भाडा दर लनधायरण र लनर्मन, 

३. वातावरण मैत्री,ििवार् ुपररवयतन अनकुुिन,क्रवपद् िोजखम ,अपाङ्गता र िैक्रङ्गक मैत्री 
र्ातार्ात प्रणिीको स्थानीर् तहमा प्रवयद्धन । 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्िजखत अलधकारका अलतररि गाउाँपालिका तथा 
नगरपालिकाको अन्र् काम,कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोजिम हनुछे । 

क. भलुम व्र्वस्थापन 

१. सक्रङ्घर् तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रही स्थानीर् स्तरको भ ुउपर्ोग नीती, 
र्ोिना, कारँ्िम तिुयमा र्ोिना र कार्ायन्वर्न, 

२. संजिर् तथा प्रदेशको मापदण्डको अलधनमा रही व्र्वजस्थत बस्ती  क्रवकासका 
कार्यिमको तिुयमा र कार्ायन्वर्न, एकीकृत वस्ती क्रवकासका िागी िग्गाको एकीकरण 
तथा क्रवकास व्र्वस्थापन, 

३. स्थानीर्स्तरमा अव्र्बजस्थत बसोबास व्र्बस्थापन । 

 

ख. सञ्चार सेवा  
१. संजिर् तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रही स्थानीर् के्षत्र लभत्र इन्टरनेट सेवा, 
टेलिसेन्टर, केबिु तथा तार लबहीन टेलिलभिन प्रसारणको अनमुलत, नक्रवकरण र लनर्म, 

२. स्थानीर् के्षत्रको सूचना प्रक्रवलधको क्रवकास र प्रवद्र्धन गने । 



ग. र्ातार्ात सेवा  
(१) स्थानीर् बस, ट्रिी बस, ट्राम िस्ता मध्र्म क्षमताको मास टा«जञ्जट प्रणिीको 
नीती, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्म,  

(२) राक्रिर् रेि  पबुायधारको उपर्ोग तथा महानगरीर् के्षत्रलभत्र शहरी रेि सेवाको 
स्ृ ाृंिाि, व्र्वस्थापन, ममयत सम्भार, समन्वर्, साझेदारी र सहकार्ाय । 

६. सङ्घ वा प्रदेशिे जसं्वधान तथा प्रचलित काननु बमोजिम आफ्नो अलधकार के्षत्र 
लभत्रको कुनै क्रवर्र् गाउाँपािीका वा नगरपािीकािाई काननु वमोजिम लनके्षपण गनय 
सक्नछे । 

७. गाउाँपािीका वा नगरपािीकाको उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोजिमको 
काम, कतयव्र् र अलधकारको प्रर्ोग गदाय आवश्र्िा अनसुारको काननु, नीलत, र्ोिना, 
मापदण्ड तथा कार्यलबलध बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 

८. स्थानीर् तहिे प्रदेश सरकारको परामशय नेपाि सरकारको पवुय स्वीकृलत लिई 
लबदेशका कुनै स्थानीर् सरकार संग भलगनी सम्बन्ध कार्म गनय सक्नेछ । 

३. शंखरापरु नगरपालिकाका िनप्रलतलनलध तथा कमयचाररहरुको क्रववरण 

1 क (शंखरापुर नगरपालिकाको जनप्रलिलनलिहरुको नाम, नम्बर सम्पकक र पद  

ि.सं. पदालधकारी नाम पद १ वडा नं. मोवाईि नम्वर 

१ रमेश नाक्रपत प्रमखु शंखरापरु नगरपालिका 9841460380 

२ सलमता शे्रष्ठ उप- प्रमखु शंखरापरु नगरपालिका 9841091180 

३ बेद नारार्ण दंगाि वडा अध्र्क्ष 1 नं. वडा कार्ायिर्, नाङ्गिेभारे  9843525332 

४ रन बहादरु लथङ वडा अध्र्क्ष 2 नं. वडा कार्ायिर्, धारापानी पटाप 9851000463 

५ सरु्य बहादरु तामाङ वडा अध्र्क्ष 3 नं. वडा कार्ायिर्, िहरलसंह पौवा 9851275879 

६ सनुा बहादरु तामाङ वडा अध्र्क्ष 4 नं. वडा कार्ायिर्, फेदी  9851032213 

७ शेर गजम्भर थापा वडा अध्र्क्ष 5 नं. वडा कार्ायिर्, पािवुारी  9851011645 

८ राधाकृष्ण शे्रष्ठ वडा अध्र्क्ष 6 नं. वडा कार्ायिर्, पखुिुाछी 9841786345 

९ लबष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठ वडा अध्र्क्ष 7 नं. वडा कार्ायिर्, महादेवस्थान  9841735724 



ि.सं. पदालधकारी नाम पद १ वडा नं. मोवाईि नम्वर 

१० पोते लथङ वडा अध्र्क्ष 8 नं. वडा कार्ायिर्, िमुारचोक 9851154306 

११ सहदेव शे्रष्ठ वडा अध्र्क्ष 9 नं. वडा कार्ायिर्, इन्रार्णी 9851074750 

१२ मलनर्ा पररर्ार 
कार्यपालिका 
म.सदस्र् 

२ नं. वडा कार्ायिर्, पटाप 9848909454 

१३ लतउरीमार्ा वाइवा 
कार्यपालिका 
म.सदस्र् 

३ नं. वडा कार्ायिर्, िहरलसंह पौवा 9860947696 

१४ 
राज्र्िक्ष्मी नेमकुि 
(िोशी) 

कार्यपालिका 
म.सदस्र् 

६ नं. वडा कार्ायिर्, पखुिुाछी 9843106080 

१५ चन्दा शे्रष्ठ 
कार्यपालिका 
म.सदस्र् 

७ नं. वडा कार्ायिर्, महादेवस्थान 9849506684 

१६ उमा देवी काकी 
कार्यपालिका 
म.सदस्र् 

८ नं. वडा कार्ायिर्, िमुारचोक 9840132547 

१७ रमेश नेपािी 
कार्यपालिका 
सदस्र् 

शंखरापरु नगरपालिका-३ 9860993234 

१८ संिर् रम्तेि 
कार्यपालिका 
सदस्र् 

शंखरापरु नगरपालिका-६ 9849045505 

१९ आनन्द रम्तेि 
कार्यपालिका 
सदस्र् 

शंखरापरु नगरपालिका-६ 9841535049 

२० रामकृष्ण ढंुगाना वडा सदस्र् 1 नं. वडा कार्ायिर्, नाङ्गिेभारे  9851114067 

२१ भलूम प्र.दंगाि वडा सदस्र् 1 नं. वडा कार्ायिर्, नाङ्गिेभारे  ९८४११७१५११ 

२२ सनु्तिी वाईवा वडा सदस्र् 1 नं. वडा कार्ायिर्, नाङ्गिेभारे  9861016243 

२३ सान ुमार्ा कामी वडा सदस्र् 1 नं. वडा कार्ायिर्, नाङ्गिेभारे    

२४ वासदेुव िालमछाने वडा सदस्र् 2 नं. वडा कार्ायिर्, धारापानी पटाप 9849379903 

२५ राकेश गरुुङ वडा सदस्र् 2 नं. वडा कार्ायिर्, धारापानी पटाप ९८५१२२३४८४ 

२६ लमना कुमारी जिलसङ वडा सदस्र् 2 नं. वडा कार्ायिर्, धारापानी पटाप 9863425190 

२७ क्रविर् िामा वडा सदस्र् 3 नं. वडा कार्ायिर्, िहरलसंह पौवा 9866491011 

२८ प्रथमिाि वाईवा वडा सदस्र् 3 नं. वडा कार्ायिर्, िहरलसंह पौवा 9860621153 

२९ चनमती सनुार कामी वडा सदस्र् 3 नं. वडा कार्ायिर्, िहरलसंह पौवा ९८६११२३२१७ 

३० ददपक गौतम वडा सदस्र् 4 नं. वडा कार्ायिर्, फेदी  9863923179 

३१ जित वहादरु मिुान वडा सदस्र् 4 नं. वडा कार्ायिर्, फेदी  9840208848/ 
9808242715 

३२ गोक्रपलन लतवरी वडा सदस्र् 4 नं. वडा कार्ायिर्, फेदी    



ि.सं. पदालधकारी नाम पद १ वडा नं. मोवाईि नम्वर 

३३ सम्झना पररर्ार वडा सदस्र् 4 नं. वडा कार्ायिर्, फेदी  9813458178/ 
9869267594 

३४ राधाकृष्ण ढकाि वडा सदस्र् 5 नं. वडा कार्ायिर्, पािवुारी  9841206653 

३५ सोम बहादरु स्र्ा्बो वडा सदस्र् 5 नं. वडा कार्ायिर्, पािवुारी  9808333365 

३६ ज्ञान ुकुमारी पोखरेि वडा सदस्र् 5 नं. वडा कार्ायिर्, पािवुारी  9869284681 

३७ कान्छी नेपािी वडा सदस्र् 5 नं. वडा कार्ायिर्, पािवुारी  9813858967/ 
9840611240 

३८ ज्ञान रत्न मानन्धर वडा सदस्र् 6 नं. वडा कार्ायिर्, पखुिुाछी 9841343127 

३९ श्रीराम शे्रष्ठ वडा सदस्र् 6 नं. वडा कार्ायिर्, पखुिुाछी 9851144985 

४० कमिा बोगटी साकी वडा सदस्र् 6 नं. वडा कार्ायिर्, पखुिुाछी 9841535048/ 
9841535048 

४१ अचेनदेव शाही वडा सदस्र् 7 नं. वडा कार्ायिर्, महादेवस्थान  9841605966 

४२ गंगािाि डंगोि वडा सदस्र् 7 नं. वडा कार्ायिर्, महादेवस्थान  9841140950 

४३ तिुसा दमाई वडा सदस्र् 7 नं. वडा कार्ायिर्, महादेवस्थान  9803825854 

४४ सदुन के.सी वडा सदस्र् 8 नं. वडा कार्ायिर्, िमुारचोक 9841402780 

४५ मनोि तामाङ वडा सदस्र् 8 नं. वडा कार्ायिर्, िमुारचोक 9861200278 

४६ लमिन खड्का वडा सदस्र् 9 नं. वडा कार्ायिर्, इन्रार्णी 9841228925 

४७ श्र्ाम ब काकी वडा सदस्र् 9 नं. वडा कार्ायिर्, इन्रार्णी 9841537245 

४८ मनदेवी शे्रष्ठ वडा सदस्र् 9 नं. वडा कार्ायिर्, इन्रार्णी 9843709941 

४९ सलमयिा पररर्ार दमाई वडा सदस्र् 9 नं. वडा कार्ायिर्, इन्रार्णी 9813458178 

 

2  शंखरापुर नगर  कार्ाकपालिकाको कार्ाकिर्मा कार्करि स्थार्ी कमकचारीको  लििरण 

ि.
सं.  

सं .नं.  नाम थर पद 
शे्रणी/
तह 

सेवा /समहु  फोन नं. कार्यरत 

१ १४४७०५ 
बासदेुव 
खनाि 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

रा .
प .
दिलतर् 
 

नेपाि 
प्रशासन/सामान्र् 
प्रशासन 

9851264111 न .पा.  

२ 153402 सकुदेव नेपाि उपसजचव  नवौं जशक्षा प्रशासन 9841426572 न .पा.  



३ 193754 
लनियिा 
अलधकारी 
चडुाि  

प्रमखु मक्रहिा 
क्रवकास अलधकृत  

नवौं क्रवक्रवध 9851201200 न .पा.  

४  
प्रलमिा 
पडुासैनी 

शाखा अलधकृत  सातौँ 
जशक्षा 
प्रशासन/लनरीक्षण 

9841559031 न .पा.  

५ 232055 
सभुरा 
पडुासैनी 

शाखा अलधकृत  सातौं 
नेपाि 
प्रशासन/सामान्र् 
प्रशासन 

9849017901 न .पा.  

६ 235446 
प्रकाश लसंह 
साउद 

इयजन्िलनर्र सातौं 

नेपाि 
इजन्िलनर्ररङ/ 

लसलभि 
इजन्िलनर्ररङ्ग 

9849898933 न .पा.  

७ 158324 
क्रवष्ण ुप्रासाद 
चापागाई 

िनस्वास्थर् 
अलधकृत  सातौं 

नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9851229904 न .पा.  

८ 170271 
गोक्रवन्द प्रसाद 
अलधकारी 

िेखा अलधकृत छैटौँ 
नेपाि 
प्रशासन/िेखा 

9851157161  

९ 161046 
थम ुनारार्ण 
भण्डारी 

अलधकृत छैटौँ 
नेपाि 
प्रशासन/सामान्र् 
प्रशासन 

9841577661  

१० 153949 
राममजण 
ढकाि 

अलधकृत छैटौँ 
नेपाि 
प्रशासन/सामान्र् 
प्रशासन 

9841203383 न .पा.  

११ 196391 
सीता देवी 
गरुागााँइ  

अलधकृत  छैटौँ 
नेपाि कृक्रर् 
सेवा/कृक्रर्वािी 
क्रवकास 

9852655202 न .पा.  

१२ 182038 
गंगा बहादरु 
थापा मगर 

अलधकृत  छैटौँ 
नेपाि कृक्रर् 
सेवा/िोपेडेडे 

9842171211 न .पा.  

१३ 175598 प्रकाश पौडेि लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9847623423 ७ नं 

१४ 160079 
अरुण कु. 
लगरी 

लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841340774 ३ नं 

१५ 156592 
भवानी भण्डारी 
लसिवाि 

लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841790923 १ नं 

१६ 173000 
अलनता भट्टराई 
महत 

लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9823706284 ५ नं 

१७ 179910 
लबमिबाव ु
पन्त 

लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9851087895 ९ नं 



१८ 182495 
ठगेन्र राि 
भट्टराई 

लस.अ.हे.व. छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9869579128 न .पा.  

१९ 162413 
गंगा देवी 
जचमोररर्ा 

लस.अ.न.लम. 

लनररक्षक 
छैटौँ 

नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843922811 ५ नं. 

२० 179137 
ल्हाक्पा ढोमा 
पाजिन 

लस.अ.न.लम. 

लनररक्षक 
छैटौँ 

नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9851230656 ९ नं. 

२१ 179275 
गोमा कुमारी 
दाहाि 

लस.अ.न.लम. 

लनररक्षक 
छैटौँ नेपाि स्वास्थर् 

सेवा 
9841817166 ६ नं. 

२२ 217986 
सजुस्मता 
पौडेि 

ि.स्वा.लन. छैटौ छैटौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843002221 ६ नं. 

२३ 217694 क्रववेक शे्रष्ठ लस.अ.हे.व. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9813447157 ५ नं. 

२४ 197849 
नवुा रोकार्ा 
महत 

सहार्क पाचौँ नेपाि प्रशासन 9848313568 ९ नं. 

२५  
श्र्ाम सनु्दर 
शे्रष्ठ 

सहार्क पाचौँ नेपाि प्रशासन  ४ नं 

२६ 235281 
धनपलत 
चम्िागाइय 

सहार्क पाचौँ नेपाि प्रशासन 9844626666 २ नं. 

२७ 193606 
सरु्य कुमारी 
न्र्ौपाने 

म.क्रव.लन.(क्रवक्रवध) पाचौँ क्रवक्रवध 9861864892 न .पा.  

२८ 192879 
प्रलमिा जिरेि 
खड्का 

स.म.क्रव.लन. 
(क्रवक्रवध) 

पाचौँ क्रवक्रवध 9841581140 न .पा.  

२९ 195655 
अिुयन प्रसाद 
चौंिागाइय 

प्राक्रवलधक सहार्क पाचौँ नेपाि कृक्रर् सेवा 9856037787 न .पा.  

३० 178931 लगता लतजम्सना प्राक्रवलधक सहार्क पाचौँ नेपाि कृक्रर् सेवा 9841929983 न .पा.  

३१ 204407 सलुनता शे्रष्ठ अलमन पाचौं पाचौँ 
नेपाि 
इजन्िलनर्ररङ/ 

अलमन 
9818545453 न .पा.  

३२ िरेि ु
कृष्णमार्ा 
िामा 

सहार्क  पाचौँ स्थानीर् 9861155127 ८ नं. 

३३ 235313 लसियना सेन िेखा सहार्क  पाचौँ नेपाि प्रशासन 9843608441 न .पा.  

३४ 240006 
िगत प्रसाद 
आचार्य 

प्राक्रवलधक सहार्क पाचौँ 
नेपाि जशक्षा 
प्रशासन 

9864952738 न .पा.  

३५ 241320 समनु्र थापा सव.ईजन्िलनर्र पाचौँ नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9849487384 २ नं. 
३६ 239433 अजस्मता शे्रष्ठ सव.ईजन्िलनर्र पाचौँ नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9840570253 ८ नं. 

३७ 241178 
लनतेश 
बासकुिा 

सव.ईजन्िलनर्र पाचौँ नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9841042586/9
860169937 

१ नं. 



३८ 154977 
देवकी लतवारी 
उप्रतेी 

लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841673461 ७ नं. 

३९ 186991 हसना शे्रष्ठ लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841399984 ७ नं. 

४० 179114 तारा राई लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9851146944 ८ नं. 

४१ 176178 
संजिता दंगाि 
पराििुी 

लस.अ.न.लम. पाचौँ नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9741136037 ९ नं. 

४२ 179627 
कक्रवता 
भण्डारी 

लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841504100 ५ नं. 

४३ 175644 
सरस्वती देवी 
भट्टराई 

लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9861073533 ९ नं. 

४४ 176199 
िक्ष्मी देवी 
भट्टराई  

लस.अ.न.लम. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9842115528 १ नं. 

४५ 217242 मेररना क्षेत्री हे.अ. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9814475130 ६ नं. 

४६ 226800 
शोभा 
अलधकारी 
दाहाि 

हे.अ. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841485611 ७ नं. 

४७ 225990 हरर क्रवष्ट हे.अ. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843609480 न .पा.  

४८ 225850 
मजन्दरा 
कुमारी 
अलधकारी 

हे.अ. पाचौँ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9849194772 ३ नं. 

४९ 200842 क्रवलनता भट्टराई हे.अ. पाचौं 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9861928940 १ नं. 

५० 180632 
लभम प्रसाद 
जिलमरे 

हे.अ. पााँचौं 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9842936366 ४ नं. 

५१ 193220 
लसियना दोर्ी 
लगरी 

लस.अ.हे.व. पााँचौं 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841676053 ३ नं 

५२ 207128 
ददक्रपका 
सापकोटा 

अ.न.लम. पााँचौं 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9862857422 न .पा.  

५३ 206357 
क्रकरण कुमारी 
चौधरी 

अ.हे.ब. पााँचौं 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9860433338 ६ नं. 

५४ 206968 
सलुनता 
चौिागाई 

अ.न.लम. पााँचौ 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9862501615 ७ नं. 

५५ स्थार्ी सबुोध थापा सहार्क  पााँचौं स्थानीर् 9823221840 न .पा.  

५६ स्थार्ी क्रकरण नाक्रपत सहार्क  पााँचौं स्थानीर् 9841387502 ६ नं. 



५७ स्थार्ी 
रामकृष्ण 
डंगोि 

सहार्क  पााँचौं स्थानीर् 9841398248 ७ नं. 

५८ स्थार्ी 
ध्रबु प्रसाद 
ढंुगाना 

सहार्क  पााँचौं स्थानीर् 9861585107 १ नं. 

५९ स्थार्ी 
न्हचु्छे बहादरु 
नकमी 

सहार्क  पााँचौं स्थानीर् 9841429419 ५ नं. 

६० 177766 
िक्ष्मीश्वरी 
शे्रष्ठ 

अ.न.मी.  चौथो नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843191235 ६ नं. 

६१ 236869 प्रभार् आचार्य सहार्क   चौथो नेपाि प्रशासन 9841165529 ३ नं. 

६२ 228869 
सजुशि 
िम्साि 

िेखा सहार्क   चौथो नेपाि प्रशासन 9846721813 न .पा.  

६३  रञ्जना चौधरी सव.ईजन्िलनर्र  चौथो नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9860187305 ७ नं 

६४  सजशता के .सी.  सव.ईजन्िलनर्र  चौथो नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9841627074 ५ नं 

६५  सरु िवि ु सव.ईजन्िलनर्र  चौथो नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9843724751 ४ नं 

६६  कृष्टि सवुाि सव.ईजन्िलनर्र  चौथो नेपाि इजन्िलनर्ररङ्ग 9860465449 २ नं. 

६७ 215765 
िक्ष्मण 
ज्ञवािी 

अ.हे.व.  चौथो 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9841440194 ५ नं. 

६८ 217466 सक्रवना खड्का अ.हे.व.  चौथो 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9845136325 ७ नं. 

६९ 222413 प्ररेणा काकी अ.हे.व.  चौथो 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9860424589 ३ नं. 

७० 220627 
पक्रवत्रा सबेुदी 
पजन्डत 

अ.न.लम.  चौथो 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843787892 ९ नं. 

७१ 223096 सीता दिी अ.न.लम.  चौथो 
नेपाि स्वाwस्थर् 
सेवा 

9860437897 १ नं. 

७२ 221923 सलमयिा दाहाि अ.न.लम.  चौथो 
नेपाि स्वास्थर् 
सेवा 

9843813360 ३ नं 

७३ अस्थार्ी मकुुन्द पौडेि 
खा.पा.स. 

टेजक्नलसर्न 
  9841226239 न .पा.  

७४ स्थार्ी बिराम नेपाि कार्यिर् सहर्ोगी   9849264321 १ नं. 
७५ 155402 लबमिा घ्िान कार्यिर् सहर्ोगी   9849263746 ६ नं. 

शंखरापरु नगर कार्ायपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत करार कमयचारीको  क्रववरण  

ि .सं.  नाम थर पद फोन नं. कार्यरत 

१ सन्तोर् आचार्य सूचना प्रक्रवलध अलधकृत 9841448978 न .पा.  

२ लमिन फुर्ाि इजन्िलनर्र 9841436577 न .पा.  

३ बाि कृष्ण मानन्धर इजन्िलनर्र 9849936728 न .पा.  

४ नक्रवन के.सी. इजन्िलनर्र 98512019239 न .पा.  



५ पलिस्था शे्रष्ठ रोिगार संर्ोिक छैटौ 9841282065 न .पा.  

६ मन्ि ुआचार्य कम्प्र्टुर अपरेटर 9842200672 न .पा.  

७ श्रीकृष्ण थापा एम आई एस अपरेटर 9841638863 न .पा.  

८ सिृना सापकोटा उद्यम क्रवकास सहिकताय 9860722927 न .पा.  

९ सभुरा साखकमी न्र्ाक्रर्क सहिकताय 9848088425 न .पा.  

१० आङ कािी  शेपाय नगर प्रहरी ना.लन. 9851281406 न .पा.  

११ माईते स्र्ाङवो स. कम्प्र्टुर अपरेटर 9849887365 ३ नं. 
१२ शोभा चौिागाइाँ सहार्क क. अपरेटर 9849107814 ४ नं. 
१३ सन्तोर्ी बोगटी सहार्क क. अपरेटर 9808664255 ६ नं. 
१४ जचनीमार्ा शे्रष्ठ सहार्क क. अपरेटर 9849199967 ९ नं. 
१५ सिनी शे्रष्ठ सहार्क क. अपरेटर 9810186909 न .पा.  

१६ सरस्वती ढकाि सहार्क क. अपरेटर 9841461301 न .पा.  

१७ क्रविम मल्ि सहार्क क. अपरेटर 9818605221 न .पा.  

१८ सक्रवता नाक्रपत सहार्क क. अपरेटर 9841847387 न .पा.  

१९ क्रवकास शे्रष्ठ नगर प्रहरी  प्र.स.लन. 9843192167 न .पा.  

२० सरस्वती िामा उद्यम क्रवकास सहर्ोगी 9861642327 न .पा.  

२१ लनशा शे्रष्ठ क्रफल्ड सहार्क 9843649831 न .पा.  

२२ रक्रवना लसं डंगोि क्रवद्यािर् नसय 9843587924 भाग्र्ोदर् 

२३ मलतना शे्रष्ठ क्रवद्यािर् नसय 9818645554 कालिकाशरण 

२४ अनरु्ा शे्रष्ठ क्रवद्यािर् नसय 9860001615 भगवती 
२५ सरु शे्रष्ठ क्रवद्यािर् नसय   रा.मा.लब. 

२६ ददक्षा शे्रष्ठ स्टाफ नसय 9.88844E+11 ९ नं. 

२७ सान ुशे्रष्ठ स्टाफ नसय 9843787310 ९ नं. 

२८ उर्ामार्ा तामाङ हे.अ. 9841791846 २ नं. 
२९ अजम्बका लथङ हे.अ. 9860721446 ८ नं. 
३० अजस्मता खड्का ल्र्ाब टेक्नेलसर्न 9849948405 ९ नं. 
३१ ददपक ढंगाना ल्र्ाब अलसस्टेन्ट 9843337644 १ नं. 
३२ रचना शे्रष्ठ ल्र्ा.अलसस्टेन्ट 9869393805 ९ नं. 
३३ सीता तामाङ अ.न.लम.  9849844728 २ नं. 
३४ बोधकुमारी बिगाई अ.न.लम. 9841539061 ३ नं. 
३५ बलबता जिरेि अ.न.लम.   9864288853 ४ नं. 
३६ अमतृ थापा सवारी चािक 9843655573 न .पा.  

३७ जित नारार्ण शे्रष्ठ सवारी चािक 9841536001 
प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत 

३८ राधाकृष्ण शे्रष्ठ सवारी चािक 9841320118 उप प्रमखु 

३९ सक्रवन शे्रष्ठ सवारी चािक 9840377272 एम्बिेुन्स 

४० बकु्रद्ध नारार्ण शे्रष्ठ सवारी चािक 9841363699 नगर प्रमखु 

४१ ददि बहादरु घ्िान नगर प्रहरी िवान 9860592238 न .पा.  



४२ श्रीकृष्ण पडुासैनी कार्यिर् सहर्ोगी 9841334577 न .पा.  

४३ ददपक तामाङ्ग कार्यिर् सहर्ोगी 9849173327 न .पा.  

४४ पक्रवत्रा थापा कार्यिर् सहर्ोगी 9849051657 न .पा.  

४५ उमेश शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी 9863911348 न .पा.  

४६ अनपु बस्नेत कार्ायिर् सहर्ोगी 9843524250 न .पा.  

४७ प्रल्हाद कटुवाि कार्ायिर् सहर्ोगी 9841535394 न .पा.  

४८ सकु्रवत कुमार िामा कार्यिर् सहर्ोगी 9843209835 २ नं. 
४९ सनु्तिी िामा कार्यिर् सहर्ोगी 9861548757 न .पा.  

५० अनालिका शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी 9843384878 न .पा.  

५१ प्रकाश दंगाि कार्यिर् सहर्ोगी 9861367173 १ नं. 
५२ अलनि शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9841389195 ७ नं. 
५३ पि बहादरु भिेुि कार्यिर् सहर्ोगी 9865134886 ३ नं. 
५४ लबष्ण ुपडुासैनी कार्यिर् सहर्ोगी 9841764261 ४ नं. 
५५ अच्र्तु बैरागी कार्यिर् सहर्ोगी 9843787505 ४ नं. 
५६ सन्तोर् दंगाि कार्यिर् सहर्ोगी 9841070207 ५ नं. 
५७ शलमयिा रेग्मी कार्यिर् सहर्ोगी 9813167850 ६ नं. 
५८ केदार दास शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9841631681 ८ नं. 
५९ सलुमत्रा थापा कार्यिर् सहर्ोगी 9808005296 ९ नं. 
६० सक्रवता नाक्रपत कार्यिर् सहर्ोगी 9841847387 नपा 
६१ लबष्ण ुमार्ा िामा कार्यिर् सहर्ोगी 9840501456 २ नं. 
६२ प्रमेस्मरण नगरकोटी कार्यिर् सहर्ोगी 9841073315 ३ नं. 
६३ बच्चरुाम सबेुदी कार्यिर् सहर्ोगी 9840611244 ५ नं. 
६४ पावयती खनाि कार्यिर् सहर्ोगी 9849501076 १ नं. 
६५ देवकी काकी कार्यिर् सहर्ोगी 9841155303 ७ नं. 
६६ सलुमत्रा थापा भण्डारी कार्यिर् सहर्ोगी 9848849812 ९ नं. 
६७ रालधका ररमाि कार्यिर् सहर्ोगी 9849497785 आरोग्र् केन्र 

६८ िक्ष्मी घ्िान कार्यिर् सहर्ोगी 9849226802 ८ नं. 
६९ ददि बहादरु तामाङ कार्यिर् सहर्ोगी 9863692693 २ नं. 
७० क्रविर् शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9843192198 न .पा.  

७१ सलुनि शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9861386129 ७ नं. 
७२ सीता शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9849705189 ९ नं. 
७३ ईजन्दरा पौडेि कार्यिर् सहर्ोगी 9849468790 ५ नं. 
७४ कृष्ण शे्रष्ठ कार्यिर् सहर्ोगी 9863315683 ९ नं. 

शंखरापरु नगर कार्ायपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरत ज्र्ािादारी  कमयचारीको  क्रववरण 

ि .सं.  नाम थर पद फोन नं. कार्यरत 

१ लडल्िी प्र. दंगाि कार्ायिर् सहर्ोगी   १ नं. 
२ मंगिे तामाङ्ग कार्ायिर् सहर्ोगी   २ नं. 



३ सररता बिगाई का.स. 9861605961 १ नं. 
४ ईश्वरी ििे का.स. 9843440943 ४ नं. 
५ गंगामार्ा पोलडनी सरसफाई   न .पा.  

६ सजुशिा पोडे सरसफाई   न .पा.  

७ बसन्त वहादरु तामाङ एम्बिेुन्स ड्राईभर   १ २ ३ र ४ नं 

८ सोन ुशे्रष्ठ नसय   ९ नं 

९ क्रवकेश डंगोि ड्राईभर 9843233326 सब बहान 

१० रािकुमार खलतवडा दोभार्े 9841490880 राक्रिर् बक्रहरा महासंि 

११ शान्तिाि शे्रष्ठ हेराि ु 9808437742  

१२ फेमश शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी 9843524441  

१३  ददपक शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी   

 

 $= gu/kflnsfaf6 k|bfg ul/g] ;]jf / nfUg] b:t'/ 

 

क)नगर कार्यपालिका कार्ायिर्वाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तरु 

नगरकार्यपालिका कार्ायिर्बाट  िारी गररने सेवा र िाग्ने दस्तरुका िालग नागररक वडापत्र मस्र्ौदाको रुपमा 
रहेको छ । र सो स्वीकृत भएपलछ प्रकाशन गररने छ । 
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ख) वडा कार्ायिर्वाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तरु 

र्स नगर क्षेत्रअन्तरगत शंखरापरु नगरपालिकाका वडा कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तरु तथा प्रक्रिर्ा 
लनम्न बमोजिम रहेको छ । 

 
qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ 

clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

1 3/  hUuf btf {÷ 

gfd;f/L l;kmfl/; 

1. 3/ hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

2. lgj]bs÷xsbf/ ;a}sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. d[ts / lgj]bs aLrsf] gftf k|dfl0ft k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

4. d[\To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

5. gfafnssf] xsdf hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

6. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk 

7. btf{ gePsf] xsdf lkmN8a'ssf] k|ltlnlk 

8. ;h{ldg d'r'Nsf u/L a'em\g' kg]{ eP ;h{ldgdf ;fIfL a:g]sf] 

gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

9. rfn" cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

 आलथयक ऐन बमोजिम 
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2 df]xL nut s6\6f 

l;kmfl/; 

!_ df]xL nut s§f x'g'kg]{ k"0f{ ljj/0fsf] lgj]bg 

@_ lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

#_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

$_ hUufsf] k|dfl0ft gfkL gS;f 

%_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

^_ hUufsf] >]:tf / lkmN8a'ssf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

j8f cWoIf   

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

रु १०००  

3 3/ sfod l;kmfl/; 1. 3/sfod l;kmfl/; kfp eGg] ;DaGwL lgj]bg 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. ;DalGwt hUufsf] nfuk'hf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

4. rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ 

s/ lt/]sf] /l;b 

5. gS;fkf; u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk वा अलभिेखीकरणको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 

 

j8f cWoIf   

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 
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4 5fqa[lQ l;kmfl/; 1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

3. ,Joj;fo ePdf Joj;fo दताय तथा नक्रवकरण प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिक्रप 

4. z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

 

j8f cWoIf   

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

लन:शलु्क 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

5 ljkGg ljBfyL{ 

5fqa[lQ l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

j8f cWoIf 

 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

लन:शलु्क 

6 ckfË l;kmfl/; 1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkq÷ नाबािकको 

हकमा hGdbtfs{ f] k|ltlnlk 

2. s'g k|sf/sf] zf/Ll/s ckfËtf xf] ;f] ;DaGwL d]l8sn 

;'k/L6]G8]G6sf] l;kmfl/; 

 

j8f cWoIf  

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

लन:शलु्क 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

7 c:yfO{ a;f]af; 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk / 

a;f]af; ug{] 3/ gDa/, 6f]n, dfu jf af6f]sf] gfd 

2. sd{rf/Lsf] xsdf xfn sfo{/t /x]sf] sfof{nosf] kq 

3. jxfndf a;]sf] eP 3/wgLsf] ;gfvt d'r'Nsf / lghsf] 

gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

4. 3/axfn s/ lt/]sf /l;b 

5. 3/axfnsf] ;Demf}tf kq 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

8 :yfoL a;f]af; 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

2. a;fFO{ ;/fO{sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{ k|df0f kqsf] 

k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

4. hUufwgL k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

j8f cWoIf 

 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

9 gufl/stf / 

k|ltlnlk l;kmfl/; 

1. lgj]bg  kq  /  cfdf/a'afsf]  sf]  gful/stf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hGd btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. ljjflxt dlxnfsf] xsdf klt/cfdf/a'afsf] gful/stf 

k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

4. rfl/qLs k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laBfyL{sf] xsdf_ 

5. ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laaflxtsf] 

xsdf_ 

6. a;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fFO{ ;/fO{sf] k|df0f 

kqsf] k|ltlnlk 

7. b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt 

8. rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

9. sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DalGwt sfof{nosf] 

l;kmfl/; 

10. k|ltlnlk gful/stfsf] xsdf k'/fgf] gful/stfsf] 

k|ltlnlk 

11. cfjZostf cg';f/sf] ;h{ldg d'r'Nsf 

12. 3/axfn s/ lt/]sf] /l;b  

13. व्र्वसार् दताय तथा नक्रवकरण प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिक्रप  

j8f cWoIf  
 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

10 c+lus[t gful/stf 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg  kq  /  c+lus[t  gful/stf  k|fKt  ug{ 

vf]h]sf] :ki6 cfwf/ 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

lgMz'Ns 
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2. ;fljs d'n'ssf] gful/stf kl/Tofu u/]sf] jf 

kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf] k'li6ug sfuhftx? 

3. g]kfndf !% jif{b]lv s'g} Joj;fo jf sfd u/L j;]sf] 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

4. g]kfnL efiff n]Vg / jf]Ng hfGg] k|df0f sfuhftx? 

5. kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt 

6. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

7. आवश्र्कता अनसुार ;h{ldg d'r'Nsf 

 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

 c+lus[t gful/stf 

l;kmfl/; -g]kfnL k"?if;Fu 

ljjfx ePsf] ljb]]zL 

dlxnfsf] xsdf_ 

1. lgj]bg  kq  /  c+lus[t  gful/stf  k|fKt  ug{ 

vf]h]sf] :ki6 cfwf/ 

2. ;fljs d'n'ssf] gful/stf kl/Tofu u/]sf] jf 

kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf] k'li6ug]{ sfuhftx? 

3. g]kfnL gful/s;Fu ePsf] ljjfx btf{ k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk / ;DalGwt b]zsf] cflwsfl/s k|df0fkq 

4. kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt 

5. आवश्र्कता अनसुार ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf  

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

 c+lus[t gful/stf 

l;kmfl/; -ljb]]zL 

gful/s;Fu ljjfx u/]sL 

g]kfnL dlxnfaf6 

hlGdPsf ;Gtfgsf] 

xsdf_ 

1. lgj]bg  kq   

2. cfdfsf] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. hGd btf{sf] k|df0fkq÷c:ktfndf hGd]sf] k|df0f kq 

4. afa'sf] gful/stfsf] cfwf/df lghn] ljb]zL 
मिुकुको नागररकता नलिएको लनस्सा 

5. ;DalGwt j8fdf a;f]af; u/]sf] k|df0f 

6. kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt 

7. आवश्र्कता अनसुार ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf  

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 
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11 cfly{s cj:yf alnof] jf 

;DkGgtf k|dfl0ft 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hUufwgL k|df0f k'hf{ 

3. cfo>f]t eP cfo>f]t v'Ng] sfuhft 

4. cGo cfjZos sfuhft 

5. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ / axfn 

s/ lt/]sf] /l;b 

6. आवश्र्कता अनसुार ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

 nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

12 cfly{s cj:yf sdhf]/ 

jf ljkGgtf k|dfl0ft 

1. lgj]bg kq 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk  

3. आवश्र्कता अनसुार ;h{ldg d'r'Nsf 

 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

13 wf/f tyf ljB't h8fg 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

3. xs ef]usf] >f]t v'Ng] sfuhft 

4. gS;f kf; jf gfd;f/L gS;f ePsf] k|df0fsf] 

k|ltlnlk 

5. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

j8f cWoIf 

  
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

15 lhljt /x]sf] 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. :jo+ JolQm pkl:yt x'g' kg]{ 

3. b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

16 b'j} gfd u/]sf] 

AolQm Ps} xf] 

eGg] l;kmfl/;÷km/s 

hGd ldlt ;+zf]wg 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. gfd km/s k/]sf] k'li6 ug{] k|dfl0ft sfuhtx? 

3. rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

4. ;DalGwt  JolQm  jf  xsjfnf  g fu lstf ;lxt 

pkl:yt  eO{ ;gfvt ug{' kg{] 

5. cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldg 

d'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg] 

6. xfn;fn} lvr]sf] kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] @ k|lt 

j8f cWoIf  
 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

17 hUuf d"Nofªsg 

l;kmfl/;÷ k|dfl0ft 
1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk 

3. hUufsf] cf;kf;sf] rng rNtLsf] d'No k|If]k0f 

4. xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b las|L ePsf] eP ;f] 

k|df0f jf ;h{ldg d'r'Nsf 

5. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

d"Nof+sgsf] )=@% k|ltzt 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

18 Aoj;fo aGb 

l;kmfl/; 

1. cfkm\gf]  Joj;fosf]  lj:t[t  Joxf]/f  ;lxtsf] 

lgj]bg kq 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. rfn' cf=j= ;Ddsf] Joj;fo gjLs/0f u/]sf] 

;Ssn k|df0fkq 

4. 3/ axfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk 

5. :ynut k|ltj]bg 

6. ljb]zLsf]  xsdf  kl/ro  v'Ng]  sfuhft  jf 

;DalGwt b'tfjf;sf]] kq 

7. cfkmg} 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

19 Aoj;fo 

;~rfng 

gePsf] 

l;kmfl/; 

1. Joj;fo ;~rfng gePsf] sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. :yfgLo txsf] gfddf Joj;fo btf{ u/]sf] k|df0fkq 

4. cfkmg} 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf 

s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

5. :ynut k|ltj]bg 

6. 3/axfn;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk 

7. ;h{ldgsfd'r'NsfcfjZosk/]df;f];d]t 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

20 Aofkf/ Aoj;fo 

gePsf] l;kmfl/; 

1. sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. :yfgLo  txsf]  gfddf  Joj;fo  btf{  u/]sf] 

k|df0fkq 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

5. cfjZos k/]df ;h{ldgsf d'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

21 sf]6{ lkm ldgfxf 

l;kmfl/; 
1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. cfkm\g} 3/ ePdf rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

3. cbfntdf d'2f k/]sf k|df0f sfuhftx? 

4. sf]6{ kmL ldgfxf x'g' kg{] :ki6 sf/0f lnlvt ?kdf 

lbg' kg{] 

5. :yfgLo ;h{ldgsf d'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

22 gfjfns kl/rokq 

l;kmfl/; 

1. afa' cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / 

lgj]bg kq 

2. hGd btf{sf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL 

3. rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

4. gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft eP ;f] ;d]t 

k]z ug{] 

5. gfjfns clgjfo{ pkl:yt x'g' kg{] . 

6. b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

23 rf}kfo ;DjGwL 

l;kmfl/; 

1. sf/0f ;lxtsf] lgj]bg 

2. rf}kfof nfg] 7fpFsf] :jLs[t kq 

3. lng] lbg] b'j}n] ;gfvt ug'{ kg]{ 

4. rf}kfo kfng ug{]sf xsdf :yfg / 5/l5d]s tyf 

jftfa/0fdf k|lts'n k|efj gkg{] Joxf]/f 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

  



50  

 
qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

@$ Aoj;fo btf{ 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg kq 

2. Joj;fo btf{ u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk  

3. cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

4. axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk 

5. b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] 

j8f cWoIf 

 

 

 आलथयक ऐन बमोजिम 

25 pBf]u 7fpF;f/L 

l;kmfl/; 

1. pBf]u 7fpF;f/Lsf nflu lgj]bg 

2. pBf]u btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. :yfgLo txåf/f hf/L] glas/0f ;lxtsf] Joj:ffo btf{ 

k|df0f kq 

4. cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

5. axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / axfn s/ 

lt/]sf] /l;b 

6. rf/ lsNnf ;Flwof/x?sf] ;xdtL v'n]sf] :ynut 

;h{ldg d'r'Nsf 

7. ;DalGwt j8f sfof{nosf] cg'dltsf] l;kmfl/; kq 

8. अन्र् स्थानीर् तहमा ;f/L hfg] भए सो :yfgLo 

txsf] स्वीकृलतको] l;kmfl/; 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 
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26 ljBfno 7fpF;f/L 

l;kmfl/; 

1. ljBfno 7fpF;f/Lsf nflu lgj]bg 

2. ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. :yfgLo txåf/f hf/L] gfdsf] glas/0f ;lxtsf] Joj:ffo 

btf{ k|df0f kq 

-;/sf/L Pj+ ;fd'bflos ljBfno afx]s cGo df_ 
4. rfn' cf= j= ;Ddsf] ;/L hfg] 7fpF / xfnsf] 7fpF 

b'j}sf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

5. axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / axfn s/ 

lt/]sf] /l;b 

6. :yfoL n]vf gDa/ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

7. lg/LIf0f k|ltj]bg 

8. ;/L hfg] 7fpFsf] j8f sfof{nosf] cg'dlt kq 

j8f cWoIf 

  
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 

27 cfGtl/s a;fO{ 

;/fO{ l;kmfl/; 
1. lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. ;/L hfg] JolQmx? gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk / gful/stf k|df0fkq gePsf] xsdf ljjfx 

btf{ jf hGd btf{ jf pd]/ v'n]sf] lg:;fsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk 

3. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk ÷3/ jf hUuf 

gePsfsf] xsdf Joj;fo jf a;fO{ v'Ng] k|df0f 
sfuhft 

4. 3/ hUuf ePsfsf] xsdf 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf] 

dfnkf]t /;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  
5. 3/ hUuf gePsfsf] xsdf ;DalGwt 3/ wgL;Fu u/]sf] 

3/ axfnsf] ;Demf}tf 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ 

clwsf/L 

/ nfUg] ;do 

 nfUg] b:t'/ 

28 ljBfno ;~rfng 

:jLs[t÷ sIff a[l4 

l;kmfl/; 

1. ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg 

2. ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. :yfgLo txsf] gfddf rfn' cf= j=sf] glas/0f ;lxtsf] 

Joj:ffo btf{ k|df0f kq 

4. ;/sf/L afx]ssf ljBfnosf xsdf rfn' cf= j= ;Ddsf] 

dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

5. axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / axfn s/ lt/]sf] 

/l;b 

6. lg/LIf0f k|ltj]bg 

j8f

 cWoI

f 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf a9Ldf 

# lbgleq 

 

आलथयक ऐन 
बमोजिम 

29 AolQmut ljj/0f 

l;kmfl/; 

1.  lgj]bg kq 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

4. ljifo;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx? 
5. kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt 

j8f

 cWoI

f 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf a9Ldf 

# lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ 

clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

30 hUuf btf{ l;kmfl/; 1. lgj]bg 

2. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

4. ;fljs nut k|dfl0ft k|ltlnlk 

5. lkmN8a's ptf/ 

6. :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg 

7. hUufsf] gfkL gS;f 

8. hUuf;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx? 

9. :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf a9Ldf # 

lbgleq 

 

hlt /f]kgL eP klg ?= 

!))) 

31 ;+/Ifs l;kmfl/; - 

AolQmut_ 

1. lgj]bg 

2. ;+/Ifs  lbg]  /  lng]  JolQmsf]  gful/stf /hGdbtf{ 
k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

4. cfjZostf cg';f/ :ynut ;h{ldg d'r'Nsf 

5. :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf ;+:yfsf] gljs/0f u/]sf] k|df0f 

kqsf] k|ltlnkL 

6. ljwfg÷lgodfjnLsf] k|ltlnkL 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf a9Ldf # 

lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

32 ;+/Ifs 

l;kmfl/; - 

;+:yfut_ 

1. lgj]bg 

2. ;+:yfsf]gjLs/0f ;lxtsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk Pj+ 

ljwfgsf] k|ltlnlk jf lgodfjnLsf]] k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t /;DklQ s/ lt/]sf] /l;b, 

4. axfndf eP ;Demf}tf kq k|ltlnlk / axfn s/ 

lt/]sf] /l;b 

5. cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

33 g]kfn ;/sf/sf] gfddf 

af6f] sfod l;kmfl/; 

1. lgj]bg 

2. hUufwgL k|df0fqsf] k|ltlnlk 

3. gfkL gS;f 

4. rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t /;DklQ s/ lt/]sf] /l;b . 

5. hUufwgLsf] :jLs[ltsf] ;gfvt ug'{kg]{ 

6. hUuf wgLn] ;gfvt u/]sf] sfuhft 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 



55  

 
qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

34 lhljt ;Fusf] 

gftf k|dfl0ft 

1. lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. ;h{ldg u/L a'em\g' kg]{ ePdf ;fIfL a:g] & 

hgfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

5. gftf k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] @ 

k|lt  

 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

35 d[ts;Fusf] gftf 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg tyf gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. xsbf/x?sf] gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

4. d[tssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

5. xsjfnf gfjfns eP hGd btf{ k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

6. j;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{;/fO{sf] k|ltlnlk 

7. xsbf/x?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] $ k|lt 

8. :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

9. cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldgd'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

nfUg]  ;doM  ;f]xL 

lbg, 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

36 sf]7f v]fNg sfo{÷ 

/f]xa/df a:g] sfo{ 

1. sf/0f k|i6 v'n]sf] lgj]bg 

2. rfn' cf=j= ;Ddsf] 3/hUuf s/, axfn s/ / 

dfnkf]t lt/sf] /l;b 

3. axfn ;Demf}tfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

4. lhNnf k|zf;g sfof{nosf] kq 

5. :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

6. cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldgd'r'Nsf 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= @))) 

37 lgMz'Ns jf ;z'Ns 

:jf:Yo pkrf/ 

l;kmfl/; 

1. lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. ljkGgtf v'Ng] k|df0f sfuhft 

3. l;kmfl/; cfjZos ePsf] cGo sf/0f  

4. c:ktfnsf] l;kmfl/; kq 

j8f cWoIf 

 

  

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 



57  

 
qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg] ;do 

 nfUg] b:t'/ 

38 cGo sfof{nosf] 

dfu cg';f/ ljj/0f 

v'nfO{ k7fpg] sfo{ 

1. lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. sfof{nosf] kq 

3. ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx? 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

lgMz'Ns 

39 ;+:yf btf{ l;kmfl/; 1. lgj]bg kq  

2. ljwfg jf lgodfjnL / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. ;:+yf ef8fdf a:g] eP ;Demf}tf kq / axfn s/ 

lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg{' a'dmfpg' kg{] 

4. ;:+yf cfˆg} 3/df a:g] eP ;f]sf] hUufwgL k|df0f k'hf{ 

/ gS;f kf; k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

5. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

 

j8f cWoIf 

 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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40 3/ af6f] 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk;lxt pkl:yt 

x'g' kg{] jf lghx?n] lbPsf] clws[t jf/];sf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL 

3. hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft ;Ssn gfkL gS;f 
4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

5. :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg 

j8f cWoIf÷ 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 

41 rf/ lsNnf 

k|dfl0ft 

1. lga]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk 

3. hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL gS;f 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

5. lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{ tf]s]sf] xsdf 

lgh lgj]bsn] lbPsf] clws[t jf/];gfdf sf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL 

j8f cWoIf 

  
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

Go'gtd ?= !%)) yk 

k|lt lsQf ?= ^)) 



59  

42 hGd ldlt 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnkL 

2. gfafnssf] xsdf hGd btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

3. a;fFO{ ;/L cfPsf] eP ;f] sf] k|df0f kq 

 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

43 ljjfx k|dfl0ft 1. b'nxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. a;fFO{ ;/L cfPsfsf] xsdf a;fFO{ ;/fO{ btf{ 

k|df0f kq 

3. b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt eO{ ;gfvt ug{' kg{] . 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

5. cfjZostf k/]df ;h{ldg d'r'Nsf 

6. lj.;.@)#$ kl5sf] xsdf laafx btf{ k|df0f kqsf] 

k|ltlnlk 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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44 3/ kftfn 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk  

2. 3/sf] gS;f, gS;f kf; k|df0f kq 

3. hUufwgL k|df0f k"[hf{sf]  k|ltlnkL 

4. :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg 

5. rfn' cf=a= ;Ddsf] dfnkf]t s/ र सम्पलत कर 
lt/]sf]  /l;द  

6. cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

45 sfuh÷d~h'/Lgfdf 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg  /  gful/stf  k|df0fkqsf] k|ltlnlk   

2. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b  

3. k|dfl0ft ug{' kg{] ljifo;Fu ;DalGwt k|df0f 

sfuhx?sf] k|ltlnlk 

4. dGh'/Lgfdf lng] / lbg] b'j} JolQm 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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46 
n]gb]g sf/f]jf/ k|dfl0t 1. lgj]bg  /  gful/stf  k|df0fkqsf] k|ltlnlk   

2. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

3. k|dfl0ft ug{' kg{] ljifo ;Fu ;DalGwt k|df0f 

sfuhx?sf] k|ltlnlk 

4. िेनदेन गने]] b'j} JolQm 

 

j8f cWoIf 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= @))) 

46 xsjfnf jf xsbf/ 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg  /  gful/stf  k|df0fkqsf] k|ltlnlk   

2. gftfk|dfl0ft k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. xsbf/ k|dfl0ftsf nflu :ynut ;h{ldg 
4. xsbf/ k|dfl0ft ug{] yk k|df0f sfuh 

5. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

6. cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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47 cljjflxt 

k|dfl0ft 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. ;+/Ifs  jf  cleefjsn]  sfof{nosf]  /f]xa/df u/]sf] 

;gfvt kq 

3. :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsfsf] kq 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

5. lab]zdf  /x]sfsf]  xsdf  ljb]z l:yt  g]kfnL 

lgof]uaf6 cfPsf] l;kmfl/; 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

48 hUuf 

/]vf+sgsf] sfo{÷;f] 
sfo{df /f]xa/ 

1. lgj]bg kq 

2. ;DalGwt sfof{nosf] kq 

3. k|flalws k|ltj]bg 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= !))) 
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49 hUuf wgLk"hf{ 

x/fPsf] l;kmfl/; 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

3. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk 

4. lgj]bssf]  :yfoL  jtg  hUuf  /x]sf]  j8fsf] 

gePdf :yfgLo;h{ldg d'r'Nsf  

5. hUufwgLsf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @  k|lt 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

50 k'hf{df 3/ sfod 

ug{] l;kmfl/; 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. ejg gSzf kf; k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

3. lgdf{0f ;DkGg k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

4. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

5. hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 
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51 c+u|]hL l;kmfl/; 

tyf k|dfl0ft 

1. lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

2. ljifo;Fu ;DalGw k|df0f sfuhftsf] k|ltlnlk 

3. rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= %)) 

52 ldnfkq sfuh÷ 

ph'/L btf{ 

1. ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm lgj]bg 

2. ;DalGwt  JolQmx?sf]  gful/stf  k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

3. ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx? 

j8f cWoIf 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

?= !))) 

54 axfn s/ !_ lgj]bg kq 

@|_ axfn ;Ddmf}tf 

#_ g]kfn ;/sf/df axfn;Fu ;DalGwt lgsfodf 

j8f cWoIf 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

बहाि रकमको 10 
प्रलतशत 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

 

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

  bQf{ u/]sf] k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

$_ gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

   

55 lj1fkg s/ !_ lgj]bg / ;+:yfsf] k|dfl0ft sfuhft 

@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 

56 dfnkf]t jf e"dL s/ !_ lgj]bg kq 

 

 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

प्रलत आना रु ४ 

न्र्नुतम रु ५० 

57 hGd btf{ !=lgj]bg kq 

@= afnssf] afa'÷cfdfsf] gfu/Lstf 

#= rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

$= c:ktfndf hGd ePsf] xsdf ;DalGwt c:ktfnn] hGd 

k|dfl0ft u/]s]f kl/rokqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

j8f cWoIf 

 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

३५ ददन लभत्र  लनिः 
शलु्क, त्र्सपछी रु 
50 

58 d[To' btf{ !_ lgj]bg kq 
@_  d[tssf]  gful/stf  /  ;"rgf  lbg  cfpg]sf] gfu/Lstf 

#_ d[ts ;Fu ;DaGw hf]l8g] k|df0fkq 

$_ cljjflxt d[tssf] xsdf :yfgLo ;h{ldg kq 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

३५ ददन लभत्र लनिः 
शलु्क, त्र्सपछी रु 
50 
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%_  d[tssf]  gful/stf  gePsf]  xsdf  :yfgLo 

;h{ldg kq 

^_ ;"rgf lbg] JolQmsf] gful/stf gePdf ;d]t 

:yfgLo ;h{ldg kq 

 

59 a;fO{- 

;/fO{hfg]÷cfpg] 

btf{ 

!_ lgj]bg kq / gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL 

@_ a;fO{ ;/fO{ u/L hfg]sf] xsdf kl/jf/sf] ljj/0f 

;lxt ;DalGwt j8f sfof{noa;fO{;/fO{sf] sfuhft 

#_ hxfF hfg]xf] To; 7fpFsf] nfnk"hf{ / h'g 7fpFdf cfpg]sf] 

klg k]z ug'{kg]{ . 

$_ a;fO{ ;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ u/L NofPsf] 

k|df0fkq 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

३५ ददन लभत्र लनिः 
शलु्क, त्र्सपछी रु 
50 
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  %_hfg-] cfpg] ;a} JolQmsf] gful/stf / hGdbtf{sf] k|ltlnlk 

६) rfn' cf=j= ;Dd hUuf / dfnkf]t s/ jf 

PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b. 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # 

lbgleq 

 

 

60 ;DaGwljR5]b btf{ != lgj]bg kq 

@=cbfntaf6 ;DaGw ljR5]b ePsf] k}m;nfsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk 

#= kltkTgLsf] gfu/Lstfsf] k|ltlnlk !÷! k|lt 

$_ s]6fsf] :yfoL 7]ugf ;DalGwt j8fsf] x'g' kg{]. 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # 

lbgleq 

 

३५ ददन लभत्र     लनिः 
शलु्क, त्र्सपछी रु 50 

61 ljjfx btf{ !_ lgj]bg kq 

@_ b'nfxf-b'nxLsf] gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

#_ b'nxLsf] gful/stf gePdf afa' jf bfh'efO{sf] 

gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t 

;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # 

lbgleq 

 

३५ ददन लभत्र लनिः शलु्क, 
त्र्सपछी रु 50 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ clwsf/L 

  

nfUg] ;do nfUg] b:t'/ 

62 gof+ Joj;fobtf{ !_ lgj]bg kq 

@_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

#_ ljb]zLsf] xsdf /fxbfgLsf] k|dfl0ft k|ltlnlk jf 

;DalGwt b'tfjf;sf] lghsf] kl/ro v'Ng] l;kmfl/; 

$_ @ k|ltkmf]6f] 

%)3/ axfn ;Demf}tf 

^_  cfkm\g}  3/  6x/f  eP  rf=n'=  cf=j=  ;Ddsf] dfnkf]t 

सम्पलत s/ lt/]s]f 

&_ :yfgLo txsf] gfddf btf{ gu/L Kofg jf cGo lgsfodf 

btf{ u/L Joj;fo btf{ u/]sf] xsdf Kofg btf{ jf cGo 

lgsfoaf6 hf/L u/]sf] Joj;fo k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 

63 Joj;fo gjLs/0f !_ lgj]bg kq 

@_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

#_  :yfgLo  txaf6  btf{  ePsf]  Joj;fo  btf{sf] 

k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL 

$_ axfn ;Demf}tfsf] k|ltlnkL 

%_  cfkm\g}  3/  6x/f  eP  rf=n'=  cf=j=  ;Ddsf] dfnkf]t 

/ सम्पलत s/ lt/]s]f 

j8f cWoIf 
 

;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] xsdf 

a9Ldf # lbgleq 

 

आलथयक ऐन बमोजिम 
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qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] gfd cfjZos kg]{ sfuhftx? lhDd]jf/ 

clwsf/L 

 

nfUg] 

;do 

nfUg] 

b:t'/ 

64 pNn]lvt afx]s cGo 

:yfgLo  

cfjZostf 

cg';f/sf 

l;kmfl/;÷k|dfl0ftx? 

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk  

@_ ljifo ;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhft 

^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

 

j8f cWoIf 

 
;f]xL lbg, 

 

;h{ldgsf] 

xsdf 

a9Ldf # 

lbgleq 

 

रु 500 
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नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट प्रदान गररन ेसेवा,  प्रकृर्ा र 
दस्तरुको क्रववरण  

 
 

शंखरापरु नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

 सााँख,ु काठमाडौँ 
बागमती  प्रदेश, नेपाि 

२०७३  
सेवाग्राहीहरुको िालग िारी गरेको  

नागररक बडापत्र 
गनुासो सनु्ने अलधकारीिः श्री प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

लस.नं. सेवा 
सकु्रवधाको 
प्रकार  

जिम्मेवा
र 
कमयचारी
/ 

पदालध
कारी  

सेवा 
ददने 
शाखा 
/उपशा
खा/इ
काई 

आवश्र्क कागिातहरु/ प्रक्रिर्ा  सेवा लिन िाग्ने  
 समर्  शलु्क  

प्रशासन, र्ोिना तथा अनगुमन सम्बन्धी 
१ उपभोिा 

सलमलतबाट 
र्ोिना 
कार्ायन्वर्न 

 
 
 
 
 
 
 

  

र्ोिना 
तथा 
अनगुमन 

शाखा 
प्रमखु 
 
 
 
 
 
 
 

 

र्ोिना 
तथा 
अनगुम
न 
उपशा
खा  

 
 
 
 
 
 
 

  

र्ोिना सम्झौताको िालग  

 लनवेदन 

 लनवायजचत पदालधकारीहरुको उपजस्थलतमा 
सरोकारवािा पक्षहरु सक्रहत उपभोिा 
सलमलत गठन गरेको लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

  उपभोिा सलमलत गठनमा ३३ प्रलतशत 
मक्रहिा सहभालगता सलुनजश्चत भएको हनु ुपने 
साथै उपभोिा सलमलत सकेसम्म समावेशी 
हनु ुपने  

 प्रमखु पदहरु मध्रे् १ पद मक्रहिा हनु ुपने  

 उपभोिा सलमलतको छाप हनु ुपने  

 र्ोिनाको प्राक्रवलधक िागत अनमुान 

 उपभोिा सलमलतका पदालधकारीहरुको 
नागररकताको प्रलतलिक्रप  

 सम्झौताको िालग वडा कार्ायिर्को  
लसफाररस  

 लनमायणको क्रववरण र िागत सहभालगता 
सम्बन्धी लनणयर् प्रलतलिक्रप  

कागिात  
पगुेको 
ददन  

 
 
 
 

 

 

लनिः
शु
ल्क 
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 र्ोिनाको हािको अवस्थाको फोटोहरु 

 उपभोिा सलमलतको नाममा बैंक खाता 
खोल्नका लनजम्त बढीमा तीन िना (एक 
मक्रहिा सक्रहत) पदालधकारीहरुको संर्िु 
दस्तखतबाट सञ्चािन गने गरी बैंक 
नाम समेत उल्िेख भएको लनणयर्को 
प्रलतलिक्रप  

 कार्य प्रगलतको आधारमा भिुानी ददने 
हुाँदा पेश्की उपिब्ध नगराइने  

 

भिुानीको िालग आवश्र्क प्रक्रिर्ा  

 

 लबि भपायइ VVV/VVV लबि  

 डोर हाजिरी  

 कार्य गनुय अगालड, कार्य गदै गदाय र 
कार्य सम्पन्न भए पछालडको फोटो  

 कार्य सम्पन्न भएको भन्न ेउपभोिा 
सलमलतको लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

 अनगुमन सलमलतको भिुानी 
लसफाररसको िालग लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

 तोक्रकएको प्राक्रवलधकको अजन्तम 
कार्यसम्पन्न प्रलतवेदन 

 वडा कार्ायिर्को कार्य सम्पन्न भएको र 
र्स र्ोिनामा अन्र्त्रबाट रकम 
क्रवलनर्ोिन नभएको लसफाररस  

 उपभोिा सलमलतको लनवेदन  

 सावयिलनक परीक्षण वा िनपरीक्षण 
गरेको लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

 अनसूुची ३, ४ र ६ 

 र्ोिनाको म्र्ाद थप गनुयपने भएमा 
कारण र आधार सक्रहतको सलमलतको 
लनणयर् तथा वडा कार्ायिर्को लसफाररस 
साथ म्र्ाद थप गनय पेश गने 

 भिुानी पाउाँ भनी अध्र्क्षिे ददएको 
लनवेदन 

 
२ क्रवलभन्न 

लसफाररस  

 

प्रशासन 
शाखा 
प्रमखु 

प्रशासन, 
उपशा
खा  

 लनवेदन 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत लसफाररसको आवश्र्क 
कागिातहरु 

सोक्रह ददन 

 

 

रु. ५०० 
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३ क्रवलभन्न 
अंग्रिेी 
लसफाररस  

 

प्रशासन 
शाखा 
प्रमखु 

प्रशासन, 
उपशा
खा  

 लनवेदन 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत लसफाररसको आवश्र्क 
कागिातहरु 

सोक्रह ददन 

 

 

रु. ५०० 

 

४ एफ्. एम. 
सन्चािन 
अनमुलत 

प्रशासन 

शाखा 
प्रमखु 

प्रशासन, 
उपशा
खा  

अनसूुजच १ बमोजिमको ढााँचामा लनवेदन 
ददनपुने । 

 प्रसारण संस्था दतायको प्रमाणपत्र, 

सम्बजन्धत क्रवधान 

 सञ्चािकहरुको नागररकताको प्रलतलिक्रप 
। 

 ईिाित लिन खोिेको क्रवर्र्को आलथयक, 

प्राक्रवलधक तथा व्र्वसाक्रर्क पत्रमा 
क्रवस्ततृ अध्र्र्न गनय िगाई तर्ार 
गरेको प्रलतवेदन । 

केक्रह ददन  - 
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कृक्रर् क्रवकास सम्बन्धी 
५ कृक्रर् समूह 

दताय तथा 
नवीकरण  

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 

 सम्बजन्धत समूहको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत समूहको क्रवधान 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 समूहका सदस्र्हरुको नागाररकताको 
प्रलतलिक्रप  

 समूहका सदस्र्हरुिे दताय गनयको 
िालग गरको लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 अध्र्क्षको 2/२ प्रलत फोटो 
 

सोक्रह ददन  

 
 

 

दताय शलु्क रु 
१००० र 
नक्रवकरण 
शलु्क रु 
५०० 
 
 

६ मिखाद, कृक्रर् 
फमय तथा कृक्रर् 
सामग्री क्रविेता 
सूची दताय तथा 
नवीकरण 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 

 सम्बजन्धत सहकारी/व्र्जिको 
लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 सञ्चािकहरुको 2/२ प्रलत फोटो 
 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको प्रमाण 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु/प्र्ान 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

सोक्रह ददन  

 
दताय शलु्क रु 
१००० र 
नक्रवकरण 
शलु्क रु 
५०० 
 

७ कृक्रर् ऋण 
तथा अनदुान 
लसफाररस 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 

 सम्बजन्धत समूह/व्र्जिको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 रु ५०० 
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 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको प्रमाण 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 
८ कृक्रर् लबमा 

लसफाररस 
कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 

 सम्बजन्धत समूह/व्र्जिको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको प्रमाण 

 क्षलत भएको क्रववरण देजखने प्रमाण 
वा प्राक्रवलधकको लनररक्षण प्रलतवेदन 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 

 रु ५०० 

९ मौरीिार सक्रहत 
कृर्क समूह 
तथा 
व्र्वसाक्रर्िाई 
अनदुानमा 
क्रवतरण 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 सम्बजन्धत समूह/व्र्जिको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

बढीमा १ 
मक्रहना 

लनिःशलु्क 
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 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर लतरे 

 को प्रमाण 

 क्षलत भएको क्रववरण देजखने प्रमाण 
वा प्राक्रवलधकको लनररक्षण प्रलतवेदन 

 मौरी िार परुानो भए स्ख्र्ा 
उल्िेख खने 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 
१
० 

फिफुिको 
क्रवरुवा क्रवतरण 
अनदुानमा  

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 सम्बजन्धत समूह/व्र्जिको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको प्रमाण 

 क्षलत भएको क्रववरण देजखने प्रमाण 
वा प्राक्रवलधकको लनररक्षण प्रलतवेदन 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 

बढीमा १ 
मक्रहना 

लनिःशलु्क 

१
१ 

कृक्रर् सम्बजन्ध 
सम्पूणय तालिम 
ददने 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 सम्बजन्धत समूह/व्र्जिको लनवेदन  

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

बढीमा १ 
मक्रहना 

लनिःशलु्क 
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 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकामा दताय भएको भए 
सोको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए सोको सम्झौता 
पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको प्रमाण 

 क्षलत भएको क्रववरण देजखने प्रमाण 
वा प्राक्रवलधकको लनररक्षण प्रलतवेदन 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 
१
२ 

र्ाजन्त्रकरण 
अनदुानमा 
क्रवतरण 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 
 

कृक्रर् 
क्रवकास 
उपशा
खा  

 

 वडा लसफाररस 

 समूह भएमा समूहको लनणयर् 

 रु १० को क्रटकट टााँस सक्रहतको 
लनवेदन 

 PAN को प्रलतलिक्रप 

 कर चिुाको प्रमाणपत्र 

 

बढीमा ६ 
मक्रहना 

लनशलु्क 

पश ुक्रवकास सम्बन्धी 
१
३ 

पश ुपन्छी  
समूह दताय 
तथा नवीकरण 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
सेवा   

 शाखा 

 

 सम्बजन्धत समूहको लनवेदन पत्र 

  प्रस्ताक्रवत समूहको क्रवधान 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 कार्यसलमलतका सदस्र्हरुको 
नागररकताको प्रलतलिक्रप 

 समूहका सदस्र्हरुिे दताय गनयको 
िालग गरेको लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

 समूह नवीकरणका िालग दताय प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिक्रप 

 अध्र्क्ष, कोर्ाध्र्क्ष र सजचवको 
२/2 प्रलत  फोटो 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोही ददन 
नभए सो को 
भोलिपल्ट 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

१
४ 

पश ुपन्छी 
पािन फमय 
तथा पश ुसेवा 
सामग्री लबिेता 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
सेवा   

 शाखा 

 सम्बजन्धत समृूह / व्र्जिको 
लनवेदन पत्र 

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोही ददन 

दताय रु 
३००० र 
नक्रवकरण रु 
१५०० 
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दताय तथा 
नवीकरण 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 फमय नवीकरणको िालग   

 दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सञ्चािकहरुको २/2 प्रलत  फोटो  

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए बहािको 
सम्झौता  

 पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि कर 
लतरेको  

 प्रमाण पत्र 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 

नभए सो को 
भोलिपल्ट 

१
५ 

पश ुपन्छी 
सम्बन्धी ऋण 
तथा अनदुान 
लसफाररस 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

 सम्बजन्धत समूह / व्र्जिको लनवेदन 

पत्र 

 प्रस्ताक्रवत फमयको प्रबन्धपत्र वा 
प्रस्ताव 

 पररर्ोिनाको प्रस्ताव 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 फमय सञ्चािकहरुको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रविेताको प्रमाणपत्र 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 बहािमा बसेको भए बहािको 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप र बहाि 
कर लतरेको प्रमाण पत्र 

 अन्र् आवश्र्क कागिातहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोही ददन 
नभए सो को 
भोलिपल्ट 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

१
६ 

पश ुपन्छी 
मतृ्र् ुप्रमाजणत 
लसफाररस 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

 सम्बजन्धत समूह / व्र्जिको लनवेदन 
पत्र 

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 क्रवलमत पश ु धनृीको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 पशधुनको बीमािेखको प्रलतलिक्रप 

 सजियमन मचुलु्का  

िानकारी 
प्राप्त भएपलछ 
तरुुन्तै 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 
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 मतु्रू् भएको पशकुो संकेत जचन्ह प्रस्ट 
देजखने फोटो 

 पशधुन क्रवमा दाक्रव सम्बन्धी 
पशु /पन्छी  जचक्रकत्सक प्राक्रवलधकको 
प्रमाण पत्र 

१
७ 

पश ुपन्छी 
सम्बन्धी 
प्राक्रवलधक सेवा 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

सम्बजन्धत समूह / व्र्जिको लनवेदन पत्र वा 
टेलिफोन वा मौजखक िानकारी 

  

िानकारी 
प्राप्त भएपलछ 
तरुुन्तै 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

१
८ 

पश ुपन्छी 
उपचार सेवा 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

  लबरामी पश ुपन्छीिाई पश ुसेवा केन्रमा    

  ल्र्ाउन ुपने वा केन्रमा ल्र्ाउन सम्भव  

  नभएमा उपचारका िालग शाखामा अनरुोध  

  गनुय पने 

िानकारी 
प्राप्त भएपलछ 
तरुुन्तै 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

१
९ 

माईनर सियरी पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

  सानालतना िाउ खक्रटराको माईनर सियरी   

  शाखाबाट उपिब्ध हनु सक्ने  
िानकारी 
प्राप्त भएपलछ 
तरुुन्तै 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

२
० 

पश ुपन्छी 
सेवा सम्बन्धी 
अन्र् लसफाररस 

पश ु
क्रवकास 
उपशाखा 
प्रमखु 

पश ु
क्रवकास 
उपशा
खा 

 कुन प्रकारको लसफाररस आवश्र्क 
पने हो  , 

    सो व्र्होरा खिेुको लनवेदन 

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 वडाको लसफाररस  तथा सियलमन  

   मचुलु्का आवश्र्क पने भएमा 
सम्बन्धीत  

   वडाबाट सियलमन मचुलु्का सक्रहतको  

   लसफाररस पत्र 

 सम्बन्धीत लसफाररसको िालग 
आवश्र्क  

   अन्र् कागिातहरु 

  

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोही ददन 
नभए सो को 
भोलिपल्ट 

नगरपालिका
को आलथयक 
ऐन अनसुार 

आलथयक प्रशासन सम्बन्धी  
२
१ 

आलथयक 

सहार्ता 
नगर 
प्रमखु 

 
 

प्रशासन, 
र्ोिना 
तथा 
अनगुम
न 
शाखा र 

 लनवेदन 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस 

सोक्रह ददन  

 

 

लनिःशूल्क 
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आलथयक 
प्रशासन 
शाखा 
 

२
२ 

क्रवपन्न 
नागररकिाई 
१ िाख 
सम्मको 
सजुचकृत 
िक्रटि रोगको 
उपचार खचय 
लसफाररस 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशाखा 
प्रमखु 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशा
खा 

 लनवेदन 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 अस्पतािको लनदान गरेको लसफाररस 

 सम्बजन्धत वडाको क्रवपन्नताको 
लसफारीस 

सोक्रह ददन  

 

 

लनिःशूल्क 

पूवायधार क्रवकास सम्बन्धी 

२
३ 

िर नक्सापास 

 
 
 
 
 

  

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

जप्िन्थ िेभिसम्मको इिाित  
 नक्सा दरखास्त फारम  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

 िग्गाधनी प्रमाणपिुायको प्रलतलिक्रप  

 चािू आ.व. को मािपोत लतरेको 
रलसद  

 प्रमाजणत फाइि नक्सा वा नापी 
नक्साको प्रलतलिक्रप  

 लिजखत रजििेशन पासको प्रलतलिक्रप 

 चारक्रकल्िा प्रमाजणत प्रलतलिक्रप  

 ६ प्रलत पासपोटय साइिको फोटो  

 न.पा.िारा लनधायररत मापदण्ड लनर्म 
अनसुार   नक्सा तर्ार गरर 
िरधनीिे पेश गनय ल्र्ाउन ुपने तथा 
नगर कार्यपालिका कार्ायिर्मा पेश 
गनुय पने   

 15 ददने सूचनाको म्र्ाद परुा 
भएपलछ दावी क्रवरोध नआएमा 
सम्बजन्धत िग्गामा सम्बजन्धत वडा 
सजचव वा लनििे तोकेको 
प्रलतलनलधको रोहबरमा सियलमन 
मचुलु्का गराई सम्बजन्धत वडा 
कामकाि गनय तोक्रकएको 
प्राक्रवलधकिाई िरनक्सा जिम्मा 
िगाउने | 

१५ देजख 
२० ददन  

 
 
 
 
 

 

सम्पदा बजस्त, 

सााँख ुचार 
ढोका लभत्र 
सम्पदा बजस्त 
संरक्षण तथा 
भवन लनमायण 
समबजन्ध 
मापदण्ड, 
२०७३ 
अनसुार 
बनेको िरमा  
मालथ 
उल्िेजखत 
रािश्व धरौटी 
खातामा 
संकिन गने 
र lgwf{l/t 
मापदण्ड परुा 
गरी बनेका 
िरहरुको 
लनमायण 
सम्पन्न 
k|df)fkq 

;fy लतरेको 
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 प्राक्रवलधक दृक्रष्टिे उि िर नक्सा 
पास गनय उपर्ुयि रहेको नरहेको 
बारे स्थिगत रुपमा गई प्रलतवेदन 
ददएपलछ मात्र वडा कार्ायिर्िे 
िरनक्सा पासका िालग 
नगरपालिकामा लसफाररस गने | 

 उपभोिा सलमलत माफय त गने भए 
सम्बजन्धत उपभोिा सलमलतको 
लसफाररस  

 

जप्िन्थ िेभिभन्दा मालथको स्थार्ी ईिाित  

 लनवेदन  

 सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनय 
तोक्रकएको प्राक्रवलधक कमयचारी 
अनमुलत लिए अनसुारको िर लनमायण 
भएको स्थार्ी अनमुलत ददन े
लसफाररस गरेको स्थिगत प्रलतवेदन  

 जप्िन्थ िेभि सम्म भएको कामको 
प्रगलत देजखने कजम्तमा २/३ 
एंगिको रंलगन फोटो  

 अस्थार्ी इिाित र स्थार्ी ईिाित 
पत्र  ददने बीचको फरक कजम्तमा 
२० ददनको हनुेछ | 

िर लनमायण सम्पन्न प्रलतवेदन  

 

 लनवेदन  

 िग्गा धलन प्रमाण पिुायको प्रलतलिक्रप  

 भवन लनमायण स्थार्ी इिाित पत्रको 
प्रलतलिक्रप  

 सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनय 
तोक्रकएको प्राक्रवलधक कमयचारीको 
अनमुलत लिए अनसुारको िर लनमायण 
भएकोिे स्थार्ी अनमुती ददन 
लसफाररस गरेको स्थिगत प्रलतवेदन  

 त्र्स्तो प्रलतवेदनको आधारमा 
सम्बजन्धत ईजन्िलनर्रिे समेत गरेको 
लसफाररस  

 िर सम्पन्न भएको देजखने कजम्तमा 
४ एंगिबाट जखजचएका रंलगन 
फोटोहरु  

 िरधनीको २ प्रलत पासपोटय 
साइिको फोटो  

राज्श्व क्रफताय 
गने .  
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 भवन मापदण्ड बमोजिम लनमायण 
भएको प्राक्रवलधक प्रलतवेदन 

 िरिग्गा कर चिुा रलसद 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

२
४ 

िर नक्सा 
नाम सारी  

 
 
 

 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

 िग्गाधनी प्रमाणपिुायको सक्कि / 
प्रलतलिक्रप  

 िरिग्गा कर चिुा प्रमाण पत्र/ 
रलसदको प्रलतलिक्रप  

 प्रमाजणत फाइि नक्सा वा नापी 
नक्साको प्रलतलिक्रप  

 रािीनामाको सक्कि / प्रलतलिक्रप  

 अंशबन्डा भएको भए अंशबण्डाको 
सक्कि/ प्रलतलिक्रप  

 िरधनीको २ प्रलत पासपोटय 
साइिको फोटो  

प्रमाण पगुेकै 
ददन 

 

 

 

प्रलत वगय 
क्रफट रु. २ 

 
 
 
 

२
५ 

नक्सा संसोधन  

 
 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन संशोधन गनुय पने नक्सा 
सक्कि ३ प्रलत  

 परुानो पास भएको नक्सा  

 लनमायण इिाित पत्रको सक्कि/ 
प्रलतलिक्रप  

 चािू आ.व. सम्म मािपोत 
बझुाएको रलसदको प्रलतलिक्रप 

प्रमाण पगुेकै 
ददन 

 

िररवाना रु. 
10०००, 
थप 
क्षेत्रफिको 
चाि ुआ.व.कै 
अनसुार 

२
६ 

 

 

टहरा लनमायण 

 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन / नक्सा दरखास्त फारम  

 िग्गाधनी प्रमाण पिुायको सक्कि/ 
प्रलतलिक्रप  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

 प्रमाजणत फाइि नापी नक्सा/ ब्ि ु
क्रप्रन्ट  

 चाि ुआ.व.को मािपोत लतरेको 
रलसद  

 टहराको नक्सा २ प्रलत  

 

 

प्रमाण पगुेकै 
ददन 

 
 

 

 अस्थार्ी 
टहरा 
िस्तापा
ताको रु. 
५०० 

२
७ 

पखायि लनमायण 
अनमुलत  

 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन िग्गाधनी प्रमाण पिुायको 
सक्कि/ प्रलतलिक्रप  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी  

प्रमाण पगुेकै 
ददन 

 

 नक्सा 
दरखास्त 
फारम 
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 चाि ुआ.व. सम्म मािपोत 
बझुाएको रलसदको प्रलतलिक्रप  

 ब्ि ुक्रप्रन्ट नक्सा  

रु. 
१००० 

 प्रलत वगय 
क्रफट रु. 
८ 

 

२
८ 

िग्गा प्िक्रटङ 
अनमुलत  

 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 िग्गा प्िालनङ्गको मास्टर प्िान 

 िािपिुाय  

 नागररकताको प्रलतलिक्रप  

 अकायको िग्गाको हकमा करार 
बैनाको प्रलतलिक्रप, िग्गा धनीको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

३ ददन  

 

 

५ रोपनी 
सम्म रु ५ 
िाख त्र्स 
पछी प्रलत 
रोपनी रु. 
७५०००   

२
९ 

माटो सम्र्ाउन े
कार्यको 
अनमुलत 

 
 
 

 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन 

 प्राक्रवलधक सलमलतको लसफाररस पश्चात 
नगर प्रमखु समक्ष पेश गने  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 िािपिुाय 
 अकायको िग्गा भए करार 

सहमलतपत्र 

 िग्गाको सांध सलधर्ारको 
मञ्जुरी/सियलमत मचुलु्का 

 फमय माफय त भए फमय दताय प्रमाण 
पत्र 

 कर चिुा गरेको रलसद    

 1 मक्रहना 
 
 
 
 

 

नगर 
सभा
को 
लनणय
र् 
अनु
सार  

 

 

 

 

  

३
० 

िर िग्गाको 
प्राक्रवलधक 
मूल्र्ाङ्कन  

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 लनवेदन  

 नागररकताको प्रलतलिक्रप  

 िग्गा पिुाय  

 अन्र् मूल्र्ाङ्कन गनुय पने कागिातहरु  

३ ददन सम्म  अन्र् 
प्रर्ोिनको 
िालग  
मूल्र्ाङ्कनको 
०.२५ % 
हनु आउने 
रकम 

 

क्रवद्याथी  
प्रर्ोिनको 
िालग 

रु.15०० 
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३
१ 

िर 
अलभिेजखकरण 

 पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 
प्रमखु 

 
 
 

 

पूवायधार 
क्रवकास 
शाखा 

 नक्सा दरखास्त फारम  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

 िग्गाधनी प्रमाणपिुायको प्रलतलिक्रप  

 चािू आ.व. को मािपोत लतरेको 
रलसद  

 प्रमाजणत फाइि नक्सा वा नापी 
नक्साको प्रलतलिक्रप  

 लिजखत रजििेशन पासको प्रलतलिक्रप 

 चारक्रकल्िा प्रमाजणत प्रलतलिक्रप  

 ६ प्रलत पासपोटय साइिको फोटो 
 िरको चारैलतरको रक्रङ्गन फोटो  

प्रमाण पगुेको 
ददन 

प्रलत वगय 
क्रफट रु. 
15, 
िररवाना रु. 
10,000 र 
प्रमाण पत्रको  
रु. 1000 

 

मक्रहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक सम्बन्धी 
३
२ 

िेष्ठ नागररक 
पररचर् पत्र   

मक्रहिा, 
बािबालि
का तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 
शाखा 
प्रमखु  

मक्रहिा, 
बािबा
लिका 
तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 

 सम्बजन्धत व्र्जिको व्र्होरा खिेुको 
रु १० को क्रटकेट टााँस गरेको 
लनवेदन पत्र  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप  

 संरक्षकको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 पासपोटय साइिको २ प्रलत फोटो र 
अटो साइिको फोटो १ प्रलत  

 सम्बजन्धत वडाको लसफाररस 

 स्थार्ी बसोबास खिेुको प्रमाण 

 अन्र् आवश्र्क कागि प्रमाणहरु 

सोक्रह ददन 

 
लनिःशूल्क 

 

३
३ 

अपाङ्ग पररचर् 
पत्र  

 
 

 

मक्रहिा, 
बािबालि
का तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 
शाखा 
प्रमखु  

मक्रहिा, 
बािबा
लिका 
तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 

 सम्बजन्धत व्र्जिको व्र्होरा खिेुको 
रु १० को क्रटकेट टााँस गरेको 
लनवेदन पत्र  

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस 

 स्थार्ी बसोबास खिेुको प्रमाण 

 सम्बजन्धत जचक्रकत्सकको लसफाररस  

 नागररकताको प्रलतलिक्रप / 
बािबालिका भए लनिको िन्म दताय 
तथा अलभवावकको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप  

 पासपोटय साइिको फोटो -२ प्रलत  

 अटो साइिको फोटो -१ प्रलत  

 बैठकको लनणयर् प्रलतलिक्रप 

 संस्था क्रवधान 

 अन्र् कागिातहरु 

 

वडाबाट 
लसफाररस 
प्राप्त भई 
अपाङ्गता 
सम्बन्धी 
स्थानीर्  
समन्वर् 
सलमलतबाट 
लनणयर् भएको 
लमलतिे 3 
ददन लभत्र 

 

लनिःशूल्क 
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३
४ 

संस्था दताय 
नवीकरण 

मक्रहिा, 
बािबालि
का तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 
शाखा 
प्रमखु  

मक्रहिा, 
बािबा
लिका 
तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 

 व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र (रु.10 
को क्रटकट सक्रहत) 

 संस्था दतायको प्रमाणपत्र  

 अलडट ररपोटय  

 बाक्रर्यक प्रगलत प्रलतवेदन 

 कर लतरेको रलसद  

 सदस्र्हरुको नागररकता  प्रमाणपत्र 

सोक्रह ददन  रु. 500/- 

३
५ 

रू्वा 
स्वरोिगार 
कार्यिम  

मक्रहिा, 
बािबालि
का तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 
शाखा 
प्रमखु  

मक्रहिा, 
बािबा
लिका 
तथा 
ज्रे्ष्ठ 
नागररक 

 व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र (रु.10 
को क्रटकट सक्रहत) 

 समूह/सलमलतको बैठकको लनणयर् 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस 

 सदस्र्हरुको नागररकता  प्रमाणपत्र 

 वैँक खाता नं. 
 बैठकको लनणयर् प्रलतलिक्रप 

  

न्र्ाक्रर्क सलमलत सम्बन्धी 
३
६ 

स्थालनर् 
सरकार 
सञ्चािन ऐन -
2074 को 
दफा 47(1) 
र (२) 
बामोजिम 

क्रववाद लनरुपण 

नगर 
उपप्रमखु 

न्र्ाक्रर्क 
सलमलत
को 
सजचवा
िर् 

 लनवेदन 

 नागरक्रकताको प्रमाणपत्र 

 उिरुी तथा लनवेदनको प्रकृलतको 
आधारमा अन्र् आवश्र्क कागिात  

क्रववादको 
प्रकृलत 
अनसुार 
(४७(२) 
बमोजिमको 
क्रववाद ३ 
मक्रहना लभत्र 
र 
४७(1) 
बमोजिम 
क्रववाद 
काननुिे 
तोकेको 
समर् सीमा 
लभत्र)   
 

 लिजखत 
प्रलतउिर 
क्रफरादप
त्र दताय 
रु. 
100/- 

 लनवेदन 
क्रफराद 
दताय रु. 
100|- 

 प्रलतलिक्रप 
प्रलत 
पाना रु. 
५ 

 लमिापत्र 
दस्तरु 
रु. 
2000 

 िग्गा 
नाप 
नक्सा 
दस्तरु 
प्रलत 
आना रु. 
100 
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 िेनदेन 
कारोबार
मा 
मेिलमिा
प भए 
िेनदेन 
कारोबार
को 1% 

िाग्ने 
जशक्षा सम्बन्धी 

३
७ 

नर्ााँ 
सामदुाक्रर्क 
क्रवद्यािर् 
खोल्ने अनमुलत 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 शैजक्षक सत्र शरुु हनु ुभन्दा कम्तीमा 
तीन मक्रहना पक्रहिा क्रवद्यािर् सेवा 
क्षेत्रको भेिािे गरेको प्रलतबद्धता 
सक्रहतको तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन 

 सम्बजन्धत वडाको क्रवद्यािर् सञ्चिान 
गने लसफाररस पत्र र प्रलतवद्धता पत्र 

 प्रस्तावना पत्र 

 क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको 
गठन भएको कागिात तथा 
सलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप तथा 
सञ्चािक सलमलतका पदालधकारी तथा 
सदस्र्हरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप एवम ्शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नजिकका कजम्तमा २ क्रवद्यािर्को 
सहमलत पत्र 

 िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 
िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप वा िग्गा 
भोगचिनको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 प्रचलित मापदण्ड परुा भएको 
िानकारी पत्र वा लनवेदन 

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िर बहाि कर लतरेको रलसद 

बक्रढमा 3 
मक्रहना 

लनवेदन दस्तरु 
रु. 1000 
प्रतलित ऐन 
लनर्म 
अनसुारको 
धरौटी रकम 

अनमुलत 
दस्तरु रु. 
 5000 
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 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 क्रवद्यािर् सञ्चािनमा आवश्र्क 
िनशजि तथा भौलतक पूवायधार परुा 
गरेको प्रचलित लनर्माविी परुा 
गरेको हनु ुपने । 

 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक, 
कमयचारीको सेवा सतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमको अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

पनुश्चिः नगरपालिकाबाट हाििाई नर्ााँ 
सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर् खोल्ने  नीलत 
नरहेको । 

३
८ 

नर्ााँ संस्थागत 
क्रवद्यािर् 
खोल्ने अनमुलत 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 सम्बजन्धत क्रवद्यािर्को 
व्र्वस्थापन/सञ्चािक सलमलतको 
लनणयर्को प्रलतलिक्रप सक्रहतको 
तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन 

 सञ्चिाक सलमलतका पदालधकारी तथा 
िगानीकताय सदस्र्हरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप एवम ्शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 गठुी, कम्पनी वा सहकारी कुन 
प्रकृलतको क्रवद्यार्ि सञ्चािन गने हो 
सो अनसुारको क्रवधान तथा 
क्रवलनर्माविीको प्रमाजणत प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
क्रवद्यािर् सञ्चािन गनय ददएको 
लसफाररस पत्र 

 संस्थाको प्र्ान दतायको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 सबैभन्दा नजिकका २ क्रवद्यािर्को 
सहमलत पत्र 

 प्रचलित मापदण्ड परुा भएको 
िानकारी पत्र वा लनवेदन 

बक्रढमा 3 
मक्रहना 

 कक्षा 1-
5 
अनमुलत 
रु. 
5000
0 

 कक्षा 1-
8 जशक्षा 
अनमुलत 
रु. 
7500
0 

 माध्र्ालम
क तह 
रु.100
000 
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 क्रवद्यािर् सञ्चािनमा आवश्र्क 
िनशजि तथा भौलतक पूवायधार परुा 
गरेको प्रचलित लनर्माविी परुा 
गरेको हनु ुपने । 

 स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन 

 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक, 
कमयचारीको सेवा सतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 
िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप वा िग्गा 
भोगचिनको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िर बहाि कर लतरेको रलसद 

 धरौटी राखेको बैँक लनस्साको 
प्रलतलिक्रप 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
प्रलतवेदन 

 नगरपालिकामा लनवेदन दस्तरु 
लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमको अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

३
९ 

कक्षा थप जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/सञ्चािक 
सलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप सक्रहत 
शैजक्षक सत्र शरुु हनु ुभन्दा कजम्तमा 
तीन मक्रहना अगावै तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन  

 क्रवद्यािर् स्थापनाको अनलुमतपत्र 
तथा सञ्चािन भइरहेको 

बक्रढमा २ 
मक्रहना 

प्रलत कक्षा रु. 
10000 
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कक्षासम्मको अनमुलतपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्याथी  स्ख्र्ाको क्रववरण 

 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक तथा 
कमयचारीहरुको सेवा शतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस पत्र 

 आवश्र्क िनशजि तथा भौलतक 
पूवायधार परुा भएको हनुपुने 

 चाि ुआ.व.सम्मको सम्पजिकर तथा 
िर बहाि कर लतरेको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 स्थिगत अविोकण लनररक्षण 
प्रलतवेदन 

 बाक्रर्यक आर्कर लतरेको रलसद 

 धरौटी राखेको बैँक लनस्साको 
प्रलतलिक्रप  

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
प्रलतवेदन 

 पलछल्िो आ.व. को अजन्तम खेिा 
पररक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
० 

क्रवर्र् थप  जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/सञ्चािक 
सलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप सक्रहत 
शैजक्षकशत्र शरुु हनुभुन्दा कजम्तमा 
तीन मक्रहना अगावै तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन 

 क्रवर्र् थप गनुय पनायको कारण प्रष्ट 
भएको प्रस्तावना पत्र  

 क्रवद्याथी स्ख्र्ा क्रववरण  

बक्रढमा २ 
मक्रहना  

प्रलत क्रवर्र् 
रु. 5000 
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 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक  तथा 
कमयचारीहरुको सेवा शतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 पूवायधारको अवस्था खिेुको क्रववरण 

 आवश्र्क िनशजि क्रववरण 

 चाि ुआ.व.सम्मको सम्पजिकर तथा 
िर बहाि कर लतरेको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 स्थिगत अविोकण लनररक्षण 
प्रलतवेदन 

 बाक्रर्यक आर्कर लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 धरौटी राखेको बैँक लनस्साको 
प्रलतलिक्रप  

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 पलछल्िो आ.व. को अजन्तम खेिा 
पररक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
१ 

क्रवधान तथा 
क्रवलनर्माविी 
संशोधन 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 गदुठर्ार सलमलत तथा क्रवद्यािर् 
व्र्वस्थापन सलमलतबाट भएको लनणयर् 
प्रलतलिक्रप सक्रहतको तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन पत्र  

 क्रवधान तथा क्रवलनर्माविी पररवतयन 
गनुय पनायका कारण खिेुको तीन 
महिे फाराम सक्रहतको पत्र 

 चाि ुआ.व.सम्मको सम्पजिकर तथा 
िर बहाि कर लतरेको प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 बाक्रर्यक आर्कर लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

बक्रढमा १ 
मक्रहना  

आवेदन 
दस्तरु रु. 
500 
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 पलछल्िो आ.व. को अजन्तम खेिा 
पररक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
२ 

क्रवद्यािर्को 
स्थान पररवतयन 
अनमुलत 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/सञ्चािक 
सलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप 

 सञ्चिाक सलमलतका पदालधकारी तथा 
िगानीकताय सदस्र्हरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप एवम ्शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक, 
कमयचारीको सेवा सतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहहरु वा वडा 
कार्ायिर्को लसफाररस पत्र (स्थान 
पररवतयन भई िाने र आउने 
स्थानको) 

 क्रवद्यािर् स्थापनाको अनमुलत 
प्रलतलिक्रप 

 िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 
िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप वा िग्गा 
भोगचिनको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िर बहाि कर लतरेको प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिक्रप 

 स्थिगत अविोकन लनररक्षण 
प्रलतवेदन 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 बाक्रर्यक आर्कर लतरेको रलसद 

बक्रढमा 3 
मक्रहना 

रु. 10000 
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 पलछल्िो आ.व. को अजन्तम खेिा 
पररक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
३ 

क्रवद्यािर्को 
नाम तथा 
स्वालमत्व 
पररवतयन  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 सम्बजन्धत क्रवद्यािर्को 
व्र्वस्थापन/सञ्चािक सलमलतको 
लनणयर्को प्रलतलिक्रप सक्रहतको 
तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन 

 सञ्चिाक सलमलतका पदालधकारी तथा 
िगानीकताय सदस्र्हरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप एवम ्शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 कम्पनी रजिस्टारको कार्ायिर्बाट 
नाम पररवतयन वा स्वालमत्व पररवतयन 
गररएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्यािर्मा कार्यरत जशक्षक, 
कमयचारीको सेवा सतय सम्बन्धी 
क्रवलनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस पत्र 

 क्रवद्यािर् स्थापनाको अनमुलत पत्र 
प्रलतलिक्रप 

 शैजक्षक गठुीको क्रवधान वा 
कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा 
लनर्माविीको प्रलतलिक्रप 

 िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 
िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप  

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िर बहाि कर लतरेको प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिक्रप 

 स्थिगत अविोकन लनररक्षण 
प्रलतवेदन 

 बाक्रर्यक आर्कर लतरेको रलसद 

बक्रढमा 1 
मक्रहना 

प्रलत क्रवद्यािर् 
रु. 10000 
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 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 पलछल्िो आ.व. को अजन्तम खेिा 
पररक्षण प्रलतवेदन 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
४ 

पूवय प्राथलमक 
तह सञ्चािन 
अनमुलत 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 सम्बजन्धत क्रवद्यािर्को 
व्र्वस्थापन/सञ्चािक सलमलतको 
लनणयर्को प्रलतलिक्रप सक्रहतको 
तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन 

 सञ्चािक सलमलतका पदालधकारी तथा 
िगानीकताय सदस्र्हरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप एवम ्शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 गठुी, कम्पनी वा सहकारी कुन 
प्रकृलतको क्रवद्यार्ि सञ्चािन गने हो 
सो अनसुारको क्रवधान तथा 
क्रवलनर्माविीको प्रमाजणत प्रलतलिक्रप 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
क्रवद्यािर् सञ्चािन गनय ददएको 
लसफाररस पत्र 

 संस्थाको प्र्ान दतायको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 सबैभन्दा नजिकका २ क्रवद्यािर्को 
सहमलत पत्र 

 प्रचलित मापदण्ड परुा भएको 
िानकारी पत्र वा लनवेदन 

 क्रवद्यािर् सञ्चािनमा आवश्र्क 
िनशजि तथा भौलतक पूवायधार परुा 
गरेको प्रचलित लनर्माविी परुा 
गरेको हनु ुपने । 

 स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन 

 िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
3 मक्रहना 
लभत्र 

रु. 5000 
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िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप  

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िर बहाि कर लतरेको प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिक्रप 

 धरौटी राखेको बैँक लनस्साको 
प्रलतलिक्रप 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वसार् कर लतरेको प्रमाण 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

४
५ 

कक्षा आठको 
क्रवद्याथीको 
नाम थर तथा 
िन्म लमलत 
संशोधन 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 सम्बजन्धत व्र्जिको लनवेदन पत्र 

 िन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्यािर्को लसफाररस पत्र 

 सम्बजन्धत क्रवद्याथीको शैजक्षक 
प्रमाणपत्र/सक्कि ग्रडे लसट 

 बाब ुआमाको नागररकताको 
प्रलतलिक्रप 

 दस्तरु लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् 
कागिातहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोक्रह ददन 
नभए सोको 
भोलिपल्ट 

रु. 500 

४
६ 

जशक्षक सरुवा 
लसफाररस  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 जशक्षा लनर्माविी अनसुार तोक्रकएको 
ढााँचामा आवेदन 

 क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको 
लनणयर्को प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्यािर्कव लसफाररस पत्र 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
3 ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 

४
७ 

कक्षा आठको 
ग्रडे 
लसट/प्रमाणपत्र
को प्रलतलिक्रप 

 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 प्रलतलिक्रप आवश्र्क पनायको कारण 
खिेुको लनवेदन 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोक्रह ददन 

रु. 200 
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शाखा 
प्रमखु  

 सक्कि प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप वा 
प्रमाण पत्र िारी गने संस्थाको 
लसफाररस पत्र 

 प्रलतलिक्रप दस्तरु लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

नभए सोको 
भोलिपल्ट 

४
८ 

क्रवलभन्न 
लसफाररस 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 लसफाररस आवश्र्क पनायको कारण 
खिेुको लनवेदन पत्र/क्रवद्यािर्को 
पत्र 

 लनवेदन दस्तरु लतरेको रलसद 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

िस्तैिः िन्म लमलत, नाम थर 
पररवतयन लसफाररस 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोक्रह ददन 
नभए सोको 
भोलिपल्ट 

रु. 200 

४
९ 

लनवजृिभरण 
लसफाररस 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 सम्बजन्धत जशक्षकको लनवेदन पत्र  

 क्रवद्यार्िर् जशक्षक क्रकताबखानािे 
तोकेका आवश्र्क कािग प्रमाणहरु 

 क्रवद्यािर्को लसफाररस पत्र 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् आवश्र्क 
कागिातहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
सम्भव 
भएसम्म 
सोक्रह ददन 
नभए सोको 
भोलिपल्ट 

लनिःशलु्क 

५
० 

पसु्तकािर् 
स्थापना 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 पसु्तकािर् स्थापना गने सम्बन्धी 
आम भेिाको लनणयर् तथा तदथय 
सञ्चािन सलमलतको बैठकको लनणयर् 
तथा प्रस्तावना पत्र सक्रहतको लनवेदन 
पत्र 

 िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको कजम्तमा पााँच वर्यका िालग 
गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप 

 पसु्तकािर् खलु्ने समर्को क्रववरण 

 सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस पत्र  

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
1 मक्रहना 
लभत्र 

प्रचलित ऐन 
अनसुार 
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 पसु्तकािर् सञ्चािन सलमलतको 
व्र्जिगत क्रववरण, नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 आवेदन दस्तरु लतरेको रलसद  

 लनर्मानसुारका अन्र् कागि 
प्रमाणहरु 

 तोक्रकए बमोजिमका अन्र् 
कागिातहरु 

५
१ 

कम्प्र्टुर 
ईजन्स्चच्र्टु/टा
इप 
सेन्टर/भार्ा 
प्रजशक्षण तथा 
कोजचङ कक्षा 
सञ्चािन 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र 

 प्रस्तावना पत्र 

 कोजचङ तथा अन्र् शलु्कको क्रववरण 

 सञ्चािन हनुे स्थानको ठेगाना तथा 
बाटोको नक्सा 

 सञ्चािक तथा जशक्षकहरुको शैजक्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्जिगत क्रववरण 

 लनवेदन दस्तरु लतरेको रलसद 

 स्थिगत अनगुमन तथा लनरीक्षण 
प्रलतवेदन 

 िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
अथवा िग्गा वा भवन भाडामा 
लिएको भए कजम्तमा पााँच वर्यका 
िालग गररएको कबलुिर्तनामा तथा 
सम्झौता पत्रको प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआ.व. सम्मको सम्पजिकर 
तथा िरबहाि कर लतरेको प्रमाण 

 व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
तथा व्र्वासर् कर लतरेको प्रमाण 

 तोक्रकए बमोजिमको रकम बझुाएको 
रलसद 

 लनर्मानसुारका अन्र् कािग 
प्रमाणहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
1 मक्रहना 
लभत्र 

रु. 25000 

५
२ 

जशक्षासाँग 
सम्बजन्धत 
तालिम, 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 

 व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र  

 कार्यिमको उद्देश्र् तथा िक्ष्र् 
सक्रहतको प्रस्तावना पत्र 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
7 ददन लभत्र 

रु. 5000 
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अनसुन्धान 
तथा परामशय 
सेवा 

संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

संस्कृलत 
शाखा 

 कार्यिमबाट िाभाजन्वत हनुे 
समूहको प्रस्ताक्रवत प्रक्षेर्ण पत्र 

 प्रलत व्र्जि खचयको िागत अनमुान 

 प्र्ान दतायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सञ्चािन संस्था तथा व्र्जिको 
प्रलतबद्धता पत्र  

 आवेदन दस्तरु लतरेको रलसद 

 लनर्मानसुारका अन्र् कागि 
प्रमाणहरु 

५
३ 

पत्रपलत्रका 
पसु्तक तथा 
स्टेशनरी खरुा 
क्रविेता दताय 

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 
प्रमखु  

जशक्षा 
क्रवकास 
तथा 
संस्कृलत 
शाखा 

 व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र  

 प्रस्तावना पत्र 

 प्र्ान दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

 सञ्चािन हनुे स्थान र बाटोको 
नक्सा 

 स्थिगत अनगुमन तथा लनरीक्षण 
प्रलतवेदन 

 आवेदन दस्तरु लतरेको रलसद 

 लनर्मानसुारका अन्र् कािग 
प्रमाणहरु 

कागिपत्र 
परुा भएपलछ 
1 मक्रहना 
लभत्र 

थोक पसि 
रु. 3000 
र खरुा पसि 
रु. 1500 

५
४ 

सहकारी दताय सहकारी 
उपशाखा 
प्रमखु 

सहकारी 
उपशा
खा 

 आवेदन पत्र  

 अलधकार प्रत्र्ार्ोिन पत्र  

 भपायइ (भौचर सक्रहत) क्रवजिर् 
संस्थामा रकम िम्मा गरेको   

 कार्य र्ोिना  

 स्थिगत नक्सा  

 प्रारजम्भक भेिाको माइन्र्टु (प्रथम 
दोस्रो)  

 सञ्चािकहरुको क्रववरण  

 आवेदकको क्रववरण प्रत्रे्कको फोटो 
सक्रहत 

 सामकु्रहक फोटो  

 क्रवलनर्म २ प्रलत सक्किै 

 वचत तथा ऋण नीलत २ प्रलत सक्किै 
नागररकताको प्रमाजणत प्रलतलिक्रप / 
सहार्क प्रमाणहरु  

प्रमाण पगुेको 
ददन  

50 िाख 
सम्म 
कारोबार भए 
रु. 5000,  

५० िाख – 
१करोड सम्म 
रु 10000,  

१ करोड 
देजख २ 
करोड सम्म 
रु. 
20000,  

२ करोड 
मालथ भए रु. 
30000 । 
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 सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रलतवेदन  

 स्व-िोर्णा पत्र  

 रु. १० को क्रटकट टााँसेर पेश गने  

रािश्व सम्बन्धी 
५
५ 

‘ि” वगयका 
लनमायण 
व्र्वसार्ी 
दताय/नवीकरण  

प्रशासन, 

र्ोिना 
तथा 
अनगुमन 
शाखा 
प्रमखु 

रािश्व 
उपशा
खा 

 कम्पनी तथा िरेि ुदताय  

 न्रू्नतम आवश्र्क औिार हरु  

 भाइबे्रटर -१ 

 वाटर पम्प-१  

 िेबि मेलसन-१  

 थेडोिाइट -१ 

खररद गरेको भ्र्ाट क्रवि, प्रमाजणत प्रलतलिक्रप, 
चाि ुरहेको व्र्होरा मेकालनकि 
इजन्िलनर्रिारा लसफाररस गरेको प्रमाजणत 
प्रलतलिक्रप  

 िनशजि  

 लसलभि ईजन्िलनर्र-१ िना  

 िेखा सहार्क- १ िना  

 प्रशासन सहार्क - १ िना  

रहेको प्रमाण (शैजक्षक र्ोग्र्ताको 
प्रलतलिक्रप, करार वा लनर्जुि गरेको 
प्रमाजणत प्रलतलिक्रप, नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप ) 
 लनवेदन  

 प्रोपाइटरको फोटो तथा 
नागररकताको प्रलतलिक्रप  

 

प्रमाण 
परु्ायएर 
लनवेदन दताय  
भएको 15 
ददन लभत्र 

दताय रु. 
10,000 र 
नवीकरण रु. 
5000 । 

५
६ 

उद्योग/व्र्वसा
र् ठाउाँसारी 
लसफाररस 

प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 

रािश्व 
शाखा 

 कर चिुा प्रमाणपत्र 

 लनवेदन 
प्रमाण पगुेको 
ददन 

रु. 500  

स्वास्थर् सम्बन्धी 
५
७ 

क्रवपन्न 
नागररकिाई 
1 िाख 
सम्मको 
सूजचकृत 
िक्रटि रोगको 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशाखा 
प्रमखु 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशा
खा 

 लनवेदन  

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 अस्पतािको लनदान गरेको लसफाररस 

सोक्रह ददन  लनिःशलु्क 
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उपचार खचय 
लसफाररस 

 सम्बजन्धत वडाको क्रवपन्नताको 
लसफाररस 

 15 
बेडसम्मका 
अस्पताि 
संस्था 
दताय/नवीकरण 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशाखा 
प्रमखु 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशा
खा 

  लनदेजशका बमोजिम 1 हप्ता देजख 
15 ददन 
सम्म 

लनिःशलु्क 

 एम्बिेुन्स 
सञ्चािन 
अनमुलत/कर 
छुट लसफाररस 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशाखा 
प्रमखु 

िनस्वा
स्थर् 
प्रवद्धयन 
उपशा
खा 

  लनदेजशका बमोजिम 1 हप्ता देजख 
15 ददन 
सम्म 

लनिःशलु्क 

 

 

 

५ .सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र जिम्मेवार अलधकारी, सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

र्स शंखरापरु नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा शाखागत जिम्मेवार अलधकारीहरु तपजशि अनसुार 
रहेको छ । 

लस.नं शाखा/उप शाखा शाखा प्रमखुको पद र नाम कैक्रफर्त 

१ जशक्षा उप सजचव श्री सकुदेव नेपाि  

२ आन्तररक िेखा परीक्षण शाखा आ.िे.प. श्री  सिृना सेन  

३ र्ोिना ई. श्री लमिन फुर्ाि  

४ आलथयक प्रशासन शाखा िेखा अलधकृत श्री गोक्रवन्द अलधकारी  

५ पश ुसेवा श्री गंगा बहादरु थापा मगर  

६ प्रशासन शाखा अलधकृत श्री सभुरा पडुासैनी  

८ सूचना शाखा श्री सन्तोर् आचार्य  

९ मक्रहिा तथा बािबालिका श्री लनियिा चडुाि अलधकारी  

१० कृक्रर् क्रवकास श्री लसता देक्रव गरुागााँई  

११ रािश्व शा.अ. श्री सभुरा पडुासैनी  

१३ काननु  श्री सवयदा साखकमी  

१४ पजन्िकरण  श्री श्रीकृष्ण थापा  

१५ स्वास्थर् श्री क्रवष्ण ुप्रसाद चापागाई  

१७ जिन्सी श्री सबुोध थापा  

१८ सहकारी शाखा श्री थम ुनारार्ण भण्डारी  
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२० फोहोरमैिा, क्रवपद् व्र्वस्थापन 
शाखा 

श्री थम ुनारार्ण भण्डारी  

 

७.  लनणयर् गने प्रकृर्ा र अलधकारी  

 शाखासाँग सम्वजन्धत लनर्लमलत कामहरु शाखा प्रमखुवाट लनणयर् हनु े। 

 क्रवशेर् लनणयण तथा कार्ायिर् प्रमखुवाट हनु ुपने  भलन तोकीएको कामहरु 
कार्ायिर् प्रमखुवाट लनणयर् हनु े। 

 नीलतगत क्रवर्र्का लनणयर्हरु नगर कार्यपालिकावाट र बिेट तथा ऐन सरहका 
काननु सम्वन्धी क्रवर्र् नगरसभाबाट हनु े। 

 न्र्ाक्रर्क क्रवर्र्िः- न्र्ाक्रर्क सलमलतबाट ।   

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

 प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत मातहतवाट भएको लनणयर्को  नगर प्रमखु 

 शाखा प्रमखुस्तरीर्वाट भएका लनणयर्को प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 दैलनक सेवा प्रवाह तथा कमयचारीको कार्य व्र्वहार वारे गनुासो सनु्ने 
अलधकारी श्री सभुरा पडुासैनी । 

९. सम्पादन गरेका कामको शाखागत रुपमा क्रववरण 

i. सहकारी शाखा   
कार्य नभएको 

ii. जिन्सी  उप –शाखा 
नभएको 

iii. न्र्ाक्रर्क सलमलत 

 ljjfb btf{ 

cf= j= )&(÷)*) 

 

s|=;= ljjfbx?  btf{ ePsf ;+Vof km/kmf/s 

ePsf ;+Vof 

k|ls|ofdf 

/x]sf]  

! hUuf ljjfb * @ ^ 

# af6f] ;DaGwL ljjfb 

 

! – ! 
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$ afnaRr/ >LdtLsf] 

plrt x]/rfx gu/]sf] 

@  @ 

% n]gb]g ljjfb !  ! 

     

     

               hDdf !@ @ !) 

 

 

 lgoldt ?kdf xKtfsf] b'O{ lbg ;f]daf/  / lalxaf/ Ohnf; ;+rfng /x]sf] 5 . h;n] 

ubf{ ljjfb ;dfwfgdf ;xhtf ePsf] 5 .  

 ut cf= j= df btf{ ePsf ( j6f ljjfbx? ;xdlt ePsf] 5 . 

 !$ j6f Ohnf; ;+rfng ePsf] 5 . 

 ^ j6f ljjflbt :yfgdf cg'udg u/LPsf] . 

  

 

iv. प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यिम 

ि.सं क्रिर्ाकिाप / 
कार्यिम 

क्रवलनर्ोजित बिेट खचय भएको रकम िाभाजन्वत 
समदुार् 

कैक्रफर्त 

१ कोिागाि देजख 
देवाचा सम्मको 
बाटो ममयत 

 २८२१४।३१   

२ चिाखटुोि न्हेक 
सति देजख 
धिक्व सम्म 

 ३६९९४।३५   

३ धलु्िा महादेव 
स्थान देजख नेकु 
वाहा मखन्त्वा 
सम्म 

 ४२२८२   

िम्मा  107490।66    
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v. आलथयक प्रशासन शाखा 
 

आर् 

शीर्यक प्रस्ताक्रवत आर् वास्तक्रवक आर् आम्दानी(%) मौज्दात 

संिीर् सरकार ३७,२४,००,०००.०० ९,३१,००,०००.०० २५ २७,९३,००,०००.०० 

१३३११ समालनकरण 
अनदुान 

११,५२,००,०००.०० २,८८,००,०००.०० २५ ८,६४,००,०००.०० 

१३३१२ शसतय अनदुान 
चाि ु

१८,८९,००,०००.०० ४,७२,२५,०००.०० २५ १४,१६,७५,०००.०० 

१३३१३ शसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

२,५३,००,०००.०० ६३,२५,०००.०० २५ १,८९,७५,०००.०० 

१३३१५ क्रवर्ेश अनदुान 
पुाँिीगत 

३,५०,००,०००.०० ८७,५०,०००.०० २५ २,६२,५०,०००.०० 

१३३१७ समपरुक 
अनदुान पुाँिीगत 

८०,००,०००.०० २०,००,०००.०० २५ ६०,००,०००.०० 

प्रदेश सरकार ६,७६,८७,०००.०० ८५,४६,७५०.०० १२.६३ ५,९१,४०,२५०.०० 

१३३११ समालनकरण 
अनदुान 

१,०५,९१,०००.०० २६,४७,७५०.०० २५ ७९,४३,२५०.०० 

१३३१२ शसतय अनदुान 
चाि ु

२,३५,९६,०००.०० ५८,९९,०००.०० २५ १,७६,९७,०००.०० 

१३३१४ क्रवर्ेश अनदुान 
चाि ु

३५,००,०००.०० ० ० ३५,००,०००.०० 

१३३१६ समपरुक 
अनदुान चाि ु

३,००,००,०००.०० ० ० ३,००,००,०००.०० 

रािस्व बाडफाड ६०,४७,७४,५६७.६७ ३,७७,८९,७६२.१३ ६.२५ ५६,६९,८४,८०५.५४ 

११३१५ िरिग्गा 
रजिषे्टशन दस्तरु 

४६,९५,७५,५६७.६७ २,९७,८७,६२८.०० ६.३४ ४३,९७,८७,९३९.६७ 

११४११ बााँडफााँड भई 
प्राप्त हनु ेमूल्र् अलभबकृ्रद्ध 
कर 

७,७९,५७,०००.०० ३९,१०,२७२.२७ ५.०१ ७,४०,४६,७२७.७३ 

११४५६ बााँडफााँटबाट 
प्राप्त हनु ेसवारी साधन 
कर 

२,३२,४२,०००.०० ४०,९१,८६१.८६ १७.६१ १,९१,५०,१३८.१४ 

१४१५७ बााँडफााँड भई 
प्राप्त दहिर बहिरको 
क्रवक्रिबाट प्राप्त हनु ेआर् 

३,४०,००,०००.०० ० ० ३,४०,००,०००.०० 

अन्तररक श्रोत ४५,७३,६१,४३२.३३ २७,३५,५४,९३४.४१ ५९.८१ १८,३८,०६,४९७.९२ 
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११३१३ एकीकृत 
सम्पती कर 

५०,००,०००.०० २,४९,५१९.०० ४.९९ ४७,५०,४८१.०० 

११३१४ 
भलुमकर/मािपोत 

१,००,००,०००.०० १६,९८,६५२.०० १६.९८ ८३,०१,३४८.०० 

११३२१ िरवहाि कर ३०,००,०००.०० ७,४६,७७४.७८ २४.८९ २२,५३,२२५.२२ 

११३२२ वहाि क्रवटौरी 
कर 

१०,००,०००.०० ३,२८,०२६.०० ३२.७९ ६,७१,९७४.०० 

११६११ व्र्वसार्िे 
भिुानी गने 

५२,००,०००.०० ६,९२,३५०.०० १३.३१ ४५,०७,६५०.०० 

१३४११ अन्र् संस्थागत 
आन्तररक अनदुान 

७,००,००,०००.०० ० ० ७,००,००,०००.०० 

१४२१३ अन्र् लबिीबाट 
प्राप्त रकम 

२,००,०००.०० ० ० २,००,०००.०० 

१४२१९ अन्र् सेवा 
शलु्क तथा लबिी 

३०,००,०००.०० ४२,८४५.०० १.४३ २९,५७,१५५.०० 

१४२२१ न्र्ाक्रर्क दस्तूर २,००,०००.०० ४,६००.०० २.२९ १,९५,४००.०० 

१४२४१ पाक्रकय ङ्ग शलु्क १,५०,०००.०० ० ० १,५०,०००.०० 

१४२४२ नक्सापास 
दस्तरु 

१,५०,००,०००.०० ६,०१,६०८.३० ४.०१ १,४३,९८,३९१.७० 

१४२४३ लसफाररश 
दस्तरु 

६,९०,००,०००.०० ५०,८७,१७७.०० ७.३७ ६,३९,१२,८२३.०० 

१४२४४ व्र्जिगत 
िटना दताय दस्तरु 

५,००,०००.०० ४१,०००.०० ८.१९ ४,५९,०००.०० 

१४२४५ नाता प्रमाजणत 
दस्तरु 

५,००,०००.०० २२,०००.०० ४.४ ४,७८,०००.०० 

१४२४९ अन्र् दस्तरु १,००,००,०००.०० १,३५,२००.०० १.३५ ९८,६४,८००.०० 

१४३११ न्र्ाक्रर्क दण्ड, 

िररवाना र िफत 
५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

१४३१२ प्रशासलनक 
दण्ड, िररवाना र िफत 

३,००,०००.०० ९३,७५०.०० ३१.२५ २,०६,२५०.०० 

३२१२२ बैंक मौज्दात २६,३८,११,४३२.३३ २६,३८,११,४३२.३३ १०० ० 

िम्मा १,५०,२२,२३,०००.०० ४१,२९,९१,४४६.५४ २७.४९ १,०८,९२,३१,५५३.४६ 
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व्र्र् तफय  
शीर्यक बाक्रर्यक बिेट खचय खचय(%) मौज्दात 

चाि ु ५७,५९,५७,०००.०० ८,९२,१०,३४०.२४ १५.४९ ४८,६७,४६,६५९.७६ 

२११११ पाररश्रलमक 
कमयचारी 

१६,१९,००,०००.०० ४,३२,९७,१२७.०८ २६.७४ ११,८६,०२,८७२.९२ 

२१११२ पाररश्रलमक 
पदालधकारी 

१,००,००,०००.०० २१,३०,०००.०० २१.३ ७८,७०,०००.०० 

२११२१ पोशाक ३०,७०,०००.०० ० ० ३०,७०,०००.०० 

२११२३ और्धीउपचार खचय ५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

२११३२ महंगी भिा १५,००,०००.०० २,३४,०००.०० १५.६ १२,६६,०००.०० 

२११३४ कमयचारीको बैठक 
भिा 

२०,००,०००.०० ३,१२,०००.०० १५.६ १६,८८,०००.०० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन 
तथा परुस्कार 

५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

२११३९ अन्र् भिा १,५५,००,०००.०० १०,२८,२५८.७० ६.६३ १,४४,७१,७४१.३० 

२११४१ पदालधकारी बैठक 
भिा 

१५,००,०००.०० १,७७,०००.०० ११.८ १३,२३,०००.०० 

२१२१४ कमयचारी कल्र्ाण 
कोर् 

२०,००,०००.०० ० ० २०,००,०००.०० 

२२१११ पानी तथा लबििुी ३५,००,०००.०० १०,३७,६६५.०० २९.६५ २४,६२,३३५.०० 

२२११२ संचार महसिु २०,०५,०००.०० ८९,५१६.०० ४.४६ १९,१५,४८४.०० 

२२२१२ इन्धन (कार्ायिर् 
प्रर्ोिन) 

८०,००,०००.०० १०,९२,१२२.०० १३.६५ ६९,०७,८७८.०० 

२२२१३ सवारी साधन ममयत 
खचय 

८०,००,०००.०० १७,८९,३३१.०० २२.३७ ६२,१०,६६९.०० 

२२२१४ लबमा तथा 
नवीकरण खचय १९,००,०००.०० २,४८,९९३.०० १३.१ १६,५१,००७.०० 

२२२२१ मेजशनरी तथा 
औिार ममयत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय 

१०,००,०००.०० ९८,२५०.०० ९.८३ ९,०१,७५०.०० 

२२२३१ लनलमयत सावयिलनक 
सम्पजिको ममयत सम्भार खचय 

२०,००,०००.०० ० ० २०,००,०००.०० 

२२३११ मसिन्द तथा 
कार्ायिर् सामाग्री 

२,११,३०,०००.०० १२,८५,१५७.०० ६.०८ १,९८,४४,८४३.०० 

२२३१३ पसु्तक तथा 
सामग्री खचय 

३१,४८,०००.०० ० ० ३१,४८,०००.०० 
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२२३१४ इन्धन - अन्र् 
प्रर्ोिन 

१,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई 
तथा सूचना प्रकाशन खचय 

४०,००,०००.०० ८,२७,५२५.०० २०.६९ ३१,७२,४७५.०० 

२२३१९ अन्र् कार्ायिर् 
संचािन खचय 

२५,००,०००.०० १४,९६,४९७.०० ५९.८६ १०,०३,५०३.०० 

२२४११ सेवा र परामशय 
खचय 

७५,००,०००.०० १०,७२,९५०.०० १४.३१ ६४,२७,०५०.०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा 
सफ्टवेर्र संचािन खचय 

३०,००,०००.०० ० ० ३०,००,०००.०० 

२२४१३ करार सेवा शलु्क ४,७०,१३,०००.०० १,१४,०७,८७७.८० २४.२७ ३,५६,०५,१२२.२० 

२२४१४ सरसफाईसेवा 
शलु्क 

१०,००,०००.०० ० ० १०,००,०००.०० 

२२५११ कमयचारी तालिम 
खचय 

७५,२८,०००.०० ० ० ७५,२८,०००.०० 

२२५१२ सीप क्रवकास तथा 
िनचेतना तालिम तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खचय 

१,०३,६०,०००.०० ८,२५,०००.०० ७.९६ ९५,३५,०००.०० 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / 
सेवा खचय 

९,९६,०००.०० ० ० ९,९६,०००.०० 

२२५२२ कार्यिम खचय १४,१५,३३,०००.०० ४४,१४,६४४.६६ ३.१२ १३,७१,१८,३५५.३४ 

२२५२९ क्रवक्रवध कार्यिम 
खचय 

७५,००,०००.०० ५,११,८३०.०० ६.८२ ६९,८८,१७०.०० 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन 
खचय 

३१,००,०००.०० २,६०,१५०.०० ८.३९ २८,३९,८५०.०० 

२२६१२ भ्रमण खचय १९,००,०००.०० २४,३००.०० १.२८ १८,७५,७००.०० 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचय १,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 

२२७११ क्रवक्रवध खचय ४५,००,०००.०० ९,९४,३३७.०० २२.१ ३५,०५,६६३.०० 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचय १६,००,०००.०० ० ० १६,००,०००.०० 

२५३१४ धालमयक तथा 
सांस्कृलतक संस्था सहार्ता 

२३,००,०००.०० ० ० २३,००,०००.०० 

२५३१५ अन्र् सस्था 
सहार्ता 

२५,२९,५००.०० ५,२९,५००.०० २०.९३ २०,००,०००.०० 

२६३३२ सशतय अनदुान 
(चाि)ु 

१५,५०,०००.०० २,३५,०००.०० १५.१६ १३,१५,०००.०० 
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२६४११ सरकारी लनकार्, 

सलमलत, प्रलतष्ठान एवं 
बोडयहरूिाई लनिःशतय चाि ु
अनदुान 

१,०९,५१,०००.०० ७,७८,०००.०० ७.१ १,०१,७३,०००.०० 

२६४१३ अन्र् संस्थािाई 
सिःशतय चाि ुअनदुान 

१,९२,४१,०००.०० ५,००,०००.०० २.६ १,८७,४१,०००.०० 

२६४२३ अन्र् संस्थािाई 
सिःशतय पुाँिीगत अनदुान 

२,००,०००.०० ० ० २,००,०००.०० 

२७१११ सामाजिक सरुक्षा १०,००,०००.०० ० ० १०,००,०००.०० 

२७२११ छात्रवजृि ७,३२,०००.०० ० ० ७,३२,०००.०० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 
पनुस्थायपना खचय 

१,००,००,०००.०० ० ० १,००,००,०००.०० 

२७२१३ और्धीखररद खचय १,१६,००,०००.०० ६,९७,६७०.०० ६.०१ १,०९,०२,३३०.०० 

२७२१९ अन्र् सामाजिक 
सहार्ता 

९,७०,५००.०० २,१६,०००.०० २२.२६ ७,५४,५००.०० 

२८१४२ िरभाडा ४०,००,०००.०० १४,३८,९९४.०० ३५.९७ २५,६१,००६.०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा 
मेजशनर औिार भाडा 

२५,००,०००.०० ४,०७,३००.०० १६.२९ २०,९२,७००.०० 

२८२११ रािस्व क्रफताय १,५०,००,०००.०० ९७,५३,३४५.०० ६५.०२ ५२,४६,६५५.०० 

पंूिीगत ९२,३७,६६,०००.०० ४,०८,४४,६०७.०० ४.४२ ८८,२९,२१,३९३.०० 

३१११२ गैर आवासीर् भवन 
लनमायण/खररद 

१०,१७,५४,०००.०० १४,५०,१०६.०० १.४३ १०,०३,०३,८९४.०० 

३१११३ लनलमयत भवनको 
संरचनात्मक सधुार खचय 

१०,००,०००.०० ० ० १०,००,०००.०० 

३१११४ िग्गा क्रवकास कार्य २०,००,०००.०० ० ० २०,००,०००.०० 

३११२१ सवारी साधन ८५,००,०००.०० ० ० ८५,००,०००.०० 

३११२२ मेजशनरी तथा 
औिार 

१,१७,६५,०००.०० ३३,०१,८६०.०० २८.०७ ८४,६३,१४०.०० 

३११२३ फलनयचर तथा 
क्रफक्चसय 

५०,००,०००.०० १८,०३,३१०.०० ३६.०७ ३१,९६,६९०.०० 

३११३१ पशधुन तथा 
बागवानी क्रवकास खचय 

८५,००,०००.०० ० ० ८५,००,०००.०० 

३११३४ कम्प्र्टुर 
सफ्टवेर्र लनमायण तथा खरीद 
खचय 

४३,००,०००.०० ० ० ४३,००,०००.०० 
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३११३५ पूाँिीगत परामशय 
खचय 

७९,९२,०००.०० ० ० ७९,९२,०००.०० 

३११४१ सरुक्षा प्रणािी तथा 
उपकरण प्रालप्त खचय 

२५,००,०००.०० ० ० २५,००,०००.०० 

३११५१ सडक तथा पूि 
लनमायण 

४२,१२,५०,०००.०० १,९८,२१,१२२.०० ४.७१ ४०,१४,२८,८७८.०० 

३११५३ क्रवद्यतु संरचना 
लनमायण 

३५,००,०००.०० ० ० ३५,००,०००.०० 

३११५४ तटबन्ध तथा 
बााँधलनमायण 

३२,००,०००.०० ० ० ३२,००,०००.०० 

३११५५ लसंचाई संरचना 
लनमायण 

१,२९,५०,०००.०० ० ० १,२९,५०,०००.०० 

३११५६ खानेपानी संरचना 
लनमायण 

९,६१,५८,०००.०० ७४,५२,४६८.०० ७.७५ ८,८७,०५,५३२.०० 

३११५७ वन तथा वातावरण 
संरक्षण 

३,१३,००,०००.०० १,५०,०००.०० ०.४८ ३,११,५०,०००.०० 

३११५८ सरसफाई संरचना 
लनमायण 

९१,००,०००.०० ० ० ९१,००,०००.०० 

३११५९ अन्र् सावयिलनक 
लनमायण 

१६,३७,९७,०००.०० ६८,६५,७४१.०० ४.१९ १५,६९,३१,२५९.०० 

३११६१ लनलमयत भवनको 
संरचनात्मक सधुार खचय 

२,९२,००,०००.०० ० ० २,९२,००,०००.०० 

क्रविीर् २५,००,०००.०० ० ० २५,००,०००.०० 

३२१५२ अन्र् संस्थामा 
शेर्र िगानी 

२५,००,०००.०० ० ० २५,००,०००.०० 

िम्मा १,५०,२२,२३,०००.०० १३,००,५४,९४७.२४ ८.६५ १,३७,२१,६८,०५२.७६ 

 
 

vi. रािश्व शाखा 

लस.नं. 
आर् 

जशर्यक 
नम्बर 

आर् शीर्यकको नाम 

आ व २०७७/०७८ 
श्रावण १ देजख 
असोि मसान्त सम्म 

आ व 

२०७८/०७९श्रावण 
१ देजख असोि 
मसान्त सम्म 

आ व 

२०७९/०८० 
श्रावण १ देजख 
असोि मसान्त सम्म 

1 11313 सम्पजि कर 79,881.00 2,91,384.00 3,11,181.00 

2 11314 भलुमकर/मािपोत 12,13,095.00 24,57,232.00 22,30,614.00 

3 11321 िरवहाि कर 3,59,211.00 4,92,281.66 8,19,194.38 

4 11322 वहाि क्रवटौरी कर 70,250.00 1,15,913.00 4,41,694.00 

5 11472 बााँडफााँडबाट प्राप्त हनु ेक्रवज्ञापन कर 20,000.00 1,01,650.00 8,72,100.00 

6 14219 अन्र् सेवा शलु्क 6,700.00 4,750.00 5,000.00 

7 14221 न्र्ाक्रर्क दस्तरु 4,600.00 18,350.00 6,600.00 

8 14242 नक्सापास दस्तरु 10,08,495.20 11,77,426.18 7,41,381.30 
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9 14243 लसफाररश दस्तरु 39,93,744.00 1,53,66,980.25 66,75,759.00 

10 14244 व्र्जक्िगत िटना दताय दस्तरु 5,900.00 63,096.00 50,500.00 

11 14245 नाता प्रमाजणत दस्तरु 28,500.00 52,000.00 30,500.00 

12 14249 अन्र् दस्तरु 2,47,510.00 6,53,623.25 98,744.00 

13 14312 प्रशासलनक दण्ड ,िररवाना र िफत 70,000.00 24,500.00 94,450.00 

14 14529 अन्र् रािस्व 41,400.00 144,750.00 1,05,801.00 

िम्मा रकम रु 78,84,036.20 2,27,08,492.34 1,24,83,518.68 
 

vii. र्ोिना तथा प्राक्रवलधक शाखा 
 

ि.स. र्ोिना  वडा 
नं. 

क्रवलनर्ोजित बिेट सम्झौता भएको 
रकम  

िाभाजन्वत 
समदुार् 

कैक्रफर्त 

१ सडक सरसफाई 
उपभोिा सलमलत 

२ ३४००००/- 340000/- 3200  

२ संिर्यशीि अपाङ्ग समहु २ 200000/- 200000/- 70  

३ नारार्णेश्वर पर्यटक 
पूवायधार लनमायण 
उपभोिा सलमत 

३ 600000/- 600000/- 1300  

४ गोमा देवी र्वुा क्िब 4 100000/- 100000/-   

५ सामरी खोिा पिु  4,5 430000/- 430000/- 500  

६ शाही जचहान लनमायण 
उपभोिा सलमलत 

7 600000/- 600000/- 300  

७ धलु्िा माई राख्न ेपाटी  ७ 200000/- 200000/- 1500  

८ श्री माधव नारार्ण 
स्वास्थानी ब्रत तथा 
शालिनदी सधुार 
सलमलत 

७ 6500000/- 6500000/-   

९ िोग कुण्डि खानेपानी 
उपभोिा सलमलत 

८ 500000/- 500000/- 100  

१० महादेव मजन्दर लनमायण 
भलु्ब ुउपभोिा सलमलत 

८ 400000/- 400000/- 200  

११ लभमसेन मजन्दर लनमायण 
उपभोिा सलमलत 

९ 200000/- 200000/- 250  

 

ि.स. र्ोिना  वडा 
नं. 

क्रवलनर्ोजित 
बिेट 

सम्पन्न भएको 
रकम  

िाभाजन्वत 
समदुार् 

कैक्रफर्त 

१ बाटो सरसफाई  २ 645००/- 64500/-   

२ लसपखु्र् जचहानपाटी ७ 1500000/- 1500000/-   

३ वडा भवन 
सरसफाई  

२ 20000/- 20000/-   
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४ ९ नं. वडाका कुिो 
सरसफाई  

९ 70000/- 70000/-   

५ सिम्ब ुदेवी मजन्दर 
बाटो ममयत 

६ 60500/- 60500/-   

६ हेिा बगर बेिी 
क्रिज्ञ संरक्षण  

६ 10000/- 10000/-   

७ हेिा खोिा 
लनर्न्त्रण 

६ 72000/- 72000/-   

८ मनमिा खोिा 
संरक्षण 

७ 52500/- 52500/-   

९ मनमिा खोिा 
संरक्षण 

९ 77800/- 77800/-   

१० सिम्ब ुिंगि 
नजिक पक्रहरो 
संरक्षण 

६ 43000/- 43000/-   

११ लसतालतथय िाट 
इटाखेि सडक 
संरक्षण 

५ 1000000/- 1000000/-   

 

१३ जशक्षा शाखा 

l; 

=g 

s[ofsnfk  :jLs[t jh]6 vr{ ePsf] 

/sd 

nfeflGjt 

;d'bfo 

k|ult 

k|ltzt 

            

1 k|f/lDes afn ljsf; ;xhstf{x?sf] 

kl/>lds lzIfs tyf ljBfno 

sd{rf/L Joa:yfkg   cg'bfg 

2354000 778000 afnljsf; 

tyf sd{rf/L  

%& hgf 

33 

2 

dfWoflds txsf :jLs[t b/aGbL, 

/fxt tyf s/f/ lzIfsx?sf] tnj 

eQf cg'bfg 

27700000 7283317.2 lzIfs $( 

hgf 

26.29 

3 cfwf/e't txsf :jLs[t b/aGbL, 

/fxt tyf s/f/ lzIfsx?sf] tnj 

eQf cg'bfg 

77400000 19876399 lzIfs !%^ 

hgf 

25.68 
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4 dfWolds txdf z'Go b/aGbL ePsf 

ljBfnodf cªu|]hL, ul0ft / lj1fg 

lzIfssf nflu lzIf0f ;xof]u 

cg'bfg k|b]z tkm{ 

568000 87378 lzIfs ! hgf 15.38 

5 

/fli6«o lbj; tyf :yflgo kj{ lbj; 

sfo{qmd cGt{ut sIff * / sIff !) 

df pTs[i6 lh=lk=P Nofpg] ljBfno 

/ ljBfyL{{nfO{ ;Ddfg  u/]sf], 

cfwf/e't tx :t/Lo x:tn]vg / 

dfWolds tx :t/Lo lgjGwn]vg 

k|ltof]lutf ;~rfng u/]sf]  

500000 150000 ljBfyL{ tyf 

lzIfs !*#  

hgf 

30 

6 lzIfs tyf sd{rf/L Ifdtf ljsf; 

sfo{qmd cGt{ut cfwf/e't tx / 

dfWolds txsf ljifout 

lzIfsx?nfO{ kf7\oqmd k|af]lws/0f 

;DalGw tflnd ;~rfng u/]sf]  

1030000 280000 ljBfyL{ tyf 

lzIfs !!) 

hgf 

27.18 

  hDdf  109552000 28455094.2     

 s[ofsnfk  :jLs[t jh]ट vr{ ePsf] 

/sd 

nfeflGjt 

;d'bfo 

k|ult 

k|ltzt 

1 k|f/lDes afn ljsf; ;xhstf{x?sf] 

kl/>lds lzIfs tyf ljBfno 

sd{rf/L Joa:yfkg   cg'bfg 

2354000 778000 afnljsf; 

tyf sd{rf/L  

%& hgf 

33 

2 

dfWoflds txsf :jLs[t b/aGbL, 

/fxt tyf s/f/ lzIfsx?sf] tnj 

eQf cg'bfg 

27700000 7283317.2 lzIfs $( 

hgf 

26.29 

3 cfwf/e't txsf :jLs[t b/aGbL, 

/fxt tyf s/f/ lzIfsx?sf] tnj 

eQf cg'bfg 

77400000 19876399 lzIfs !%^ 

hgf 

25.68 

4 dfWolds txdf z'Go b/aGbL ePsf 

ljBfnodf cªu|]hL, ul0ft / lj1fg 

lzIfssf nflu lzIf0f ;xof]u 

cg'bfg k|b]z tkm{ 

568000 87378 lzIfs ! hgf 15.38 

5 

/fli6«o lbj; tyf :yflgo kj{ lbj; 

sfo{qmd cGt{ut sIff * / sIff !) 

df pTs[i6 lh=lk=P Nofpg] ljBfno 

/ ljBfyL{{nfO{ ;Ddfg  u/]sf], 

cfwf/e't tx :t/Lo x:tn]vg / 

dfWolds tx :t/Lo lgjGwn]vg 

k|ltof]lutf ;~rfng u/]sf]  

500000 150000 ljBfyL{ tyf 

lzIfs !*#  

hgf 

30 
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6 lzIfs tyf sd{rf/L Ifdtf ljsf; 

sfo{qmd cGt{ut cfwf/e't tx / 

dfWolds txsf ljifout 

lzIfsx?nfO{ kf7\oqmd k|af]lws/0f 

;DalGw tflnd ;~rfng u/]sf]  

1030000 280000 ljBfyL{ tyf 

lzIfs !!) 

hgf 

27.18 

  hDdf  109552000 28455094.2     

 

१४. आन्तरीक िेखा परीक्षण  

 गत आलथयक वर्य 207८/7९ को आ.िे.प हदैु गरेको ।  

१५. कृक्रर् शाखा 

 कार्यिम/क्रिर्ाकिप 

१ २         

  

s[lif क्रवकास कार्यिम 
lalgof]lht 

ah]6 

vr{ ePsf] 

/sd 

nfeflGjt 

;d'bfo 

s}lkmot 

  

  cfw"lgs t/sf/L pTkfbg 

Kofs]h xfO{la|8 lat/0f Aofa;fOs 

s[ifsx?nfO{,aif]{ 200000 200000 800 

  

  
ofGqLs/0f tfnLd 

300000 300000 60 
  

३ 
 afnLgfnL  lg/LIf0f tyf 

;+rflnt sfo{s|d cg"udg  200000 0 15 

laleGg 

lkmN8df 

४ ;dGjo ;ldlt a}ठक 150000 30000 60 
  

६ 
s[lif pks/0f Aofj:yfkg t/fh' 

v/Lb 400000 400000 10 

  

७ 
s[lif ;xsf/LnfO{ ls;fg ;'lrs/0f 

tfnLd 100000 65000 45 

  

८ 

s[lif :gfts 

480000 0   

hgzlQ 

egf{ 

u/LPsf] 

९ ls;fg ;'lrs/0f sfo{s|d 
300000 60000 480 

  

१० hDdf 
2130000 1055000 1470 
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!%= सावयिलनक लनकार्को वेभसाइट 
वेभसाइट M www.shankharapurmun.gov.np 

ईमेि: shankharapur.municipality@gmail.com 

फेसवकु M हेलो शंखरापुर नगर कार्यपाललका को कार्ायलर् सााँखु-आलिकाररक पेज  

 Username:- @shankharapurmun 

१६= सचुना पररर्ोिना प्राप्त भएको वैदेजशक सहार्ता ऋण अनदुान एवं सझौता सम्वन्धीत क्रववरण । 

   बैदेजशक सहार्ता ऋण अनदुान एव सम्झौता सम्वजन्ध कुनै कार्य नभएको । 

१७. सावयिलनक लनकार्िे सन्चािन गरेको कार्यिम र सोको  प्रलतवेदन  

१८. सावयिलनक लनकार्िे वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामाविी  
१९. सावयिलनक लनकार्मा परेका सचुना माग सम्वजन्ध लनवेदन र सचुना ददइएको क्रवर्र्  

   - सूचना माग नभएको 

२०. सावयिलनक लनकार्का सचुनाहरु अन्र्त्र प्रकाशन भएको वा हनु ेभए सोको लबवरण  

-नभएको 
 

शंखरापरु नगरपालिका 
  

http://www.shankharapurmun.gov.np/

