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अनुसूची-१ 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र ननयमवलीको ननयम ३ 

बमोनिम सावविननक गररएको नववरण 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः फुङलिङ नगरपालिकाको कार्ाािर्‚ ताप्िेजङु 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः आलथाक वर्ा २०७८।०७९ (वालर्ाक) 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृन ः फुङलिङ नगरपालिकाको स्थापना राज्र्को पनुरसंरचना सँग ै२०७३।११।२७ मा 

भएको हो । र्ो नगरपालिकाको स्थापना हुन ु पवूा सालवक दोख ु र फुङलिङ गा.लव.स. समटेेर नेपाि सरकारिे 

२०७१।०१।२५ मा ताप्िेजङु नगरपालिकाको गठन गरेको लथर्ो । हािको फुङलिङ नगरपालिका सालवकको 

ताप्िेजङु नगरपालिका र हाङदवेा फरुम्ब ुतथा फावाखोिा गालवसहरु समटेेर लनमााण भएको छ । 

  र्स नगरपालिकाको नामाकरण लिम्ब ूभार्ाबाट भएको छ । लिम्ब ूभार्ामा “फूङ” को अथा “फूि” र 

“लिङ” को अथा “उम्रन”ु हो । र्स जग्गामा प्रालचन समर्मा फूिहरु उम्रने भएकोिे र्स के्षत्रमा त्र्स समर्दलेख 

बसोवास गने लिम्ब ूजालतिे उक्त अनसुार “फूङलिङ” अथाात “फूि उम्रने ठाउँ” भनी र्स स्थानको नामाकरण 

गरेको दलेखन्छ । 

पवूामा लसररजगंा र पाथीभरा र्ाङवरक‚ पश्चीममा लमक्वाखोिा र मरेरङ्दने‚ उत्तरमा फक्ताङिुङ र 

दलक्षणमा आठराई लत्रवेणी गाउँपालिकाहरुिे घरेीएको फूङलिङ नगरपालिकाको के्षत्रफि १२५.५७ वगा 

लकिोलमटर रहकेो छ  भने २०६८ सािको जनगणना अनुसार र्स नगरपालिकाको जनसंख्र्ा २६४०६ रहकेो      

छ । 

राज्र्को परुसंरचना पश्चात संरलचत फूङलिङ नगरपालिकािाई ११ वटा वडाहरुमा लवभाजन गररएको     

छ । र्स अनरुुप नगरपालिकामा एक नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् र ११ वटा वडा कार्ाािर्हरुबाट सेवा प्रवाह 

गने गदाछ । र्स नगरपालिकाको सवोच्च जनप्रलतलनलि मिूक लनकार् नगर सभा हो । नगरसभािे लनणार् गरे 

अनरुुपका नीलत‚ लनर्म‚ लनणार् र कार्ाक्रमहरु कार्ाान्वर्न गने लनकार् नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् हो भन े

संलविान तथा ऐन लनर्मिे तोकी लदए बमोलजमका काम कावााही संचािन गना नगरपालिका ११ वटा वडा 

कार्ाािर्हरु रहकेा छन ्। 

२. ननकायको काम‚ क वव्य र अनधकारः 

(क) नगरपानलकाको एकल अनधकारः नगरपालिकाको एकि अलिकार सचूी नेपािको संलविानको िारा 

५७ को उपिारा (४) को व्र्वस्था अनसुार सोही संलविानको अनसुचूी ८ मा उल्िेख भए बमोलजम लनम्न 

अनसुार रहकेा छन ्। 

ननम्नः 

१. नगर प्रहरी 

२. सहकारी संस्था 

३. एफ.एम. सञ्चािन 

४. स्थानीर् कर (सम्पलत कर‚ घर बहाि कर‚ घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शलु्क‚ सवारी सािन कर)‚ सेवा शलु्क दस्तरु‚ 

पर्ाटन शलु्क‚ लवज्ञापन कर‚ व्र्वसार् कर‚ भलूमकर (मािपोत)‚ दण्ड जररवाना‚ मनोरञ्जन कर‚ मािपोत 

संकिन 

५. स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 

६. स्थानीर् तथर्ांक र अलभिेख संकिन 

७. स्थानीर् स्तरका  लवकास आर्ोजना  तथा पररर्ोजनाहरु 

८. आिारभतू र माध्र्लमक लशक्षा 

९. आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाई 
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१०. स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन‚ वातावरण संरक्षण र जलैवक लवलविता 

११. स्थानीर् सडक‚ ग्रालमण सडक‚ कृलर् सडक‚ लसंचाइ 

१२. नगर सभा‚ स्थानीर् अदाित‚ मिेलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन । 

१३. स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन 

१४. घर जग्गा िनी पजुाा लवतरण 

१५. कृलर् तथा पशपुािन‚ कृलर् उत्पादन व्र्वस्थापन‚ पश ुस्वास्थर् सहकारी 

१६. जषे्ठ नागररक‚ अपांगता भएका व्र्लक्त र अशक्तहरुको व्र्वस्थापन 

१७. वरेोजगारको तथार्ाङ्क संकिन 

१८. कृलर् प्रसारको व्र्वस्थापन‚ संचािन र लनर्न्त्रण  

१९. खानेपानी‚ साना जिलवद्यतु आर्ोजना‚ वकैलल्पक ऊजाा 

२०. लवपद व्र्वस्थापन 

२१. जिािार‚ वन्र्जन्त‚ु खानी तथा खलनज पदाथाको संरक्षण 

२२. भार्ा‚ संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास 

(ख) नगरपानलकाको काम  था क वव्यहरुः- स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ र १२ 

बमोलजम नगरपालिकाका काम तथा कताव्र्हरु लनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

१. नगर प्रहरीः 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्र्वस्थापन, लनर्मन तथा नगर प्रहरी सम्बन्िी नीलत, काननू र मापदण्डको 

लनमााण तथा कार्ाान्वर्न, 

(२) दहेार्का कार्ामा सहर्ोग परु् र्ाउनको िालग नगर प्रहरीको पररचािन गना सक्नेेः– 

(क) नगरपालिकाको नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनणार् कार्ाान्वर्न, 

(ख) नगरपालिकाको सम्पलत्तको सरुक्षा र संरक्षण, 

(ग) स्थानीर्स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवाको सरुक्षा व्र्वस्थापन, 

(घ) स्थानीर् बजार तथा पालका ङ स्थिको रेखदखे र व्र्वस्थापन, 

(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कार्ाान्वर्न, 

(च) न्र्ालर्क सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणार्को कार्ाान्वर्न, 

(छ) सावाजलनक ऐिानी र पती जग्गा, सावाजलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पवूाािारको संरक्षण र सरुक्षा, 

(ज) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्िी खोजी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना, 

(झ) अनलिकृत लवज्ञापन तथा होलडङ बोडा लनर्न्त्रण, 

(ञ) छाडा पश ुचौपार्ाको लनर्न्त्रण, 

(ट) अनलिकृत लनमााण तथा सावाजलनक सम्पलत्त अलतक्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण, 

(ठ) कार्ापालिकािे तोकेको अन्र् कार्ा। 

२.  सहकारी संस्थाः 

(१) सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्डको लनमााण, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) सम्बलन्ित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक के्षत्रलभत्र सञ्चािन हुने सहकारी संस्थाको दताा, 

अनमुलत, खारेजी र लवघटन, 

(३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीर् मापदण्ड लनिाारण र लनर्मन, 

(४) सहकारी सम्बन्िी रालष्ट्रर्, केन्रीर्, लवर्र्गत, प्रादलेशक र स्थानीर् सङ्घ संस्थासँग समन्वर् र सहकार्ा, 

(५) सहकारी सम्बन्िी स्थानीर् तथर्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

(६) स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अलभवलृद्ध, 

(७) स्थानीर् सहकारी के्षत्रको प्रवर्िन, पररचािन र लवकास । 
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३.  एफ.एम. सञ्चालनः 

(१) एक सर् वाटसम्मको एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलत, नवीकरण, लनर्मन र खारेजी, 

(२) प्रदशे काननूको अिीनमा रही एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

४.  स्थानीय कर, सेवा शुल्क  था दस् ुरः 

(१) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही सम्पलत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शलु्क, सवारी 

सािन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पर्ाटन शलु्क, लवज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ्जन कर 

सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) स्थानीर् पवूाािार तथा सेवाको शलु्क लनिाारण, संकिन र व्र्वस्थापन, 

(३) रेलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जम्प, लजपफ्िार्र, र् र्ालफ्टङ्ग, मोटरबोट, केविुकार सेवा 

िगार्त अन्र् जि तथा स्थि के्षत्रमा सञ्चािन हुने नवीन पर्ाटकीर् सेवा तथा साहलसक खिेको शलु्क, 

(४) जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर लनिाारण तथा सङ्किन, 

(५) स्थानीर् राजस्वको आिार लवस्तार तथा प्रविान, 

(६) ढुगां, लगट्टी, वािवुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्िेट, खरीढुगां आलद प्राकृलतक एव ंखानीजन्र् वस्तकुो 

लबक्री तथा लनकासी शलु्क दस्तरु संकिन 

(७) लसफाररस, दताा, अनमुलत, नवीकरण आलदको शलु्क, दस्तरु लनिाारण र संकिन 

(८) स्थानीर् राजस्व प्रविान िालग प्रोत्साहन, 

(९) राजस्व सचूना तथा तथर्ाकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीर् तहमा राजस्व चहुावट लनर्न्त्रण सम्बन्िी नीलत, 

काननू, मापदण्ड र लनर्मन, 

(११) स्थानीर् पवूाािार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड र लनर्मन, 

(१२) मािपोत सकंिन, 

(१३) कर तथा सेवा शलु्क सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

५.  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनः 

(१) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलत, मापदण्ड, सेवा शता, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) संलविानको िारा ३०२ को उपिारा (२) बमोलजम समार्ोजन भएका कमाचारीको व्र्वस्थापन, उपर्ोग र 

समन्वर्, 

(३) सगठंन लवकास, जनशलक्त व्र्वस्थापन र वलृत्त लवकास, 

(४) स्थानीर् काननू बमोलजम सगठंन तथा व्र्वस्थापन सवके्षण गरी सगठंन संरचना तथा दरबन्दी लनिाारण, 

(५) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिको उपर्ोग, प्रविान र लनर्मन, 

(६) जनशलक्त व्र्वस्थापन तथा वलृत्त लवकास, 

(७) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

६.  स्थानीय  थ्याकं र अनिलेख सकंलनः 

(१) स्थानीर् तथर्ाकं सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) आिारभतू तथर्ाकं संकिन र व्र्वस्थापन, 

(३) जन्म, मतृ्र्ु, लववाह, सम्बन्ि लवच्छेद, बसाइसराई दताा र पाररवाररक िगतको अलभिेख तथा पञ्जीकरण 

व्र्वस्थापन, 

(४) सचूना तथा सञ्चार, प्रलवलिर्कु्त आिारभतू तथर्ाकंको सकंिन र व्र्वस्थापन, 

(५) स्थानीर् तथर्ाकं र अलभिेख सकंिन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

७.  स्थानीयस् रका नवकास आयोिना  था पररयोिनाः 
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(१) लवकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन, 

मलू्र्ाकंन र लनर्मन, 

(२) आलथाक, सामालजक, सांस्कृलतक, वातावरणीर्, प्रलवलि र पवूाािारजन्र् लवकासका िालग आवश्र्क 

आर्ोजना तथा पररर्ोजनाहरूको तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन तथा मलू्र्ाकंन, 

(३) आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्िान तथा प्रभाव मलू्र्ाकंन, 

(४) सम्भाव्र् प्राकृलतक श्रोत तथा सािनको पलहचान तथा अलभिेख व्र्वस्थापन, 

(५) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही शहरी लवकास, बस्ती लवकास र भवन सम्बन्िी नीलत, काननू, 

मापदण्ड तथा सो सम्बन्िी र्ोजना तजुामा, आर्ोजना पलहचान, अध्र्र्न, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(६) रालष्ट्रर् भवन संलहता तथा मापदण्ड बमोलजम भवन लनमााण अनमुलत, अनगुमन र लनर्मन, 

(७) सरकारी भवन, लवद्यािर्, सामदुालर्क भवन, सभागहृ र अन्र् सावाजलनक भवन तथा संरचनाको लनमााण र 

ममात सम्भार तथा सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(८) सङ्घीर् र प्रदशेस्तरीर् आर्ोजना तथा पररर्ोजनाको कार्ाान्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोग, 

(९) सरुलक्षत बस्ती लवकास सम्बन्िी नीलत, र्ोजना, कार्ाक्रम तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन, लनर्मन र 

मलू्र्ाकंन, 

(१०) सावाजलनक लनमााण कार्ाको िालग प्रचलित काननू बमोलजमको “घ” वगाको इजाजतपत्रको जारी, 

नवीकरण तथा खारेजी, 

(११) पर्ाटन क्षेत्रको लवकास, लवस्तार र प्रविान सम्बन्िी आर्ोजनाहरूको पलहचान, कार्ाान्वर्न, व्र्वस्थापन, 

अनगुमन तथा लनर्मन, 

(१२) नवीन पर्ाटकीर् सेवा तथा कार्ाहरू सम्बन्िी आर्ोजनाहरूको पलहचान, कार्ाान्वर्न, व्र्वस्थापन, 

अनगुमन तथा लनर्मन, 

(१३) लवकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

८.  आधारिू  र माध्यनमक नशक्ाः 

(१) प्रारलम्भक बाि लवकास तथा लशक्षा, आिारभतू लशक्षा, अलभभावक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खिुा 

तथा वकैलल्पक लनरन्तर लसकाइ, सामदुालर्क लसकाइ र लवशेर् लशक्षा सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना 

तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन, मलू्र्ाकंन र लनर्मन, 

(२) सामदुालर्क, संस्थागत, गठुी र सहकारी लवद्यािर् स्थापना, अनमुलत, सञ्चािन, व्र्वस्थापन तथा लनर्मन, 

(३) प्रालवलिक लशक्षा तथा व्र्ावसालर्क तालिमको र्ोजना तजुामा, सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन, मलू्र्ाकंन र 

लनर्मन, 

(४) मातभृार्ामा लशक्षा लदने लवद्यािर्को अनुमलत, अनगुमन तथा लनर्मन, 

(५) गालभएका वा बन्द गररएका लवद्यािर्हरूको सम्पलत्त व्र्वस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगर लशक्षा सलमलत गठन तथा व्र्वस्थापन, 

(७) लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन तथा व्र्वस्थापन, 

(८) लवद्यािर्को नामाकरण, 

(९) सामदुालर्क लवद्यािर्को जग्गाको स्वालमत्व, सम्पलत्तको अलभिेख, संरक्षण र व्र्वस्थापन, 

(१०) लवद्यािर्को गणुस्तर अलभवलृद्ध तथा पाठ्र्सामग्रीको लवतरण, 

(११) सामदुालर्क लवद्यािर्को लशक्षक तथा कमाचारीको दरबन्दी लमिान, 

(१२) लवद्यािर्को नक्साकंन, अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोजन तथा लनर्मन, 

(१३) सामदुालर्क लवद्यािर्को शलैक्षक पवूाािार लनमााण, ममात सम्भार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(१४) आिारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनगुमन तथा व्र्वस्थापन, 

(१५) लवद्याथी लसकाई उपिब्िीको परीक्षण र व्र्वस्थापन, 
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(१६) लनेःशलु्क लशक्षा, लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवलृत्तको व्र्वस्थापन, 

(१७) ट्र्सून, कोलचङ जस्ता लवद्यािर् बालहर हुने अध्र्ापन सेवाको अनमुलत तथा लनर्मन, 

(१८) स्थानीर्स्तरको शलैक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको संरक्षण, प्रविान र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीर् पसु्तकािर् र वाचनािर्को सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन, 

(२०) माध्र्लमक तहसम्मको शलैक्षक कार्ाक्रमको समन्वर् र लनर्मन, 

(२१) सामदुालर्क लवद्यािर्िाई लदने अनदुान तथा सोको बजेट व्र्वस्थापन, लवद्यािर्को आर् व्र्र्को िेखा 

अनशुासन कार्म, अनगुमन र लनर्मन, 

(२२) लशक्षण लसकाइ, लशक्षक र कमाचारीको तालिम तथा क्षमता लवकास, 

(२३) अलतररक्त शलैक्षक लक्रर्ाकिापको सञ्चािन । 

९.  आधारिू  स्वास्थ्य र सरसफाईः 

(१) आिारभतू स्वास्थर् र सरसफाई तथा पोर्ण सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजनाको तजुामा, कार्ाान्वर्न 

तथा लनर्मन, 

(२) आिारभतू स्वास्थर्, प्रजनन स्वास्थर् र पोर्ण सेवाको सञ्चािन र प्रविान, 

(३) अस्पताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) स्वास्थर् सेवा सम्बन्िी भौलतक पवूाािार लवकास तथा व्र्वस्थापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथाको गणुस्तर र वार् ुतथा ध्वलनको प्रदरू्ण लनर्न्त्रण र लनर्मन, 

(६) सरसफाई सचेतनाको अलभवलृद्ध र स्वास्थर्जन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन, 

(७) स्वास्थर्जन्र् फोहरमिैा संकिन, पनुेः उपर्ोग, प्रशोिन, लवसजान र सोको सेवा शलु्क लनिाारण र लनर्मन, 

(८) रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा सञ्चािन, 

(९) और्लि पसि सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन र लनर्मन, 

(१०) सरसफाई तथा स्वास्थर् क्षेत्रबाट लनष्ट्कालसत फोहोरमैिा व्र्वस्थापनमा लनजी तथा गरैसरकारी क्षेत्रसँग 

समन्वर्, सहकार्ा र साझदेारी, 

(११) पररवार लनर्ोजन तथा मातलृशश ुकल्र्ाण सम्बन्िी सेवा सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन तथा लनर्मन, 

(१२) मलहिा तथा बािबालिकाको कुपोर्ण न्र्नूीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन । 

१०.  स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वा ावरण संरक्ण र िैनवक नवनवध ा 

(१) स्थानीर् व्र्ापार, वस्तकुो माग, आपलूता तथा अनगुमन, उपभोक्ता अलिकार तथा लहत सम्बन्िी नीलत, 

काननू, मापदण्ड, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्र्वस्थापन, 

(३) स्थानीर् वस्तहुरूको उत्पादन, आपलूता तथा लनकासी प्रके्षपण, मलू्र् लनिाारण र अनगुमन, 

(४) स्थानीर् व्र्ापार र वालणज्र् सम्बन्िी पवूाािार लनमााण, 

(५) स्थानीर् वस्त ुर सेवा व्र्ापारको मलू्र् तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनर्मन, 

(६) स्थानीर्स्तरका व्र्ापाररक फमाको दताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी, अनगुमन र लनर्मन, 

(७) स्थानीर् व्र्ापारको तथर्ाकं प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

(८) लनजी तथा गरैसरकारी क्षेत्रसग समन्वर् र सहकार्ा, 

(९) स्थानीर् व्र्ापार प्रविान, सहजीकरण र लनर्मन, 

(१०) स्थानीर् बौलद्धक सम्पलत्तको संरक्षण, प्रविान र अलभिेखाकंन, 

(११) उपभोक्ता सचेतना अलभवलृद्ध, िलक्षत उपभोक्ताको िगत व्र्वस्थापन र स्थानीर् वस्त ुतथा सेवाको 

गणुस्तर परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र जलैवक लवलविता सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना तजुामा तथा 

त्र्सको कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 
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(१३) स्थानीर्स्तरमा वातावरणीर् जोलखम न्र्नूीकरण, 

(१४) स्थानीर्स्तरमा जनस्वास्थर्मा प्रलतकूि असर पने लकलसमका उपभोग्र् वस्तकुो बेचलवखन र उपभोग तथा 

वातावरणीर् प्रदरू्ण र हालनकारक पदाथाहरूको लनर्न्त्रण, अनगुमन तथा लनर्मन, 

(१५) स्थानीर्स्तरमा सरसफाई तथा फोहरमिैा व्र्वस्थापन, 

(१६) स्थानीर्स्तरमा न्र्नू काबानमखूी तथा वातावरणमतै्री लवकास अविम्बन, 

(१७) स्थानीर्स्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवाद्धन, 

(१८) स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र लनिाारण र व्र्वस्थापन, 

(१९) स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलैवक लवलविता सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

११.  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनि सडक र नसचाईः 

(१) स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृलर् सडक र लसचाइ सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्िी र्ोजना 

तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृलर् सडक, झोिगुें पिू, पिेुसा, लसँचाइ र तटबन्िन सम्बन्िी गरुुर्ोजनाको तजुामा, 

कार्ाान्वर्न, ममात, सम्भार र लनर्मन, 

(३) स्थानीर्स्तरका लसँचाइ प्रणािीको लनमााण, सञ्चािन, रेखदखे, ममात सम्भार, स्तरोन्नलत, अनगुमन र 

लनर्मन, 

(४) र्ातार्ात सरुक्षाको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(५) स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृलर् सडक सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१२.   नगर सिा, मेलनमलाप र मध्यस्थ ाको व्यवस्थापनः 

(१) नगरसभा सम्बन्िी नीलत, काननू र कार्ालवलि, 

(२) स्थानीर्स्तरका लवर्र् क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आवलिक तथा वालर्ाक र्ोजना, कार्ाक्रम र बजटे 

स्वीकृलत, 

(३) सभाका सलमलतहरूको गठन र सञ्चािन , 

(४) स्थानीर् तहबीच साझा सरोकार तथा साझदेारीका लवर्र्मा संर्कु्त सलमलत गठन, 

(५) कार्ापालिका तथा न्र्ालर्क सलमलतबाट सभामा प्रस्ततु प्रलतवदेनमालथ छिफि तथा सो सम्बन्िमा 

आवश्र्क लनदशेन, 

(६) लवकास र्ोजना तथा कार्ाक्रमको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न तथा सशुासनको िालग कार्ापालिकािाई 

लनदशेन, 

(७)  नगरपालिकािाई आलथाक व्र्र्भार पने लवर्र्को लनर्मन, 

(८) स्थानीर् मेिलपिाप र मध्र्स्थता, 

(९) नगर सभा, मिेलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१३.  स्थानीय अनिलेख व्यवस्थापनः 

(१) स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजनाको लनमााण, कार्ाान्वर्न, अनगुमन 

र लनर्मन, 

(२) जनसाङ्लख्र्क, प्राकृलतक, आलथाक, सामालजक, सांस्कृलतक, भौलतक पवूाािार, रोजगारीको अवस्था, कूि 

ग्राहस्थर् उत्पादन, प्रलतव्र्लक्त आर्, मानव लवकास तथा िैलगकं सशक्तीकरण सचूकाङ्क, राजश्व तथा आर्व्र्र् 

समतेको तथर्ाकं सकंिन र प्रशोिन गरी नवीनतम प्रलवलिर्ुक्त र रालष्ट्रर् तथा स्थानीर् सचूना प्रणािीमा 

आवद्धता र पाश्र्व लचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावलिक अलभिेखन, 

(३) सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) सावाजलनक सम्पलत्त, सामदुालर्क सम्पलत्त, भवन, सडक, पसि, व्र्वसार्को लववरण सलहतको अद्यावलिक 

अलभिेख, 
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(५) आफ्नो के्षत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चाि ुर्ोजनाको लववरण र त्र्स्तो र्ोजनाको सम्पलत्तको अद्यावलिक 

अलभिेखन, 

(६) स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रलवलिको उपर्ोग, 

(७) स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

 

१४.  िग्गा धनी द ाव प्रमाणपुिाव नव रणः 

(१) स्थानीर् जग्गाको नाप नक्सा, लकत्ताकाट, हािसालवक, रलजष्ट्रेशन नामसारी तथा दालखि खारेज, 

(२) जग्गा िनी दताा प्रमाणपुजाा लवतरण तथा िगत व्र्वस्थापन, 

(३) भलूमको वगीकरण अनुसारको िगत, 

(४) सावाजलनक प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालि, मआुब्जा लनिाारण तथा लवतरणमा समन्वर् र सहजीकरण, 

(५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वालमत्व लनिाारण कार्ामा समन्वर् र सहजीकरण, 

(६) जग्गा िनी दताा प्रमाणपजुाा लवतरण सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१५.  कृनि  था पशुपालन, कृनि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारीः 

(१) कृलर् तथा पशपुािन, कृलर् उत्पादन व्र्वस्थापन र पश ुस्वास्थर् सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, 

र्ोजना, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) कृलर् तथा पशपुन्छी बजार सचूना, बजार तथा हाटबजारको पवूाािार लनमााण, साना लसँचाइ लनमााण, तालिम, 

प्रलवलि प्रसार, प्रालवलिक टेवा, कृलर् सामग्री आपलूता र कृर्क क्षमता लवकास कार्ाक्रमको सञ्चािन, अनगुमन र 

लनर्मन, 

(३) कृलर् तथा पशपुक्षीजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रण, 

(४) पशपुक्षी लचलकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन, 

(५) कृलर् वातावरण संरक्षण तथा जलैवक लवलविताको संरक्षण र प्रविान, 

(६) पशनुश्ल सिुार पद्धलतको लवकास र व्र्वस्थापन, 

(७) उच्च मलू्र्र्कु्त कृलर्जन्र् वस्तकुो प्रविान, लवकास तथा बजारीकरण, 

(८) स्थानीर् चरन तथा खका  लवकास र व्र्वस्थापन, 

(९) पश ुआहारको गणुस्तर लनर्मन, 

(१०) स्थानीर्स्तरमा पशपुक्षी सम्बन्िी तथर्ाङ्क व्र्वस्थापन र सचूना प्रणािी, 

(११) पश ुबिशािा र शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्िी बीमा र कजाा सहजीकरण, 

(१३) पशपुािन तथा पश ुस्वास्थर् सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१६.  िेष्ठ नागररक, अपागं ा िएका व्यनि र अशिहरूको व्यवस्थापनः 

(१) सङ्घ र प्रदशे काननूको अिीनमा रही सामालजक सरुक्षा कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न, सञ्चािन तथा 

व्र्वस्थापन, 

(२) जषे्ठ नागररक, अपागतंा भएका व्र्लक्त तथा असहार्को िगत अद्यावलिक, पररचर्पत्र लवतरण, सामालजक 

सरुक्षा तथा सलुविाको व्र्वस्थापन तथा लवतरण, 

(३) जषे्ठ नागररक क्िव, लदवा सेवा केन्र, भटेघाट स्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पनुस्थाापना केन्र, ज्र्ेष्ठ नागररक केन्र तथा अशक्त स्र्ाहार 

केन्रको सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(५) सडक बािबालिका, अनाथ, असहार्, अशक्त र मानलसक असन्तिुन भएका व्र्लक्तहरूको पनुस्थाापना 

केन्रको सञ्चािन, व्र्वस्थापन, अनगुमन र लनर्मन, 

(६) जषे्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लक्त र अशक्तहरूको व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 
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१७.  बेरोिगारको  थ्याकं सकंलन 

(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशलक्तको तथर्ाङ्क संकिन, प्रशोिन र सचूना प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थानीर्स्तरमा रहकेा स्वदशेी तथा लवदशेी श्रलमकको िगत सकंिन तथा सचूना व्र्वस्थापन, 

(३) लवलभन्न क्षेत्र तथा लवर्र्का दक्ष जनशलक्तको तथर्ांक सकंिन तथा व्र्वस्थापन, 

(४) सरुलक्षत वदैलेशक रोजगारी र वदैलेशक रोजगारीमा रहकेो श्रमशलक्तको सचूना तथा तथर्ांकको सकंिन तथा 

व्र्वस्थापन, 

(५) रोजगार सचूना केन्रको व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन, 

(६) वदैलेशक रोजगारीमा जाने श्रमशलक्तको िालग लवत्तीर् साक्षरता र सीपमिूक तािीमको सञ्चािन, 

(७) वदैलेशक रोजगारीबाट फकेका व्र्लक्तहरूको सामालजक पनुेः एकीकरण, 

(८) वदैलेशक रोजगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीिताको उपर्ोग, 

(९) बेरोजगारको तथर्ाकं सकंिन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१८.  कृनि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्रण 

(१) कृलर् प्रसार सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) कृलर् प्रसार तथा जनशलक्तको प्रके्षपण, व्र्वस्थापन र पररचािन, 

(३) कृर्कहरूको क्षमता अलभवलृद्ध, प्रालवलिक सेवा, टेवा, सीप लवकास र सशक्तीकरण, 

(४) कृलर् लबउलवजन, नश्ल, मिखाद र रसार्न तथा और्लिहरूको आपलूता, उपर्ोग र लनर्मन, 

(५) कृर्क समहू, कृलर् सहकारी र कृलर् सम्बन्िी स्थानीर् सङ्घ संस्थाहरूको समन्वर्, व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(६) स्थानीर्स्तरमा कृलर् सम्बन्िी प्रलवलिको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृलर् सम्बन्िी सचूनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थानीर्स्तरका स्रोत केन्रहरूको लवकास र व्र्वस्थापन, 

(९) प्राङ्गररक खतेी तथा मिको प्रविान र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृलर् प्रसारको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

१९.  खानेपानी, साना िलनवदु्य  आयोिना, वैकनल्पक उिावः 

(१) स्थानीर् खानेपानी सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) खानेपानी महसिु लनिाारण र खानेपानी सेवा व्र्वस्थापन, 

(३) एक मगेावाट सम्मका जिलवद्यतु आर्ोजना सम्बन्िी स्थानीर्स्तरको नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना 

तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(४) स्थानीर् तहमा वकैलल्पक ऊजाा सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना तजुामा, कार्ाान्वर्न, लनर्मन, 

(५) स्थानीर् लवद्यतु लवतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन, अनगुमन र लनर्मन, 

(६) स्थानीर् तहमा वकैलल्पक ऊजाा सम्बन्िी प्रलवलि लवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवलृद्ध र प्रविान, 

(७) खानेपानी, साना जिलवद्यतु आर्ोजना तथा वकैलल्पक उजाा सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

२०.  नवपद् व्यवस्थापनः 

(१) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजनाको कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) स्थानीर्स्तरमा लवपद ्पवूा तर्ारी तथा प्रलतकार्ा र्ोजना, पवूा सचूना प्रणािी, खोज तथा उद्धार, राहत 

सामग्रीको पवूा भण्डारण, लवतरण र समन्वर्, 

(३) स्थानीर् तटबन्ि, नदी र पलहरोको लनर्न्त्रण तथा नदीको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(४) लवपद ्जोलखम के्षत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पलहचान र स्थानान्तरण, 

(५) लवपद ्व्र्वस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् समदुार्, सङ्घ संस्था तथा लनजी के्षत्रसँग सहर्ोग, समन्वर् र 

सहकार्ा, 

(६) लवपद ्व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन, 
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(७) लवपद ्जोलखम न्र्नूीकरण सम्बन्िी स्थानीर्स्तरका आर्ोजनाको तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(८) लवपद ्पश्चात ्स्थानीर्स्तरको पनुस्थाापना र पनुलनामााण, 

(९) स्थानीर्स्तरको लवपद ्सम्बन्िी तथर्ाकं व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

(१०) स्थानीर् आपतकािीन कार्ा सञ्चािन प्रणािी, 

(११) समदुार्मा आिाररत लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ाक्रमको सञ्चािन, 

(१२) लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

२१.  िलाधार, वन्यिन् ु, खानी  था खननि पदाथवको संरक्णः 

(१) जिािार, वन्र्जन्त,ु खानी तथा खलनज पदाथाको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड तथा 

र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) पानी महुानको संरक्षण, 

(३) सामदुालर्क भ–ूसंरक्षण र सोमा आिाररत आर् आजान कार्ाक्रम, 

(४) भ–ूसंरक्षण र जिािार व्र्वस्थापनजन्र् सामदुालर्क अनुकूिन, 

(५) खानी तथा खलनज पदाथा सम्बन्िी सचूना तथा तथर्ाङ्क सकंिन, 

(६) बहुमलू्र् िातु, पत्थर तथा खलनज पदाथाको संरक्षण र सम्विान सहर्ोग, 

(७) ढुगां, लगट्टी, बािवुा, ननु, माटो, खरीढुगां तथा स्िेट जस्ता खानीजन्र् वस्तकुो सवके्षण, उत्खनन ्तथा 

उपर्ोगको दताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी र व्र्वस्थापन, 

(८) भौगलभाक नक्सा प्रकाशन । 

२२.  िािा, संस्कृन  र लनल कलाको संरक्ण र नवकास 

(१) भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सम्बन्िी स्थानीर्स्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, 

र्ोजना, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) परुातालत्वक, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्रविान र लवकास, 

(३) परम्परागत जात्रा तथा पवाको सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(४) प्रचलित काननू लबरुद्धका कुरीलत तथा कुसंस्कार लबरुद्ध सामालजक पररचािन सम्बन्िी कार्ा, 

(५) भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सम्बन्िी अन्र् कार्ा । 

ग. नगरपानलकाले सङ्घ  था प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अनधकारः नेपालिको 

संलविानको अनसुचूी–९ मा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । उक्त व्र्वस्थाको सवासामान्र्तामा प्रलतकूि असर 

नपने गरी दहेार्को लवर्र्मा सङ्घ तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही नगरपालिकाको काम, कताव्र् र अलिकार 

दहेार् बमोलजम हुनेछेः– 

क. खेलकुद र परपनरकाः 

(१) स्थानीर्स्तरका खेिकुदको संरचनाको पवूाािार लनमााण, सञ्चािन तथा लवकास, 

(२) स्थानीर्स्तरका खेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनर्मन र समन्वर्, 

(३) खिेकुदको लवकास र प्रविान, 

(४) खिेकुद प्रलतर्ोलगता आर्ोजना र सहभालगता, 

(५) खिेकुद सम्बन्िी पवूाािारको लवकास, 

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

ख. स्वास्थ्यः 

(१) सङ्घीर् तथा प्रदशेस्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोलजम स्थानीर्स्तरको स्वास्थर् सम्बन्िी िक्ष्र् र गणुस्तर 

लनिाारण, 

(२) जनरि अस्पताि, नलसाङ होम, लनदान केन्र तथा अन्र् स्वास्थर् संस्थाहरूको लक्िलनक दताा, सञ्चािन 

अनमुलत र लनर्मन, 
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(३) स्थानीर्स्तरमा और्लिजन्र् वनस्पलत, जडीबटुी र अन्र् और्लिजन्र् वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र लवतरण, 

(४) स्वास्थर् बीमा िगार्तका सामालजक सरुक्षा कार्ाक्रमको व्र्वस्थापन, 

(५) स्थानीर्स्तरमा और्लि तथा अन्र् मलेडकि उत्पादनहरूको न्र्नूतम मलू्र् लनिाारण र लनर्मन, 

(६) स्थानीर्स्तरमा और्लिको उलचत प्रर्ोग र सकू्ष्मजीव लनरोिक प्रलतरोि न्र्नूीकरण, 

(७) स्थानीर्स्तरमा और्लि र स्वास्थर् उपकरणको खररद, भण्डारण र लवतरण, 

(८) स्थानीर्स्तरमा स्वास्थर् सचूना प्रणािीको व्र्वस्थापन, 

(९) स्थानीर्स्तरमा जनस्वास्थर् लनगरानी (पलब्िक हले्थ सभिेेन्स), 

(१०) स्थानीर्स्तरको प्रविानात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थाापनात्मक र प्र्ालिएलटभ स्वास्थर् 

सेवाको सञ्चािन, 

(११) स्वस्थ जीवनशैिी, पोर्ण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थर् वतृ्तको पािना, पञ्चकमा 

िगार्तका जनस्वास्थर् सेवाको प्रवद्धान, 

(१२) जनुोलटक र कीटजन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन, 

(१३) सतुी, मलदरा र िाग ूपदाथाजन्र् वस्तकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रण तथा सचेतना अलभवलृद्ध, 

(१४) आर्वुलेदक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगार्तका परम्परागत स्वास्थर् 

उपचार सेवाको व्र्वस्थापन, 

(१५) जनस्वास्थर्, आपतकािीन स्वास्थर् तथा महामारीको लनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ाान्वर्न, 

(१६) रोगको लनर्न्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकलस्मक स्वास्थर् सेवा प्रवाह तथा स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन । 

ग. नवदु्य , खानेपानी  था नसँचाइ िस् ा सेवाहरूः 

(१) लवद्यतु लवतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, 

(२) खानेपानी महसिु लनिाारण र खानेपानी सेवाको व्र्वस्थापन, 

(३) स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसँचाइ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममात सम्भार, सेवा शलु्क लनिाारण र 

सकंिन सम्बन्िी व्र्वस्थापन । 

घ. सेवा शुल्क, दस् ुर, दण्ड िररबाना  था प्राकृन क स्रो बाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शुल्कः 

(१) स्थानीर् सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररबाना सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड र्ोजना तजुामा, कार्ाान्वर्न र 

लनर्मन, 

(२) प्राकृलतक स्रोत सािन र सेवा शलु्क, रोर्ल्टी सङ्किन, समन्वर् र लनर्मन, 

(३) खलनज पदाथाको उत्खनन ्र सो सम्बन्िी रोर्ल्टी सकंिन, 

(४) सामदुालर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्थापनबाट प्राि रोर्ल्टी सकंिन, 

(५) पानीघट्ट, कुिो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राि रोर्ल्टी सकंिन । 

ङ. वन, िगंल, वन्यिन् ु, चराचुरुगीं, िल उपयोग, वा ावरण, पयाववरण  था िैनवक नवनवध ा 

(१) वन, जि, वन्र्जन्तु, चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ाावरण तथा जलैवक लवलविता सम्बन्िी 

स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) स्थानीर्स्तरमा सामदुालर्क, ग्रामीण तथा शहरी, िालमाक, कवलुिर्ती र साझदेारी वनको संरक्षण, सम्विान, 

उपर्ोग, अनगुमन र लनर्मन तथा वन उपभोक्ता समहूको व्र्वस्थापन, 

(३) मध्र्वती के्षत्रको सामदुालर्क, िालमाक र कबलुिर्ती वनको व्र्वस्थापन, 

(४) स्थानीर्स्तरमा नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार तथा सडक लकनारमा वकृ्षारोपण व्र्वस्थापन, 

(५) स्थानीर्स्तरमा लनजी वनको प्रवद्धान, अनगुमन र लनर्मन, 

(६) स्थानीर्स्तरमा सावाजलनक खािी जग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापन, 

(७) स्थानीर्स्तरमा जडीबटुी तथा अन्र् गरैकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्िी सवके्षण, उत्पादन, सकंिन, प्रवर्िन, 
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प्रशोिन र बजार व्र्वस्थापन, 

(८) वनबीउ बगचैा स्थापना, व्र्वस्थापन र प्रवद्धान, 

(९) नसारी स्थापना, लबरुवा उत्पादन, लवतरण, रोपण र प्रवद्धान, 

(१०) वन्र्जन्त ुर चराचरुुगींको संरक्षण, व्र्ावसालर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन, 

(११) मानव तथा वन्र्जन्त ुबीचको द्वन्द्व व्र्वस्थापन, 

(१२) स्थानीर् प्राणी उद्यान (लचलडर्ाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 

(१३) स्थानीर् वन्र्जन्त ुपर्ाटन र आर्आजान, 

(१४) स्थानीर्स्तरमा आखटेोपहारको व्र्वस्थापन, 

(१५) स्थानीर्स्तरमा वन, वन्र्जन्त ुतथा चराचरुुगींको अलभिेखाकंन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

(१६) लवश्वसम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातालत्वक महत्वका वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा 

सम्बन्िी िगत, 

(१७) लमचाहा प्रजालतको लनर्न्त्रण, 

(१८) स्थानीर्स्तरको जोलखम न्र्नूीकरण, 

(१९) जलैवक लवलविताको अलभिेखाकंन, 

(२०) स्थानीर्स्तरमा हररर्ािी प्रवद्धान, 

(२१) स्थानीर् साना जि उपर्ोग सम्बन्िी के्षत्रगत अर्ोजना तजुामा, कार्ाान्वर्न, अनगुमन र अनगुमन, 

(२२) रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रवद्धान, 

(२३) स्थानीर्स्तरमा वातावरणीर् जोलखम न्र्नूीकरण, 

(२४) स्थानीर्स्तरमा प्रदरू्ण लनर्न्त्रण र हालनकारक पदाथाहरूको लनर्मन तथा व्र्वस्थापन, 

(२५) स्थानीर्स्तरमा न्र्नू कावानमखुी तथा वातावरणमतै्री लवकास अविम्बन, 

(२६) स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र लनिाारण र व्र्वस्थापन । 

च. सामानिक सुरक्ा र गररबी ननवारणः 

(१) सामालजक सरुक्षा तथा गररबी लनवारण सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न 

अनसुन्िान, 

(२) िलक्षत समहू सम्बन्िी स्थानीर् र्ोजना, कार्ाक्रम, स्रोत पररचािन र व्र्वस्थापन, 

(३) सामालजक सरुक्षाको कार्ाान्वर्नको िालग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् सङ्घ संस्थासँग सम्पका , समन्वर् र 

सहकार्ा, 

(४) सामालजक सरुक्षा सम्बन्िी स्थानीर् तथर्ाङ्क र सचूना व्र्वस्थापन, 

(५) गररब घरपररवार पलहचान सम्बन्िी स्थानीर् सवके्षण, सचूना व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(६) स्थानीर् सामालजक सरुक्षा र्ोजना र व्र्वस्थापन । 

छ. व्यनिग  घटना, िन्म, मृत्यु, नववाह र  थ्याकं 

(१) व्र्लक्तगत घटना (जन्म, मतृ्र्ु, लववाह, बसाइसराई, सम्बन्ि लवच्छेद र िमापतु्र र िमापतु्री) को दताा, 

(२) व्र्लक्तगत घटनाको स्थानीर् तथर्ाङ्क सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(३) व्र्लक्तगत घटनाको अलभिेख व्र्वस्थापन र प्रलतवदेन । 

ि. स्थानीयस् रमा पुरा त्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्ण, सम्बधवन र पुनः ननमावणः 

झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापनः 

(१) सकुुम्बासीको पलहचान र अलभिेख व्र्वस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्िी जीलवकोपाजान र बसोबास व्र्वस्थापन । 
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ञ. प्राकृन क स्रो बाट प्राप्त रोयल्टीः 

(१) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोर्ल्टी सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनर्मन, 

(२) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोर्ल्टीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवारी साधन अनुमन ः 

(१) र्ातार्ात व्र्वस्थापन सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) स्थानीर् सावाजलनक र्ातार्ातको रुट लनिाारण, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुस्तर, भाडा दर 

लनिाारण र लनर्मन, 

(३) वातावरणमतै्री, जिवार् ुपररवतान अनकूुिन, लवपद ्जोलखम संवेद्य, अपागतंा र िैंलगकमतै्री र्ातार्ात 

प्रणािीको स्थानीर् तहमा प्रवद्धान । 

घ. अन्य अनधकारः मालथ उलल्िलखत अलिकारका अलतररक्त नगरपालिकाको अन्र् काम, कताव्र् र अलिकार 

दहेार् बमोलजम हुनेछेः– 

क. िूनम व्यवस्थापनः 

(१) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीर्स्तरको भ–ूउपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्ाक्रम तजुामा र 

कार्ाान्वर्न, 

(२) सङ्घीर् तथा प्रदशेको मापदण्डको अिीनमा रही व्र्वलस्थत बस्ती लवकासका कार्ाक्रमको तजुामा र 

कार्ाान्वर्न, एकीकृत वस्ती लवकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा लवकास र व्र्वस्थापन, 

(३) स्थानीर्स्तरमा अव्र्वलस्थत बसोबास व्र्वस्थापन । 

ख. सञ्चार सेवाः 

(१) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीर् क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा 

तारलवहीन टेलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण र लनर्मन, 

(२) स्थानीर् के्षत्रमा सचूना प्रलवलिको लवकास र प्रवद्धान गने । 

ग. या ाया  सेवाः 

(१) स्थानीर् बस, रिी बस, राम जस्ता मध्र्म क्षमताका मास रालञ्जट प्रणािीको नीलत, मापदण्ड, र्ोजना, 

कार्ाान्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) रालष्ट्रर् रेि पवूाािारको उपर्ोग तथा महानगरीर् के्षत्रलभत्र शहरी रेि सेवाको सञ्चािन, व्र्वस्थापन, ममात 

सम्भार, समन्वर्, साझदेारी र सहकार्ा। 

(६) सङ्घ वा प्रदशेिे संलविान तथा प्रचलित काननू बमोलजम आफ्नो अलिकारके्षत्रलभत्रको कुनै लवर्र्  

नगरपालिकािाई काननू बनाई लनके्षपण गना सक्नेछ । 

(७) नगरपालिकािे उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोलजमको काम, कताव्र् र अलिकारको प्रर्ोग गदाा 

आवश्र्कता अनुसार काननू, नीलत, र्ोजना, मापदण्ड तथा कार्ालवलि बनाई िाग ूगना सक्नेछ । 

(८) स्थानीर् तहिे प्रदशे सरकारको परामशामा नेपाि सरकारको पवूा स्वीकृलत लिई लवदशेका कुनै स्थानीर् 

सरकारसँग भलगनी सम्बन्ि कार्म गना सक्नेछ । 

घ. संघ, संस्था द ाव  था नवीकरणः 

(१)  संघ, संस्था पररचािन सम्बन्िी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन, 

(२) स्थानीर् स्तरका संघ, संस्थाको दताा तथा नवीकरण। 

ङ. वडा सनमन को काम, क वव्य र अनधकारः  वडा सलमलतको काम, कताव्र् र अलिकार कार्ापालिकािे 

तोके बमोलजम हुनेछ । कार्ापालिकािे वडा सलमलतको काम, कताव्र् र अलिकार तोक्दा कम्तीमा दहेार् बमोलजम 

हुने गरी तोक्न ुपनेछेः– 

क.  वडानिरका योिना  िुवमा, कायावन्वयन  था अनुगमनः 

(१) सहभलगतामिूक र्ोजना तजुामा प्रणािी अनसुार बस्ती वा टोिस्तरबाट र्ोजना तजुामा प्रलक्रर्ा अविम्बन 
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गरी बस्ती तथा टोिस्तरीर् र्ोजनाको माग संकिन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभत्र सञ्चािन हुने र्ोजनाहरूका िालग उपभोक्ता 

सलमलतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडालभत्रका र्ोजना तथा भौलतक पवूाािारको संरक्षण, ममात सम्भार, रेखदखे तथा व्र्वस्थापन गने, 

ख.   थ्याकं अद्यावनधक  था संरक्णः 

(१) लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राख्ने, 

(२) ऐलतहालसक, परुातालत्वक, सांस्कृलतक तथा िालमाक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावाजलनक तथा 

सामदुालर्क भवन, सावाजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्ने तथा संरक्षण गने, 

(३) खिुा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमाशािा, िालमाक तथा सांस्कृलतकस्थि, डाँडापाखा, 

चरनक्षेत्र, पानीको मिू, पोखरी, तिाउ, इनार, कुवा, िारा, ढुगंिेारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो 

नहर, पानी घट्ट, लमिको तथर्ाकं सकंिन गरी अद्यावलिक िगत राख्ने, संरक्षण गने र खण्डीकृत तथर्ाकं र 

सचूना सलहतको वडाको पाश्र्वलचत्र तर्ार तथा अद्यावलिक गने, 

ग.  नवकास कायवः 

(१) बाि उद्यानको व्र्वस्था गने, 

(२) अनौपचाररक लशक्षा कार्ाक्रम, लशश ुस्र्ाहार तथा प्रारलम्भक बाि लवकास केन्र सञ्चािन र व्र्वस्थापन 

गन,े 

(३) पसु्तकािर्, वाचनािर्, सामदुालर्क लसकाइ केन्र, बािक्िव तथा बािसञ्जािको सञ्चािन र 

व्र्वस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थर् संस्था तथा सेवाको व्र्वस्थापन गने, 

(५) खोप सेवा कार्ाक्रमको सञ्चािन, व्र्वस्थापन तथा समन्वर् गने, 

(६) पोर्ण कार्ाक्रमको सञ्चािन तथा समन्वर् गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थर् जनचेतना लवकास तथा स्वास्थर् सचूना कार्ाक्रमको सञ्चािन गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थर् लक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 

(९) सावाजलनक शौचािर्, स्नान गहृ तथा प्रलतक्षािर्को लनमााण र व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

(१०) वडास्तरीर् सामदुालर्क िाराको प्रबन्ि, कुवा, इनार तथा पोखरीको लनमााण, संरक्षण र गणुस्तर लनर्मन 

गन,े 

(११) घरबाट लनकास हुने फोहरमिैाको सकंिन र व्र्वस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, 

मरेका जनावरको व्र्वस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउने, 

(१२) कृलर् तथा फिफूि नसारीको स्थापना, समन्वर् र प्रवद्धान तथा वडास्तरीर् अगवुा कृर्क तालिमको 

अलभमखुीकरण गने, 

(१३) कृलर् बीउ लवजन, मि तथा और्लिको माग सकंिन गने, 

(१४) कृलर्मा िाग्ने रोगहरूको लववरण सकंिन गने, 

(१५) पशपुक्षी लवकास तथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन, 

(१६) वडालभत्रको चरनके्षत्र संरक्षण तथा व्र्वस्थापन गने, 

(१७) स्थानीर् समदुार्का चाडपवा, भार्ा संस्कृलतको लवकासको िालग किा, नाटक, जनचेतनामिूक तथा 

सांस्कृलतक कार्ाक्रम गने गराउने, 

(१८) स्थानीर् मौलिकता झलल्कने सांस्कृलतक रीलतररवाजिाई संरक्षण तथा प्रवद्धान गने, 

(१९) वडालभत्र खेिकुद पवूाािारको लवकास गने, 

(२०) अन्तरलवद्यािर् तथा क्िव माफा त खिेकुद कार्ाक्रमको सञ्चािन गने गराउने, 

(२१) वडा के्षत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि ुअवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहर्ोग गने, 
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(२२) वडालभत्रका सडक अलिकारक्षेत्रमा अवरोि र अलतक्रमण गना नलदने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पलहरो, हुरी तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोि पञ्छाउने, 

(२४) घरेि ुउद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्र्ता पलहचान गने, 

(२५) वडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रवद्धान गन,े 

(२६) प्रचलित काननू बमोलजम व्र्लक्तगत घटना दताा, अद्यावलिक तथा सोको अलभिेख सकंिन तथा संरक्षण 

गन,े 

(२७) व्र्लक्तगत घटना दताा सम्बन्िी जनचेतना कार्ाक्रम सञ्चािन गने, 

(२८) सामालजक सरुक्षा भत्ता लवतरण तथा अलभिेख अद्यावलिक गने, 

(२९) वडािाई बािमतै्री बनाउने, 

(३०) वडालभत्र आलथाक तथा सामालजक रूपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, अपागतंा भएका 

व्र्लक्त, जषे्ठ नागररक, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्तकृत समदुार्को अलभिेख राखी सामालजक र आलथाक उत्थान 

सम्बन्िी काम गने, 

(३१) लवलभन्न समदुार्लबच सामालजक सद्भाव र सौहादाता कार्म गने, 

(३२) बािलववाह, बहुलववाह, िैंलगक लहसंा, छुवाछुत, दहजे तथा दाइजो, हलिर्ा प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, 

बािश्रम, मानव बेचलवखन जस्ता सामालजक कुरीलत र अन्िलवश्वासको अन्त्र् गने, गराउने, 

(३३) प्रचलित काननूको अिीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्र्वसार् कर, वहाि कर, लवज्ञापन कर, 

सेःशलु्क पालका ङ, नर्ाँ व्र्वसार् दताा, लसफाररस दस्तरु, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र 

सकंिन गरी सम्बलन्ित नगरपालिकामा प्रलतवदेन सलहत रकम बझुाउने, 

(३४) अशक्त लबरामी भएको बेवाररस वा असहार् व्र्लक्तिाई नलजकको अस्पताि वा स्वास्थर् केन्रमा परु् र्ाई 

और्िोपचार गराउने, 

(३५) असहार् वा बेवाररस व्र्लक्तको मतृ्र् ुभएमा लनजको दाह संस्कारको व्र्वस्था लमिाउने, 

(३६) सडक बािबालिकाको उद्धार र पनुस्थाापनाको िालग िगत सकंिन गने, 

(३७) वडालभत्रको सामदुालर्क वन, वनजन्र् सम्पदा र जलैवक लवलविताको संरक्षण र प्रवद्धान गन,े 

(३८) वडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररर्ािी क्षेत्र लबस्तार गने, गराउने, 

(३९) वडािाई वातावरणमतै्री बनाउने, 

(४०) प्रागांररक कृलर्, सरुलक्षत माततृ्व, लवद्याथी भनाा, पणूा खोप, खिुा लदशामकु्त सरसफाई, वातावरणमतै्री तथा 

बािमतै्री शासनजस्ता प्रवद्धानात्मक कार्ाहरू गने, गराउने, 

(४१) वडालभत्र घरबास पर्ाटन (होम स्टे) कार्ाक्रम प्रवद्धान गने । 

घ.  ननयमन कायवः 

(१) वडालभत्र सञ्चालित लवकास र्ोजना, आर्ोजना तथा संिग्न उपभोक्ता सलमलतहरूका कार्ाको अनगुमन 

तथा लनर्मन गने, 

(२) लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलतरोिी भवन लनमााण सम्बन्िी तालिम लदने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथा तथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर र मलू्र्सचूी 

अनगुमन गरी उपभोक्ता लहत संरक्षण गने, 

(४) वडालभत्रका उद्योग िन्दा र व्र्वसार्को प्रवद्धान गरी िगत राख्ने, 

(५) हाट बजारको व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

(६) लवद्यतु चहुावट तथा चोरी लनर्न्त्रणमा सहर्ोग गने । 

ङ.  नसफाररस  था प्रमानण  गनेः 

(१) नाता प्रमालणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गने, 
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(३) बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

(५) मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने, 

(६) घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

(७) जन्म लमलत प्रमालणत गने, 

(८) व्र्ापार व्र्वसार् बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् हुद ैनभएको लसफाररस गने, 

(९) लववाह प्रमालणत तथा अलववालहत प्रमालणत गने, 

(१०) लनेःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थर् उपचारको लसफाररस गने, 

(११) वडाबाट जारी हुने लसफाररस तथा अन्र् कागजिाई अंग्रेजी भार्ामा समेत लसफाररस तथा प्रमालणत गने, 

(१२) घर पाताि प्रमालणत गने, 

(१३) व्र्लक्तगत लववरण प्रमालणत गने, 

(१४) जग्गा िनी दताा प्रमाणपुजाामा घर कार्म गना लसफाररस गने, 

(१५) कुनै व्र्लक्तको नाम, थर, जन्म लमलत तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्र्लक्त एकै हो भन्ने लसफाररस 

गन,े 

(१६) नाम, थर, जन्म लमलत संशोिनको लसफाररस गने, 

(१७) जग्गा िनी दताा प्रमाणपुजाा हराएको लसफाररस गने, 

(१८) लकत्ताकाट गना लसफाररस गने, 

(१९) संरक्षक प्रमालणत गने तथा संस्थागत र व्र्लक्तगत संरक्षक लसफाररस गने, 

(२०) जीलवतसँगको नाता प्रमालणत गने, 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमालणत तथा सजालमन लसफाररस गने, 

(२२) जीलवत रहकेो लसफाररस गने, 

(२३) हकवािा वा हकदार प्रमालणत गने, 

(२४) नामसारी गना लसफाररस गने, 

(२५) जग्गाको हक सम्बन्िमा लसफाररस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसारी गना लसफाररस गने, 

(२७) आिारभतू लवद्यािर् खोल्न लसफाररस गने, 

(२८) जग्गा मलू्र्ाकंन लसफाररस गने, 

(२९) लवद्यािर्को कक्षा थप गना लसफाररस गने, 

(३०) अशक्त, असहार् तथा अनाथको पािन पोर्णको िालग लसफाररस गने, 

(३१) ववैालहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस गने, 

(३२) आलथाक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहकेो सम्बन्िी लसफाररस गने, 

(३३) लवद्यािर् ठाउँसारी गना लसफाररस गने, 

(३४) िारा तथा लवद्यतु जडानको िालग लसफाररस गने, 

(३५) प्रचलित काननू अनसुार प्रत्र्ार्ोलजत अलिकार बमोलजमको अन्र् लसफाररस वा प्रमालणत गने । 
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३. कायावलयमा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरणः  

(क) फुङलिङ नगरपालिकाको संगठन संरचना (अस्थार्ी) लनम्नानसुार रहकेो छ ।  

ननम्नः 

फुङनलङ नगरपानलकाको अस्थायी संगठन संरचना 
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(ख) र्स कार्ाािर्को संगठन संरचना (अस्थार्ी) अनसुार कार्ाािर् तथा वडामा रहने कमाचाररको पद र संख्र्ा 

लनम्नानसुार रहकेो छ ।  

 

फुङनलङ नगर कायवपानलकाको कायावलय  फव को कमवचाररहरुको दरबन्दी‚ पदपू ी र पद ररिको 

अवस्था 

क्र. 

स.ं 
पद  ह सेवा समुह 

उप 

समूह 

स्वीकृ  

दरबन्दी 

पदपु ी 

सखं्या 

ररि 

पद 

सखं्या 

कैनफय  

१ प्र.प्र.अ. दशौ प्रशासन सा. प्र.   १ १ ०   

२ लशक्षा अलिकृत नवौ/दशौ लशक्षा लश. प्र.   १ ० १   

३ लस. लड. ई. नवौ/दशौ ईलन्ज. लशलभि   १ ० १   

४ अलिकृत सातौ/आठौ प्रशासन सा. प्र.   १ ० १   

५ िेखा अलिकृत सातौ/आठौ प्रशासन िेखा   १ १ ०   

६ अलिकृत लशक्षा सातौ/आठौ लशक्षा लश. प्र.   १ १ ०   

७ जन स्वा. अलिकृत सातौ/आठौ स्वास्थर् ज. स्वा.   १ ० १   

८ ईलन्जलनर्र सातौ/आठौ ईलन्ज. लशलभि   १ ० १   

९ अलिकृत सातौ/आठौ 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
    १ ० १   

१० अलिकृत सातौ/आठौ 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
भेटेररनरी   १ १ ०   

११ अलिकृत छैटौ प्रशासन सा. प्र.   २ ० २   

१२ आ.िे.प.अलिकृत छैटौ प्रशासन िेखा   १ १ ०   

१३ पहने पाँचौ/छैटौ स्वास्थर् क. न.   १ ० १   

१४ हले्थ अलसस्टेन्ट पाँचौ/छैटौ स्वास्थर् ह.े ई.   १ १ ०   

१५ सहार्क पाँचौ प्रशासन सा. प्र.   ५ १ ४ 

लज.स.स.ता.बाट स.िे.पा. 

दरबन्दी संख्र्ा १ िाइ 

सहार्क पाचँौ पदमा पद 

लमिान गरी पठाएको 

१६ िेखापाि पाँचौ प्रशासन िेखा   १ ० १   

१७ कम्प्र्टुर अपरेटर पाँचौ लवलवि     १ १ ०   

१८ प्रा. स. लशक्षा पाँचौ लशक्षा लश. प्र.   १ १ ०   

१९ सव. ईलन्ज. पाँचौ ईलन्ज. लशलभि   २ ० २   

२० प्र.स पाँचौ 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
-   २ ० २   

२१ प.स्वा.प्रा पाँचौ 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
भेटेररनरी   २ २ ०   

२२ म. लव. लन. पाँचौ लवलवि     १ १ ०   

२३ अलमन चौथो ईलन्ज. सभे   १ १ ०   

२४ सहार्क चौथो प्रशासन सा. प्र.   २ २ ०   

२५ स. िे. पा. चौथो प्रशासन िेखा   १ २ -१   

२६ स. म. लव. लन. चौथो लवलवि     १ १ ०   

२७ अ. सव. ईलन्ज. चौथो ईलन्ज. लशलभि   ० ० ०   

२८ ना.प्रा.स चौंथो 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
  

  
१ ० १ 

ना.प्रा.स १ करार 

सेवामा लिइएको 
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२९ ना.प.स्वा.प्रा चौंथो 
नेपाि कृलर् 

सेवा 
िापोडेडे 

  
२ ० २   

िम्मा         ३८ १८ २०   

 

         

वडा कायावलयहरु  फव को कमवचारीहरुको दरबन्दी‚ पदपू ी र पद ररिको अवस्था 

क्र. 

स.ं 
पद  ह सेवा समुह 

उप 

समूह 

स्वीकृ  

दरबन्दी 

पदपु ी 

सखं्या 

ररि 

पद 

सखं्या 

कैनफय  

१ सहार्क पाँचौ प्रशासन सा. प्र.   ५ ५ ०   

२ सव. ईलन्ज. पाँचौ ईलन्ज. लशलभि   ५ ४ १   

३ सहार्क चौथो प्रशासन सा. प्र.   ६ ३ ३   

४ अ. सव. ईलन्ज. चौथो ईलन्ज. लशलभि   ६ ५ १ 
अ.स.ई.१ करार 

सेवामा लिइएको 

जम्मा         २२ १७ ५   

                

कायावलय र वडा  फव को कमवचारीहरुको दरबन्दी‚ पदप ूी र पद 

ररिको अवस्था 
  ६० ३५ २५   

 
४.  फुङनलङ नगर कायवपानलकाको कायावलय  था वडा कायावलयहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरु ननम्न 

अनुसार रहेको छ । 

ननम्नः 

(क) फुङनलङ नगर कायवपानलकाको कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाहरु 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१.पूवावधार नवकास  था वा ावरण व्यवस्थापन शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

१. िागत अनमुान 

तर्ारी र स्वीकृत गन े

१. उपभोक्ता सलमलत दताा प्रमाण पत्र 

२. वडाको लसफाररसश 

३. र्ोजना स्वीकृती भएको लववरण 

 

 प्रमखु प्र अलिकृत 

 खटीएका वडाका 

प्रालवलिक 

१ हिा १०२५ 

२. र्ोजना अनगुमन 

गन े

१. उपभोक्ता सलमलतको लनवेदन 

२. वडाको अनगुमन प्रलतवेदन  

३. सावाजलनक सनुवुाई प्रलतवेदन 

४. र्ोजना स्तरीर् अनगुमन सलमलतको 

प्रलतवेदन 

 र्ोजना प्रमखु 

 इलन्जलनर्र 

 र्ोजना शाखा 

प्रमखु 

१ हिा लनेःशलु्क 

३. र्ोजना कार्ा सम्पन्न 

प्रलतवेदन तर्ारी गन े

१. नगर स्तरीर् र्ोजना अनगुमन प्रलतवेदन 

२. लबि भपााइ 

३. उपभोक्ता सलमलतको लनवेदन 

४. उपभोक्ता सलमलतको बैठकको लनणार् 

 सम्बलन्ित वडाको 

प्रालवलिक 

 इलन्जलनर्र 

१ हिा लनेःशलु्क 

४. घर अलभिेलखकरण १. लनवेदन 

२. घरको नक्सा  

३. ब्ि लप्रन्ट (जग्गाको) 

४. नागररकता (सम्बलन्ित व्र्लक्तको) 

५. पासपोटा साइज फोटो २ प्रलत 

६. कर लतरेको रलसद 

७. अलमनको प्रलतवेदन 

 इलन्जलनर्र 

 शाखाको 

प्रालवलिक 

 अलमन 

५ लदन प्रलत वगा लफट 

रु.५। 
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५. नर्ाँ नक्सा पास १. नवेदन 

२. घरको नक्सा 

३. ब्िु लप्रन्ट (जग्गाको) 

४. जग्गा िनी पजूाा 

५. नागररकता 

६. पासपोटा साइजको फोटो । २ प्रलत 

७. कर लतरेको रलसद 

८. अलमनको प्रलतवेदन 

 इलन्जलनर्र 

 सम्बलन्ित 

शाखाको 

प्रालवलिक 

 अलमन 

५ लदन प्रलत वगा लफट 

रु.८। 

६. घर नामसारी १. लनवेदन 

२. घरको नक्सा 

३. जग्गाको ब्ि ुलप्रन्ट 

४. जग्गा िलनपजुाा 

५. नागररकता 

६. पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत 

७. कर लतरेको रलसद 

इलन्जलनर्र 

सम्बलन्ि शाखोको 

प्रालवलि 

१ हिा प्रलत वगा 

लम.रु.२५ 

७. घर जग्गा नापी १. लनवेदन 

२. ब्िु लप्रन्ट नक्सा 

३. जग्गा िलनपजूााको प्रलतलिपी 

४. कर लतरेको रलसद 

अलमन १ हिा रु.७००।- 

८. लवपद राहत लवतरण १. सम्बलन्ित लपलडत वा लनजको एकाघरको 

सदस्र्को नवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. प्रहरीको मचुलु्का 

इलन्जलनर्र १ हिा लनेःशलु्क 

२. नशक्ा‚ युवा  था खेलकुद शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. लशक्षक कमाचारी 

तिव भत्ता 

लनकासाका िालग 

लसफाररस 

१. लवद्यािर्को चौमालसक मागफाराम 

२. तिवी भपााई क.सं.को.तथा लवमा 

सा.स.ुकर जम्मा गरेको बैङक भौचर‚ 

चौमालसक प्रलतवदेन 

३. हलजरी प्रलतलिलप 

४. िेखा परीक्षण तथा सा.प.प्रलतवेदन‚ SIP 

प्रलतवेदन 

लशक्षा अलिकृत 

प्रालवलिक सहार्क 

७ लदन लनेःशलु्क 

२ तोलकएका 

लवद्यालथाका िालग 

लदवा खाजा रकम 

लनकासा लसफाररस 

१. लवद्यािर्को लवद्याथी हालजरीको 

आिारमा माग फाराम । 

२. लवद्याथी हालजरी प्रलतलिलप । 

लशक्षा अलिकृत 

प्रालवलिक सहार्क 

३ लदन लनेःशलु्क 

३ कक्षा परीक्षा 

सञ्चािन तथा 

प्रमालणकरण 

१. कक्षा ८ मा अध्र्र्न गने लवद्याथी संख्र्ा 

IEMIS मा प्रलवष्ट भएका आिारमा 

परीक्षा सलमलत 

लशक्षा अलिकृत 

प्रालवलिक सहार्क 

२ मलहना संस्थागत 

लवद्यार्का िालग 

प्रलत लवद्यालथा 

रु.२७५।- 

परीक्षा शलु्क । 

४ लवद्यािर् भौलतक 

लनमााणका िालग 

१. लवद्यािर् सिुार र्ोजना प्रलतवेदन 

२. लवद्यािर् अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण 

प्रलतवेदन 

लशक्षा सलमलत 

लशक्षा अलिकृत 

१ लदन लनेःशलु्क 
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छनौट तथा 

लसफाररस 

३. लव.व्र्.स.लनणार् प्रलतलिलप सलहत 

लवद्यािर्को मागपत्र 

५. लशक्षक सरुवा 

लसफाररस तथा 

अनमुलत प्रदान 

१. लवद्यािर्हरुको दोहोरो सरुवा सहमलत पत्र 

२. लशक्षा लनर्माविी अनसुचूी-१७ फाराम 

लशक्षा अलिकृत १ घण्टा रु.२७५- 

६. कक्षा-८ ग्रेडलसट 

सच्र्ाएको तथा 

प्रलतलिलप प्रदान 

१. जन्मदताा प्रमाण पत्र प्रलतलिलप सलहत 

लवद्यािर्को लसफाररस पत्र 

लशक्षा अलिकृत 

प्रा.स 

३० लमनेट रु.३००- 

७. लशक्षक तिब भत्ता 

प्रमालणत 

१. सम्बलन्ित लशक्षकको लनवेदन पत्र 

२. वालर्ाक स्वीकृत तिबी प्रलतवेदन 

लशक्षा अलिकृत 

प्रा.स 

३० लमनेट लनेःशलु्क 

८. वालर्ाक लशक्षक 

तिबी प्रलतवेदन 

तर्ारी तथा 

स्कृलतका िालग 

लसफाररस 

१. स्थार्ी लशक्षक लववरण 

२. स्थार्ी लनर्लुक्त तथा बढुवा पत्र 

लशक्षा अलिकृत 

प्रा.सहार्कक 

१५ लदन लनेःशलु्क 

९. पाठ्र् पसु्तक तथा 

छात्रवलृत रकम 

लनकासा लसफाररस 

१. IEMIS मा प्रलवस्ट भएका लवद्याथी 

संख्र्ा 

लशक्षा अलिकृत 

प्रा.सहार्क 

७ लदन लनेःशलु्क 

१०. लवद्यािर् सञ्चािन 

अनदुान तथा प्रलत 

लवद्याथी िागत 

अनमुान  

१. लवद्यािर् सिुार र्ोजना प्रलतवेदन 

२. िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

३. EIMIS Report 

शक्षा अलिकृत 

प्रा.सहार्क 

७ लदन लनेःशलु्क 

११. लवद्यािर्को 

शैलक्षक गणुस्तर 

सिुारका िालग 

लवद्यािर् अनगुमन 

तथा सपुरीवेक्षण 

१. EIMIS Report 

२. लवद्यािर् अनगुमन तथा लनरीक्षण फाराम 

३. लवद्यािर् लशक्षाको शैलक्षक गणुस्तर सिुा 

लनदलेशका‚ २०७६ 

लशक्षा अलिकृत 

प्रा.सहार्क 

७ लदन लनेःशलु्क 

३.  योिना  था अनुगमन उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. उपभोक्ता सलमलत 

दताा 

१. उपभोक्ता सलमलत लनवेदन 

२. वडा कार्ाािर्को लसफाररस 

३. उपभोक्ता सलमलत गठनको प्रलतलिलप 

४. उपभोक्ता सलमलतको बैठक प्रलतलिलप 

५. उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्हरुको 

नागररकताको प्रलतलिलप 

६. उपभोक्ता सलमलतिे लतरेको नगलद रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

र्ोजना शाखा प्रमख ु

१ लदन आ.ब.२०७८/०

७९ का िालग 

रु.१०००। 

२ र्ोजना सम्झौता १. उपभोक्ता सलमलतको लनवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. उपभोक्ता सलमलत गठनको बैठक 

प्रलतलिलप 

४. उपभोक्ता सलमलतको बैठक प्रलतलिलप 

कार्ाािर् प्रमखु 

र्ोजना शाखा प्रमखु 

१ लदन लनेःशलु्क 
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५. सम्झौता गने उपभोक्ता सलमलतका 

पदालिकारीहरुको नागररकताको 

प्रलतलिलप 

६. उपभोक्ता सलमलत दताा प्रमाण पत्र । 

७. लस्वकृत िागत अनमुान 

८. सलमलत/समहुको पररर्ोजना प्रस्ताव 

३. उपभोक्ता सलमलतको 

बैंक खाता खोल्न े

लसफाररस 

१. उपभोक्ता सलमलतको लनवेदन 

२. उपभोक्ता सलमलतको बैठकको लनणार् 

३. उपभोक्ता सलमलतको खाता 

संचािकहरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

४. उपभोक्ता सलमलत दताा प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

५. सम्बलन्ित बैंकको दस्तखत नमनुा काडा 

६.खाता संचािकहरु पास्पोटा साइजको फोट 

२/२ प्रलत 

कार्ाािर् प्रमखु 

र्ोजना शाखा प्रमखु 

१ लदन लनेःशलु्क 

४. र्ोजनाको रकम 

लनकासाको 

लसफाररस 

१. रकम लनकासको लनवेदन 

२. वडा कार्ाािर्को लसफाररस 

३. उपभोक्ता सलमलतको बैठकको लनणार् 

४. उपभोक्ता सलमलतको खचा सावाजलनक 

परीक्षण । 

५. खचाको लवि भपााई 

६. प्रालवलिक कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन 

७. अनगुमन सलमलतको अनगुमन प्रलतवेदन 

८. र्ोजनाको फोटो 

कार्ाािर् प्रमखु 

र्ोजना शाखा प्रमखु 

ईलन्जलनर्र 

१ लदन लनेःशलु्क 

५. र्ोजनाको अनगुमन १. अनगुमनको लनवेदन 

 

अनगुमन सलमलत ७ लदन लनेःशलु्क 

४. मनहला‚ बालबानलका  था समाि कल्याण उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरण 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. मलहिा समहु दताा  १. लनवेदन 

२. समहु भिेाको लनणार् 

३. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस 

४. समहु सदस्र्हरुको नागररकताको प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

५. समहुद्वारा पाररत भएको लविान २ प्रलत 

६. नगरपालिकामा राजश्व वझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

१ लदन रु.१०२५।- 

२. मलहिा समहु 

नलवकरण 

१. लनवेदन 

२. समहु दतााको सक्कि प्रमाण पत्र 

३. समहु नलवकरण गन े सम्बन्िी समहुो 

लनणार् 

४. नगरपालिकामा राजश्व वझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

१ लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके बमोलजम 

३. मलहिाहरुको िालग 

सीप तथा क्षमता 

लवकास कार्ाक्रम 

संचािन 

१. लनवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  

४. समहुको लनणार् र समहूको लसफाररस 

कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

१ लदन लनेःशलु्क 
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४. िैंलगक लहसंामा 

परेका 

मलहिाहरुिाई 

सल्िाह तथा 

परामशा 

१. लनवेदन कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

 

आवश्र्कत

ाा अनसुार 

लनेःशलु्क 

५. जेष्ठ नागररक 

पररचर् पत्र लवतरण 

१. लनवेदन 

२. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

३. पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत 

कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

सोही लदन लनेःशलु्क 

६. अपाङ्ग पररचर् पत्र 

लवतरण 

१. लनवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

४. बसाई सरर आएको भए बसाई सराईको 

प्रमाण पत्र वा मतदाता नामाविी पररचर् 

पत्रको प्रलतलिलप 

५. नावािक भएकमा जन्म दतााको प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

६. अपाङ्गता दलेखन ेफोटो ४ प्रलत 

७. मान्र्ता प्राि लचलकत्सकको लसफाररस 

कार्ाािर् प्रमखु 

महिा तथा 

वािवालिका शाखा 

प्रमखु 

सोही लदन लनेःशलु्क 

५. प्रशासन उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. लचठीपत्र‚ लनवेदन‚ 

प्रलतवेदन‚ उजरुी 

आलद दताा गन े

१. कार्ाािर् प्रमखु वा तोलकएको व्र्लक्तको 

तोक आदशे भएको कागजात 

प्रशान शाखा प्रमखु तुरुन्तै लनेःशलु्क 

२. व्र्वसार् दताा  १. लनवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. cfˆg} 3/ hUuf eP hUuf wlg 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! jf 

ef8fdf a:g] eP ef8f /sd / 

e'QmfgL tl/sf ;d]t v'n]sf] jxfn 

;D´f}tf kq–!,  

४. gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk–

! jf ljb]zL gful/ssf] xsdf 

g]kfnl:yt /fhb'tfjf;af6 

Joj;foLsf] gfddf hf/L 

sfuhft–!,  

५. Joj;foLsf] xfn;fn}sf] kf;kf]6{ 

;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt,  

६. kmd{ sDkgL ePdf btf{, Ohfht 

k|df0fkq  

७. cfGtl/s /fh:j sfof{nodf 

cl3Nnf] cf=j=;Ddsf] s/ lt/]sf] 

s/bftf k|df0fkqsf] k|ltlnlk . 

८. राजश्व बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 
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३. व्र्वसार् नलवकरण १. लनवेदन 

२. व्र्वसार् दतााको सक्कि प्रमाण पत्र 

३. फोहोर मिैा व्र्वस्थापन शलु्क लतरेको 

प्रमाण । 

४. नलवकरण शलु्क बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

४. व्र्वसार्  साझेदारी 

थपघट र ठाउँसारी 

१. लनवेदन 

२. cfGtl/s /fh:j sfof{nodf 

cl3Nnf] cf=j=;Ddsf] s/ lt/]sf] 

s/bftf k|df0fkqsf] k|ltlnlk . 

३. ठाउँसारी शलु्क वझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

५. व्र्वसार् नामसारी १. लनवेदन 

२. प्रोपाइटरिे फमा लवलक्र गरेको लवलक्र नामा 

कागजको प्रलतलिलप । 

३. नामसारी हुनेको नागररकताको प्रलतलिलप 

४. नामसारी शलु्क बझुाएको रलसद  

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

६. व्र्वसार् दताा 

खारेज 

१. लनवेदन 

२. वडाको लसफाररस 

३. चािु आलथाक वर्ासम्म नगरपालिकामा 

कर लतरेको रलसद 

४. व्र्वसार् बन्दको शलु्क बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

७. लवलभन्न सरकारी 

तथा गरै सरकारी 

संस्थागत लसफाररस 

१. लनवेदन 

२. िेखा परीक्षण पररक्षण प्रलतवेदन 

३. राजश्व वझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐन 

अनसुार 

८. लवलभन्न मन्त्रािर् 

तथा लनकार्हरुबाट 

प्राि पत्रको जवाफ 

पठाउन े

१. कार्ाािर् प्रमखु वा तोलकएको व्र्लक्तको 

तोक आदशे गरेको पत्र 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन 

अथवा 

पत्रिे 

मागको 

समर् लभत्र 

 

९. घ वगाको ईजाजत 

पत्र लदन े

१. फूङलिङ नगरपालिकाको “घ” वगाको 

लनमााण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्िी 

कार्ालवलि २०७५ को अनसुलूच १ 

बमोलजमको लनवेदन 

२. फूङलिङ नगरपालिकाको “घ” वगाको 

लनमााण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्िी 

कार्ालवलि २०७५ को दफा (२) उपदफा 

(२) बमोलजमको सलमलतिे पेश गरेको 

प्रलतवेदन 

३. फूङलिङ नगरपालिकाको “घ” वगाको 

लनमााण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्िी 

कार्ालवलि २०७५ को दफा (२) उपदफा 

(३) बमोलजम कार्ापालिको लनणार् 

४. दताा शलु्क बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

लनवेदन पशे 

गरेको 

लमलतिे १ 

मलहना 

सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१०. घ वगाको इजाजत 

नलवकरण 

१. लनवेदन 

२. इजाजत पत्रको सक्कि प्रमाण पत्र 

३. राजश्व कार्ाािर्मा कर चकु्ता गरेको 

प्रमाण 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 
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४. फूङलिङ नगरपालिकाको “घ” वगाको 

लनमााण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्िी 

कार्ालवलि २०७५ को अनसुचू (४) 

बमोलजमको  सावाजलनक लनमााण कार्ाको 

अलभिेख लववरण  

५. नलवकरण शलु्क बझुाएको रलसद 

११. घ वगाको 

इजाजतको 

नामसारी 

१. लनवेदन 

२. प्रोपाइटरिे फमा लवलक्र गरेको लवलक्र नामा 

कागज । 

३. नामसारी हुनेको नागररकताको प्रलतलिलप 

४. नामसारी शलु्क बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१२. घ वगाको 

इजाजतको 

प्रलतलिलप 

१. लनवेदन 

२. प्रलतलिलप शलु्क बझुाएको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१३. तीन पाङ्गे टेम्पो 

बाटो ईजाजत पत्र 

लदन े

१. लनवेदन 

२. संचािकको नागररकताको फोटोकपी 

३. र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाािर्बाट सवारी 

दताा भएको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

४. सवारी जाँच पास प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

५. सवारी चािक अनमुलत पत्रको प्रलतलिलप 

६. चिक लनर्कु्त गरेको भए लनर्लुक्त पत्रको 

प्रलतलिलप 

७. सवारी सािन कर लतरेको प्रमाणको 

प्रलतलिलप 

८. सवारी र्ात्रहुरुको लवमा गरको 

पोलिलसको प्रमालणत प्रलतलिलप 

९. र्ातार्ात व्र्वस्था लनदलेशका २०७४ 

अनसुार व्र्वसार् संचािन गना कम्पनी 

ऐन अन्तगात व्र्वसार् दताा गरेको प्रमाण 

पत्र र प्रवन्ि पत्रको प्रलतलिलप । 

१०. बाटो ईजाजत दस्तरु लतरेको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१४. तीन पाङ्ग े टेम्पो 

बाटो ईजाजत पत्र 

नवीकरण 

१. लनवेदन 

२. बाटो ईजाजत पत्रको सक्कि प्रलत 

३. र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाािर्मा गत 

आ.व.सम्मको सवारी नवीकरण गरेको 

प्रमाणको प्रलतलिलप । 

४. बाटो ईजाजत नलवकरण दस्तुर लतरेको 

रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१५. तीन पाङ्गे टेम्पो 

सवारी िलनको नाम 

ठेगाना पररवता गने 

१. लनवेदन 

२. र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाािर्बाट सवारी 

िलनको नाम ठेगाना वा नामसरी गरेको 

प्रमाण प्रलतलिलप 

३. नामसारी दस्तरु लतरेको रलसद 

कार्ाािर् प्रमखु 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

६. निन्सी उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 



25 
 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. लजन्सी सामान 

उपिब्ि गराउन े

१.  माग फाराम 

२. लनकासा वा हस्तान्तरण  

कार्ाािर् प्रमखु 

लजलन्स शाखा प्रमखु 

मौज्दात 

सामान भए 

सोलह लदन  

लनेःशलु्क 

२. लजन्सी सामान 

भकु्तानी लसफाररस 

१. कार्ाािर् प्रमखुबाट तोक आदशे भएको 

लनवेदन 

२. लस्वकृत खररद आदशे वा सम्झौता 

३. लवि भपााई 

४. दालखिा प्रलतवेदन 

कार्ाािर् प्रमखु 

लजलन्स शाखा प्रमखु 

सोलह लदन लनेःशलु्क 

३. लजन्सी सामानको 

बर बझुारथ 

१. लनवेदन 

२. लजलन्स सामान बझुएको प्रमाण 

कार्ाािर् प्रमखु 

लजलन्स शाखा प्रमखु 

सोलह लदन लनेःशलु्क 

४. मौजदुा सचूी दताा १. फुङलिङ नगरपालिकाको सावाजलनक 

खररद लनर्माविी २०७८ को अनसुचूी-

४ बमोलजमको लनवेदन 

२. संस्था वा फमा दतााको प्रमाण पत्र 

३. स्थार्ी िेखा नम्बर वा मलू्र् अलभवलृद्ध 

कर दतााको प्रमाण पत्र । 

४. कर चकु्ता प्रमाण पत्र 

५. आवश्र्कता अनसुारको व्र्वसालर्क 

इजाजत पत्र  

कार्ाािर् प्रमखु 

लजलन्स शाखा प्रमखु 

सोलह लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

७. कानुन शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. उजुरी दर्ता १. उजुरी निवेदि 

२. रतजश्व नर्रेको रनिद 

कतिु शतखत प्रमुख िोही ददि रु. १२०। 

२. मेिलमिाप गराउन े १. लनवेदन 

२. दवैु पक्ष उपलस्थत हुनपुरेन े

कान ुशाखा 

सलूचकृत मेिलमिाप 

कताा 

७ लदन लनेःशलु्क 

३. उजरुरको लकनारा 

गन े (मिेलमिपा 

नभएमा) 

१. लनवेदन 

२. उजरुी म्र्ाद तामिेी 

३. छिफिका लनणार्हरु 

नर्ालर्क सलमलत 

कमाचारी 

नर्मानसुार नेुःशलु्क 

८. रािश्व उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. एलककृत सम्पलत्त 

कर बझु्न े

१. जग्गािनी प्रमाण पजुााको फोटोकपी 

२. अलघल्िो साि कर लतरेको रलसद 

३. नर्ाँ करदाता भएमा एलककृत सम्पलत्त 

फाराम 

िेखा अलिकृत 

फाँटवािा 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

२. अन्र् लवलवि   कर 

बझु्न े

१. लनवेदन 

२. व्र्वसार् नलवकरणको हकमा सक्कि 

प्रमापत्र । 

३. राजश्वको प्रकृलत अनसुार आवश्र्क 

सक्कि कागजात 

िेखा अलिकृत 

फाँटवािा 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 
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३. कर जम्मा गरेको 

लववरण उपिब्ि 

गराउन े

१. लनवेदन िेखा अलिकृत 

फाँटवािा 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

९. आनथवक नवकास शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१.  कृर्क समहु दताा १. लनवेदन 

२. समहुको लविान २ प्रलत 

३. समहु गठनका िालग प्रारलम्भक कृर्क 

भेिाको बैठकको लनणार् पलुस्तका  

४. समहुको तदथा सलमलतको 

पदालिकाररहरुको नामाविी र 

नागररकताको प्रलतलिलप 

५. नगरपालिकामा दता शलु्क बझुाएको 

नगलद रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

२. कृर्क समहु 

नवीकरण 

१. लनवेदन 

२. समहु दताा प्रमाण पत्रको सक्कि  

३. नगरपालिकामा नवीकरण शलु्क 

बझुाएको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

३. कृलर् तथा पशपुछंी 

व्र्वसार्/फमा दताा 

१. लनवेदन 

२. व्र्वसार्ी वा फमा मालिकको 

नागररकताको प्रलतलिलप 

३. आफ्नै नामको जग्गा भए जग्गाको 

िनीपजूाा प्रलतलिलप‚ अरुको जग्गा 

भाडामा लिएको भए कलम्तमा ५ 

वर्ासम्मको भाडा सम्झौता । 

४. चार सालिर्ारको वडा कार्ाािर्को 

प्रलतलनलिको रोहबरमा भएको सजालमन 

मचुलु्का 

५. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस 

६. साझेदारी फमा भए साझेदारी 

कवलुिर्तनामा 

७. व्र्वसालर्क र्ोजना २ प्रलत 

८. जग्गाको रेस नक्सा १ प्रलत 

९. व्र्वसार्ीको पासपोटा साइजको फोटो ३ 

प्रलत 

१०. दताा शलु्क बझुाएको नगलद रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

४. कृलर् तथा पशपुछंी 

व्र्वसार्/फमा 

नवीकरण 

१. लनवेदन 

२. व्र्वसार्/फमाको सक्किै प्रमाण पत्र 

३. आर्कर चकु्ता गरेको प्रमाणको 

प्रलतलिलप 

४. क वगाको व्र्वसार्/फमाको हकमा गत 

आ.ब.को िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

५. नगरपालिकामा राजश्व वझुाएको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 
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५. व्र्वसार्/फामाको 

व्र्होरा संसोिन 

कारोवार थप र 

प्रलतलिलप प्रमाण पत्र 

प्रदान गन े

१. व्र्वसार्/फमाको सक्कि प्रमाण-पत्र 

२. अलघल्िो आ.ब.सम्मको कर चकु्ता 

गरेको प्रमाण 

३. लनवेदन साथ व्र्वसार्ी वा फमा िनी 

स्वरं् उपलस्थत हुनपुन े। 

४. फमा/व्र्वसार् िनीको नागररकताको 

प्रलतलिलप 

५. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस 

६. संसोिन वा प्रलतलिलप दस्तुर बझुाएको 

रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

६. व्र्वसार् फमा 

ठाउँसारी गन े

१. व्र्वसार्/फमा दतााको सक्किै प्रमाण 

पत्र 

२. कारण खलु्ने लनवेदन 

३. करचकु्ता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

४. जग्गाको िनीपजूाा प्रमाण प्रलतलिलप 

५. जग्गाको रेस नक्सा  

६. जग्गा आफ्नो नाममा नभएमा कलम्तमा 

जग्गािनीसंग ५ वर्ाको संझौता पत्र  

७. चार साँलिर्ारको सजालमन मचुलु्का 

८. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस 

९. ठाउँसारी शलु्क बझाएको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

७. व्र्वसार्/फमा 

नामसारी गन े

१. लिन ेलदनेको लनवेदन 

२. लिनेको पासपोटा साइजको ३ प्रलत फोटो 

३. लिनेको नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

४. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस पत्र 

५. व्र्वसार्ीको मतृ्र् ु भएकोमा मतृ्र् ु दताा 

प्रमाण पत्र 

६. नामसारी गदाा लिने लदन े दवैु स्वरं् 

उपलस्थत हुनपुने । 

७. नामसारी शलु्क बझुाएको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

८. व्र्वसार्/फमा 

खारेजी गन े

१. लनवेदन 

२. व्र्वसार्/फमा दतााको सक्कि प्रमाण 

पत्र 

३. अलघल्िो आ.ब.सम्म कर लतरेको रलसद 

४. सम्बलन्ित वडाको लसफाररस 

५. कारवाहो गरी खारेजी गरेको हकमा 

नगरपालिकाको लनणार् 

६. खारेलज गने शलु्क बझुाएको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

९. कृलर् सम्बन्िी 

लसफाररस लदन े

१. लनवेदन 

२. समहु/व्र्वसार्/फमा नवीकरण गरेको 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

३. लसफाररस दस्तरु बझुाएको रलसदको 

प्रलतलिलप 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 
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१०. प्रालवलिक परामशा 

सेवा 

१. लनवेदन 

२. फमा/व्र्वसार्/कृर्क समहु भए दताा 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

३. कृर्क भए नागररकताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

११. पश ु उपचार 

बन्िर्ाकरण र 

प्रर्ोगशािा सेवा 

१. लनवेदन 

२. उपचार र वन्ध्र्ाकरणका िालग पशिुाई 

अस्पतािमा ल्र्ाउन ुपन े

३. प्रर्ोगशािा सेवाका िालग पशकुो 

गोबर तथा मतु्र ल्र्ाउन ुपन े

४. राजश्व लतरेको रलसद 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१२. पशिुाई कृलतम 

गभाािान सेवा 

१. लनवेदन 

२. नागररकताको प्रमाण पत्र 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन लनेःशलु्क 

१३. रसार्लनक मि 

लवके्रता छनौट र 

इजाजत लदन े

१. लनवेदन 

२. सहकारी दतााको प्रमाण पत्र 

३. अलघल्िो आ.ब.सम्म िेखापरीक्षण 

गरेको िेखा परीक्षण प्रलतवदेनको 

प्रलतलिलप 

४. रसार्लनक मि लवलक्रको इजाजत लदन े

नगरपालिकाको लनणार् 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

३ लदन लनेःशलु्क 

१४. सहकारी संस्था दताा १. लनवेदन 

२. सहकारी संस्था दताा गन े सदस्र्हरुिे 

बैठक बसी गरेको लनणार्को प्रलतलिलप 

३. लविान-२प्रलत 

४. सदस्र्हरुको नागररकताको प्रलतलिलप 

५. दता शलु्क बझुाएको प्रमाणको 

प्रलतलिलप 

आलथाक लवकास 

शाखा प्रमखु 

सोही लदन सोही आ.ब.को 

आलथाक ऐनि े

तोके अनसुार 

१०.  आनथवक प्रशासन शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. लनमााण कार्ाको 

भकु्तानी 

१. लनवेदन 

२. र्ोजनाको संझौता पत्र 

३. स्वीकृत लटप्पणी आदशे 

४. प्रालवलिक कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन 

५. खचािाई प्रमालणत गन ेलबि भपााई 

६. उपभोक्ता सलमलतको हकमा 

कार्ासम्पन्न तथा रकम लनकासाको 

लनणार् 

७. उपभोक्ता सलमलत सत्रीर्‚ वडा तथा 

नगर अनगुमन सलमलतको अनगुमन 

प्रलतवेदन 

८. आम्दानी खचा सावाजलनक गरेको 

सावाजलनक परीक्षण प्रलतवेदन 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

िेखा अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 

२. मािसामान 

खररदको भकु्तानी 

१. भकु्तानी लनवेदन 

२. खररद आदशे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 
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३. स्वीकृत लटप्पणी आदशे 

४. बोिपत्र तथा शीिबन्दी दरभाउपत्रबाट 

खररद भए सो सँग सम्बलन्ित कागजात 

५. लजलन्स दालखिा प्रलतवेदन 

६. लबि भपााई 

िेखा अलिकृत 

३. परामशा सेवाको 

भकु्तानी 

१. भकु्तानी लनवेदन 

२. परामशा सेवा लिन ेवारेको दरभाउ पत्र‚ 

शीिबन्दी दरभाउपत्र वा वोिपत्र सँग 

सम्बलन्ित कागजात । 

३. लस्वकृत पररर्ोजना प्रस्ताब 

४. संझौता पत्र 

५. कार्ाादशे 

६. सेवा कार्ाको लवस्ततृ प्रलतवेदन 

७. स्वीकृत लटप्पणी आदशे 

८. खचा संग सम्बलन्ित लबि भपााई 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

िेखा अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 

४. िरौटी लफताा १. लनवेदन 

२. राजस्व कार्ाािर्मा कर चकु्ता गरेको 

प्रमाणपत्र 

३. प्रालवलिक प्रमखुको लसफाररस 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

िेखा अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 

५. कर दालखिाको 

लववरण उपिब्ि 

गराउन े

१. लनवेदन 

२. जारी गरेको कर लवजकको फोटोकपी 

 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

िेखा अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 

६. बैंक ग्र्ारेन्टी फुकुवा १. लनवेदन 

२. बैंक ग्र्ारेन्टीको सक्कि कागजात 

३. प्रालवलिक प्रमखुको सफाररस 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

िेखा अलिकृत 

सोही लदन लनेःशलु्क 

११. आलेप शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. नगरपालिकाको 

आलथाक 

कारोबारको 

लनर्लमत रुपमा 

आ.िे.प. गन े

१. बैंक नगदी लकताब 

२. गोश्वारा भौचर 

३. खचाको लबि भपााई 

४. मालसक तथा वालर्ाक खचाका 

प्रलतवेदनहरु 

५. बजेट पलुस्तका 

६. पेलश्क खाता 

आलथाक प्रशासन 

शाखा प्रमखु 

आ.िे.प.शाखा प्रमखु 

३ हिा लनेःशलु्क 

१२. सचूना शाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरण 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. सचूना उपिब्ि 

गराउन े

१. लनवेदन 

२. नागररकताको फोटोकलप 

३. राजश्व लतरेको रलसद 

सचूना अलिकारी सचूनाको 

प्रकृलत 

अनसुार १ 

लदन दलेख 

१५ 

लदनसम्म 

सचूनाको हक 

सम्बन्िी 

लनर्माविी 

२०६५ 

बमोलजम 

१३. सामानिक सुरक्ा  था पनञ्िकरण उपशाखाले उपलब्ध गराउने सेवाको नववरणः 
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१. सामालजक सरुक्षा 

भत्ता प्राि गने 

िाभग्रालहहरुको 

अनिाइन इलन्र र 

अलभिेख खातामा 

दताा गन े

१. सम्बलन्ित व्र्लक्तको वडाको लसफाररस 

आवश्र्क कागजात (नागररकताको 

प्रलतलिलप, २ प्रलत फोटो , लतनपसु्ते नाम 

खिेुको  लनवेदन । 

२. अपाङगताको हकमा अपाङता पररचर् 

नं, संरक्षकको नाम ,नागररकताको 

प्रलतलिलप ,लविवा मलहिाको हकमा 

पलतको मतृ्र् ुदताा, वडाबाट 

अलववालहतताको लसफररस, ६० वर्ा 

मालथका एकि मलहिाको हकमा 

अलववालहत/ सम्बन्िलवच्छेद/ 

न्र्ार्पथृकीकरणको वडाबाट लसफाररस 

,दलित बािवालिकाको हकमा जन्मदतााको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप ,संरक्षकको नाम र 

नागररकताको प्रलतलिलप । 

एम. आइ. एस. 

अपरेटर पावाता परुी 

प्रलतव्र्लक्त 

१५ लमनेट 

लनशलु्क 

२. सामालजक सरुक्षा 

भत्ता प्राि गने 

िाभग्रालहहरुको 

िगत कट्टा गन े. 

१. िाभग्रालहको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतिलप  व्र्लक्तगत 

पररचर्पत्र नं , सामालजक सरुक्षाको लकलसम 

(वसाइसराइ, मतृ्र् ुखिुाइए)को लनवेदन 

सलहत वडाको लसफाररस । 

पावाता परुी  

एम. आइ. एस. 

अपरेटर 

प्रलत व्र्लक्त 

१५ लमनेट 

लनशलु्क 

३. वडबाट प्राि 

व्र्लक्तगत घटना 

दताा  (जन्म ,मतृ्र्,ु 

लववाह, 

सम्बन्िलवच्छेद र 

बसाइसराइ ) को 

मालसक ररपोट 

एलककृत गरी   

इमेि माफा त 

पलञ्जकरण 

लवभागमा प्रलतवेदन  

पठाउन े। 

१. व्र्लक्तगत घटना दताा (जन्म ,मतृ्र्,ु 

लववाह, सम्बन्ि लवच्छेद बसाइसराइ )  

सम्बलन्ित घटनाहरुको लनवेदन सलहत 

अनसूलुचमा भररएका  वडाबाट प्राि सम्पणूा 

घटना लववरणहरु ।    

पावाता परुी  

एम. आइ. एस. 

अपरेटर 

प्रलत वडा १ 

घण्टा  

लनशलु्क 

४. सामालजक सरुक्षा 

भत्ता प्राि गने 

िाभग्राहीहरुको 

अनगुमन तथा 

लनररक्षण । 

१. समालजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने 

िाभग्रालहहरुको लववरणहरु फोटो 

,नागररकता, िाभग्रालहको पररचर्पत्र न ं। 

जापान मादने लफल्ड 

सहार्क 

वडा 

अनसुार 

प्रलत वडा २ 

दलेख ३ लदन 

सम्म 

लनशलु्क 

५. पलञ्जकरण 

सम्बन्िी घटना 

(दताा जन्म, मतृ्र्,ु 

१. परुानो घटना दतााको प्रलतलिपी सम्बन्िी 

व्र्लक्तको नाता खलु्न ेकागजात ।    

जापान मादने लफल्ड 

सहार्क 

प्रलत घटना 

३० लमनेट  

लनशलु्क 
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लववाह, बसाइसराइ 

सम्बन्ि 

लवच्छेद)का 

अलभिेख सच्र्ाउने 

। 

१४.  स्वास्थ्य शाखाले उपल्बध गराउने सेवाको नववरणः 

क्र.स.ं 
प्रदान गररने 

सेवाको नाम 
आवश्यक पने कागिा हरु 

निम्मेवार 

कमवचारी/अनधकारी 

लाग्ने 

समय 
लाग्ने दस् ुर 

१. लवपन्न नागररक 

और्लि उपचारको 

लसफाररस गन े

१. लनवेदन 

२. नागररकताको प्रमाण पत्र 

३. वडाको लसफाररस 

४. लवरामी जाँच गरेको अस्पतािको 

कागजात वा लचठी 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृत 

स्वास्थर् शाखा प्रमखु 

३ लदन लनेःशलु्क 

 

१५. नगरपानलकाको स्वास्थ्य शाखा अन् गव को स्वास्थ्य चौकीहरुबाट प्रावाह हुने सेवाहरुको नववरणः 

qm=

;+= 

;~rfng ul/g] 
;]jf÷sfo{qmd 

:yfg  लमलत र ;do ;]jf 
z'Ns 

;]jfu|fxL -

nlIft ;d"x_ 

lhDd]jf

/ 

sd{rf/L 

u'gf;f] 

;'Gg] 

clwsf/L 

 

 

 

!= 

vf]ksfo{qmd M  

▪ la=l;=lh=  

▪l8=lk=l6=/ओ.लप.लभ./हपे.aL=÷लहब/ 

ओ.लप.लभ./एफ.आई.लप.लभ. 

▪ रोटा 

▪ bfb'/f +/?a]nf 

▪ ज.ेई. 

▪ l6=l8= 

Tff]lsPsf 

vf]k 

s]Gb|x?  

 

१.  प्रत्र्ेक मलहना तोलकएको 

गते  (ljxfg !० 
ah]b]lv ck/fGx ३ बज े

सम्म) 

lgMz'Ns जन्मे b]lv @# 

dlxgf pd]/sf 

afnjflnsf tyf 
ue{jtL 
dlxnfx? 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷c

=x]=j=÷ 

c=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

 

 

@= 

kf]if0f sfo{qmd M  

▪ % aif{ d'gLsf aRrfsf tf}n 

cg'udg 

▪ le6fldg æPÆljt/0f / pkrf/  

▪ k/lhjL -h'sf_ sf] /f]syfd 
tyf pkrf/  

▪ /QmcNktfsf] /f]syfd tyf 
pkrf/, kf]if0f lzIff 

▪s'kf]lift afnaflnsf tyf 
ue{jtL cfdfx?sf] kf]if0f l:ylt 

lgbfg tyf pkrf/ 

▪ :jf:Yo 
;+:yf, 

ufpF3/ 

lSnlgs / 

vf]k 

lSnlgs 

▪ :jf:y ;+:yfdf 
ljbfsf] lbg afx]s 

k|To]s lbg 

▪ ufpF3/ / vf]k 

lSnlgs ;~rfng 
ePsf] lbg 

lgMz'Ns hGd]b]lv % aif{ 

pd]/sf 

afnjflnsf / 

ue{jtL, ;'Ts]/L 

dlxnfx? 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷c

=x]=j=÷ 

c=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 
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#= Zjf;,k|Zjf; /f]u -PsLs[t 

afn/f]u Joj:yfkg M 

▪Zjf;,k|Zjf; /f]usf] 

lgbfg÷pkrf/  

▪ :jf:Yo lzIff÷k|]if0f ;]jf 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah];Dd -labfsf] 

lbg afx]s_ 

lgMz'Ns hGd]b]lv % aif{ 

;Ddsf 
afnjflnsfx? 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

$= emf8f kvfnf /f]u -PsLs[t 

afn/f]u Joj:yfkg_ M 

▪ emf8f kvfnf /f]usf] 

lgbfg÷pkrf/  

▪k'gh{nLoemf]n / lh+s 
rSsLlat/0f 

▪ :jf:YolzIff÷k|]if0f ;]jf 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah];Dd -labfsf] 

lbg afx]s_ 

lgMz'Ns hGd]b]lv % aif{ 

;Ddsf 
afnjflnsfx? 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

 

 

%= 

kl/jf/ lgof]hgsfo{qmd M 

▪c:yfoL ;fwg -s08d, lkN;, 

l8kf] ODKnfG6÷cfO{=o'=l;=l8=  

▪ :yfoL jGWofs/0fsf nflu 
परामशा तथा  k|]if0f  
▪cfjZostfsf cfwf/df lzlj/ 

tyf :of6nfO6 lSnlgs 

;~rfng 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah];Dd -labfsf] 

lbg afx]s_ 

lgMz'Ns k|hgg\ pd]/sf 

dlxnf -!% b]lv 

$( aif{_ tyf 
k'?if 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

 

 

 

 

^= 

;'/lIft dft[Tj sfo{qmdM -dft[ 

tyf gjhft lzz' :ofxf/_ M 

▪k"j{ k|;"lt -ue{jtL_ ;]jf 

▪ k|;"lt -8]lne/L_ ;]jf 

▪pQ/ k|;"lt -;'Ts]/L_ ;]jf 

▪ k/fdz{ tyf k|]if0f ;]jf 

▪cfdfnfO{ dft[ ;'/Iff rSsL 
at/0f  

▪ ;'Ts]/LnfO{ le6fldg 

æPÆSofK;'n Vjfpg]  

▪gjhft lzz'nfO{ ! 306fleq 

:tgkfg u/fpg] k/fdz{ tyf 

k|]if0f 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪ सुत्केरी बाहके अन्र् सवेा 

k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah] ;Dd -labfsf] 

lbg afx]s_ 

 

lgMz'Ns ue{jtL, ;'Ts]/L 

dlxnf tyf 
gjhftlzz' 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

&= /f]u lgoGq0f sfo{qmd M  

▪Ifo/f]u lgoGq0f sfo{qmd 

▪vsf/ ;+sng, k/LIf0f tyf 
cf}iflw lat/0f  

▪ s'i7 /f]usf] lgoGq0f sfo{qmd 

/ cf}iflw lat/0f  

▪cf}nf] /f]usf] lgoGq0f sfo{qmd 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah];Dd -labfsf] 

lbg afx]s_ 

lgMz'Ns /f]uL JolQm x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु /ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 
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▪pkrf/, :jf:Yo lzIff k/fdz{ 

tyf k|]if0f 

 

 

*= 

:jf:Yo lzIff -;"rgf tyf 
;~rf/_ sfo{qmd M  

▪ :jf:Yo lzIff ;fdfu|L pTkfbg 
tyf lat/0f  

▪ljBfnodf :jf:Yo lzIff 

;DjGwL sIff ;~rfng 

▪cfdf ;d"xsf] a}7sdf :jf:Yo 

;DaGwL 5nkmn  

▪ljleGg ;d"xdf hgr]tgf 
sfo{qmd ;~rfng▪ 5fkf ;~rf/ 

dfWodaf6 :jf:Yo ;DjGwL 

;Gb]zx? ––k|;f/0f 

▪ :jf:Yo 
;+:yf÷d]nf 
kj{÷ljBfn

o तथा अन्र् 

लबलभन्न 

समहुहरु 

▪sfof{nodf k|To]s 

lbgsf] ljxfg !) 

ah]b]lv ck/fGx ३ 

ah];Dd -labfsf] lbg 
afx]s_ 

▪cGo :yfgdf 
cfjZostfsf] 

cfwf/df 

lgMz'Ns ;]jf lng cfpg] 

JolQmx? / 

ljBfnosf 
ljBfyL{x?, cfdf, 

lsz]f/ lszf]/L 

;d"xtyf 

;j{;fwf/0f  

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु /ससं्थािे 

तोकेको 

स्वास्थर्कमी 

 

(= 

pkrf/fTds ;]jf M  

▪ la/fdLsf] :jf:Yo hfFr, 

pkrf/, cf}iflw lat/0f, ––k|]if0f 
/ cfsl:ds pkrf/ ;]jf 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah]b]lv ck/fGx ३ 
ah];Dd -labfsf] lbg 
afx]s_ 

lgMz'Ns la/fdL JolQm = x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/स्वास्थर्सं

स्थािे तोकेको 

व्र्लक्त 

 

!)= 

dlxnf :jf:Yo :jod;]ljsf 
sfo{qmd M  

▪ ;'/lIft dft[Tj, kl/jf/ 

lgof]hg ;DjGwL k/fdz{  

▪PsLs[t afn/f]u Joj:yfkg 

▪dft[ tyf gjlzz' :jf:Yo 
lzIff / ;]jf 

▪cfdf ;d"xsf] dfl;s a}7s 

;~rfng 

▪ /fli6«o sfo{qmd ;~rfng / 

;xof]u 

▪k|To]s 

j8fdf 

▪ ;d'bfosf] 

cfjZostfsf] 

cfwf/df k/fdz{ tyf 

;]jf / cfdf ;d"xn] 

tf]s]sf] lbg a}7s 

;~rfng 

lgMz'Ns hGd]b]lv % aif{ 

pd]/sf 

afnaflnsfsf 
/ ue{jtL, 

;'Ts]/L dlxnf 
tyf gjhftlzz' 
/ लकशोर लकशोरी 

आलद 

k|To]s 

j8fsf 

dlxnf 

:jf:Yo 

:jod 

;]ljsfx? 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/स्वास्थर्सं

स्थािे तोकेको 

व्र्लक्त 

 

!! 

of}g/f]u tyfPr=cfO{=le=÷P8; 

sfo{qmd M  

▪ /QmhfFr, of}g /f]usf] lgbfg, 

pkrf/, k/fdz{ tyf k|]if0f  

▪Pr=cfO{=le=÷P8\; ;DjGwL 

:jf:Yo lzIff 

▪ :jf:Yo 
;+:yf 

▪k|To]s lbgsf] ljxfg 

!) ah] b]lv ck/fGx 

३ ah] ;Dd-labfsf] 

lbg afx]s_ 

lgMz'Ns /f]uL JolQm tyf 
;d'bfo 

x]=c=÷l;=

c=x]=j=÷ 

c=x]=j=÷c

=g=ld= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/स्वास्थर्सं

स्थािे तोकेको 

व्र्लक्त 

 

 

!@= 

dxfdf/L lgoGq0f sfo{qmd M  

▪dxfdf/L ;DjGwL ;"rgf ;+sng, 

lgbfg 

▪pkrf/, k/fdz{ k|]if0f tyf 

:jf:Yo lzIff 

▪ :yfgLo k|of;af6 ;dfwfg x'g 
g;s]sf ;d:ofx? ;dfwfgsf 

▪ :jf:Yo 
;+:yf tyf 
;d'bfo 

▪dxfdf/L km}lnPsf] 

;dodf 

lgMz'Ns dxfdf/L 

km}lnPsf If]qsf 
afl;Gbf tyf 
la/fdLx? 

;DjlGwt 

If]qdf 

vl6Psf 

:jf:Yos

dL{x? 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/स्वास्थर्सं

स्थािे तोकेको 

व्र्लक्त 
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nflu dlyNnf] lgsfonfO{ 

hfgsf/L lbg] . 

 

 

!#= 

ufpF3/ lSnlgs ;]jf M  

▪ue{jtL ;]jf, ;'Ts]/L ;]jf, 

kl/jf/ lgof]hgsf] c:yfoL ;fwg 
ljt/0f, k/fdz{ ;]jf / :jf:Yo 
lzIff sfo{qmd ;~rfng,  

▪ % aif{ d'gLsf afnjflnsfsf] 

j[l4 cg'udg, Zjf; k|Zjf; / 

emf8f kvfnfsf] pkrf/  

▪of}g /f]u tyfPr=cfO{=le=÷P8\; 

k/fdz{  

▪ ;fdfGo k|fylds pkrf/, 

k|]if0f ;]jf 

▪ tf]lsPsf  

ufpF3/ 

lSnlgsx?  

१.  प्रत्र्ेक मलहना तोलकएको 

गते  

(ljxfg !) ah]b]lv 

ck/fGx ३ jh] ;Dd) 

 

lgMz'Ns kl/jf/ lgof]hg 

;DjGwL ;Nnfx 
tyf ;]jf lng 
rfxg] ue{jtL, 

;'Ts]/L dlxnf 
tyf % aif{ 

d'gLsf 
afnjflnsfx? 

c=g=ld=/ 

c=x]=j= 

स्वास्थर् ससं्था 

प्रमखु/स्वास्थर्सं

स्थािे तोकेको 

व्र्लक्त 

 

(ख) नगरपानलका अन् गव का वडा कायावलयहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको नववरणः 

क्र.

स.ं 

सेवा 

सनुवधाक

ोो नाम 

आवश्यक पने कागिा हरु 
सेवा सनुवधा प्राप्त गनव आवश्यक पने 

प्रनक्रया 

निम्मेवार 

अनधकारी र लाग्ने 

समय 

लाग्ने 

दस् ुर 

१. 

घर जग्गा 

नामसारी 

लसफाररस 

१. घर जग्गा नामसारी सम्बन्िी लवस्ततृ 

लववरण खिेुको लनवेदन 

२. लनवेदकको नागरीकता प्रमाण-

पत्रको प्रलतलिलप 

३. जग्गा िनी प्रमाण पजुााको प्रलतलिलप 

४. सजालमन मचुलु्का गरी बुझ्न ुपने भए 

सलजालमनमा सालक्ष बस्नेको 

नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

५. चािु आ.व सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद 

 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चिानी गरी लनवेदकिाइ लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

६. काननुी जलटिता भएको दलेखएमा 

काननुी रार् लिइनेछ ।  

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२ 
घर कार्म 

लसफाररस 

१. घरकार्म लसफाररस पाउेः भन्ने 

सम्बन्िी लनवेदन 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. सम्बलन्ित जग्गाको िािपजुााको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. स्थिगत प्रलतवेदन  

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने 

२. प्रालवलिक कमाचारीबाट लनरीक्षण 

गरी प्रलतवेदन लदने 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. दताा चिानी गरी लनवेदकिाई 

लसफाररस उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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३ 
छात्रवलृत्त 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र र नागरीकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. घर भएमा चािु आ.ब. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर लतरेको 

रलसद व्र्वसार् भएमा व्र्वसार् कर 

लतरेको रलसद । 

३. शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शिेुक 

बझुाउने  

५. चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने ।  

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४ 

लवपन्न 

लवद्याथी 

छात्रवलृत्त 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क   

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५ 
अपाङ्ग 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. कुन प्रकारको शारीररक 

अपाङ्गताको हो सो सम्बलन्ि 

मेलडकि सपुरीटेन्डेन्टको लसफाररस 

पत्र । 

३. अपाङ्ग व्र्लक्त स्वरं् उपलस्थत हुन ु

पने वा सम्बलन्ित कमाचारीको 

प्रलतवेदन 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६ 

अस्थार्ी 

बसोबास 

लसफाररस 

१.  लनवेदन पत्र र नागरीकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. सजालमन गरी बुझ्न ुपने भएमा साक्षी 

बस्ने ७ जनाको नागरीकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. बहािमा बसेको भए घरिनीको 

सनाखत मचुलु्का र लनजको 

नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

। 

४. कमाचारीको हकमा हाि कार्ारत 

रहकेो कार्ाािर्को पत्र 

५. घरबहाि कर लतरेका रलसद  

६. घरबहािको सम्झौता पत्र । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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७ 

स्थार्ी 

बसोबास 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र र नजागरीकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. सजालमन गरी बुझ्न ुपने भएमा साक्षी 

बस्ने ७ जनाको नागरीकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. बसाई सराईको हकमा बसाई सराइ 

दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

४. चािु आलथाक वर्ासम्मको मािपोत 

र घर जग्गा कर लतरेको रलसद 

५. जग्गािलन प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

८. 

नागररकता 

र 

प्रलतलिलप 

लसफाररस

स 

१. लनवेदन पत्र र आमा बबुवको 

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

। 

२. जन्म दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. लववालहत मलहिाको हकमा 

पलत/आमा/बाबुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

४. चाररलत्रक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

(लवद्यालथाको हकमा) 

५. लववाह दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

(लववालहत मलहिाको हकमा) 

६. बसाई सराईको हकमा बसाई सराई 

दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

७. दवैु कान दलेखने पासपोटा साईजको 

फोटो फोटो ३ प्रलत । 

८. चािु ब.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएकोकागजात । 

९. कमाचारी पररवारको हकमा 

सम्बलन्ित कार्ाािर्को लसफाररस । 

१०. प्रलतलिलप नागररकताको हकमा 

परुानो नागररकताको प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

६. अनसुचूी ८ को ढाँचामा नागररकता 

लसफाररसको अलभिेख राख्ने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

९. 

अंलगकृत 

नागररकता 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र र अंलगकृत नागररकता 

प्राि गना खोजेको स्पस्ट आिार । 

२. सालवक मिुुकको नागरीकता 

पररतथर्ाग गरेको वा पररत्र्ाग गना 

कारवाही चिाएको पलुष्ट गने 

कागजातहरु । 

३. नेपािमा १५ वर्ादखेी कुनै 

व्र्वसार् वा काम गरी बसेको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

४. वैवालहत अंलगकृत नागररकताका 

िागी लववाह दताा प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

६. अनसुचूी ८ को ढाँचामा नागररकता 

लसफाररसको अलभिेख राख्ने । 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५. नेपालि भार्ा िेख्न र बोल्न जान्ने 

प्रमाण कागजातहरु । 

६. दवैु कान दलेखने पासपोटा साईजको 

फोटो ३ प्रलत । 

७. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर जग्गा कर लतरेको रलसद । 

८. सजालमन मचुलु्का । 

१० 

आलथाक 

अवस्था 

बलिर्ो 

वा 

सम्पन्नता 

प्रमालणत 

१. लनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. जग्गा िलनपजुाा प्रलतलिलप । 

३. आर्स्रोत भए आर्स्रोत खलु्ने 

कागजात 

४. अन्र् आवश्र्क कागजात 

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त कर 

लतरेको रलसद 

६. सजालमन मचुलु्का  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

११ 

आलथाक 

अवस्था 

कमजोर 

वा 

लवपन्नता 

प्रमालणत 

१. लनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. आलथाक अवस्था कमजोर भएको 

पलुष्ट हुने कागजात । 

३. घर जग्गा रहकेो भए चािु 

आ.ब.सम्मको मािपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पलत्त कर लतरेको 

रलसद । 

४. सजालमन मचुलु्का 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१२ 

लवितु 

जडान 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र 

२. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

३. हक भोकको श्रोत खलु्ने कागजात 

४. नक्सा पास वा नामसारी नक्सा 

भएको प्रमाणको प्रलतलिलप । 

५. अन्र् आवश्र्क कागजात । 

६. चािु आ.व.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने। 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१३ 

िारा 

जडान 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र 

२. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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३. नक्सा पास वा नामसारी नक्सा 

भएको प्रमाणको प्रलतलिलप । 

४. अन्र् आवश्र्क कागजात । 

५. चािु आ.व.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

१४ 

लजलवत 

रहकेो 

लसफाररस

स 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र । 

२. स्वरं् व्र्लक्त उपलस्थत हुन ुपने । 

३. अनर् आवश्र्क कागजातहरु । 

४. चािु आ.व.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१५ 

दवैु नाम 

गरेको 

व्र्लक्त एकै 

हो तथा 

जन्म लमलत 

संशोिन 

लसफाररस

श 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र । 

२. नाम फरक परेको पलुष्ट गने प्रमालणत 

कागजातहरु । 

३. सम्बलन्ित व्र्लक्त वा हकवािा 

उपलस्थत भई सनाखत गनुा पने । 

४. चािु आ.व.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

५. आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 

प्रहरी स.मचुलु्का प्रलतवेदन माग गना 

सक्ने । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१६ 

जग्गा 

मलू्र्ाङ्क

न 

लसफाररस/

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन पत्र । 

२. जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रलतलिलप 

। 

३. जग्गाको आसपासको चिन 

चल्तीको मलु्र् प्रक्षेपण । 

४. हािसािै आसपासको खररद लबलक्र 

भएको भए सो प्रमाण वा सजालमन 

मपचुलु्का ।  

५. चािु आ.व.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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१७. 

व्र्वसार् 

बन्द 

लसफाररस 

१. आफ्नो व्र्वसार्को लवस्ततृ व्र्होरा 

सलहतको लनवेदन पत्र । 

२. नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब. सम्मको व्र्वसार् 

नलवकरण गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कि । 

४. सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप । 

५. स्थिगत प्रलतवेदन । 

६. लवदशेीको हकमा लपररचर् खलु्ने 

कागजात वा सम्बलन्ि दतुावासको 

पत्र । 

७. लवदशेीको हकमा पररचर् खलु्ने 

कागजात वा सम्बलन्ित दतूावासको 

पत्र 

८. आफ्नै घर भएमा चािु आ.ब. 

सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१८. 

व्र्वसार् 

सञ्चािन 

नभएको 

लसफाररश 

१. व्र्वसार् संचािन नभएको कारण  

सलहतको नवेदन पत्र । 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. स्थानीर् तहको नाममा व्र्वसार् 

दताा गरेको प्रमाणपत्र  

४. आफ्नै ईर भएमा चािु ब.ब.सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत्त कर लतरेको रलसद 

वा कर लनिाारण स्वीकृत भएको 

कागजात । 

५. घरबहाि सम्झद्यता पत्रको 

प्रलतलिलप र स्थिगत प्रलतवेदन । 

६. आवश्र्कता परेमा सजालमन 

मचुलु्का समेत । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

१९ 

व्र्ापार 

व्र्वसार् 

नभएको 

लसफाररस 

१. कारण सलहतको लनवेदन पत्र 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. न.पा.मा.व्र्वसार् दताा गरेको 

प्रमाण पत्र 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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२० 

कोटा लफ 

लमनाहा 

लसफाररस

श 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

कारण सलहतको लनवेदन पत्र । 

२. आफ्नै घर भएमा चािु 

आ.ब.सम्मको मािपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पलत्त लतरेको 

रलसद वा कर लनिााण स्वीकृत 

भएको कागजात । 

३. अदाितमा मदु्दा परेका प्रमाण 

कागजातहरु । 

४. कोटा लफ लमनाहा हुन ुपने स्पष्ट 

कारण लिलखत रुपमा लदनपुने । 

५. स्थानीर् सजालमन मचुलु्का । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२१ 

नावािक 

पररचर् 

पत्र 

लसफाररश 

१.  बाब ुआमाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लनवेदन 

पत्र । 

२. जन्म दताा प्रमाण पत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एलककृत सम्पलत्त कर 

लतरेको रलसद । 

४. नावािक खलु्ने थप कुनै प्रमाण 

कागजात भए सो समेत पेश गने । 

५. नावािक अलनवार्ा उपलस्थत हुन ु

पने । 

६. दवैु कान दलेखने ३ प्रलत पासपोटा 

साईजको फोटो ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२२ 

चौपार् 

सम्बलन्ि 

लसफाररस 

१. कारण सलहतको लनवेदन पत्र । 

२. चौपार् िाग्ने ठाउँको स्वीकृत पत्र  

३. लिने लदने दवैुिे सनाखत गनुा पने । 

४. चौपार् पािन गनेको हकमा स्थान 

र छरलछमेक तथा वातावरणमा 

प्रलतकुि प्रभाव नपने व्र्होरा 

सलहतको सजालमन मचुलु्का । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२३ 

व्र्वसार् 

दताा 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र । 

२. व्र्वसार् दताा गरेको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप । 

३. आफ्नै घर भएमा चािु 

आ.ब.सम्मको मािपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पलत्त कर लतरेको 

रलसद वा कर लनिाारण स्वीकृत 

भएको कागजात  । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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४. बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप । 

५. दवैु कान दलेखने २ प्रलत पासपोटा 

साईजको फोटो ।  

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

२४ 

उद्योग 

ठाउँसारी 

लसफाररस 

१. उद्योग ठाउँसारीका िालग लनवेदन  । 

२. उद्योग दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

। 

३. फुङलिङ नगरपालिकाको नलवकरण 

सलहतको व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र 

।  

४. आफ्नै घर भए चािु आ.ब.सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर लतरेको  

रलसद । 

५. बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप र बहाि कर (दईु 

प्रलतशत) लतरेको रलसद/नलतरेको भए 

लतनुा बझुाउन ुपने ।  

६. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सारी जाने 

भए सम्बलन्ित वडा कार्ाािर्को 

अनमुलतको लसफाररस पत्र ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२५ 

लवद्यािर् 

ठाउँसारी 

लसफाररस 

१. लवद्यािर् ठाउँसाररको िालग 

लनवेदन । 

२. लवद्यािर् दताा प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप । 

३. नगरपालिकाको नलवकरण सलहतको 

व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र ।  

४. (सरकारी बाहकेका हकमा) 

चािु.आ.सम्मको सरी जाने ठाउँ र 

हािको ठाउँ दवैुको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद । 

५. बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप र बहाि कर (दइु 

प्रलतशत) लतरेको रलसद/नलतरेको भए 

लतनुा बझुाउन ुपने ।  

६. सरी जाने ठाउँको नलजकका दईु 

लवद्यािर्को समथान पत्र । 

७. स्थार्ी िेखा नम्बर प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

८. लनरीक्षण प्रलतवेदन । 

९. सरी जाने ठाउँको वडा कार्ाािर्को 

अनमुलत पत्र । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२६ 

आन्तररक 

बसाइ 

सराई 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन पत्र । 

२. सरीजाने व्र्लक्तहरुको नागररकताको 

प्रमाण पत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप र 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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लसफाररस

श 

नागररकता प्रमाण पत्र नभएको 

हकमा लववाह दताा वा जन्म दताा वा 

उमेर खिेुको नस्साको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

३. जग्गािनी प्रमाण पजुााको 

प्रलतलिलप*घर वा जग ्

नभएकाकहकमा व्र्वसार् ववा 

बसाई खलु्ने प्रमा कागात । 

४. घर जग्गा भकाको हकमा घर भए 

चािु ब.ब.सममको मािपोततर घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त 

लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारस्वीकृभएकको कात । 

५. घर जग्गा नभएकाको हकमा 

सम्बलन्ित घरिनीसंग गरेको 

घरबहािको सम्झौता  ।  

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

२७ 

लवद्यािर् 

संचािन 

स्वीकृत 

कक्षा वलृद्ध 

लसफाररस 

१. लवद्यािर् कक्षा लवलद्धका िालग 

लनवेदन पत्र र लवद्यािर् दताा प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप । 

२. स्थानीर् तहको नाममा चािु 

आ.ब.को नलवकरण सलहतको 

व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र । 

३. सरकारी बाहकेका लवद्यािर्का 

हकमा चािु आ.ब.सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत्त लतरेको रलसद । 

४. बहािमा भए सम्झद्यता पत्रको 

प्रलतलिलप र बहाि कर लतरेको 

रलसद 

५. लनरीक्षण प्रलतवेदन । 

६. प्रा.लि.को हकमा आन्तररक राजश्व 

कार्ाािर्मा बहाि कर लतरेको 

आिारमा नगरपालिकािाई 

बहािको सम्झौताको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

२८ 

व्र्लक्तगत 

लववरण 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र 

२. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर जग्गा कर वा एलककृत सम्पलत्त 

कर लतरेको रलसद । 

३. लवर्र्संग सम्बलन्ित अन्र् प्रमाण 

कागजातहरु ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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२९. 
जग्गा दताा 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र । 

२. चािु ब.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत्त कर 

लतरेको रलसद वा कर लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

३. सालवक िगत प्रमालणत प्रलतलिलप । 

४. लफल्ड बकु उतार र स्थिगत 

लनरीक्षण प्रलतवेदन । 

५. जग्गाको नापी लकताब र जग्गासंग 

सम्बलन्ित अन्र् प्रमाण कागजातहरु 

। 

६. स्थानीर् सजालमन मचुलु्का 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३०. 

संरक्षक 

लसफाररस 

(व्र्लक्तगत

) 

१. लनवेदन पत्र । 

२. संररक्षक लदने र लिने व्र्लक्तको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर जग्गा कर लतरेको रलसद । 

४. आवश्र्कता अनसुार स्थिगत 

सजालमन मचुलु्का ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३१. 

संरक्षक 

लसफाररस

स 

(संस्थागत

) 

१. लनवेदन पत्र 

२. संस्थाको लविान वा लनर्माविीको 

प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर जग्गा कर लतरेको रलसद‚ 

४. बहािमा भए सम्झौता पत्र 

प्रलतलिलप र बहाि कर लतरेको 

रलसद नलतरेको भए लतनुा बझुाउन ुपने 

र आवश्र्कता अनसुार सजालमन 

मचुलु्का । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३२. 
लकत्ताकाट 

सफाररस 

१. लनवेदन पत्र 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. जग्गा िलन प्रमाण पजुाा । 

४. जग्गाको प्रमालणत नापी नक्सा 

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएकोकागजात । 

६. रार् सलहतको प्रालवलिक लनरीक्षण 

प्रलतवेदन ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे स्थिगत 

लनरीक्षण प्रलतवेदन तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३३. नेपाि 

सरकारको 

१. लनवेदन पत्र 

२. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

१.  लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 
सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 
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नाममा 

बाटो 

कार्म 

लसफाररस

स 

३. नालप नक्सा । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएकोकागजात । 

५. जग्गािनीको लस्वकृलतको सनाखत 

गनुापने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३४. 

लजलवत 

संगको 

नाता 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. नाता खलु्ने प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

। 

४. सजालमन गरी बुझ्न ुपने भएमा साक्षी 

बस्ने ७ जनाको नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप । 

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३५. 

मतृकसंग

को नाता 

प्रमालणत 

सजालमन 

लसफाररस 

१. नाता प्रमालणत गने व्र्लक्तहरुको 

२/२ प्रलत पापोटा साइजको फोटो । 

२. नाता खलु्ने प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन पत्र । 

३. हकदारको नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप  

४. मतृ्र् ुदताा प्रमाण पत्र र मतृको 

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

। 

५. हकवािा नावािक भए जन्म दताा 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

६. बसाई सरी आएको हकमा 

बसाईसराई दताा प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

७. हकदारको पासपोटा साइजको ४ 

प्रलत फोटो । 

८. थानीर् सजालमन मचुलु्का र 

आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 

प्रहरी सजालमन मचुलु्का  ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३६. 

कोटा 

खोल्ने 

कार्ा/रोह

वरमा 

बस्ने कार्ा 

१. कारण प्रष्ट खिेुको  लनवेदन पत्र । 

२. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र 

जग्गा कर वा एलककृत सम्पलत कर 

लतरेको रलसद । 

३. बहाि सम्झौताको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

४. लजल्िा प्रशासन कार्ाािर्को पत्र । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५. स्थालनर् सजालमन मचुलु्का र 

आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् 

प्रहरी सजालमन मचुलु्का । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३७. 

लनेःशलु्क 

वा 

सेःशलु्क 

स्वास्थर् 

उपचार 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन पत्र । 

२. लवपन्नता खलु्ने प्रमाण कागजात । 

३. लसफाररस आवश्र्क भएकको अन्र् 

कारण ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३८. 
घर बाटो 

प्रमालणत 

१. लनवेदन पत्र साथ (बाटोको नाम‚ 

टोि समेत खिुाउने) र नागररकता 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

२. जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

३. जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

४. जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमालणत 

सक्कि नापी नक्सा । 

५. चािु आ.ब सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

६. लिने लदने दवैु व्र्लक्त नागररकताका 

प्रमाण पत्रको प्रमाण पत्र प्रमालणत 

प्रलतलिलप सलहत उपलस्थत हुन ुपने 

वा लनजहरुिे लदएको अलिकृत 

वारेसको प्रलतलिलप । 

७. स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

३९ 

चार 

लकिा 

प्रमाणीत 

१. लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप ।  

२. जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रलतलिलप 

। 

३. जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमालणत 

सक्कि नापी नक्सा । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५. लनवेदक स्वरं् वा लनजिे अन्र् 

व्र्लक्तिाई तोकेको हकमा लनज 

लनवेदकिे लदएको अलिकृत 

वारेसनामाको प्रमालणत प्रलतलिलप ।  

६. सजालमन गरी बुझ्न ुपने भए साक्षी 

बस्ने ७ जनाको नागररकताको 

प्रलतलिलप ।  

४०. 
जन्म लमलत 

प्रमालणत 

१. लनवेदन र नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

२. नाबािकको हकमा जन्म दताा 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

३. बसाँई सरी आएको भए सो को 

प्रमाण पत्र ।  

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४१. 
लववाह 

प्रमालणत 

१. दिुाहा दिुहीको नागरकता प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप । 

२. बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई 

सराई दताा प्रमाण पत्र । 

३. दिुहा दिुही दवैु उपलस्थत भई 

सनाखत गनुा पने । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

५. लबक्रम संबत २०३४ पलछको 

हकमा लववाह दताा प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४२. 

घर 

पाताि 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. घरको नक्सा पास प्रमाण पत्र र 

स्थािगत लनररक्षण प्रलतवेदन । 

३. चािु ब.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

४. आवश्र्कता अनसुार सजालमन 

मचुलु्का ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४३. 

फरक 

फरक नाम 

थर 

जन्मलमलत 

१. लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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लसफाररस

श 

प्रमालणत 

२. नामथर फरक परेको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप (सक्कि समेत पेश गनुा 

पनेछ ) 

३. बसाईसरर आएकाको हकमा बसाई 

सराई दतााको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप । 

४. फोटो सलहत प्रमालणत गनुा पने 

भएमा फोटो २ प्रलत । 

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

६. स्थानीर् भरभिािद्मीको जालमन 

मचुलु्का । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

४४. 

कागज/म

ञ्जरीनामा 

प्रमालणत  

१. लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप । 

२. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा लनिाारण 

स्वीकृत भएको कागजात । 

३. प्रमालणत गनुा पने लवर्र्संग 

सम्बलन्ित प्रमाण कागजातहरुको 

प्रलतलिलप ।  

४. मञ्जरुीनामा लिने र लदने दवैु व्र्लक्त 

। 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४५. 
संरक्षक 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन । 

२. नाताप्रमालणत प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिााण स्वीकृत भएको कागजात ।  

४. संरक्षकको नागररकता 

प्रमालणतपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 

। 

५. संरक्षण प्राि गनेको हकमा 

नागररकता प्रमालणत प्रलतलिलप वा 

जन्मदताा वा पररचर् खलु्ने 

कागजातको प्रमालणत प्रलतलिलप । 

६. स्थानीर् सजालमन मचुलु्का पत्र ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४६. 

हकवािा 

वा हकदार 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको पलत्रलिलप र 

लनवेदन । 

२. नाताप्रमालणत प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

३. हकदार प्रमालणतका िालग स्थिगत 

सजालमन  । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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४. हकदार प्रमालणत गने थप प्रमाण 

कागजात । 

५. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

४७. 
अन्र् 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन । 

२. लवर्र् संग सम्बलन्ित प्रमाण 

कागजात । 

३. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४८. 

अलववालह

त 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. संरक्षक वा अलभभावकिे 

कार्ाािर्को रोहबरमा गरेको 

सनाखत पत्र । 

३. स्थानीर् सजालमन मचुलु्का पत्र । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद । 

५. लवदशेी भएको हकमा लवदपेशी 

लस्थत नेपािी लनर्ोगबाट आएको 

लसफाररस 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

४९. 

नाम थर 

संशोिन 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. नामथर परेको प्रमाण पत्रको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. बसाईसरर आएको हकमा बसाई 

सराई दतााको प्रमाणपत्र । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात । 

५. स्थानीर् सजालमन मचुलु्का पत्र । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५०. 

जग्गा 

रेखांकन 

कार्ा/सो 

कार्ामा 

रोहबर 

१. लनवेदन पत्र । 

२. सम्बलन्ित कार्ाािर्को पत्र  

३. प्रालवलिक प्रलतवेदन । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

५१. 

जग्गा 

िनीपजुाा 

हराएको 

लसफाररस

स 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर भए घरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद । 

३. जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रलतलिलप 

। 

४. लनवेदनको स्थार्ी वतन जग्गा 

रहकेोवडाको नभएमा स्थानीर् 

सजालमन मचुलु्का । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५२. 

पजुाामा 

घरकार्म 

गने 

लसफाररस 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. भवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

३. लनमााण सम्पनन ्प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण स्वीकृत भएको कागजात ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५३. 

अंगे्रजी 

लसफाररस 

तथा 

प्रमालणत 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

र नलवदन 

२. लवर्र्संग सम्बलन्ित प्रमाण 

कागजातको प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घर भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद ।  

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५४. 

लमिापत्र 

कागज 

उजरुी दताा 

१. मािापत्र गने दवैु पक्षको संर्कु्त 

लनवेदन । 

२. सम्बलन्ित व्र्लक्तहरुकोनागरकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

३. लवर्र्संग सम्बलन्ित अन्र् 

कागजातहरु । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५५. 

एलककृत 

सम्पलत 

कर/घर 

जग्गा कर 

१. जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रलतलिलप 

र लनवेदन । 

२. भवन नक्सा स्वीकृलत प्रमाण पत्र र 

नक्साको प्रलतलिलप । 

३. भवन जग्गा खररद गरेको भए 

मािपोतबाट रलजष्ट्रेशन पाररत 

लिलखतको प्रलतलिलप । 

४. (स्थानीर् तहको नाम) घोर्णा हुन ु

पवुा लनमााण भएका भवनका हकमा 

नापी नक्सा वा स्थिगत प्रालवलिक 

प्रलतवेदन । 

५. मािपोत लतरेको रलसद । 

६. आ.ब.२०५७/५८ पुवा आन्तररक 

राजश्व कार्ाािर्मा कर लतरेको भए 

सोको प्रमालणत प्रलतलिलप  

नागररकता र नापी नक्साको 

प्रमालणत प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५६. बहाि कर 

१. नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

बहाि सम्झौता पत्र र लनवेदन पत्र । 

२. नेपाि सरकारमा बहािसंग 

सम्बलन्ित लनकार्मा दताा गरेको 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

३. चािु आ.ब.सम्म घर जग्गा र 

मािपोत लतरपेको रलसद वा 

लनिाारण आदशेको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५७. 
लवज्ञापन 

कर 

१. लनवेदन पत्र र संस्थाको प्रमालणत 

कागजात । 

२. सम्बलन्ित स्थानीर्तहमा बझुाउन ु

पने व्र्वसार् र अन्र् करको 

प्रमालणत प्रलतलिलप । 

 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

५८. 

मािपोत 

वा 

भलूमकर 

१. लनवेदन पत्र । 

२. प्रथम वर्ाका िालग जग्गािनी 

प्रमाण पजुाा नलवकरणका िालग 

अलघल्िो आ.ब.मा मािपोत 

लतरेको रलसद वा कार्ाािर्बाट 

जारी गररएको मािपोत नलवकरण 

बकु 

३. घर जग्गा लतरेको प्रमाण । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

५९. जन्म दताा 

१. लनवेदन पत्र 

२. बािकको बाब/ुआमाको 

नागररकता । 

३. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद । 

४. अस्पतािमा जन्म भएको हकमा 

सम्बलन्ित अस्पताििे जन्म 

प्रमालणत गरेको पररचर्पत्रको 

प्रमालणत प्रलतलिलप ।  

१. घटना घटेको ३५ लदन लभत्र 

पररवारको मूख्र् व्र्लक्तिे । 

२. लनजको अनुपलस्थलतमा उमेर  पगुेको 

परुुर् मध्रे् सबैभन्दा जेठो व्र्लक्तिे 

सचूना लदने ।  

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३५ लदन 

लभत्र 

लनेःशलु्क 

त्र्स पछी 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६०. मतृ्र् ुदताा 

१. लनवेदन पत्र । 

२. मतृकको नागररकता र सचूना लदन 

आउनेको नागररकता । 

३. मतृकसंग सम्बन्ि जोलडने प्रमाण 

पत्र । 

४. अलववालहत मतृकको हकमा 

स्थानीर् सजालमन पत्र । 

५. मतृकको नागररकता नभएको 

हकमा स्थानीर् सजालमन पत्र । 

६. सचूना लदने व्र्लक्तको नागररकता 

नभएमा समेत स्थानीर् सजालमन पत्र 

। 

 

१. घटना घटेको ३५ लदन लभत्र 

पररवारको मूख्र् व्र्लक्तिे । 

२. लनजको अनुपलस्थलतमा उमेर पगुेको 

परुुर् मध्रे् सबैभन्दा जेठो व्र्लक्तिे 

सचूना लदने । 

 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३५ लदन 

लभत्र 

लनेःशलु्क 

त्र्स पछी 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६१. 

बसाई 

सराई 

जाने/आउ

ने दताा 

१. बसाई सरी आउने/जाने व्र्लक्तहरुको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र 

लनवेदन पत्र । 

२. बसाई सराई गरी जानेको हकमा 

परवारको लववरण सलहत सम्बलन्ित 

वडा कार्ाािर् बसाई सराईको 

कागजातहरु । 

३. जहाँ जाने हो त्र्स ठाउँको 

िािपजुाा र जनु ठाउँमा आउनेको 

पलन पेश गनुापने । 

४. मतृकको नागररकता नभएको 

हकमा स्थालनर् सजालमन पत्र । 

५. बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 

बसाई सराई गरी ल्र्ाएको प्रमाण 

पत्र । 

६. आउने जाने सबै व्र्लक्तहरुको 

नागररकता/जन्म दतााको प्रलतलिलप । 

७. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत्त कर लतरेको रलसद । 

१. घटना घटेको ३५ लदन लभत्र 

सपररवारको बसाई सराई भए 

पररवारको मुख्र् व्र्लक्तिे सचूना 

लदने ।  

२. एकजनाको मात्र बसाई सराई भए 

लनजिे सचूना लदने ।  

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३५ लदन 

लभत्र 

लनेःशलु्क 

त्र्स पछी 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 
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६२. 
सम्बन्ि 

लवच्छेद  

१. नवेदन पत्र । 

२. अदाितबाट सम्बन्ि लवच्छेद 

भएको फैसिाको प्रमालणत 

प्रलतलिलप । 

३. पलत पत्नीको नागररकताको 

प्रलतलिलप १/१ प्रलत । 

४. केटाको स्थार्ी ठेगाना सम्बलन्ित 

वडाको हुन ुपने । 

५. दिुहीको नागररकता नभएमा बाब ु

वा दाजभुाईको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  

६. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत्त कर लतरेको रलसद  ।  

१. सम्बन्ि लवच्छेद भएको पलत वा 

पलत्निे सचूना फाराम भरी सचूना 

लदने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३५ लदन 

लभत्र 

लनेःशलु्क 

त्र्स पछी 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६३. 
लववाह 

दताा 

१. लनवेदन पत्र 

२. दिुाहा दिुहीको नागररकता । 

३. दिुहीको नागररकता नभएमा बाब ु

वा दाजभुाईको नागररकता । 

४. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर लतरेको रलसद । 

१. दिुाहा दिुही दवैु उपलस्थत भई 

सचूना लदने ।  

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

३५ लदन 

लभत्र 

लनेःशलु्क 

त्र्स पछी 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६४. 

बैबालहक 

अंलगकृत 

नागररकता 

लसफाररस 

१. लनवेदन पत्र । 

२. सजालमन सलहत वडा कार्ाािर् 

लसफाररस अनसुचूी बमोलजम 

आवेदन फाराम । 

३. अंलगकृत नागररकता प्राि गना 

खोजेको स्पष्ट आिार । 

४. अन्र् दशेको नागररक भए सो 

नागररकता पररत्र्ाग गरेको पषु्ट गने 

कागजातहरु । 

५. नेपािमा १५ वर्ा दलेख 

कुनैव्र्वसार्/काम गरी बसेको 

प्रमाणको प्रलतलिलप । 

६. नेपािी भार्ा बोल्न र िेख्न जान्ने 

प्रमाण । 

७. २ प्रलत फोटो पासपोटा साइजको ।  

८. बैबालहक अंलगकृत नागररकताको 

हकमा लववाह दताा प्रमाणपत्रको 

प्रमालणत प्रलतलिलप र लश्रमान्को 

नागररकताको प्रमालणत प्रलतलिलप । 

१. प्रमाणहरुको रुज ुगने । 

२. रार् सलहत लसफाररस  

३. अलन्तम लसफाररस  

४. अनसुचूी ८ को ढाँचामा नागररकता 

लसफाररसको अलभिेख राख्न्ने ।  

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

६५. 

उल्िेलखत 

बाहके 

अन्र् 

स्थानीर् 

१. नागररकताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप र लनवेदन पत्र । 

२. लवर्र्संग सम्बालन्ित प्रमाण 

कागजातहरु । 

१. लनवेदन सलहत तोलकएको 

कागजातहरु पेश गने । 

२. लनवेदन दताा गने । 

वडा अध्र्क्ष‚ 

वडा सलचव 

सोही 

आ.ब.को 

आलथाक 
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आवश्र्क

ता 

अनसुारक

ाा 

लसफाररस/

प्रमालणतह

रु 

३. चािु आ.ब.सम्मको मािपोत र घर 

भए घरजग्गा कर वा एलककृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद वा कर 

लनिाारण लस्वकृत भएको कागजात । 

३. तोलकएको कमाचारीिे आवश्र्कता 

अनसुार सजालमन मचुलु्का तर्ार 

गरी लसफाररस तर्ार गने । 

४. लनवेदकिे तोलकएको शलु्क 

बझुाउने । 

५. चािनी गरी लनवेदकिाई लसफाररस 

उपिब्ि गराउने । 

 

सोही लदन 

सजालमनको हकमा 

बढीमा ३ लदन लभत्र 

ऐनिे तोके 

बमोलजम 

 

५. फुङनलङ नगरपानलकाको कायावलय,   ाप्लेिुङको नवनिन्न शाखाको शाखाग  कायवनववरण 

शाखा वा 

उपशाखाको 

नाम 

कायव नववरण निम्मेवार 

अनधकारी/कमवचा

री 

 

प्रशासन उप शाखा 

 कार्ाािर्को सरुक्षा र सरसफाई तथा कमाचारीहरुको खटनपटन गने, 

 कार्ािर् खोल्ने, बन्द गने तथा सरसफाई आलदको बन्दोबस्त गने गराउन,े 

 कमाचारीको दलैनक उपलस्थलत, हालजरी र लवदाको रेकडा राख्ने र िगबकु 

कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउने, 

 नागरपालिकाका प्र्ाड तथा छापको सरुलक्षत प्रर्ोग गने, 

 समर्मै पत्राचार गरी सोको अलभिेख सरुलक्षत राख्ने र पत्रहरुको भपााई व्र्वलस्थत 

राख्ने  

 प्राि भएका पत्रहरुको दताा गरी सुरलक्षत अलभिेख राख्ने  

 लसफररससँग सम्बलन्ित कार्ा र्थासक्र् लछटो सम्पादन गरी कागजातको अलभिेख 

व्र्वलस्थत गने  

 कमाचारीहरुको व्र्लक्तगत लववरण, लबदा, काज तथा अन्र् रेकडाको अद्यावलिक गने, 

 प्रशासनिाई चसु्त ,दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई लछटो छररतो एवं सवासिुभ रुपमा 

सेवा तथा कार्ासम्पादन गने गराउने, 

 आवश्र्क कमाचारीहरुको दरबन्दी सजृना र व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ा गने, 

 स्वीकृत दरबन्दी अनसुार नँर्ा लनर्लूक्त तथा बढुवा सम्बन्िी सचूनाहरु व्र्वलस्थत 

राख्ने  

 बैठकमा भएका लनणार् उतार गरी सम्बलन्ित लनकार्मा पठाउने, 

 लनवाालचत जनप्रलतनीलि तथा पदालिकारहरुको व्र्वलस्थत रुपमा अलभिेख राख्ने , 

 नगर प्रमखु नगर उपप्रमखु एवं वडा अध्र्क्षहरुको कार्ाकक्षको सरसफई िगार्तका 

अन्र् सवु्र्वस्था लमिाउने 

 शाख अन्तगात रहकेा कमाचारीहरुको लनरीक्षण र मलू्र्ाङ्कन गरी रार् सलहत 

कार्ाािर् प्रमखु समक्ष पेश गने  

 ‘घ’ वगाको लनमााण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र जारी गने तथा नवीकरण गने 

 तीनपाङ्गे सवारी सािनको बाटो अनुमती लदने । 

 उपभोक्ता लहत संरक्षणको लनम्ती लवलवि काम गने । 

 बजार अनगुमन गने । 

 कार्ािर् प्रमखुको अन्र् लनदशेन पािना गने । 

 

आ.िे.प.अलिकृत 

अलिकृत÷स.िे.पा. 

>L ef]nfgfy 

l;Ub]n 
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आलथाक प्रशासन 

शाखा 

 बजेट तर्ारी सम्बन्िी कार्ा गने , 

 आम्दानी जम्मा गने र अलभिेख राख्ने सम्बन्िी कार्ा गने, 

 आम्दानी र खचाको भौचरहरु व्र्वलस्थत रुपमा राख्ने , 

 सहार्क खाताहरु तर्ार गने, 

 समर्मै भकु्तानी लदई अलभिेख राख्ने, 

 आन्तररक तथा अलन्तम िेखा परीक्षण गराउने  

 बेरुज ूफछार्ौटका िालग प्रमाण जटुाउने, 

 पेश्की तथा बेरुजिूाई लनर्लमत लमन्हा एवम ्असिु उपर गना आवश्र्क व्र्वस्था 

लमिाउने, 

 रकम लनकासाका िालग सम्बलन्ित कार्ाािर्मा पत्राचार गने, 

 सामालजक सरुक्षा भत्ता लनकासा गने, 

 दलैनक मालसक तथा वालर्ाक आर् व्र्र्को लववरण तर्ार गने, 

 बैङ्क ररकन्साईि सम्बन्िी कार्ा गने,  

 कमाचारी तथा जनप्रलतलनलिहरुको तिब भत्ता तथा अन्र् सलुविा लवतरण गने, 

 खचा सम्बन्िी लबिहरु चेक जाँच गरी लनर्मानुसार भकू्तालन लदने कार्ा गने, 

 िरौटी अलभिेख राख्ने र लफताा लदने कार्ा गने,  

 कमाचारी कल्र्ाणकोर् िगार्त अन्र् लवलवि कोर्को संचािन सम्बन्िी कार्ा गने, 

 लवलत्तर् प्रगलत प्रलतवेदन तथा अन्र् प्रलतवेदन तर्ार गने कार्ा गने, 

 आर् व्र्र् लववरण सावाजलनक सचूना गना केन्रमा लववण उपिब्ि गराउने, 

 खाताहरु प्रमालणत गने गराउने, 

 कार्ाािर् तफा बाट लतनुा पने सबै लकलसमका महसिुहरु समर्मै बझुाउने कार्ा गने, 

 आ व को अन्त्र्पलछ अको आ व मा सम्पणूा आलथाक लजम्मेवारी साने,  

 अवकाश प्राि कमाचारीहरुको सम्पणूा रकम भकू्तानी लदने व्र्वस्था लमिाउने,  

 आम्दानी वलृद्ध हुन सक्ने क्षेत्रहरुको पलहचान गने र गना िागाउने, 

 नगरपालिकािे लिन ुपने सम्पणूा कर दस्तरु एवम ्शलु्क उठाई जम्मा हुन आएको 

रकम राजश्व आम्दानी बािी दलैनक रुपमा बैंकमा दालखिा गने, 

 कार्ाािर् प्रमखुको लनदशेन बमोलजम अन्र् कार्ा गने । 

 

 

स.िे. पा. श्री 

कमिा गौतम र 

स.िे.पा. श्री लवमि 

लिम्ब ू

राजश्व उपशाखा  लसफाररस, दताा,अनमुती, नलवकरण आलदको शलु्क तथा दस्तरु लनिाारण र संकिन 

गने, 

 सम्पतीकर, घर कर, बहाि कर, घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शलु्क, सवारी सािन कर, सेवा 

शलु्क, दस्तरु पर्ाटक शलु्क, लवज्ञापन कर, व्र्ावसार् कर, भलूमकर( मािपोत), 

मनोरञ्जन कर, सम्बन्िी नीलत,काननू,मापदण्डको कार्ाान्वर्न र लनर्मन गने, 

 ढुगां ,लगट्टी ,वािुवा , माटो, काठ दाउरा , जराजरुी,स्टेि खरीढुगां आलद प्राकृलतक 

एवं खानीजन्र् वस्तकुो लबलक्र तथा लनकासी शलु्क दस्तरु संकिन गने, 

 राजश्व चहुावट लनर्न्त्रण सम्बन्िी काम गने, 

 राजश्वको मालसक,चौमालसक र बालर्ाक लववरण तर्ार गरी सम्बलन्ित लनकार्मा पेश 

गने, 

खररदार श्री रमेश 

गरुागाँई 
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 राजश्वको बालर्ाक अनमुान गने र सो को प्रलतवेन गने , 

 करदातािे लतनुा पने कर , शलु्क एवं जररवाना आलद तर् गरी अशिु उपर गने, 

 दलैनक र मालसक कर असिुी लववरण तर्ार गरी राजश्व संकिनको अद्याबलिक 

अलभिेख राख्ने, 

 घरबाहि कर, व्र्सार्सार् कर, सम्पती कर असिु गरी अलभिेख राख्ने, 

 असिु रकम दलैनक बैंक दालखिा गने र फाँटवारी पेश गने, 

 सम्पलत करको करदाताहरुको सम्पलतको मलू्र्ङ्कन गने, 

 राजस्व सम्बन्िी प्रचार प्रसार तथा गोष्ठी संचािन सम्बन्िी कार्ा गने, 

 लडिरलसप लसफाररस गने, 

 कर असिुीमा आउने समस्र्ाको सामिान गने, 

 कर उठाउन पत्राचार गने एवम ्सावाजलनक सचूना प्रकाशन गने , 

 कार्ाािर् प्रमखुको लनदशेन बमोलजम अन्र् कार्ा गने । 

 

र्ोजना तथा 

अनगुमन उप 

शाखा 

 अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन सम्बन्िी नीलत, काननू ,मापदण्ड , सचूक र कार्ाक्रम 

तजुामा एवं कार्ाान्वर्नमा समन्वर् गने, 

 अनगुमन तथा मलू्र्ाङकनका सचूकहरुको आिारमा कार्ाक्रम र आर्ोजनाको 

लनर्लमत अनगुमन एवं मलू्र्ाङ्कन सम्बन्िी कार्ा गने, 

 वालर्ाक एवं चौमालसक प्रगलत लववरणहरुको संकिन ,लवशे्लर्ण एवं पषृ्ठपोर्ण 

सम्बन्िी कार्ा गने, 

 स्वीकृत र्ोजनाहरु कार्ाान्वर्न गने, 

 स्वीकृत र्ोजनाहरुको कार्ातालिका बनाई ठेक्का पट्टा, उपभोक्ता सलमलत तथा 

अमानतको प्रकृर्ा परुा गरी स्वीकृलतका िालग पेश गने , 

 उपभोक्ता सलमलतहरुिाई अलभमखूीकरण तालिमको व्र्वस्था गने, 

 उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गने, 

 र्ोजना सम्झौता भएपलछ र्ोजना लववरण अध्र्वलिक राख्ने, 

 सम्झौता अनसुार र्ोजना सम्पन्न गना तरताकेता गने , 

 र्ोजना संचािनमा लववाद एवं समस्र्ा उत्पन्न भएमा सोको जानकारी कार्ाािर् 

प्रमखुिाई गने गराउने, 

 र्ोजनासँग सम्बलन्ित पत्रहरु मन्त्रािर् वा सम्बलन्ित कार्ाािर्मा पठाउने, 

 र्ोजनाको लकस्ता लनकासाको िालग लटप्पणी तर्ार गरी पेश गने,  

 सम्पन्न र्ोजनाको जाँच पास गरी फरफारकको िालग पेश गने , 

 र्ोजनाको मालसक,चौमालसक र वालर्ाक प्रगलत लववरण तर्ार पाने, 

 कार्ाािर् प्रमखुको लनदशेन बमोलजम अन्र् कार्ा गने । 

 

आ.िे.प.अलिकृत 

श्री भपूाि कुमार 

सेन्दाङ÷खररदार श्री 

तिुसा लनरौिा 

पूवावधार नवकास 

 था वा ावरण 

व्यवस्थापन 

शाखा 

 

 स्वीकृत र्ोजनाहरुको समर्मै सभे, लडजाइन तथा िगत इलष्टमेट तर्ार गने  

 लजल्िाको स्वीकृत दर रेटिाई आिार मानी िगत इलष्टमेट तर्ार गने 

 र्ोजनाहरुको नापी लकताब,रलनङ्ग लबि,मलू्र्ाङ्कन , कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार 

गरी पेश गने  

 संचालित र्ोजनाहरुको समर्-समर्मा स्थिगत अनगुमन गने 

 ई. लमिन लगरी 

तथा सम्बलन्ित 

प्रालवलिक साइट 

इन्चाजाहरु 



56 
 

(क) सडक तथा 

अन्र् पूवािार 

लवकास उपशाखा 

 सम्झौता अनसुार र्ोजनाको गणुस्तर कार्मा गरी समर्मै सम्पन्न गना तारताकेता 

गने 

 र्ोजना संचािनमा लववाद एवम ्समस्र्ा उत्पन्न भएमा सोको जानकारी कार्ाािर् 

प्रमखुिाई गने गारउने, 

 संचालित र्ोजनाहरुको बेग्िा-बेग्िै फाइि खडा गरी लववरण राख्ने , 

 उपभोक्ता सलमलतहरुको अलभमखूीकरण तालिकामा सहर्ोग गने , 

 र्ोजनाको मालसक,र चौमालसक र वालर्ाक प्रगलत लववरण तर्ार पाने, 

 कार्ािर् प्रमखुको लनदशेन बमोलजम अन्र् कार्ा गने । 

 

 

-ख) भवन तथा 

वलस्त लवकास उप 

शाखा 

 घर अलभिेखीकरण सम्बन्िी काम गने, 

 नगरपालिकाबाट घर लनमााण स्वीकृती प्राि गनुा पदाा अपनाउन ुपने कार्ालवलि 

सम्बलन्ित व्र्लक्तिाई जानकारी गराई सो अनरुुप काम गने,   

 घरनक्सा स्वीकृतीका िालग लनवेदन फारम उपिब्ि गराउने,  

 नक्सा पासको लनवेदन दताा गना, 

 घरनक्सा पास दस्तरु चेक गने, 

 प्रमाण हरेी १५ लदने सचूना टास गने गराउने, 

 सजालमन मचुलु्का र प्रालवलिक प्रलतवेदन तर्ार गने, 

 प्रालवलिक प्रलतवेदन सलहत शाखा प्रमुख माफा त कार्ाकारी अलिकृत समक्ष 

स्वीकृतीको िालग पेश गने, 

 स्वीकृत नक्शा वमोलजम कार्ा क्षेत्रमा गई सडक मापदण्ड छुट्र्ाउने, 

 स्वीकृत नक्साको अलभिेख राख्ने, 

 म्र्ाद थप सम्बन्िी लनवेदनमा कारवाही गने, 

 घरनक्साको प्रलतलिपी माग भएमा प्रलतलिपी उपिब्ि गराउने, 

 लनर्मानुसार नक्सा नामसारी गने, 

 लवना ईजाजत घर लनमााण भएको पाईएमा लनमााण कार्ा रोक्काराखी कारवाही 

अगाडी चिाउने, 

 स्वीकृत ईजाजत वमोलजम घर लनमााण भए नभएको जाँच गने, 

 लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र माग भएमा तर्ार पारी पेश गने, 

 अलनर्लमत तररकािे लनमााण भएका पखााि घर िगार्तका संरचनाहको रोक्काको 

िालग अनगुमन गने, 

 नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा घरहरुको नम्वरीङ गरी घर नम्बर लवतरणको व्र्वस्था लमिाउने, 

 घर नक्सा पास भई सकेपलछ सोको िगत राजश्व शाखामा पठाउने, 

 नगर क्षेत्रलभत्रको घरजग्गा प्रमालणत गरी घरवाटोको लसफरीस गने, 

 सडकको वलगाकरण,नामाकरण र लनिाारण भएको मापदण्ड कार्ाान्वर्न गने, 

 मापदण्द पररमाजान र थप लनिाारण गनुापने भएमा कार्ाकारी अलिकृत माफा त नगर 

कार्ापालिकामा पेश गने , 

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमााण सम्बन्िी मापदण्डको प्रचार प्रसार गने, 

 भवन लनमााण सम्बन्िी मापदण्डको प्रचार प्रसार गने, 

ई.लमिन लगरी‚  

अलमन गोकणा जैसी 
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 भकुम्प लनरोिक घर लनमााण गराउन प्रर्ास र पहि गने, 

 घर नक्सापास सम्बन्िी संलिर्ारको नाउमा १५ लदने सचूना टाँस गने, 

 सजालमनको प्रलकर्ा परुा गरी भएका फाइिको लड लप सी अनमुलत भने, 

 लड लप सी परु भएका फाइिहरु खोजी गरी लनवेदन िेख्ने, 

 स्थार्ी अनमुलत पत्र तर्ार गने, 

 परुानो घर भत्काउने स्वीकृत तर्ार गने, 

 अनालिकृत रुपमा लनमाणा कार्ा थालिएका संरचनाहरुको रोक्काका िालग पत्रचार 

गने , 

 नक्शापास नवीकरण तर्ार गने, 

 बाझो जग्गा सांि लसमाना लववादमा पत्राचार गरी छिफि गराउने, 

 प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत साथै शाखा प्रमखुद्धारा प्राि अन्र् लनदशेनहरुको 

पािना गने । 

(ग) वातावरण 

सरसफाई तथा 

लवपद व्र्वस्थापन 

उप-शाखा 

 लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी स्वीकृत रालष्ट्रर् तथा प्रदशे स्तरीर् नीलत र्ोजना र 

कार्ाक्रम अनरुुप हुनेगरी नगर लवपद व्र्वस्थापनको नीलत तथा र्ोजना तजुामा गना 

सहर्ोग गने । 

 नगर लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी स्वीकृत र्ोजना तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने । 

 लवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता लवकासमा सहर्ोग 

गने । 

 लवपद प्रलतकार्ा र्ोजना तर्ार गरर कार्ाान्वर्न गने ।  

 लवपदका घटना हुनासाथ खोज उद्दार र राहतका िालग तत्काि सम्बलन्ित 

लनकार्हरुसँग समन्वर् गरी आवश्र्क कामहरु गने । 

 नगरको फोहोरमैिा व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क र्ोजना र कार्ाक्रम तर्ार गना 

नगरपालिकािाई सहर्ोग गने ।  

 वातावरण संरणको िालग आवश्र्क नीलत र्ोजना तथा कार्ाक्रम तर्ार गना 

नगरपालिकािाई सहर्ोग गने । 

ई.लमिन लगरी 

 

लजन्सी उप शाखा 

 प्रत्रे्क शाखा,उपशाखा तथा इकाइबाट स्वीकृत माग फारम अनुसार भई आएको 

लजन्सी सामान मौजात भए उपिब्ि गराउने । मौज्दात नभए आवश्र्क प्रलक्रर्ा परु् र्ाई 

बजारबाट खररद गरी उपिब्ि गराउने , 

 खचा भई जाने लजन्सी सामान र खचा भई नजाने लजन्सी सामानको बेग्िा बेग्िै रलजष्टर 

खडा गने र प्रमालणत गराई अलभिेख राख्ने , 

 खररद गरी वा वस्तगुत सहार्ता वा कुनै पलन प्रकारबाट आएका मािसामान प्राि 

भएको लमलतिे तीन लदन लभत्र आम्दानी बाँध्ने , 

 लजन्सी लनरीक्षण पलुस्तका खडा गरी लनरीक्षण गराउने, मािसामानको सरुक्षा, ममात 

संभार, लििाम लवलक्र, हानी नोक्सान आलद पक्षहरुमा लनरीक्षकबाट प्रलतवेदन प्राि 

गना , 

 कार्ाािर् सामान र लनमााण सामाग्री लनर्मानुसार सोझै, कोटेशन, टेण्डद्धारा आपलूता 

गने कार्ाबाहीका िालग कार्ािर् प्रमुख समक्ष पेश गने र लनणार् भए बमोलजम खररद 

गने, दालखिा गने र लवतरण गने , 

क.अ. बसन्तराज 

सनुवुार 
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 नर्ाँ आलथाक वर्ा सरुु भएको १५ लदन लभत्र अलघल्िो आलथाक वर्ाको लजन्सी 

मौज्दातको लजम्मेवारी साने र सोको वालर्ाक लववरण तर्ार गने र प्रमालणत गराउने , 

 व्र्लक्तगत र सहार्क लजन्सी खाता राख्ने , 

 नगरपालिकाको भौलतक तथा चि अचि सम्पलत्तको अलभिेख राखी सो को सरुक्षा 

एवं ममात संभारको व्र्वस्था लमिाउने , 

 कार्ाािर्िाई  आवश्र्क पने छपाई सम्बन्िी कार्ाको व्र्वस्था गने , 

 नगदी रलसद तथा अन्र् आवश्र्क रलसदहरु छपाई समर्मै उपिब्ि गराउने र सोको 

रेकडा रलसद लनर्न्त्रण खातामा राख्ने , 

 सवारी सािन तथा ढुवानी सािनहरुको ब्िु बकु तथा िग बकु राख्ने र ररन्र्कूो 

ब्र्वस्था लमिाउने, 

 कार्ाािर्िाई आवश्र्क पने घर जग्गा आलद खररद वा भाडामा लिनुपने भएमा 

आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउने , 

 दलैनक खचाहुने सामानहरुको फाराम अनसुार अलभिेख राख्ने , 

 ममात गदाा पलन काम निाग्ने अथवा ममात गना नसलकने सामानहरुको लििामका िालग 

आवश्र्क कारबाही चिाउने , 

 रालष्ट्रर् चाडपवा तथा लवलभन्न सभा , समारोह, कार्ाक्रमहरुमा आवश्र्क सामाग्रीको 

व्र्वस्था लमिाउने , 

 प्रत्रे्क शाखा,उपशाखा तथा ईकाइहरुई आवश्र्क लजन्सी सामानको िगत संकिन 

गरी आगामी आलथाक बर्ाको बजेटमा सामवेश गना पेश गने , 

 प्रत्रे्क शाख,उपशाखा र इकाइहरुमा रहकेा लजन्सी मािसामानको अलभिेख ठीक 

दरुुस्त राख्ने , 

 कार्ाािर्मा लफताा नआउने गरी लनकासा भएको सामानको हस्तान्तरण सम्बन्िी कार्ा 

गने , 

 लजन्सी सामान खरीद भई लवि भकु्तानी गदाा आवश्र्क कागजपत्र समेत संिग्न गरी 

आलथाक प्रशासन शाखामा पठाउने , 

 कार्ाािर् प्रमखुिे प्रत्र्ार्ोजन गरेका एवं िाए अह्यएका अन्र् कार्ाहरु गने । 

 

 

सचूना तथा 

अलभिेख शाखा 

 सचूान संकिन र संग्रह गरी सोको अलभिेख व्र्वस्थापन गने , 

  सचूना शाखामा रहकेा सचूनाहरु कसैिे माग गरेको बखत लनर्मानसुार प्रदान गने, 

 शाखाहरुबाट आर्का मालसक कार्ा प्रगलत लववरण तर्ार गरी त्र्सको अलभिेख 

राख्ने , 

 प्रकालशत शाखागत कार्ा प्रगलत पसु्तक तथा बिेुलटन एवं पत्र पलत्रका पसु्तक 

आलदहरुको अलभिेख राख्ने , 

 इमेि , इन्टरनेट र वेभसाइटको सञ्चािन र सूचनाहरुको अद्यावलिक व्र्वस्था गने , 

 कार्ाािर्मा आउने पत्रपलत्रकाहरु सचूनाशाखा माफा त लिने व्र्वस्था गने र 

आवश्र्कता अनसुार ग्राहक बन्ने ब्र्वस्था लमिाउने, 

 कार्ाािर्बाट प्रवाह गररने लवलभन्न लकलसमका सचूनाहरु  सचूना शाखा माफा त प्रवाह 

गने , 

आ.िे.प.अ. 

भपूािकुमार सेन्दाङ 

/ क.अ. बसन्तराज 

सनुवुार 
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 कार्ाािर्बाट गररने लनणार्, नीलत तथा कार्ाक्रम, र्ोजना, तथर्ाङक, कार्ाप्रगलत 

लववरण , बिेुलटन, ब्रोशर, नागररक वडापत्र तथा अन्र् त्र्स्ता जानकारी तथा सचूना 

संकिन लवशे्लर्ण प्रकाशन र लवतरण गने , 

 र्ोजना तजुामा अनगुमन र मलु्र्ाङ्कनको िालग आवश्र्क सचूना संकिन, लवशे्लर्ण, 

प्रकाशन र लवतरण गने , 

 नगरपालिका र सरोकारवािाहरुको आलथाक तथा प्रलवलिक सहर्ोगमा 

नगरपालिकाको प्रालथमक तथर्ाङ्क संकिन गरी प्रोिन गने र लवलभन्न लवर्र्गत 

कार्ािर् सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाहरुबाट प्राि हुने तथर्ांकिाई समेत 

व्र्वलस्थत गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने,  

 र्स शाखािे नगरको वस्तगुत लववरण , क्षेत्रगत लवशे्लर्ण प्रलतवेदन ,लवलत्तर् लवशे्लर्, 

संस्थागत प्रलतवेदन , लवकास बिेुलटन र नगर समाचार ब्रोसरहरुको प्रकाशन िगार्त 

सोको अध्र्ावलिक गने र सरोकार वािाहरुिई उिपब्ि गराउने , 

 केन्रबाट उपिब्ि प्रकाशनहरु, प्रलतवेदन, सचूना तथा तथर्ांक र लवलभन्न प्रकाशनहरु 

लनिाारण गरेको मलू्र्मा सशलु्क लवतरण गने , 

 नगरपालिकािे गरेको सफि कार्ा  -Best Practices_ को प्रकासन तथा प्रसार गने 

, 

 आलथाक लनर्लमतता तथा कार्ा सम्पादन लस्थलत झल्काउने गरी तिुनात्मक लववरण 

लनर्लमत रुपमा प्रकालशत गने , 

 कार्ाािर्को सचूना प्रवाह गना सचूना अलिकारीको रुपमा काम गने, 

 शाखािाई सक्षम र लदगो बनाउन आवश्र्कता अनसुार परामाशदाताको सहर्ोग लिने 

, 

 सचूना केन्रिाई एलककृत सचूना केन्रको रुपमा लवकास गना आवस्र्क काम गने , 

 कार्ािर्बाट तोलकएको अन्र् कार्ाहरु  गने । 

 

 

लशक्षा, र्ुवा तथा 

खेिकुद लवकास 

शाखा 

  -क)  नशक्ा सम्बन्धी कायव  

 प्रारलम्भक बाि लशक्षा तथा लवद्यािर् लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खिुा तथा 

वैकलल्पक लशक्षा, (गरुुकुि, मदरस ,गमु्बा आलद) लनरन्तर लसकाइ तथा लबशेर् लशक्षा 

सम्बन्िी नीलत, काननू,  मापदण्ड र र्ोजनाको लनमााण, कार्ाान्वर्न र लनर्मन गने , 

 प्रालवलिक लशक्षा तथा व्र्ावसालर्क तालिमको र्ोजनाको लनमााण,  कार्ान्वर्न र 

लनर्मन गने , 

 पाठ्र्क्रम र पाठ्र्सामग्रीको लवतरण तथा कार्ाान्वर् गने , 

 लवद्यािर् लशक्षक तथा कमाचारी व्र्वस्थापन गने , 

 शैलक्षक पूवािार लनमााण र ममात सम्भार र्ोजना कार्ान्वर्न गने, 

 लवद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोजन तथा लनर्मन गने , 

 आिारभतू तह  कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन गने , 

 लवद्याथी लसकाइ उपिलब्िको परीक्षण र व्र्वस्थापन गने , 

 लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवलृत्तको व्र्वस्थापन गने , 

 शैलक्षक परामशा सेवाको अनमुलत तथा लनर्मन गने, 

 स्थालनर्स्तरको शैलक्षक ज्ञान सीप र प्रलवलिको संरक्षण प्रवद्धान र स्तरीकरण गने , 

लशक्षा अलिकृत 

प्रकाश 

पौडेि/प्रा.स. 

लत्रलवक्रम आङ्बो 
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 माध्र्लमक तहसम्मको शैलक्षक कर्ााक्रमको समन्वर् र लनर्मन गने , 

 पसु्तकािर् एवं पत्रपलत्रका व्र्वस्थापन गने , 

 स्थानीर् पसु्तकाि, वाचनािर् तथा सामदुालर्क अध्र्र्न केन्र व्र्वस्था गने , 

 शौलक्षक तथर्ाङक अद्यावलिक तथा बर््वस्थापन गने, 

 समर् समर्मा लवद्यािर्को अनगुमन तथा लनररक्षण गने,  

 लशक्षा सम्बन्िी कार्ाक्रम तथा र्ोजनाहरुको कार्ाान्वर्न गने,  

 पसु्तकािर्, संग्रहािर्, अलभिेखार्त सम्बन्िी नीलत, काननु तथा मापदण्डको 

कार्ान्वर्न गने, 

 मानव संशािनको आवश्र्कता प्रक्षेपण तथा शौलक्षक र्ोजना लनमााण र कार्ान्वर्न 

गने, 

 लवद्यािर् तहको लशक्षकको सेवा शता ,र्ोग्र्ता क्षमता र लशक्षक व्र्स्थावपनको 

लनर्मन गने,  

 कार्ाािर् प्रमखुको लनदशेनमा अन्र् काम गने । 

-v)  खेलकुद सम्बन्धी कायव 

 स्थानीर्स्तरमा खेिकुद प्रशासन संचािन तथा संघ संस्थाको लनर्मन र समन्वर् गने 

, 

 खेिकुद संरचनाको पूवाािार लनमााण, संचािन र लवकास गने, 

 खेिकुदको लवकास र प्रवद्धान गने , 

 खेिकुद प्रलतर्ोलगता आर्ोजना र सहभागीता गने , 

 अलतररक्त लक्रर्ाकिापहरु आर्ोजना र संचािन गने । 

 

 

स्वास्थर् तथा 

सामालजक लवकास 

शाखा 

     -क)  आधारिू  स्वास्थ्य  था सरसफाई सम्बन्धी कायव 

 आिारभतू स्वास्थर् र सरसफई सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड र र्ोजनाको लनमााण, 

कार्ान्वर्न तथा लनर्मन गने , 

 रालष्टर् तथा प्रदेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोलजम स्थानीर्स्तरको स्वास्थर् सम्बन्िी 

िक्ष्र् र गणुस्तर लनिाारण गने,  

 रालष्ट्रर् र प्रदलेशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नलसाङ होम, लनदान केन्र तथा 

अन्र् स्वास्थर् संस्थाहरुको लक्िलनक दताा, सञ्चािन, अनमुलत र लनर्मन गने , 

 आिारभतू स्वास्थर् सेवाको सञ्चािन र प्रवद्धान गने , 

 अस्पताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चिन गने , 

 स्वास्थर् सेवा सम्बन्िी भौलतक पवूािार लवकास तथा व्र्वस्थापन गने,  

 सरसफाई सचेतनाको अलभवलृद्ध गने गराउने , 

 रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीर् र शहरी स्वस्थर् सेवा, और्लि पसि सञ्चािन र 

लनर्मन गने , 

 और्लिजन्र् वनस्पलत जटीबटुी र अन्र् और्लिजन्र् पसि सञ्चािन र लनर्न गने,  

 स्वास्थर् बीमा िगार्तका सामालजक सरुक्षा कार्ाक्रमको व्र्वस्थापनामा सहर्ोग 

गने,  

जनस्वास्थर् 

नीररक्षक मञ्ज ु

गरुुङ 
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 और्लि तथा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरुको न्र्ूनतम मलू्र् लनिाारण र लनर्मन गने,  

 और्लिको उलचत प्रर्ोग र सकू्ष्मजीव लनरोि न्र्ूनतम मलू्र् लनिाारण र लनर्मन गने,  

 और्लि र स्वास्थर् उपकरणको खरीद भण्डारण र लवतरण गने , 

 स्वास्थर् सचूना प्रणािीको व्र्वस्थापन गने , 

 जनस्वास्थर् लनगरानी -पलब्िक हले्थ सभिेेन्स) सम्बन्िी कार्ा गने , 

 प्रवद्धानात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक,  पनुस्थापनात्मक र प्र्ालिएलटभ 

स्वास्थर् सेवको सञ्चािन गने , 

 स्वास्थ जीवनशैिी, पोर्ण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्स, स्वास्थर् वतृ्तको पिना, 

पञ्चकमा िगार्तका जनस्वस्थर् सेवाको प्रवद्धान गने , 

 जनुोलटक र कीटजन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन गने , 

 सलुता, मलदरा र िाग ूपदाथाजन्र् वस्तकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रण तथा सचेतना अलभवलृद्ध गने 

, 

 लनर्लमत रुपमा खोप लक्िलनक संचािन गने , 

 गाउघर लक्िलनक संचािन गने, 

 पाररवार लनर्ोजन स्थार्ी परामशा,अस्थार्ी समालग्र लवतरण गने ,  

 प्रथालमक उपचार , झाडा पखािा, लनमोलनर्ा जस्ता सरुवा रोगहरुको  न्र्लूनकरण गना 

पहि गने, 

 गभावती मलहिाको स्वास्थर् परीक्षण गने , 

 पोर्ण लस्थलतको जानकारी लिई आवश्र्क सल्िाह लदने , 

 गहृ प्रसलुत सेवा उपिब्ि गराउने , 

 मलहिा स्वास्थर् स्वरं्सेलवकाहरुको मालसक बैठकको व्र्वस्था गने, 

 स्वास्थर् सम्बन्िी रालष्ट्रर् कार्ाक्रमहरुमा आवश्र्क सहर्ोग गने, 

 क्षर्रोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्िी जनचेतना कार्ाक्रम तथा स्वास्थर् लशक्षा कार्ाक्रम 

संचािन गने , 

 सरुलक्षत माततृ्व र प्रजनन स्वास्थर् सम्बन्िी जनचेतना मिुक कार्ाक्रम संचािन गने 

, 

 मालसक प्रलतवेदन तर्ार गरी सो उपर सलमक्षा सलहत लजल्िा स्वास्थर् कार्ाािर्मा 

पठाउने , 

 खाद्य परीक्षण गरी नगरवासीको स्वास्थर् लस्थलतमा सिुार , 

 स्वास्थर् सम्बन्िी तथर्ाङक तथा लववरणको अलभिेख राख्ने , 

 नगरमा स्वास्थर् सेवा उपिब्ि गराउने सरकारी, गैर सरकारी लनकार्,  संघसंस्था तथा 

लनलजक्षेत्त समेतको रेकडा अद्यावलिक रुपमा राख्ने व्र्ावस्था गने , 

 नगरवासीिाई आवश्र्क प्रलतकारात्मक तथा लनरोिात्मक स्वास्थर् सेवा सलुविा 

उपिब्ि , गराउन सम्बलन्ित लनकार्को सहर्ोगमा र्ोजनाहरु तर्ार गरी 

कार्ाान्वर्नमा पहि गने , 

 खाद्यगणुस्तर  लनिाारण सम्बन्िी कार्ामा लनलज क्षेत्रसंग सहकार्ा गरी गुणस्तरको 

जनकारी एवं चेतना नगरवासीमा लदने व्र्वस्था लमिाउने , 

 जनस्वास्थर्को बारेमा नगरवासीिाई  जानकारी लदई महामारी लनर्न्त्रणमा सहकार्ा 

गने , 
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 वातावरण तथा सरसफाई व्र्वस्थापनको बजेट सलहतको वालर्ाक कार्ाक्रम तर्ारीमा 

कार्ाािर्िाई सहर्ोग गने , 

 सडेगिेको बासी फिफुि, रोगी  वा लनर्ेलित जीव जन्तकुो मास ुर गणुस्तर लवलहन 

खाद्य पदाथाको लवक्री लवतरणमा रोग िगाउन आवश्र्क नीलत तर्ार गरी कार्ाान्र्वन 

गने व्र्ावस्था लमिाउने , 

 नगरवासी ( उपभोक्त्ता,उद्योगी,व्र्ावसार्ी तथा व्र्ापारी ) हरुिाई खाद्य पदाथा तथा 

और्िीको प्रर्ोग सम्बन्िी सचेतना कार्ाक्रम संचािन गने , 

 कार्ाािर्  प्रमखुिे तोकेको कार्ाािर्सग सम्बलन्ित अन्र् कार्ा गने । 

मनहला 

बालबानलका‚ 

सामानिक 

सरुक्ा  था 

पनञ्िकरण 

उपशाखा 

     (ख) सामानिक सरुक्ा  था पनञ्िकरण सम्बन्धी कामः 

 जेष्ठ नागररक,असाहार् लविवा,दलित बािबालिका तथा अपाङगको रेकडा राख्ने र 

अद्यावलिक गने , 

 जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ता पररचर् पत्र लवतरण गने , 

 जेष्ठ नागररक‚ मलहिा‚ बािबालिका‚ दलित‚ अपाङ्ग भएका व्र्क्त तथा आलदवासी 

जनजालतहरुका िालग नगरपालिकाबाट तर्ार भएको कार्ाक्रम तथा बजेटको 

कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग गने तथा र्स्ता कार्ाक्रमहरुको अनगुमन तथा प्रलतवेदन तर्ार 

गने । 

 व्र्ालक्त्तगत घटना दताा सम्बन्िी प्राि अलभिेख सरुलक्षत एवम् व्र्ावलस्थत गरी राख्ने 

, 

 व्र्ालक्त्तगत घटना दताा सम्बन्िी प्राि राजश्व बझुी बैंक दालखिा गने र राजस्वको 

मास्केवारी सम्बलन्ित लनकार्मा पठाउने , 

 दताा रेकडा स्वीकृत ढाँचाको फराममा उतार गरी समर्मै सम्बलन्ित लनकार्मा पठाउने 

, 

 पंजीकरण सम्बन्िी स्पष्ट गनुा पने लवर्र्को हकमा आदशे प्राि गरी सम्बलन्ित स्थानीर् 

पंलजकालिकारीहरुिाई समस्र्ा समािान गना सहर्ोग गने , 

 नगरपालिकाहरुका िालग घटना दताा फारमहरु उपिब्ि गराउने , 

 घटना दताावाट प्राि राजस्वको आन्तररक तथा अलन्तम िेखा पररक्षण गराउने , 

 सामालजक सरुक्षा रकम लनकासा माग गने र लवतरणका िालग सम्बलन्ित वडा 

सलचवहरुिाई उपिब्ि गराउने , 

 समालजक सरुक्षाको रकम लवतरण भएको अलभिेख तर्ार गरी सम्बलन्ित लनकार्मा 

प्रलतवेदन तर्ार पाने, 

 घटना दताा र समालजक सरुक्षाको मालसक,चौमालसक तथा बालर्ाक प्रलतवेदन तर्ार गरी 

सम्बलन्ित लनकार्मा र्था समर्मा प्रलतवेदन  पठाउने । 

 

मलहिा लवकास 

नीररक्षक सीता 

गरुुङ/स.म.लव.लन.लब

मिा एके्तन लिम्ब ु। 

एम.आई.एस.अपरेट

र पावाता परुी/लफल्ड 

सहार्क जापान 

मादने 

 

आलथाक लवकास 

शाखा 

 

 

 कृलर् तथा कृलर्जन्र् जैलवक लवलविता र जैलवक प्रलवलि सम्बन्िी नीलत, कानुन 

बमोलजम कार्ा सम्पादन गने , 

 कृर्क समहु गठन, दताा , नवीकरण र लनर्मन गने, 

 कृलर् तथा पशपंुक्षी ब्र्वसार्÷फामा दताा, नवीकरण / लनodg गने, 

 कृलर् तथा पशपंुक्षी ब्र्वसार्÷फामा नामसारी तथा ठाउँसारी गने, 

 कृलर् तथा पशपंुक्षी ब्र्वसार्÷फामा खारेजी सम्बन्िी काम गने, 

अलिकृत छैटौं 

लदपेन्र भट्टराई/ 

ना.प्रा.स.लदपक 

भण्डारी 
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 कृलर् सम्वन्िी स्वीकृत र्ोजना तथा कर्ाक्रमहरुको कार्ाान्वर्न तथा अनगुमन गने , 

 रसार्लनक मि लवके्रताको छनौट र इजाजत लदने तथा मि खररद लवक्री कार्ाको 

अनगुमन र लनर्मन गने , 

 स्वास्थर् तथा स्वच्छ मास ुलवलक्र लवतरणको िालग बजार लनर्मन, अनगुमन र 

ब्र्वस्थापन गने , 

 कृलर्, मत्स्र् र पशपुन्छीजन्र् माहमारी लनर्न्त्रण गरन् आवश्र्क पहि गने, 

 पश ुकृलतम गभाािान सेवा प्रवाह गने, 

 पश ुउपचार, बन्ध्र्ाकरण तथा प्रर्ोगशािा सेवा प्रवाह गने, 

 सहकारी संस्था दताा तथा लनर्मन गने, 

 सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत लवकास सम्बन्िी कार्ाक्रमहरु तजुामा र कार्ाान्वर्न 

गने, 

 कृलर् ब्र्वसार्ीको िालग प्रालवलिक सेवा उपिब्ि गराउने, 

 साना तथा घरेिु उद्योगहरुको स्थापना र लवकासका िालग आवस्र्क नीलत तथा 

कार्ाक्रम तजुामा गने, 

 नगरस्तरीर् पर्ाटन र्ोजना तथा कार्ाक्रम तर्ार गरी कार्ाान्वर्न गने, 

 िघ ुउद्यमी सजृनाका िालग अवस्र्क नीलत तथा कार्ाक्रम तर्ार गने, 

 कार्ाािर् प्रमखु लनदशेनमा अन्र् काम गने । 

 

काननु शाखा  संलघर् लविेर्क, अध्र्ादशे,लनर्म,आदशे तथा नेपाि सरकारवाट जारर हुने 

लनदलेशका, कार्ाालवलिको आिारमा न्र्ालर्क कार्ा सम्पादन गने , 

 काननुी परामशा लदने, 

 न्र्ार्मा पहुचँ, लनशलु्क कननुी सहार्ता, लववाद समािानका वैकलल्पक उपार् र 

मेिलमिाप गने, 

 आिारभतू मानव अलिकारको  संरक्षण,  नागररक सव्ातन्त्रताको रक्षा तथा प्रबिान 

सम्बन्िी कार्ा गने , 

 न्र्ालर्क र अिा न्र्ालर्क लनकार्िे गरेको फैसिा  कार्ाान्वर्न गने , 

 ऐन, अध्र्ादशे, लनर्म, गठन आदशे आलद सम्वन्िमा अध्र्र्न अनशुान्िान गने तथा 

नर्ाँ ऐन लनमााण गनुापने भएमा सो सम्बन्िमा परामशा उपिब्ि गराउने , 

 अपराि तथा र्ातना लपलडतको पुन:स्थापना र क्षलतपलुता सम्बन्िी काम गने , 

 राजपत्र  सम्पादन तथा प्रकाशन  तथा लवतरण सम्बन्िी कार्ा गने , 

 काननु प्रमालणकरणका िालग पठाउन ुपवुा गनुापने सम्पादन सम्बन्िी कार्ा गने , 

 काननु एलककरण र संलहताकरण सम्बन्िी कार्ा गने , 

 नगरसभामा पेश हुने लविेर्क तजुामा सम्बन्िी कार्ा गने, 

 काननुसंग सम्बलित अन्र् कार्ाहरु गने , 

 कार्ाािर् प्रमखुको लनदशेनमा अन्र्  काम गने । 

 

स.िे.पा.भोिानाथ 

लसग्दिे 

आन्तररक िेखा 

पररक्षण इकाई 

 आलथाक कारोबार प्रचलित ऐन, लनर्म तथा कार्ापालिकाको नीलत लनणार् अनसुार 

खचा भए नभएको जाँच गने , 
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 मालसक वा त्रैमालसक रुपमा नगरपालिकाको  आम्दानी तथा खचाको सम्बलन्ित 

खाताहरुको परीक्षण गरी सोको लिलखत प्रलतवेदन प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत समक्ष 

पेश गने, 

 ऐन लनर्म तोकेबमोलजम पेश्की वा भकू्त्तानी लददँा ररत पगुेको नपगुेको सम्बन्िमा 

आन्तररक िेखा परीक्षण गने , 

 आन्तररक िेखा परीक्षणवाट दलेखएको  वेरुजहुरुको लववरण तर्ार गरी आलथाक 

प्रशासन शाखािाई उपिब्ि गराउने , 

 वडा सलमलतको कार्ाािर्वाट भए गरेका आलथाक कारोवारहरुको वालर्ाक आन्तररक 

िेखा परीक्षण गन े, 

 लवद्यािर्हरुको अलन्तम िेखा पररक्षण गराउन िेखा परीक्षकको छनौटमा रार्  सझुाव 

लदइ सहर्ोग गने,  

 अलन्तम िेखा परीक्षण गराउन आवश्र्क कागजपत्र तथा सुचना जटुाई सहर्ोग गने,  

  नगरसभाको वैठकमा िेखा पररक्षणको प्रलतवेदन पेश गने तथा लजज्ञासा समािान 

गरन् सहर्ोग गने , 

 नगरपालिकाको  िेखा सलमलतको सदस्र् सलचवको रुपमा काम गने,  

 िेखा सलमलतको बैठकको िालग लनदशेनसुार पत्र तर्ार गने र एजेण्डा सलहत 

सदस्र्हरुिाई वैठकको जानकारी गराउने , 

 िेखा सलमलतको बैठक संचािनको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउने , 

 िेखा सलमलतको लनणार् िेख्ने माईन्र्ुट सरुलक्षत राख्ने र लनणार् उतार गरी सम्बलन्ित 

लनकार्ािाई जानकारी लदने , 

 िेखा सलमलतको लनणार् कार्ाान्वर्न गना गराउन आवश्र्क सहर्ोगर पहि गने , 

 िेखा सलमलतिे नगरसभामा पेश पने वालर्ाक प्रलतवेदन मस्र्ौदामा तर्ार गना सहर्ोग 

गने । 

 

स्वरोजगार शाखा  नगरपालिका लभत्र रहकेा वेरोजगार व्र्लक्तको तथर्ाङ्क संकिन तथा लवशे्लण गरी 

वेरोजगारको सूची अद्यावलिक गने । 

 सलूचकृत वेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई पररचर्पत्र लवतरण गने । 

 नगरपालिका लभत्र उपिब्ि रोजगाररका अवसरहरुको पलहचन गरी सोको सचूना 

प्रवाह गने । 

 रोजगाररको सम्भाव्र् लस्थलतको लवशे्लर्ण गरी रोजगाररको तथर्ाङ्क सङ्किन गने‚ 

रोजगार नक्साङ्कन गने  र रोजगाररको अवसरको अलभिेखाङ्कन गने । 

 रोजगारदाताको िालग श्रलमकको उपिब्िताको सम्भाव्र् जानकारी लदने । 

 रोजगारदाताबाट माग भए बमोलजम सलूचकृत वेरोजगार व्र्लक्तिाई रोजगाररको िालग 

काममा जान सलूचकृत गने । 

 रोजगारी सम्बन्िी लगलतलवलिहरुको लनर्लमत अविोकन‚ मलू्र्ाङ्कन र अनुगमन गरी 

प्रलतवेदन तर्ार गने । 

 आफ्नो काम कार्ावालहको बारेमा लनर्लमत रुपमा कार्ाािर् प्रमखु माफा त 

कार्ापालिकामा प्रगलत पेश गने । 

रोजगार संर्ोजक 

सररता लिङ्दने  

 कायावलय सहयोगीहरुको कायवनववरण   



65 
 

 दलैनक रुपिे कार्ाािर्को सरसफाई गने, 

 दलैनक रुपिे शाखाहरुमा खानेपानीको ब्र्वस्थापन गने , 

 कार्ाािर्का फार्ि, कागजपत्र तथा सामान ओसार पसारमा सहर्ोग गने, 

 शाखामा रहकेो कमाचारीहरुिे कार्ािर्संग सम्बलन्ित िाए  अह्राएका काम गने,  

 कार्ाािर्को सम्पलत संरक्षणमा सहर्ोग गने,  

 नगरको सबु्र्स्था कार्म गना नगरपालिकाको चि, अचि सम्पत्ती, भवन, जग्गा, 

पाका  मेलशन उपकरण आलदको सुरक्षा गने,  

 नगरपालिकामा हुने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा तथा चाडपवाको व्र्ावस्थापनमा 

सहर्ोग गने । 

नगरप्रहरीको कायवनववरण 

 स्थानीर् बजार तथा पालका ङ स्थिको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने , 

 नगरप्रहरी सम्बन्िी कार्ापालिकािे तोके बमोलजमका लनलत, र्ोजना , कार्ाक्रम 

कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग गने,  

 कार्ाािर् पररसर, सावाजालनक ऐिानी तथा पती जग्गा, सावाजालनक भवन तथा  

भौलतक पुवाािारको संरक्षण र सुरक्षामा सहर्ोग गने , 

 लवपत तथा माहामारी भएमा उद्धार तथा राहातको िालग तरुुन्त खलट जाने , 

 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दलैनक उत्पादन हुने फोहोर मैिा लनिााररत समर् र स्थानमा 

राख्न िगाउने । सो बमोलजम नगने वा सावाजालनक स्थानमा जथाभावी फोहोर गनेिाई 

काननु बमोलजम कारवाहीका िालग पेश गने,  

 सावाजालनक जग्गा बाटो, मठ,मलन्दर ,ढि, नािा, चोक, पोखरी लमची कसैिे घर, 

कम्पाउण्ड, टहरा वा त्र्स्ता अन्र्  लनमााण कार्ा गरेको अथवा व्र्ालत्तगत रुपिे 

उपभोग गरेको छ छैन  लनररक्षणगने ।  लनरीक्षण गदाा र्सरी लनमााण गरेको कार्ा रोक्का 

गररी सम्बलन्ित वडा कार्ाािर् भलूम व्र्ावस्थापन शाखामा जानकारी गराई भत्काउन 

िगाई िागेको खचा असिु उपर गने , 

 स्वस्थर्का िालग हालनकारक भइसकेका  तथा  सडेगिेका खाद्य पदाथा 

लवलक्रलवतरणमा रोक िगाउने , 

 ईजाजत लबना पेशा व्र्ावसार् गरेको फेिा परेमा उक्त पेशा व्र्ावसार् दताा/नवीकरण 

गना िगाउने , 

 नगरपालिका क्षेत्र लभत्ते िेखन, पोि व्र्ानर, क्रस व्र्ानर र लवज्ञापन  प्रचार प्रसार 

सामाग्री तथा पोष्टर  टास्ने कार्ामा पणुा तर्ा प्रलतवन्ि िगाउने , 

 नगरपालिकािे संचािन गने वा भाग लिने सभा सम्मेिन, तालिम, अभ्र्ास आदी 

जस्ता कार्ाक्रममा नगरपालिकाको तफा वाट लनदशेन भए बमोलजम सहभागी हुने ,  

 नगरपालिका मातहतका शाखा शाखा अन्तगातका तोलकए बमोलजम कार्ा गने , 

 नगरपालिका अन्तगातका शाखा तथा आर्ोजनाबाट कार्ाान्वर्नका िालग प्राि 

भएका आदशे तथा लनदशेन कार्ाान्वर्न गरी सोको लववरण तोलकएको समर्लभत्र 

उपिब्ि गराउने , 

 सडक पेटी अलतक्रमण गरी ब्र्पार वा मािसामान राखी बेचलबखन गरेकोमा सो  

हटाउने, 

 अनलिकृत क्षेत्रालिकार लभत्र वा कुनै सवाजालनक स्थानमा लनमााण समाग्री राखी त्र्स्तो 

सडकको दरुावस्था बनउने वा आवागमनमा अवरोि गनेिाई तत्काि समाग्री हटाउन 

िगाउने , 
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 कार्ाािर्  प्रखमुकव लनदशेन बमोलजम अन्र् काम गने । 

 

 

६. सेवा प्राि गना िाग्ने दस्तर र अविीेः नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवाहरुको िालग िाग्ने समर् र दस्तरु मालथक क्र.सं.४ अनसुारको 

नागररक वडापत्रमान ैउल्िेख गररएको छ ।  

७. लनणार् गने प्रलक्रर्ा र अलिकारेः आम जनतामा प्रभाह हुन े सेवा र सलुविाहरुको लनणार् लवशेर्त दईु  र्ा तीन चरणमा हुन े गदाछ । 

सेवाग्रालहिे आवश्र्क प्रमाण कागजातहरु कार्ाािर्मा पेश गरेपलछ सम्बलन्ित शाखामा शाखाबाट त्र्सको सरुु कार्ावालह अगालड 

बढाइन्छ अलिकार प्रत्र्ार्ोजन भएका लवर्र्हरुमा शाखा प्रमखुहरुबाटै सेवा प्रभाहको लनणार् हुन ेगदाछ भने अलिकार प्रत्र्ार्ोजन 

नगररएका लवर्र्हरुमा लनणार्का िालग प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत समक्ष लनणार्का िालग पेश गररन्छ र लनजबाट लनणार् भए पलछ सेवा 

प्रभाह गररन्छ ।  

८. लनणार् उपर उजरुी सनु्ने अलिकारीेः शाखा प्रमखु स्तरबाट गररएका लनणार्हरुको उजरुी सनु्ने अलिकारी प्रमखु प्रशासकीर् अलिकारी 

रहन्छन भन ेप्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतबाट भएका लनणार्हरुको उजरुी सनु्ने अलिकारी नगर प्रमखु रहनछे ।  

९. सम्पादन गरेको कामको लववरणेः फुङलिङ नगरपालिकािे गत आ.ब.०७८।०७९ मा सम्पादन गरेका कामको प्रगलत लववरण लनम्न 

अनसुार रहकेो छ ।  

लनम्नेः 

(क) भौलतक प्रगलत 

क्र.

स.ं 

योिनाको 

प्रकृन  

िौन क प्रगन  

िम्मा इकाई 

१ नं. २ नं. ३ नं. ४ नं. ५ नं. ६ नं. ७ नं. ८ नं. ९ नं. 
१० 

नं. 

११ 

नं. 

१. सडक आर 

लसलस ढिान 

० ० ० ६५ १०५ ८२ १ ० ० ० ० २५३ लमटर 

२. सडक ट्र्ाक 

ओपन  

0 0.26 1 0.2 0 0.8 0 1.62 1.5 3 4.8 13.18 लक.लम 

३. सडक स्तरोन्नती 1.88 5.4 3.5 0.5 0 0.5 2 7 

.02 

4 1.84 0.15 26.79 लक.लम 

४. पद मागा लनमााण 580 55 520

0 

435 93 100

0 

147

2 

20 624

0 

359 350 1584

0 

लमटर 

५.               

६. खानपेानी सेवा 

लवस्तार 

20 0 48 2 3 18 0 2 5 66 35 199 वटा 

७. खोल्सी 

लनर्न्त्रण 

0 1 0 4 3 6 2 0 1 0 2 19 वटा 

८. सामदुालर्क 

भवन लनमााण 

तथा ममात 

0 1 1 3 1 2 3 0 2 1 0 14 वटा 
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९ खोप केन्र 

लनमााण तथा 

ममात 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 वटा 

१० खेि मदैान 

लनमााण तथा 

स्तरोन्नती 

1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 11 वटा 

११ सडक बलत्त 

जडान 

0 1 4 3 1 1 0 1 0 0 0 11 वटा 

१२ खानपेानी पाइप 

खररद 

555

5 

550

0 

390

0 

0 0 450

0 

0 0 870

0 

440

0 

455

0 

3710

5 

लमटर 

१३ सडक कजव े

लनमााण 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 वटा 

१४ शौचािर् 

लनमााण 

0 0 0 0 1 4 0 1 4 1 0 11 वटा 

१५ कल्भटा लनमााण 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 वटा 

१६ लवद्यािर् भवन 

लनमााण तथा 

ममात 

4 1 2 1 1 4 1 3 4 1 0 22 वटा 

१७ ग्र्ालवन तथा 

मेसनरी वाि 

लनमााण 

1 2 5 4 1 5 1 3 6 1 6 35 वटा 

१८ मलन्दर 

कम्पाउण्ड तथा 

वाि लनमााण 

0 2 0 2 3 3 4 3 2 1 0 20 वटा 

१९ लसचाई सलुवि 

लवस्तार 

1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 2 8 वटा 

२० सबै लकलसमको 

तालिम 

1 3 1 5 2 1 0 0 0 0 0 13 वटा 

२१  नगरबाट 

संचालित 

तालिम 

           9 वटा 
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            (ख) नवनिय प्रगन  

आ.व. : २०७८/७९  अविी :  २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२  

लस.नं. 

स्रोत समूह 
बजेटको 

स्रोत/तह 
स्रोत लवलि 

आर् 

अनमुान 

सलञ्चत 

कोर् 
बजेट खचा 

आम्दानी चािु पूँजीगत  लवत्तीर्  जम्मा चािु पूँजीगत  लवत्तीर्  जम्मा 

१ संघीर् सरकार 

नेपाि 

सरकार 

समालनकरण 

अनदुान 

नगद 

अनदुान १६,२०,०० १६,२०,०० २,९९,५० १३,२०,५० ० १६,२०,०० २,४४,९७ १०,९५,७२ ० १३,४०,७० 

२ संघीर् सरकार 

नेपाि 

सरकार 

शसता 

अनदुान  

चािु 

नगद 

अनदुान २६,०४,४८ २४,००,९८ २५,४२,०४ ६२,४४ ० २६,०४,४८ २३,३९,५५ ६१,४२ ० २४,००,९८ 

३ 

संघीर् सरकार 

अन्तररक श्रोत 

नेपाि 

सरकार 

आन्तररक 

ऋण 

शसता 

अनदुान  

चािु नगद ऋण १,३४,१३ ४५,९८ १,३४,१३ ० ० १,३४,१३ ४५,९८ ० ० ४५,९८ 

४ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

लज.लप.ई. 

शसता 

अनदुान  

चािु 

सोिभनाा 

अनदुान 

(बैदेलशक) ४,०० ३,०४ ४,०० ० ० ४,०० ३,०४ ० ० ३,०४ 

५ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

आई लड ए 

शसता 

अनदुान  

चािु 

सोिभनाा 

हुने ऋण 

(बैदेलशक) ७१,७१ ६७,१८ ७१,७१ ० ० ७१,७१ ६७,१८ ० ० ६७,१८ 

६ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

एस.एस. 

लड. लप. 

शसता 

अनदुान  

चािु 

सोिभनाा 

अनदुान 

(बैदेलशक) ३७,०० ३१,६५ ३७,०० ० ० ३७,०० ३१,६५ ० ० ३१,६५ 

 

७ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

र्रुोलपर्न र्ुलनर्न 

शसता 

अनदुान  

चािु 

नगद 

अनदुान 

(बैदेलशक) ८,०० ५,९० ८,०० ० ० ८,०० ५,९० ० ० ५,९० 

८ संघीर् सरकार 

नेपाि 

सरकार 

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत 

नगद 

अनदुान १,५२,५० १,३७,०५ ० १,५२,५० ० १,५२,५० ० १,३७,०५ ० १,३७,०५ 

९ 

संघीर् सरकार 

=> अन्तररक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

आन्तररक 

ऋण 

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत नगद ऋण १,५७,०० १,१२,३५ ० १,५७,०० ० १,५७,०० ० १,१२,३५ ० १,१२,३५ 
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१० 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

आई लड ए 

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत 

सोिभनाा 

हुने ऋण 

(बैदेलशक) २,०० २,०० ० २,०० ० २,०० ० २,०० ० २,०० 

११ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

एस.एस. 

लड. लप. 

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत 

सोिभनाा 

अनदुान 

(बैदेलशक) ७,०० ७,०० ० ७,०० ० ७,०० ० ७,०० ० ७,०० 

१२ 

संघीर् सरकार 

=> बैदेलशक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

एस.एस. 

लड. लप. 

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत 

सोिभनाा 

हुने ऋण 

(बैदेलशक) १,०८,०० १,०८,०० ० १,०८,०० ० १,०८,०० ० १,०८,०० ० १,०८,०० 

१३ 

संघीर् सरकार 

=> अन्तररक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

आन्तररक 

ऋण 

लवरे्श 

अनदुान 

पुँजीगत नगद ऋण १,४९,०० १,१७,६७ ० १,४९,०० ० १,४९,०० ० १,१७,६७ ० १,१७,६७ 

१४ 

संघीर् सरकार 

=> अन्तररक 

श्रोत 

नेपाि 

सरकार => 

आन्तररक 

ऋण 

समपरुक 

अनदुान 

पुँजीगत नगद ऋण १,९५,०० १,९४,३४ ० १,९५,०० ० १,९५,०० ० १,९४,३४ ० १,९४,३४ 

१५ प्रदेश सरकार 

प्रदेश नंबर 

१  

समालनकरण 

अनदुान 

नगद 

अनदुान ९५,९७ ९५,९७ ६४,४७ ३१,५० ० ९५,९७ ५३,९८ ३०,६९ ० ८४,६८ 

१६ प्रदेश सरकार 

प्रदेश नंबर 

१  

शसता 

अनदुान  

चािु 

नगद 

अनदुान १३,१० १२,६० १३,१० ० ० १३,१० १२,६० ० ० १२,६० 

१७ प्रदेश सरकार 

प्रदेश नंबर 

१  

शसता 

अनदुान  

पुँजीगत 

नगद 

अनदुान ४७,५० ४६,६८ ० ४७,५० ० ४७,५० ० ४६,६८ ० ४६,६८ 

१८ प्रदेश सरकार 

प्रदेश नंबर 

१  

समपरुक 

अनदुान 

चािु 

नगद 

अनदुान १,००,०० ९३,१२ ० १,००,०० ० १,००,०० ० ९३,१२ ० ९३,१२ 

१९ 

राजस्व 

बाडफाड 

राजस्व 

बाँडफाँड - 

प्रदेश 

सरकार  

राजस्व 

बाँडफाँड नगद १,०४,०० ९४,३६ ८९,७० १४,३० ० १,०४,०० ७९,७३ ३,९५ ० ८३,६८ 



70 
 

२० 

राजस्व 

बाडफाड 

राजस्व 

बाँडफाँड - 

संघीर् 

सरकार 

राजस्व 

बाँडफाँड नगद ७,७८,९० ७,५६,९३ ७,५७,२५ २१,६५ ० ७,७८,९० ७,२५,५९ १८,३४ ० ७,४३,९४ 

२१ अन्तररक श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत नगद ५,१६,२३ ७,७१,११ १,६०,८८ ३,५५,३५ ० ५,१६,२३ १,२१,३५ ३,३५,९८ ० ४,५७,३४ 

जम्मा ६९,०५,५२ ६७,२३,९७ ४१,८१,७८ २७,२३,७४ ० ६९,०५,५२ ३७,३१,५६ २३,६४,३७ ० ६०,९५,९४ 

 

 (ग)  फुङनलङ नगरपानलकाको कायवपानलका बैठक सम्बन्धी नववरणः जम्मा उक्त आलथाक वर्ामा १६ (सोह्र) वटा कार्ापालिका बैठक बसेको र र्स नगरपालिकाको  

  ११ औ ंनगर सभा लमलतेः २०७८ चैत्र १७ र १२ औ ंनगरसभा लमलत २०७९ आर्ाढ १० र ११ गते सम्पन्न भएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

१०.  कायावलय प्रमुख र सूचना अनधकारीको नाम र पदः 

 कायावलय प्रमुखको नववरण 

 नामेः  लतिोचन ररमाि 

 पदेः प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

 सम्पका  नम्बरेः ९८५२६२२१११ 

 सूचना अनधकारीको नववरणः 

 नामेः भपूाि कुमार सेन्दाङ 

 पदेः आ.िे.प.अलिकृत 

 सम्पका  नम्बरेः ९८५२६६०९९४ 

 

११.  फुङनलङ नगरपानलकाको ऐन‚ ननयम‚ नवननयम वा ननदेनशकाको सनूच देहाय बमोनिम रहेको छ । 

ननम्नः 

१. फुङलिङ नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्ालवलि (लनर्लमत गने ) ऐन‚ २०७४ 

२. उपभोक्ता सलमलत गठन पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ालविी २०७४ 

३. नगर कार्ापालिका कार्ासम्पादन लनर्माविी २०७४ 

४. कार्ापालिका वैठक सञ्चािन सम्बन्िी कार्ालवलि २०७४ 

५. भवन अलभिेलखकरण सम्बन्िी कार्ालवलि २०७४ 

६. नगर कार्ापालिका कार्ा लवभाजन लनर्माविी २०७४ 

७. फूङलिङ नगरपालिकाको वैठक सञ्चािन कार्ालवलि २०७४ 

८. नगरसभा सञ्चािन लनर्माविी २०७४ 

९. लतनपाङग्रे टेम्पो सञ्चािन सम्बन्िी मापडण्ड  २०७५ 

१०. लवपद राहत लवतरण सम्बन्िी मापदण्ड २०७५ 

११. वजार अनगुमन लनदलेशका २०७५ 

१२. फूङलिङ नगरपालिका लवपद जोलखम न्र्नूीकरण तथा व्र्वस्थापन गना वनेको  लविेर्क २०७५ 

१३. लवपद व्र्वस्थापन कोर् सञ्चािन कार्ालवलि २०७५ 

१४. घ वगाको लनमााण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्िी कार्ालवलि २०७५ 

१५. राजपत्र प्रकाशन सम्बन्िी कार्ालवलि २०७५ 

१६. अपाङगता भएका व्र्लक्तको पररचर् पत्र लवतरण कार्ालवलि २०७५ 

१७. फूङलिङ न.पा. र्ात्र ुरञ्जमुागा सञ्चािन अनमुती सम्बन्िी कार्ालवलि २०७५ 

१८. आपतकालिन कार्ा सञ्चािन  केन्र कार्ा सञ्चािन लवलि २०७५ 

१९. जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लवतरण लनदलेशका २०७५ 

२०. न्र्ार्ीक सलमलतको उजरुी कारवालह लकनारा गदाा अपनाउन ुपन ेकार्ालवलि 

२१. लशक्षा ऐन २०७५ 

२२. लशक्षा लनर्माविी २०७५ 

२३. फूङलिङ नगरपालिकाको लवपद जोलखम न्र्लूनकरण तथा व्र्वस्थापन गना वनकेो ऐन २०७५ 

२४. फूङलिङ नगरपालिको अथा सम्बन्िी प्रश्ताविाई कार्ाान्वर्न गना वनकेो ऐन २०७६ 

२५. लवलनर्ोजन ऐन २०७६ 

२६. फूङलिङ नगरपालिकाको अथा सम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाान्वर्न गना बनेको ऐन २०७७ 

२७. फूङलिङ नगरपालिकाको आलथाक बर्ा २०७७/७८ को सेवा र कार्ाहरुको िालग स्थानीर् सलञ्चत कोर्बाट केही रकम खचा गने र लवलनर्ोजन गने 

सम्बन्िमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन २०७७ 
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२८. िेखा सलमलतको कार्ा संचािन लनर्माविी २०७७ 

२९. कृर्क समहू गठन तथा व्र्वस्थापन कार्ालवलि -२०७७ 

३०. कृलर् तथा पशपुन्छी व्र्वसार्/फमा दताा एवम ्नवीकरण, सम्वन्िी कार्ालवलि, २०७७ 

३१. साना व्र्ावसालर्क कृलर् उत्पादन केन्र पकेट लवकास कार्ाक्रम संचािन कार्ालवलि‚ २०७७ 

३२. मलहिा समहू दताा तथा सञ्चािन सम्बन्िी कार्ालवलि - २०७७ 

३३. फुङलिङ नगरपालिका एम्बिेुन्स सेवा सञ्चािन लनदलेशका, २०७७ 

३४. फुङलिङ नगरपालिकामा करारमा प्रालवलिक कमाचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्िी कार्ालवलि, २०७७ 

३५. फुङलिङ नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व िगाउन ेर उठाउने सम्बन्िी ऐन, २०७७ 

३६. फुङलिङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ 

३७. फुङलिङ नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्िमा  व्र्वस्था गना बनेको ऐन २०७७ 

३८. फुङलिङ नगरपालिकाको मिेलमिाप कार्ासञ्चािन लनर्माविी‚ २०७८  

३९. िैंलगक लहसंा लनवारण कोर्(संचािन)कार्ालवलि  - २०७८ 

४०. फुङलिङ नगरपालिकाको स्थानीर् राजस्व परामशा सलमलतको कार्ासञ्चािन कार्ालवलि‚ २०७८ 

४१. फुङलिङ नगरपालिकाको बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा सलमलतको कार्ासञ्चािन कार्ालवलि २०७८ 

४२. फुङलिङ नगरपालिकाको सलिलि (गठन र संचािन) सम्बन्धी कार्यलिलध २०७८  

४३. फुङलिङ नगरपालिकाको सावाजलनक खररद लनर्माविी‚ २०७८ 

४४. फुङलिङ नगरपालिकाको अनगुमन तथा सपरुरवेक्षण सलमलतको कार्ासञ्चािन कार्ालवलि, २०७८ 

४५. फुङलिङ नगरपालिकाको व्र्वसार् कर सम्बन्िी लनदलेशका‚ २०७८  

४६. बीउजन्र् पशपुंक्षी (पािन पोर्ण तथा उपर्ोग )  सम्बन्िी कार्ालवलि, २०७८ 

४७. फुङलिङ नगरपालिकाको तालिम, गोष्ठी तथा सेलमनार सम्वन्िी खचाको मापदण्ड, २०७८ 

४८. फूङलिङ नगरपालिकाको अथा सम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाान्वर्न गना बनेको  ऐन २०७८ 

४९. फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको आलथाक बर्ा २०७८/७९ को सेवा र कार्ाहरुको िालग स्थानीर् सलञ्चत कोर्बाट केही रकम खचा गन ेर 

लवलनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन २०७८ 

५०. टोि लवकास संस्था (गठन तथा पररचािन) कार्ालवलि‚ २०७८ 

५१. फुङलिङ नगरपालिकाको छात्रवलृत्त लवतरण सम्बन्िी कार्ालवलि २०७८ 

५२. फूङलिङ नगरपालिकाको अथा सम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाान्वर्न गना बनेको  ऐन २०७९ 

५३. फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको आलथाक बर्ा २०७९/८० को सेवा र कार्ाहरुको िालग स्थानीर् सलञ्चत कोर्बाट केही रकम खचा गन ेर 

लवलनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन २०७९ 

 

१२. आम्दानी खचव  था आनथवक कारोबार सम्बन्धी अध्यावनधक नववरणः 

कार्ाािर्को गत आ.ब.२०७८/०७९ को आम्दानी तथा खचाको लववरण मालथ क्र.सं. ९ को (ख) मा उल्िेख भएको छ । हािसम्मको र्स 

कार्ाािर्को बेरुजकुो लनम्न अनुसार रहकेो छ । 

ननम्नः 

कूल बेरुिु ननयनम  गने वेरुिु अशुल हुनुपने बेरुिु 

४३५१३८५२।- ३८६६२३५९।- ४८५१४९३।- 

 

१३. अनघल्लो आनथवक विवमा कायावलयले सञ्चालन गरेका आयोिना वा कायवक्रमको प्रगन  नववरणः 

कार्ाािर्को गत आ.ब.२०७८/०७९ को प्रगलत लववरण मालथ क्र.सं. ९ को (क) मा उल्िेख भएको छ । कार्ाािर्बाट संचालित बहु वलर्ार् 

र्ोजनाहरु लनम्नअनसुार रहकेा छन ्। 

क) नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमााण । 

ख) नगरपालिकाको फोहोरमैिा संकिन केन्र लनमााण । 

ग) नगरपालिकाको बहुसाँस्कृलतक संग्राहिर् लनमााण । 

घ) फुङलिङ खेिमैदान लनमााण । 
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ङ) लनलगजङु मेल्िङु-नाङ्गे वरडाँडा हुदँ ैथाङने दोभान सडक लनमााण । 

च) साङ्क द ेछ्र्ोलिङ गोन्पा लवद्यािर् मेलसनरी वाि लनमााण तथा घेराबारा  

छ) वडा नं.२‚६ र ७ का वडा कार्ाािर् भवन लनमााण । 

ज) पराजिुी चोक लसलद्धडाँडा सडक लनमााण । 

१४. फुङनलङ नगरपानलकाको वेव साईट‚ वेब मेल‚ Gmail  था सामानिक सिंालको नववरण ननम्नअनुसार रहेको  छ । 

 Web Site: www.phunglingmun.gov.np 

 Web Mail: info@taplejungmun.gov.np, info@phunglingmun.gov.np 

 Facebook Page: taplejungmunicipality@gmail.com 

 Gmail id: phunglingmun@gmail.com   

१५. फुङनलङ नगरपानलकाले वैदेनशक सहाय ा‚ ऋण‚ अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग नलई कुनै कायवक्रमहरु सचंालन नगरेको ।  

१६. फुङनलङ नगरपानलकाले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सोको प्रगन  नववरण ननम्नानुसार रहेको छ । 

कार्ाािर्को गत आ.ब.२०७८/०७९ को प्रगलत लववरण मालथ क्र.सं. ९ को (क) मा उल्िेख भएको छ । 

१७. फुङनलङ नगरपानलकामा परेका सचूना मागसम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सचूना नदएको नववरणः 

फुङलिङ नगरपालिकाको कार्ाािर्बाट आ.ब.२०७८/०७९ मा परेका सचूना मागसम्बन्िी लनवेदन र प्रदान गररएको सचूनाहरु लनम्न 

अनसुार रहकेो छ । 

 लनम्नेः 

 सचूनाको माग लनवेदनेः ८ (आठ) 

 प्रदान गररएको सचूनाेः ५ (पाँच) 

१८. फुङनलङ नगरपानलकाको उपरोि अनुसारको सचूनाहरु अन्यर क ै प्रकाशन िएको छैन । 

 

समाप्त 
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