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१. ऩृष्ठबूमभ
नेऩार सयकायको मभमत २०७१ भमसॊ य १६ गतेको

मनणणम फभोजजभ गठठत नागाजजन
ण नगयऩामरका

तत्कारीन ५ वटा गा.वव.स. सभेटेय फनेको नगयऩामरका हो । नेऩारको सॊ ववधान २०७२ अनजरुऩको
सॊ जघम सॊ यचनाभा ३ तहको सयकायभध्मे स्थानीम सयकायको रुऩभा नेऩार सयकायको मभमत २०७३ सार
पागजन २७ गतेको मनणणमरे रुऩान्तरयत बई मभमत २०७४ वैशाखको प्रथभ स्थानीम मनवाणचन ऩमछ
जनप्रमतमनमधद्वाया सञ्चामरत छ । मस नगयऩामरकाको ऩूवभ
ण ा काठभाडौं भहानगयऩामरकाको वडा नॊ

१४,१३,१५ य १६, ऩजिभभा धादीङ्ग जजल्रा, उत्तयभा तायकेश्वय नगयऩामरका य दजऺणभा चन्रामगयी

नगयऩामरका यहेका छन् । नागाजजन
ण नगयऩामरका– नगयऩामरकाको ऺेत्रपर २९.८ फगण वक.मभ य
जनसॊ ख्मा २०६८ को जनगणना अनजसाय ६७,४२० भध्मे ऩजरुष ३४,०६४ य भवहरा ३३,३५६ यहे को
छ । बौगोमरक रुऩभा नागाजजन
ण नगयऩामरका– उत्तयी अऺाॊश
दे शान्तय

८५०१२ दे जख ८५०१७, – औषत उचाई

यहे को छ ।

२७०४० दे जख २७०४४, – ऩजवॉ

सभजर सतह दे जख १३०० दे जख २५०० मभ.

२. सॊववधान, ऐन तथा प्रचमरत कानजनभा स्थानीम तहको व्मवस्था तथा अमधकायको कामणसूची
क)

२०.

नेऩारको सॊववधान

न्माम सम्फन्धी हक : (५) कजनै अमबमोग रागेको व्मजिराई मनजरे गये को कसूय प्रभाजणत
नबएसम्भ कसूयदाय भामनने छै न ।

(६) कजनै ऩमन व्मजि ववरुद्ध अदारतभा एकै कसूयभा एक ऩटकबन्दा फढी भजद्दा

चराइने य सजाम ठदइने छै न ।
छै न ।
हजनछ
े ।

(७) कजनै कसूयको अमबमोग रागेको व्मजिराई आफ्नो ववरुद्ध साऺी हजन फाध्म ऩारयने
(८) प्रत्मेक व्मजिराई मनज ववरुद्ध गरयएको कायफाहीको जानकायी ऩाउने हक
(९) प्रत्मेक व्मजिराई स्वतन्त्र, मनष्ऩऺ य सऺभ अदारत वा न्मावमक मनकामफाट

ज ाइको हक हजनेछ ।
स्वच्छ सजनव

२४.

हजनेछ ।

(१०) असभथण ऩऺराई कानून फभोजजभ मन्शजल्क कानूनी सहामता ऩाउने हक

छज वाछूत तथा बेदबाव ववरुद्धको हक : (१) कजनै ऩमन व्मजिराई मनजको उत्ऩजत्त, जात, जामत,
सभजदाम, ऩेशा, व्मवसाम वा शायीरयक अवस्थाको आधायभा कजनै ऩमन मनजी तथा सावणजमनक स्थानभा
कजनै प्रकायको छज वाछूत वा बेदबाव गरयने छै न ।

(२) कजनै वस्तज, सेवा वा सजववधा उत्ऩादन वा ववतयण गदाण त्मस्तो वस्तज, सेवा वा सजववधा

कजनै खास जात वा जामतको व्मजिराई खयीद वा प्राप्त गनणफाट योक रगाइने वा त्मस्तो वस्तज,
1

सेवा वा सजववधा कजनै खास जात वा जामतको व्मजिराई भात्र मफक्री ववतयण वा प्रदान गरयने
छै न ।

(३) उत्ऩजत्त, जात, जामत वा शायीरयक अवस्थाको आधायभा कजनै व्मजिवा सभजदामराई

उच्च वा नीच दशाणउने, जात, जामत वा छज वाछूतको आधायभा साभाजजक बेदबावराई न्मामोजचत
ठान्ने वा छज वाछूत तथा जातीम उच्चता वा घृणाभा आधारयत ववचायको प्रचाय प्रसाय गनण वा जातीम
ववबेदराई कजनै ऩमन वकमसभरे प्रोत्साहन गनण ऩाइने छै न ।

(४) जातीम आधायभा छज वाछूत गयी वा नगयी कामणस्थरभा कजनै प्रकायको बेदबाव गनण

ऩाइने छै न ।

(५) मस धायाको प्रमतकूर हजने गयी बएका सफै प्रकायका छज वाछूत तथा बेदबावजन्म

कामण गम्बीय साभाजजक अऩयाधका रूऩभा कानून फभोजजभ दण्डनीम हजनेछन् य त्मस्तो कामणफाट
२५.

ऩीमडत व्मजिराई कानून फभोजजभ ऺमतऩूमतण ऩाउने हक हजनेछ ।

सम्ऩजत्तको हक : (१) प्रत्मेक नागरयकराई कानूनको अधीनभा यही सम्ऩजत्त आजणन गने, बोग
गने, फेचमफखन गने, व्मावसावमक राब प्राप्त गने य सम्ऩजत्तको अन्म कायोफाय गने हक
हजनेछ ।

तय याज्मरे व्मजिको सम्ऩजत्तभा कय रगाउन य प्रगमतशीर कयको भान्मता अनजरूऩ

व्मजिको आमभा कय रगाउन सक्नेछ ।

स्ऩष्टीकयण : मस धायाको प्रमोजनका रामग “सम्ऩजत्त” बन्नारे चर अचररगामत सफै प्रकायको

सम्ऩजत्त सम्झनज ऩछण य सो शब्दरे फौवद्धक सम्ऩजत्तसभेतराई जनाउॉछ ।

(२) सावणजमनक वहतका रामग फाहे क याज्मरे कजनै व्मजिको सम्ऩजत्त अमधग्रहण गने, प्राप्त

गने वा त्मस्तो सम्ऩजत्त उऩय अरु कजनै प्रकायरे कजनै अमधकायको मसजणना गने छै न ।

तय कजनै ऩमन व्मजिरे गैयकानूनी रूऩरे आजणन गये को सम्ऩजत्तको हकभा मो उऩधाया रागू

हजने छै न ।

(३) उऩधाया (२) फभोजजभ सावणजमनक वहतका रामग याज्मरे कजनै ऩमन व्मजिको सम्ऩजत्त

अमधग्रहण गदाण ऺमतऩूमतणको आधाय य कामणप्रणारी ऐन फभोजजभ हजनेछ ।

(४) उऩधाया (२) य (३) को व्मवस्थारे बूमभको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनण,

कृवषको आधजमनकीकयण य व्मवसामीकयण, वातावयण सॊ यऺण, व्मवजस्थत आवास तथा शहयी

ववकास गने प्रमोजनका रामग याज्मरे कानूनफभोजजभ बूमभ सजधाय, व्मवस्थाऩन य मनमभन गनण
फाधा ऩने छै न ।

(५) उऩधाया (३) फभोजजभ याज्मरे सावणजमनक वहतका रामग कजनै व्मजिको सम्ऩजत्त

अमधग्रहण गये कोभा त्मस्तो सावणजमनक वहतको सटृ ा अको कजनै सावणजमनक वहतका रामग त्मस्तो
सम्ऩजत्त प्रमोग गनण फाधा ऩने छै न ।

२७. सूचनाको हक : प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो वा सावणजमनक सयोकायको कजनैऩमन ववषमको सूचना
भाग्ने य ऩाउने हक हजनेछ ।
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२८.
३१.

तय कानून फभोजजभ गोप्म याख्नज ऩने सूचनाको जानकायी ठदन कसैराई फाध्म ऩारयने छै न ।

गोऩनीमताको हक : कजनै ऩमन व्मजिको जीउ, आवास, सम्ऩजत्त, मरखत, तथमाॊक, ऩत्राचाय य चरयत्र

सम्फन्धी ववषमको गोऩनीमता कानून फभोजजभफाहेक अनमतक्रम्म हजनेछ ।

जशऺा सम्फन्धी हक : (१) प्रत्मेक नागरयकराई आधायबूत जशऺाभा ऩहजॉचको हक हजनेछ ।

(२) प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबूत तहसम्भको जशऺा अमनवामण य मन्शजल्क

तथा भाध्ममभक तहसम्भको जशऺा मन्शजल्क ऩाउने हकहजनेछ ।

(३) अऩाॊगता बएका य आमथणक रूऩरे ववऩन्न नागरयकराई कानूनफभोजजभ मन्शजल्क

उच्च जशऺा ऩाउने हक हजनछ
े ।

(४) दृवष्टववहीन नागरयकराई ब्रे रमरवऩ तथा फवहया य स्वय वा फोराइसम्फन्धी अऩाॊगता

बएका नागरयकराई साॊकेमतक बाषाको भाध्मभफाट कानूनफभोजजभ मन्शजल्क जशऺा ऩाउने हक
हजनेछ ।

(५) नेऩारभा फसोफास गने प्रत्मेक नेऩारी सभजदामराई कानूनफभोजजभ आफ्नो

भातृबाषाभा जशऺा ऩाउने य त्मसका रामग ववद्यारम तथा शैजऺक सॊ स्था खोल्ने य सञ्चारन गने
३५.

हक हजनेछ ।

स्वास्थम सम्फन्धी हक : (१) प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबूत स्वास्थम सेवा मन्शजल्क
प्राप्त गने हक हजनेछ य कसैराई ऩमन आकजस्भक स्वास्थम सेवाफाट वजञ्चत गरयने छै न ।
हजनेछ ।

(२) प्रत्मेक व्मजिराई आफ्नो स्वास्थम उऩचायको सम्फन्धभा जानकायी ऩाउने हक
(३) प्रत्मेक नागरयकराई स्वास्थम सेवाभा सभान ऩहजॉचको हक हजनेछ ।

(४) प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा ऩहजॉचको हक हजनेछ ।

बाग–५
याज्मको सॊयचना य याज्मशजिको फाॉडपाॉड
५६.

याज्मको सॊयचना : (१) सॊ घीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भूर सॊ यचना सॊ घ, प्रदे श य
स्थानीम तह गयी तीन तहको हजनेछ ।

(२) नेऩारको याज्मशजिको प्रमोग सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे मस सॊ ववधान तथा

कानून फभोजजभ गने छन् ।

(३) मो सॊ ववधान प्रायम्ब हजॉदाका फखत नेऩारभा कामभ यहे का अनजसूची–४ भा उल्रे ख

बए फभोजजभका जजल्राहरू यहे का प्रदे श यहनेछन् ।

(४) स्थानीम तह अन्तगणत गाउॉऩामरका, नगयऩामरका य जजल्रा सबा यहनेछन् ।

गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाभा यहने वडाको सॊ ख्मा सॊ घीम कानूनफभोजजभ हजनेछ ।
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(५) सॊ घीम कानून फभोजजभ साभाजजक साॊस्कृमतक सॊ यऺण वा आमथणक ववकासका रामग

ववशेष, सॊ यजऺत वा स्वामत्त ऺेत्र कामभ गनण सवकनेछ ।

(६) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे नेऩारको स्वतन्त्रता, सावणबौभसत्ता, बौगोमरक

अखण्डता, स्वाधीनता, यावष्डम वहत, सवाांगीण ववकास, फहजदरीम प्रमतस्ऩधाणत्भक रोकताजन्त्रक

गणतन्त्रात्भक सॊ घीम शासन प्रणारी, भानवअमधकाय तथा भौमरक हक, कानूनी याज्म, शजि

ऩृथकीकयण य मनमन्त्रण तथा सन्तजरन, फहजरता य सभानताभा आधारयत सभताभूरक सभाज,
५७.

सभावेशी प्रमतमनमधत्व य ऩवहचानको सॊ यऺण गने छन् ।

याज्मशजिको फाॉडपाॉड : (४) स्थानीम तहको अमधकाय अनजसूची–८ भा उजल्रजखत ववषमभा
मनवहत यहनेछ य त्मस्तो अमधकायको प्रमोग मो सॊ ववधान य गाउॉ सबा वानगय सबारे फनाएको
कानून फभोजजभ हजनेछ ।

(५) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको साझा अमधकाय अनजसूची–९ भा उजल्रजखत ववषमभा

मनवहत यहनेछ य त्मस्तो अमधकायको प्रमोग मो सॊ ववधान यसॊ घीम कानून, प्रदे श कानून य गाउॉ
सबा वा नगय सबारे फनाएको कानूनफभोजजभ हजनेछ ।

(६) उऩधाया (३) वा (५) फभोजजभ प्रदे श सबा, गाउॉ सबा वा नगयसबारे कानून

ॉ नफाजझने गयी फनाउनज ऩनेछ यप्रदे श सबा, गाउॉ सबा वा नगय सबारे
फनाउॉदा सॊ घीम कानूनसग
फनाएको
५९.

हजनेछ ।

त्मस्तो

कानून

सॊ घीम

ॉ
कानूनसग

फाजझएभा

फाजझएको

हदसम्भ

आभान्म

आमथणक अमधकायको प्रमोग : (१) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे आफ्नो अमधकायमबत्रको आमथणक

अमधकाय सम्फन्धी ववषमभा कानून फनाउने, वावषणक फजेट फनाउने, मनणणम गने, नीमत तथा मोजना
तमाय गने य त्मसको कामाणन्वमन गने छन् ।

(३) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे आ–आफ्नो तहको फजेट फनाउने छन् प्रदे श य

स्थानीम तहरे फजेट ऩेश गने सभम सॊ घीम कानून फभोजजभ हजनेछ ।

(४) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे प्राकृमतक स्रोतको प्रमोग वा ववकासफाट प्राप्त राबको

सभन्मावमक ववतयणको व्मवस्था गनजण ऩनेछ । त्मस्तो राबको मनजित अॊ श योमल्टी, सेवा वा

वस्तजको रूऩभा ऩरयमोजना प्रबाववत ऺेत्र य स्थानीम सभजदामराई कानून फभोजजभ ववतयण गनजण
ऩनेछ ।

(५) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे प्राकृमतक स्रोतको उऩमोग गदाण स्थानीम सभजदामरे

रगानी गनण चाहे भा रगानीको प्रकृमत य आकायको आधायभा कानून फभोजजभको अॊ श रगानी गनण
प्राथमभकता ठदनज ऩनेछ ।

(७) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मवस्थाऩन तथा अन्म ववत्तीम अनजशासन

६०.

सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम कानून फभोजजभ हजनेछ ।

याजस्व स्रोतको फाॉडपाॉड : (१) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे आफ्नो आमथणक अमधकाय ऺेत्र
मबत्रको ववषमभा कय रगाउन य ती स्रोतहरूफाट याजस्व उठाउन सक्नेछन् ।
4

तय साझा सूची मबत्रको ववषमभा य कजनै ऩमन तहको सूचीभा नऩये का ववषमभा कय

रगाउने य याजस्व उठाउने व्मवस्था नेऩार सयकायरे मनधाणयण गये फभोजजभ हजनेछ ।

बाग–१७
स्थानीम कामणऩामरका
२१४. स्थानीम तहको कामणकारयणी अमधकाय : (१) स्थानीम तहको कामणकारयणी अमधकाय मो सॊ ववधान य
सॊ घीम कानूनको अधीनभा यही गाउॉ कामणऩामरका वा नगय कामणऩामरकाभा मनवहत यहनेछ ।

(२) स्थानीम कामणकारयणी अमधकाय अनजसूची–८ य अनजसूची–९ फभोजजभको सूचीभा

उल्रे ख बए फभोजजभ हजनेछ ।

(३) मो सॊ ववधान य अन्म कानूनको अधीनभा यही गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाको शासन

व्मवस्थाको साभान्म मनदे शन, मनमन्त्रण य सञ्चारन गने अमबबाया गाउॉ कामणऩामरका य नगय
कामणऩामरकाको हजनेछ ।

(४) गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाका कामणकारयणी कामण गाउॉ कामणऩामरका य नगय

कामणऩामरकाको नाभभा हजनेछ ।
मनणणम

(५) उऩधाया (४) फभोजजभ गाउॉ कामणऩामरका य नगय कामणऩामरकाको नाभभा हजने

वा

हजनेछ ।

आदे श

य

तत्सम्फन्धी

अमधकायऩत्रको

प्रभाणीकयण स्थानीम

कानून

फभोजजभ

२१७. न्मावमक समभमत : (१) कानून फभोजजभ आफ्नो अमधकायऺेत्र मबत्रका वववाद मनरूऩण गनण
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे प्रत्मेक गाउॉऩामरकाभा उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा य प्रत्मेक
नगयऩामरकाभा उऩप्रभजखको सॊ मोजकत्वभा तीन सदस्मीम एक न्मावमक समभमत यहनेछ ।

(२) उऩधाया (१) फभोजजभको न्मावमक समभमतभा गाउॉ सबा वा नगयसबाफाट

आपजभध्मेफाट मनवाणजचत गये का दजई जना सदस्महरू यहनेछन् ।

२१८. गाउॉ कामणऩामरका य नगय कामणऩामरकाको कामण सञ्चारन : गाउॉ कामणऩामरका य नगय

कामणऩामरकाफाट स्वीकृत मनमभावरी फभोजजभ गाउॉ कामणऩामरका वा नगय कामणऩामरकाको कामण
ववबाजन य कामण सम्ऩादन हजनेछ ।

२१९. स्थानीम तहको कामणकारयणी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था : मस बागभा रे जखएदे जख फाहेक स्थानीम

तहको कामणकारयणी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था मस सॊ ववधानको अधीनभा यही सॊ घीम कानून फभोजजभ
हजनेछ ।
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बाग–१८
स्थानीम व्मवस्थावऩका
२२१. स्थानीम तहको व्मवस्थाऩकीम अमधकाय : (१) मस सॊ ववधानको अधीनभा यही स्थानीम तहको
व्मवस्थावऩकीम अमधकाय गाउॉ सबा य नगय सबाभा मनवहत यहनेछ ।

(२) गाउॉ सबा य नगय सबाको व्मवस्थाऩकीम अमधकाय अनजसूची–८ य अनजसूची–९

फभोजजभको सूचीभा उल्रे ख बए फभोजजभ हजनेछ ।

२२६. कानून फनाउन सक्ने : (१) गाउॉ सबा य नगय सबारे अनजसूची–८ य अनजसूची–९ फभोजजभको
सूचीभा उजल्रजखत ववषमभा आवश्मक कानून फनाउन सक्नेछ ।

(२) उऩधाया (१) फभोजजभ कानून फनाउने प्रवक्रमा प्रदे श कानूनफभोजजभ हजनेछ ।

२२७. गाउॉ सबा य नगय सबा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था : गाउॉ सबा य नगय सबाको सञ्चारन, फैठकको
कामणववमध, समभमत गठन, सदस्मको ऩद रयि हजने अवस्था, गाउॉ सबा य नगय सबाका सदस्मरे

ऩाउने सजववधा, गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाको कभणचायी य कामाणरम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रदे श
कानून फभोजजभ हजनेछ ।

बाग–१९
स्थानीम आमथणक कामणप्रणारी
२२८. कय रगाउन वा ऋण मरन नऩाइने : (१) कानून फभोजजभ फाहेक स्थानीम तहभा कजनै कय
रगाउन, उठाउन य ऋण मरन ऩाइने छै न ।

(२) स्थानीम तहरे आफ्नो अमधकाय ऺेत्रमबत्रको ववषमभा यावष्डम आमथणक नीमत, वस्तज

ॉ ी तथा श्रभ फजाय, मछभेकी प्रदे श वा स्थानीम तहराई प्रमतकूर
तथा सेवाको ओसाय ऩसाय, ऩूज
नहजने गयी कानून फनाई कय रगाउन सक्नेछ ।

२२९. स्थानीम सजञ्चत कोष : (१) स्थानीम तह अन्तगणतका प्रत्मेक गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाभा एक
स्थानीम सजञ्चत कोष यहनेछ । त्मस्तो कोषभा गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई प्राप्त हजने सफै

प्रकायको याजस्व, नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हजने अनजदान तथा गाउॉऩामरका वा
नगयऩामरकारे मरएको ऋण यकभ य अन्म स्रोतफाट प्राप्त हजने यकभ जम्भा हजनेछ ।

(२) उऩधाया (१) फभोजजभको स्थानीम सजञ्चत कोषफाट गनण सवकने खचण सम्फन्धी

व्मवस्था स्थानीम कानून फभोजजभ हजनेछ ।

२३०. गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाको याजस्व य व्ममको अनजभान : (१) मस सॊ ववधानको अधीनभा यही
गाउॉ कामणऩामरका य नगय कामणऩामरकारे प्रत्मेक आमथणक वषणको याजस्व य व्ममको अनजभान
स्थानीम कानून फभोजजभ गाउॉसबा वा नगय सबाभा ऩेश गयी ऩारयत गयाउनज ऩनेछ ।
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(२) उऩधाया (१) फभोजजभ गाउॉ कामणऩामरका वा नगय कामणऩामरकारे याजस्व य

व्ममको अनजभान ऩेश गदाण घाटा फजेट मनभाणण गनजण ऩने बएभा सॊ घीम कानून य प्रदे श कानून
फभोजजभ घाटा ऩूमतण गने स्रोत सभेतको प्रस्ताव गनजण ऩनेछ ।

२३२. सॊघ, प्रदे श य स्थानीम तह फीचको सम्फन्ध : (१) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफीचको सम्फन्ध
सहकारयता, सहअजस्तत्व य सभन्वमको मसद्धान्तभा आधारयत हजनेछ ।

(८) नेऩार सयकायरे आपै वा प्रदे श सयकाय भापणत गाउॉकामणऩामरका वा नगय

कामणऩामरकाराई मो सॊ ववधान य सॊ घीम कानूनफभोजजभ आवश्मक सहमोग गनण य मनदे शन ठदन
सक्नेछ । त्मस्तो मनदे शनको ऩारन गनजण गाउॉ कामणऩामरका वा नगय कामणऩामरकाको कतणव्म
हजनेछ ।

२३५. सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तह फीचको सभन्वम : (१) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहफीच सभन्वम
कामभ गनण सॊ घीम सॊ सदरे आवश्मक कानून फनाउनेछ ।

(२) प्रदे श, गाउॉऩामरका वा नगयऩामरका फीच सभन्वम कामभ गनण य कजनै याजनीमतक

वववाद उत्ऩन्न बएभा प्रदे श सबारे सम्फजन्धत गाउॉऩामरका, नगयऩामरका य जजल्रा सभन्वम
समभमतसॉग सभन्वम गयी त्मस्तो वववादको सभाधान गनण सक्नेछ ।

(३) उऩधाया (२) फभोजजभ वववाद सभाधान गने प्रवक्रमा य कामणववमध प्रदे श कानून

फभोजजभ हजनेछ ।

२३६. अन्तय प्रदे श व्माऩाय : मस सॊ ववधानभा अन्मत्र जजनसजकै कजया रे जखएको बएताऩमन एक प्रदे श वा

स्थानीम तहफाट अको प्रदे श वा स्थानीम तहको ऺेत्रभा हजने वस्तजको ढज वानी वा सेवाको ववस्ताय
वा कजनै प्रदे श वा स्थानीम तहको ऺेत्रभा हजने वस्तजको ढज वानी वा सेवाको ववस्तायभा कजनै

वकमसभको फाधा अवयोध गनण वा कजनै कय, शजल्क, दस्तजय वा भहसूर रगाउन वा त्मस्तो सेवा वा
२४१.

वस्तजको ढज वानी वा ववस्तायभा कजनै वकमसभको बेदबाव गनण ऩाइने छै न ।
भहारेखा

ऩयीऺकको काभ, कतणव्म य अमधकाय : (१) याष्डऩमत य उऩयाष्डऩमतको कामाणरम,

सवोच्च अदारत, सॊ घीम सॊ सद, प्रदे श सबा, प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह, सॊ वैधामनक मनकाम वा

सोको कामाणरम, अदारत, भहान्मामामधविाको कामाणरम य नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी वा सशस्त्र
प्रहयी फर, नेऩार रगामतका सफै सॊ घीम य प्रदे श सयकायी कामाणरमको रे खा कानून फभोजजभ

मनममभतता, मभतव्मवमता, कामणदऺता, प्रबावकारयता य औजचत्म सभेतको ववचाय गयी भहारे खा
२८५.

ऩयीऺकफाट रे खाऩयीऺण हजनेछ ।

सयकायी सेवाको गठन :(३) प्रदे श भजन्त्रऩरयषद, गाउॉ कामणऩामरका य नगय कामणऩामरकारे

आफ्नो प्रशासन सञ्चारन गनण आवश्मकता अनजसाय कानून फभोजजभ ववमबन्न सयकायी सेवाहरूको
गठन य सञ्चारन गनण सक्नेछन् ।
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अनजसूची–८

(धाया ५७ को उऩधाया (४), धाया २१४ को उऩधाया (२), धाया २२१ को उऩधाया (२)
य धाया २२६ को उऩधाया (१) सॉग सम्फजन्धत)
स्थानीम तहको अमधकायको सूची
क्र.सॊ

ववषमहरू

1.

नगय प्रहयी

2.

सहकायी सॊ स्था

3.

एप. एभ सञ्चारन

4.

स्थानीम कय (सम्ऩजत्त कय, घय फहार कय, घय जग्गा यजजष्डे शन शजल्क, सवायी साधन

कय), सेवा शजल्क दस्तजय, ऩमणटन शजल्क, ववऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बूमभकय (भारऩोत),
दण्ड जरयवाना, भनोयञ्जन कय, भारऩोत सॊ करन

5.

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन

6.

स्थानीम तथमाॊक य अमबरे ख सॊ करन

7.

स्थानीम स्तयका ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरू

8.

आधायबूत य भाध्ममभक जशऺा

9.

आधायबूत स्वास्थम य सयसपाइ

10.

स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊ यऺण य जैववक ववववधता

11.

स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक, मसॊ चाइ

12.

गाउॉ सबा, नगय सबा, जजल्रा सबा, स्थानीम अदारत, भेरमभराऩ य भध्मस्थताको

13.

स्थानीम अमबरे ख व्मवस्थाऩन

14.

घय जग्गा धनी ऩजजाण ववतयण

व्मवस्थाऩन

15.

कृवष तथा ऩशजऩारन, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशज स्वास्थम, सहकायी

16.

ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाॊगता बएका व्मजि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन

17.

फेयोजगायको तथमाॊक सॊ करन

18.

कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊ चारन य मनमन्त्रण

19.

खानेऩानी, साना जरववद्यजत आमोजना, वैकजल्ऩक ऊजाण

20.

ववऩद व्मवस्थाऩन

21.

जराधाय, वन्मजन्तज, खानी तथा खमनज ऩदाथणको सॊ यऺण

22.

बाषा, सॊ स्कृमत य रमरतकराको सॊ यऺण य ववकास
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अनजसूची–९

(धाया ५७ को उऩधाया (५), धाया १०९, धाया १६२ को उऩधाया (४), धाया १९७, धाया २१४ को

उऩधाया (२), धाया २२१ को उऩधाया (२) य धाया २२६ को उऩधाया (१) सॉग सम्फजन्धत)
सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको अमधकायको साझा सूची

क्र.सॊ

ववषमहरू

1.

सहकायी

2.

जशऺा, खेरकूद य ऩत्रऩमत्रका

3.

स्वास्थम

4.

कृवष

5.

ववद्यजत, खानेऩानी, मसॊ चाइ जस्ता सेवाहरू

6.

सेवा शजल्क, दस्तजय, दण्ड जरयवाना तथा प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमणटन शजल्क

7.

वन, जॊ गर, वन्मजन्तज, चयाच जरुॊगी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा जैववक ववववधता

8.

खानी तथा खमनज

9.

ववऩद व्मवस्थाऩन

10.

साभाजजक सजयऺा य गयीफी मनवायण

11.

व्मजिगत घटना, जन्भ, भृत्मज, वववाह य तथमाॊक

12.

ऩजयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊ ग्रहारम

13.

सजकजम्फासी व्मवस्थाऩन

14.

प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी

15.

सवायी साधन अनजभमत

ख) स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४
नगयऩामरकाको अमधकाय : (१) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको एकर अमधकाय सॊ ववधानको अनजसूची८ भा उल्रे ख बए फभोजजभ हजनेछ।

(२) उऩदपा (१) को सवणसाभान्मताभा प्रमतकूर असय नऩने गयी नगयऩामरकाको काभ, कतणव्म

य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हजनेछ :-

क)

नगय प्रहयी
(१)

नगय प्रहयीको गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, मनमभन तथा नगय प्रहयी सम्फन्धी नीमत, कानून

(२)

दे हामका कामणभा सहमोग ऩजर्माउनको रामग नगय प्रहयीको ऩरयचारन गनण सक्ने :-

य भाऩदण्डको मनभाणण तथा कामाणन्वमन,
(क)

गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा मनणणम कामाणन्वमन,
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(ख)

गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको सम्ऩजत्तको सजयऺा य सॊ यऺण,

(घ)

स्थानीम फजाय तथा ऩावकणङ्ग स्थरको ये खदे ख य व्मवस्थाऩन,

(ग)

(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

ख)

(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

न्मावमक समभमतरे गये का मभराऩत्र तथा मनणणमको कामाणन्वमन,

सावणजमनक ऐरानी य ऩतॉ जग्गा, सावणजमनक बवन, सम्ऩदा तथा बौमतक ऩूवाणधायको
सॊ यऺण य सजयऺा,

ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी खोजी, उद्धाय, याहत तथा ऩजनस्थाणऩना,
अनमधकृत ववऻाऩन तथा होमडङ्ग फोडण मनमन्त्रण,
छाडा ऩशज चौऩामाको मनमन्त्रण,

अनमधकृत मनभाणण तथा सावणजमनक सम्ऩजत्त अमतक्रभण योकथाभ तथा मनमन्त्रण,
कामणऩामरकारे तोकेको अन्म कामण।

सहकायी सॊ स्था सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्डको मनभाणण, कामाणन्वमन य मनमभन,

सम्फजन्धत गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको बौगोमरक ऺेत्रमबत्र सञ्चारन हजने सहकायी
सॊ स्थाको दताण, अनजभमत, खाये जी य ववघटन,

सहकायी वचत तथा ऋण ऩरयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड मनधाणयण य मनमभन,

ॉ सभन्वम य
सहकायी सम्फन्धी यावष्डम, केन्रीम, ववषमगत, प्रादे जशक य स्थानीम सॊ घ सॊ स्थासग
सहकामण,

सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनजसन्धान,
स्थानीम सहकायी सॊ स्थाको ऺभता अमबवृवद्ध,

स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्धणन, ऩरयचारन य ववकास।

एप.एभ. सञ्चारन
(१)
(2)

घ)

गाउॉ वा नगय सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामाणन्वमन,

सहकायी सॊस्था
(१)

ग)

स्थानीमस्तयभा हजने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवणको सजयऺा व्मवस्थाऩन,

एक सम वाटसम्भको एप. एभ. ये मडमो सञ्चारन अनजभमत, नवीकयण, मनमभन य खाये जी,
प्रदे श कानूनको अधीनभा यही एप.एभ. सञ्चारन सम्फन्धी अन्म कामण।

स्थानीम कय, सेवा शजल्क तथा दस्तजय
(१)

(२)

सम्ऩजत्त कय, घय फहार कय, घय जग्गा यजजष्डेशन शजल्क, सवायी साधन कय, सेवा शजल्क

दस्तजय, ऩमणटन शजल्क, ववऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बूमभकय (भारऩोत), भनोयञ्जन कयसम्फन्धी
नीमत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य मनमभन,

स्थानीम ऩूवाणधाय तथा सेवाको शजल्क मनधाणयण, सङ्करन य व्मवस्थाऩन,
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(३)

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

ट्रेवकङ्ग, कामावकङ्ग, क्मानोमनङ्ग, फञ्जी जम्ऩ, जजऩफ्रामय, र्माजफ्टङ्ग, भोटयफोट, केवजरकाय सेवा

रगामत अन्म जर तथा स्थर ऺेत्रभा सञ्चारन हजने नवीन ऩमणटकीम सेवा तथा साहमसक
खेरको शजल्क,

जडीफजटी, कवाडी य जीवजन्तज कय मनधाणयण तथा सङ्करन,
स्थानीम याजस्वको आधाय ववस्ताय तथा प्रवद्धणन,

ढज ङ्गा, मगट्टी, वारजवा, भाटो, काठ दाउया, जयाजजयी, स्रेट, खयी ढज ङ्गा आठद प्राकृमतक एवॊ
खानीजन्म वस्तजको मफक्री तथा मनकासी शजल्क दस्तजय सङ्करन,

मसपारयस, दताण, अनजभमत, नवीकयण आठदको शजल्क, दस्तजय मनधाणयण य सङ्करन,
स्थानीम याजस्व प्रवद्धणनका रामग प्रोत्साहन,

याजस्व सूचना तथा तथमाङ्कको आदान प्रदान,

(१०) सङघीम तथा प्रदे श कानूनको अधीनभा यही स्थानीम तहभा याजस्व च जहावट मनमन्त्रण
सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड य मनमभन,

(११) स्थानीम ऩूवाणधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शजल्क दस्तजय सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड य
मनमभन,

(१२) भारऩोत सङ्करन,

(१३) कय तथा सेवा शजल्क सम्फन्धी अन्म कामण।

ङ)

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन
(1)

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीमत, भाऩदण्ड, सेवा शतण, मोजना, कामाणन्वमन य

(2)

सॊ ववधानको धाया ३०२ को उऩधाया (२) फभोजजभ सभामोजन बएका कभणचायीको

(3)
(4)
(5)
(6)
(७)

च)

मनमभन,

व्मवस्थाऩन, उऩमोग य सभन्वम,

सङ्गठन ववकास, जनशजि व्मवस्थाऩन य वृजत्त ववकास,

स्थानीम कानून फभोजजभ सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी सङ्गठन सॊ यचना तथा
दयफन्दी मनधाणयण,

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रववमधको उऩमोग, प्रवद्धणन य मनमभन,
जनशजि व्मवस्थाऩन तथा वृजत्त ववकास,

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण।

स्थानीम तथमाङ्क य अमबरेख सङ्करन
(1)
(2)

स्थानीम तथमाङ्कसम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन,
आधायबूत तथमाङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन,
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(3)

जन्भ, भृत्मज, वववाह, सम्फन्ध ववच्छे द, फसाइॉसयाइ दताण य ऩारयवारयक रगतको अमबरेख

(4)

सूचना तथा सञ्चाय, प्रववमधमजि आधायबूत तथमाङ्कको सङ्करन य व्मवस्थाऩन,

(5)

छ)

तथा ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन,

स्थानीम तथमाङ्क य अमबरे ख सङ्करन सम्फन्धी अन्म कामण।

स्थानीमस्तयका ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना
(1)

ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन,

(2)

आमथणक, साभाजजक, साॊस्कृमतक, वातावयणीम, प्रववमध य ऩूवाणधायजन्म ववकासका रामग

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

अनजगभन, भूल्माङ्कन य मनमभन,

आवश्मक आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरूको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन तथा भूल्माङ्कन,
आमोजनाको अध्ममन, अनजसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन,

सम्बाव्म प्राकृमतक श्रोत तथा साधनको ऩवहचान तथा अमबरेख व्मवस्थाऩन,

सङ्घीम तथा प्रदे श कानूनको अधीनभा यही शहयी ववकास, फस्ती ववकास य बवन सम्फन्धी

नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजजभ
ण ा, आमोजना ऩवहचान, अध्ममन,
कामाणन्वमन य मनमभन,

यावष्डम बवन सॊ वहता तथा भाऩदण्ड फभोजजभ बवन मनभाणण अनजभमत, अनजगभन य मनमभन,

सयकायी बवन, ववद्यारम, साभजदावमक बवन, सबागृह य अन्म सावणजमनक बवन तथा
सॊ यचनाको मनभाणण य भभणत सम्बाय तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,

सङ्घीमय प्रदे शस्तयीम आमोजना तथा ऩरयमोजनाको कामाणन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य
सहमोग,

सजयजऺत फस्ती ववकास सम्फन्धी नीमत, मोजना, कामणक्रभ तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन,
मनमभन य भूल्माङ्कन,

(१०) सावणजमनक मनभाणण कामणको रामग प्रचमरत कानून फभोजजभको “घ” वगणको इजाजतऩत्रको
जायी, नवीकयण तथा खाये जी,

(११) ऩमणटन ऺेत्रको ववकास, ववस्ताय य प्रवद्धणन सम्फन्धी आमोजनाहरूको ऩवहचान, कामाणन्वमन,
व्मवस्थाऩन, अनजगभन तथा मनमभन,

(१२) नवीन ऩमणटकीम सेवा तथा कामणहरू सम्फन्धी आमोजनाहरूको ऩवहचान, कामाणन्वमन,
व्मवस्थाऩन, अनजगभन तथा मनमभन,

(१३) ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी अन्म कामण।

ज)

आधायबूत य भाध्ममभक जशऺा
(1)

प्रायजम्बक फार ववकास तथा जशऺा, आधायबूत जशऺा, अमबबावक जशऺा, अनौऩचारयक
जशऺा, खजरा तथा वैकजल्ऩक मनयन्तय मसकाइ, साभजदावमक मसकाइय ववशेष जशऺा सम्फन्धी
नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन, भूल्माङ्कन य मनमभन,
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(२)

साभजदावमक, सॊ स्थागत, गजठी य सहकायी ववद्यारम स्थाऩना, अनजभमत, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन

(३)

प्राववमधक जशऺा तथा व्मावसावमक तामरभको मोजना तजजभ
ण ा, सञ्चारन, अनजभमत, अनजगभन,

(४)
(५)

(६)
(७)
(८)

(9)

(१0)

(१1)
(१2)
(१3)
(१4)
(15)

(१6)
(17)
(18)
(19)

(20)

(२1)
(२2)
(२3)

झ)

तथा मनमभन,

भूल्माङ्कन य मनमभन,

भातृबाषाभा जशऺा ठदने ववद्यारमको अनजभमत, अनजगभन तथा मनमभन,
गामबएका वा फन्द गरयएका ववद्यारमहरूको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन,
गाउॉ तथा नगय जशऺा समभमत गठन तथा व्मवस्थाऩन,
ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमत गठन तथा व्मवस्थाऩन,
ववद्यारमको नाभाकयण,

साभजदावमक ववद्यारमको जग्गाको स्वामभत्व, सम्ऩजत्तको अमबरेख, सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन,
ववद्यारमको गजणस्तय अमबव[वद्ध तथा ऩाठ्य साभग्रीको ववतयण,

साभजदावमक ववद्यारमको जशऺक तथा कभणचायीको दयफन्दी मभरान,
ववद्यारमको नक्साङ्कन, अनजभमत, स्वीकृमत, सभामोजन तथा मनमभन,

साभजदावमक ववद्यारमको शैजऺक ऩूवाणधाय मनभाणण, भभणत सम्बाय, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,
आधायबूत तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनजगभन तथा व्मवस्थाऩन,
ववद्याथॉ मसकाई उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन,

मन्शजल्क जशऺा, ववद्याथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रवृजत्तको व्मवस्थाऩन,

ट्यूसन, कोजचङ्ग जस्ता ववद्यारम फावहय हजने अध्माऩन सेवाको अनजभमत तथा मनमभन,
स्थानीमस्तयको शैजऺक ऻान, सीऩ य प्रववमधको सॊ यऺण, प्रवद्धणन य स्तयीकयण,
स्थानीम ऩजस्तकारम य वाचनारमको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन,

भाध्ममभक तहसम्भको शैजऺक कामणक्रभको सभन्वम य मनमभन,

साभजदावमक ववद्यारमराई ठदने अनजदान तथा सोको फजेट व्मवस्थाऩन, ववद्यारमको आम
व्ममको रे खा अनजशासन कामभ, अनजगभन य मनमभन,

जशऺण मसकाइ, जशऺक य कभणचायीको तामरभ तथा ऺभता ववकास,
अमतरयि शैजऺक वक्रमाकराऩको सञ्चारन।

आधायबूत स्वास्थम य सयसपाई
(1)

आधायबूत स्वास्थम य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको

(2)

आधायबूत स्वास्थम, प्रजनन स्वास्थम य ऩोषण सेवाको सञ्चारन य प्रवद्धणन,

(3)
(4)

तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन तथा मनमभन,

अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊ स्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन,

स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौमतक ऩूवाणधाय ववकास तथा व्मवस्थाऩन,

13

(5)

स्वच्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथणको गजणस्तय य वामज तथा ध्वमनको प्रदूषण मनमन्त्रण य

(6)

सयसपाई सचेतनाको अमबवृवद्ध य स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन,

(7)
(8)
(9)

(10)
(१1)
(१2)

ञ)

मनमभन,

स्वास्थमजन्म पोहयभैरा सङ्करन, ऩजन्उऩमोग, प्रशोधन, ववसजणन य सोको सेवा शजल्क
मनधाणयण य मनमभन,

यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा सञ्चारन,
औषमध ऩसर सञ्चारन, अनजभमत, अनजगभन य मनमभन,

सयसपाई तथा स्वास्थम ऺेत्रफाट मनष्कामसत पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनभा मनजी तथा
ॉ सभन्वम, सहकामण य साझेदायी,
गैयसयकायी ऺेत्रसग

ऩरयवाय मनमोजन तथा भातृजशशज कल्माण सम्फन्धी सेवा सञ्चारन, अनजभमत, अनजगभन तथा
मनमभन,

भवहरा तथा फारफामरकाको कजऩोषण न्मूनीकयण, योकथाभ, मनमन्त्रण य व्मवस्थाऩन।

स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधता
(1)

स्थानीम व्माऩाय, वस्तजको भाग, आऩूमतण तथा अनजगभन, उऩबोिा अमधकाय तथा वहत

(2)

फजाय तथा हाटफजाय व्मवस्थाऩन,

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य मनमभन,

स्थानीम वस्तजहरूको उत्ऩादन, आऩूमतण तथा मनकासी प्रऺेऩण, भूल्म मनधाणयण य अनजगभन,
स्थानीम व्माऩाय य वाजणज्म सम्फन्धी ऩूवाणधाय मनभाणण,

स्थानीम वस्तज य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गजणस्तयको अनजगभन य मनमभन,

स्थानीम स्तयका व्माऩारयक पभणको दताण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी, अनजगभन य मनमभन,
स्थानीम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनजसन्धान,
ॉ सभन्वम य सहकामण,
मनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसग
स्थानीम व्माऩाय प्रवद्धणन, सहजीकयण य मनमभन,

स्थानीम फौवद्धक सम्ऩजत्तको सॊ यऺण, प्रवद्धणन य अमबरे खाङ्कन,

उऩबोिा सचेतना अमबवृवद्ध, रजऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्तज तथा
सेवाको गजणस्तय ऩयीऺण,

वातावयण सॊ यऺण य जैववक ववववधता सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना
तजजभ
ण ा तथा त्मसको कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,
स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोजखभ न्मूनीकयण,

स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थमभा प्रमतकूर असय ऩने वकमसभका उऩबोग्म वस्तजको फेचववखन य
उऩबोग तथा वातावयणीम प्रदूषण य हामनकायक ऩदाथणहरूको मनमन्त्रण, अनजगभन तथा
मनमभन,
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(15)

स्थानीमस्तयभा सयसपाई तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन,

(17)

स्थानीमस्तयभा हरयत ऺेत्रको सॊ यऺण य प्रवणद्धन,

(16)
(18)
(१९)

ट)

स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊ यऺण य जैववक ववववधता सम्फन्धी अन्म कामण।

(1)

स्थानीम, ग्राभीण तथा कृवष सडक य मसॉचाइ सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो

(२)

स्थानीम, ग्राभीण तथा कृवष सडक, झोरजङ्गे ऩूर, ऩजरेसा, मसॉचाइ य तटफन्धनसम्फन्धी

(4)
(५)

सम्फन्धी मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,
गजरुमोजनाको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, भभणत, सम्बाय य मनमभन,

ॉ ाइ प्रणारीको मनभाणण, सञ्चारन, ये खदे ख, भभणत सम्बाय, स्तयोन्नमत,
स्थानीमस्तयका मसच
अनजगभन य मनमभन,

मातामात सजयऺाको व्मवस्थाऩन य मनमभन,

स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडकसम्फन्धी अन्म कामण।

गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरमभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(७)
(८)
(९)

ड)

स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊ यऺण ऺेत्र मनधाणयण य व्मवस्थाऩन,

ॉ ाइ
स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक य मसच

(3)

ठ)

स्थानीमस्तयभा न्मून काफणनभूखी तथा वातावयणभैत्री ववकास अवरम्फन,

गाउॉसबा वा नगयसबा सम्फन्धी नीमत, कानून य कामणववमध,

स्थानीमस्तयका ववषम ऺेत्रगत नीमत तथा यणनीमत, आवमधक तथा वावषणक मोजना, कामणक्रभ
य फजेट स्वीकृमत,

सबाका समभमतहरूको गठन य सञ्चारन,

ज समभमत गठन,
स्थानीमतहफीच साझा सयोकाय तथा साझेदायीका ववषमभा सॊ मि

कामणऩामरका तथा न्मावमक समभमतफाट सबाभा प्रस्तजत प्रमतवेदनभामथ छरपर तथा सो
सम्फन्धभा आवश्मक मनदे शन,
ववकास

मोजना

तथा

कामणऩामरकाराई मनदे शन,

कामणक्रभको

प्रबावकायी

कामाणन्वमन

तथा

सजशासनको

रामग

गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाराई आमथणक व्ममबाय ऩने ववषमको मनमभन,
स्थानीम भेरवऩराऩ य भध्मस्थता,

गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरमभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण।

स्थानीम अमबरेख व्मवस्थाऩन
(1)

स्थानीम अमबरे ख

व्मवस्थाऩन

कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

सम्फन्धी
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नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको

मनभाणण,

(२)

जनसाजङ्ख्मक, प्राकृमतक, आमथणक, साभाजजक, साॊस्कृमतक, बौमतक ऩूवाणधाय, योजगायीको
अवस्था, कूर ग्राहस्थम उत्ऩादन, प्रमतव्मजि आम, भानव ववकास तथा रै वङ्गक सशिीकयण

सूचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको तथमाङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी नवीनतभ
प्रववमधमजि य यावष्डम तथा स्थानीम सूचना प्रणारीभा आवद्धता य ऩाश्वण जचत्र तथा श्रोत
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)

ढ)

सूचना तथा अमबरे ख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन,

सावणजमनक सम्ऩजत्त, साभजदावमक सम्ऩजत्त, बवन, सडक, ऩसर, व्मवसामको वववयण सवहतको
अद्यावमधक अमबरे ख,

आफ्नो ऺेत्रमबत्र सम्ऩन्न बएका तथा चारज मोजनाको वववयण य त्मस्तो मोजनाको
सम्ऩजत्तको अद्यावमधक अमबरेखन,

स्थानीम अमबरे ख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रववमधको उऩमोग,
स्थानीम अमबरे ख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण।

जग्गा धनी दताण प्रभाणऩजजाण ववतयण
(1)

स्थानीम जग्गाको नाऩ नक्सा, वकत्ताकाट, हारसाववक, यजजष्डे शन नाभसायी

(2)

जग्गा धनी दताण प्रभाणऩजजाण ववतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन,

(3)
(4)
(५)
(६)

ण)

नक्साको अद्यावमधक अमबरे खन,

खाये ज,

तथा दाजखर

बूमभको वगॉकयण अनजसायको रगत,

सावणजमनक प्रमोजनका रामग जग्गा प्रामप्त, भजआब्जा मनधाणयण तथा ववतयणभा सभन्वम य
सहजीकयण,

नाऩी नक्सा तथा जग्गाको स्वामभत्व मनधाणयण कामणभा सभन्वम य सहजीकयण,
जग्गा धनी दताण प्रभाणऩजजाण ववतयण सम्फन्धी अन्म कामण।

कृवष तथा ऩशजऩारन, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशज स्वास्थम, सहकायी
(1)

कृवष तथा ऩशजऩारन, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन य ऩशज स्वास्थम सम्फन्धी स्थानीम नीमत,

(2)

कृवष तथा ऩशजऩन्छी फजाय सूचना, फजाय तथा हाटफजायको ऩूवाणधाय मनभाणण, साना मसॉचाइ

(3)
(4)
(5)
(6)

कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

मनभाणण, तामरभ, प्रववमध प्रसाय, प्राववमधक टे वा, कृवष साभग्री आऩूमतण य कृषक ऺभता ववकास
कामणक्रभको सञ्चारन, अनजगभन य मनमभन,

कृवष तथा ऩशजऩऺीजन्म प्राकृमतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको मनमन्त्रण,
ऩशजऩऺी जचवकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन,

कृवष वातावयण सॊ यऺण तथा जैववक ववववधताको सॊ यऺण य प्रवद्धणन,
ऩशजनश्ल सजधाय ऩद्धमतको ववकास य व्मवस्थाऩन,
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(7)

उच्च भूल्ममजि कृवषजन्म वस्तजको प्रवद्धणन, ववकास तथा फजायीकयण,

(9)

ऩशज आहायको गजणस्तय मनमभन,

(8)
(10)
(11)
(12)
(13)

त)

स्थानीमस्तयभा ऩशजऩऺी सम्फन्धी तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी,
ऩशज फधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य मनमभन,
ऩशजऩऺी सम्फन्धी फीभा य कजाण सहजीकयण,

ऩशजऩारन तथा ऩशज स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामण।

जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन
(1)

सॊ घ य प्रदे श कानूनको अधीनभा यही साभाजजक सजयऺा कामणक्रभको कामाणन्वमन, सञ्चारन

(2)

जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजि तथा असहामको रगत अद्यावमधक, ऩरयचमऩत्र ववतयण,

(3)
(4)
(५)
(६)

थ)

स्थानीम चयन तथा खकण ववकास य व्मवस्थाऩन,

तथा व्मवस्थाऩन,

साभाजजक सजयऺा तथा सजववधाको व्मवस्थाऩन तथा ववतयण,

जेष्ठ नागरयक क्रव, ठदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा
व्मवस्थाऩन,

ॉ को सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩजनस्थाणऩना केन्र, ज्मेष्ठ नागरयक केन्र तथा
सॊ घ तथा प्रदे शसग
अशि स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,

सडक फारफामरका, अनाथ, असहाम, अशि य भानमसक असन्तजरन बएका व्मजिहरूको

ऩजनस्थाणऩना केन्रको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, अनजगभन य मनमभन,

जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण।

फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन
(1)
(2)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)

योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभशजिको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना,
स्थानीमस्तयभा
व्मवस्थाऩन,

यहेका

स्वदे शी

तथा

ववदे शी श्रमभकको

रगत

सङ्करन

तथा

सूचना

ववमबन्न ऺेत्र तथा ववषमका दऺ जनशजिको तथमाङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन,

सजयजऺत वैदेजशक योजगायी य वैदेजशक योजगायीभा यहेको श्रभशजिको सूचना तथा तथमाङ्कको
सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन,

योजगाय सूचना केन्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन,

वैदेजशक योजगायीभा जाने श्रभशजिको रामग ववत्तीम साऺयता य सीऩभूरक तारीभको
सञ्चारन,

वैदेजशक योजगायीफाट पकेका व्मजिहरूको साभाजजक ऩजन् एकीकयण,
वैदेजशक योजगायीफाट प्राप्त ऻान, सीऩ य उद्यभशीरताको उऩमोग,
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(९)

द)

फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करनसम्फन्धी अन्म कामण।

कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य मनमन्त्रण
(1)

कृवष प्रसाय सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनजगभन य

(2)

कृवष प्रसाय तथा जनशजिको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन,

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(९)

मनमभन,

कृषकहरूको ऺभता अमबवृवद्ध, प्राववमधक सेवा, टे वा, सीऩ ववकास य सशिीकयण,

कृवष मफउववजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषमधहरूको आऩूमतण, उऩमोग य मनमभन,

कृषक सभूह, कृवष सहकायी य कृवष सम्फन्धी स्थानीम सॊ घसॊ स्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन
य मनमभन,

स्थानीमस्तयभा कृवष सम्फन्धी प्रववमधको सॊ यऺण य हस्तान्तयण,
कृवषसम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय,

स्थानीमस्तयका स्रोत केन्रहरूको ववकास य व्मवस्थाऩन,
प्राङ्गारयक खेती तथा भरको प्रवद्धणन य प्रचाय प्रसाय,

(१०) कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य मनमन्त्रणसम्फन्धी अन्म कामण।

ध)

खानेऩानी, साना जरववद्यजत आमोजना, वैकजल्ऩक उजाण
(1)

स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन,

(3)

एक भेगावाटसम्भका जरववद्यजत आमोजनासम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीमत, कानून, भाऩदण्ड,

(2)

(4)
(5)
(6)

(7)

न)

खानेऩानी भहसजर मनधाणयण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन,
मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

स्थानीम तहभा वैकजल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन
मनमभन,

स्थानीम ववद्यजत ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन, अनजगभन य मनमभन,

स्थानीमतहभा वैकजल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी प्रववमध ववकास य हस्तान्तयण, ऺभता अमबवृवद्ध य
प्रवद्धणन,

खानेऩानी, साना जरववद्यजत आमोजना तथा वैकजल्ऩक उजाण सम्फन्धी अन्म कामण।

ववऩद् व्मवस्थाऩन
(1)

ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको कामाणन्वमन, अनजगभन

(2)

स्थानीमस्तयभा ववऩद् ऩूव ण तमायी तथा प्रमतकामण मोजना, ऩूव ण सूचना प्रणारी, खोज तथा

(3)

य मनमभन,

उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूव ण बण्डायण, ववतयण य सभन्वम,

स्थानीम तटफन्ध, नदी य ऩवहयोको मनमन्त्रण तथा नदीको व्मवस्थाऩन य मनमभन,
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ववऩद् जोजखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩवहचान य स्थानान्तयण,

ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सभजदाम, सॊ घसॊ स्था तथा मनजी ऺेत्रसॉग सहमोग,
सभन्वम य सहकामण,

ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन,

ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी स्थानीमस्तयका आमोजनाको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन,
अनजगभन य मनमभन,

ववऩद् ऩिात स्थानीमस्तयको ऩजनस्थाणऩना य ऩजनमनणभाणण,

स्थानीमस्तयको ववऩद् सम्फन्धी तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनजसन्धान,

(10) स्थानीम आऩतकारीन कामण सञ्चारन प्रणारी,

(११) सभजदामभा आधारयत ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामणक्रभको सञ्चारन,
(१२) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण।

ऩ)

जराधाय, वन्मजन्तज, खानी तथा खमनज ऩदाथणको सॊयऺण
(1)

जराधाय, वन्मजन्तज, खानी तथा खमनज ऩदाथणको सॊ यऺण सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून,

(2)

ऩानी भजहानको सॊ यऺण,

(3)
(४)
(5)
(6)
(7)

(8)

प)

भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामाणन्वमन य मनमभन,

साभजदावमक बू-सॊ यऺण य सोभा आधारयत आम आजणन कामणक्रभ,
बू-सॊ यऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभजदावमक अनजकूरन,

खानी तथा खमनज ऩदाथण सम्फन्धी सूचना तथा तथमाङ्क सङ्करन,

फहजभूल्म धातज, ऩत्थय तथा खमनज ऩदाथणको सॊ यऺण य सम्वद्धणनभा सहमोग,

ढज ङ्गा, मगट्टी, फारजवा, भाटो, तथा स्रे ट जस्ता खानीजन्म वस्तजको सवेऺण, उत्खनन् तथा
उऩमोगको दताण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी य व्मवस्थाऩन,
बौगमबणक नक्सा प्रकाशन।

बाषा, सॊ स्कृमत य रमरतकराको सॊयऺण य ववकास
(1)

बाषा, सॊ स्कृमत य रमरतकराको सॊ यऺण य ववकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीमत, कानून,

(2)

ऩजयातत्त्व, प्राचीन स्भायक तथा सङ्ग्रहारमको सॊ यऺण, सम्बाय, प्रवद्धणन य ववकास,

(3)
(४)
(५)

भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

ऩयम्ऩयागत जात्रा तथा ऩवणको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,

प्रचमरत कानून मफरुद्धका कजयीमत तथा कजसॊ स्काय मफरुद्ध साभाजजक ऩरयचारन सम्फन्धी
कामण,

बाषा, सॊ स्कृमत य रमरतकराको सॊ यऺण य ववकास सम्फन्धी अन्म कामण।
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(3) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे सॊ घ तथा प्रदे शसॉगको सहकामणभा प्रमोग गने साझा

अमधकाय सॊ ववधानको अनजसूची-९ भा उल्रे ख बए फभोजजभ हजनेछ।

(4) उऩदपा (3) को सवणसाभान्मताभा प्रमतकूर असय नऩने गयी दे हामको ववषमभा सॊ घ

तथा प्रदे श कानूनको अधीनभा यही गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको काभ, कतणव्म य अमधकाय
दे हाम फभोजजभ हजनेछ :-

क)

खेरकजद य ऩत्रऩमत्रका
(१)

स्थानीमस्तयका खेरकजदको सॊ यचनाको ऩूवाणधाय मनभाणण, सञ्चारन तथा ववकास,

(३)

खेरकजदको ववकास य प्रवद्धणन,

(२)
(४)
(५)
(६)

ख)

स्थानीमस्तयका खेरकजद प्रशासन तथा सॊ घसॊ स्थाको मनमभन य सभन्वम,
खेरकजद प्रमतमोमगता आमोजना य सहबामगता,
खेरकजदसम्फन्धी ऩूवाणधायको ववकास,

स्थानीम तहका ऩत्रऩमत्रकाको दताण, अमबरेख तथा मनमभन।

स्वास्थम
(1)

सङ्घीम तथा प्रदे शस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोजजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम सम्फन्धी

(२)

जनयर अस्ऩतार, नमसणङ्ग होभ, मनदान केन्र तथा अन्म स्वास्थम सॊ स्थाहरु य जक्रमनक दताण

(३)
(४)
(५)

(६)
(७)
(८)
(९)

(१०)
(११)
(१२)

रक्ष्म य गजणस्तय मनधाणयण,

सञ्चारन अनजभमत य मनमभन,

स्थानीमस्तयभा औषमधजन्म वनस्ऩमत, जडीफजटी य अन्म औषमधजन्म वस्तजको उत्ऩादन,
प्रशोधन य ववतयण,

स्वास्थम फीभा रगामतका साभाजजक सजयऺा कामणक्रभको व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा औषमध तथा अन्म भेमडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म मनधाणयण य
मनमभन,

स्थानीमस्तयभा औषमधको उजचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव मनयोधक प्रमतयोध न्मूनीकयण,
स्थानीमस्तयभा औषमध य स्वास्थम उऩकयणको खरयद, बण्डायण य ववतयण,
स्थानीमस्तयभा स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थम मनगयानी (ऩजब्रक हेल्थ सबेरेन्स),

स्थानीमस्तयको प्रवद्धणनात्भक, प्रमतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩजनस्थाणऩनात्भक य प्मामरएवटब
स्वास्थम सेवाको सञ्चारन,

स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीरयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम वृत्तको ऩारना, ऩञ्चकभण
रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवद्धणन,

जजनोवटक य कीटजन्म योगको मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन,
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(१३)

(१४)
(१५)
(१६)

(१७)

ग)

स्वास्थम उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन,

जनस्वास्थम, आऩतकारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको मनमन्त्रण मोजना य कामाणन्वमन,
योगको मनमन्त्रण तथा योकथाभ,

आकजस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन।

(1)

ववद्यजत ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन,

(3)

ॉ ाइ प्रणारीको सञ्चारन तथा भभणतसम्बाय, सेवा शजल्क
स्थानीम साना सतह तथा बूमभगत मसच

खानेऩानी भहसजर मनधाणयण य खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन,
मनधाणयण य सङ्करन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन।

सेवा शजल्क, दस्तजय, दण्ड जरयफाना तथा प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमणटन शजल्क
(१)

स्थानीम सेवाशजल्क, दस्तजय, दण्ड जरयफानासम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड मोजना तजजभ
ण ा,

(२)

प्राकृमतक स्रोत साधन य सेवा शजल्क, योमल्टी सङ्करन, सभन्वम य मनमभन,

(3)
(4)
(5)

ङ)

आमजवेठदक, मजनानी, आम्ची, होमभमोप्मामथक, प्राकृमतक जचवकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत

ॉ ाइ जस्ता सेवाहरू
ववद्यजत,खानेऩानी तथा मसच
(2)

घ)

सजतॉ, भठदया य रागू ऩदाथणजन्म वस्तजको प्रमोग मनमन्त्रण तथा सचेतना अमबवृवद्ध,

कामाणन्वमन य मनमभन,

खमनज ऩदाथणको उत्खनन् य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन,

साभजदावमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन,

ऩानीघट्ट, कजरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन ।

वन, जङ्गर, वन्मजन्तज, चयाच जरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा जैववक ववववधता
(1)

वन, जङ्गर, वन्मजन्तज, चयाच जरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा जैववक ववववधता

(2)

स्थानीमस्तयभा साभजदावमक, ग्राभीण तथा शहयी, धामभणक, कवजमरमती य साझेदायी वनको

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

सॊ यऺण, सम्वद्धणन, उऩमोग, अनजगभन य मनमभन तथा वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन,
भध्मवतॉ ऺेत्रको साभजदावमक, धामभणक य कफजमरमती वनको व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा नदी वकनाय, नदी उकास, नहय वकनाय तथा सडक वकनायभा वृऺायोऩण
व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा मनजी वनको प्रवद्धणन, अनजगभन य मनमभन,

स्थानीमस्तयभा सावणजमनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य
व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा जडीफजटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सवेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,
प्रवद्धणन, प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन,
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(8)
(9)

वन, फीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्धणन,

नसणयी स्थाऩना, मफरुवा उत्ऩादन, ववतयण, योऩण य प्रवद्धणन,

(10) वन्मजन्तज य चयाच जरुङ्गीको सॊ यऺण, व्मावसावमक ऩारन, उऩमोग य अनजगभन,
(१1) भानव तथा वन्मजन्तज फीचको द्वन्द्व व्मवस्थाऩन,

(१2) स्थानीम प्राणी उद्यान (जचमडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन,
(१3) स्थानीम वन्मजन्तज ऩमणटन य आमआजणन,

(१4) स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन,

(१5) स्थानीमस्तयभा वन, वन्मजन्तज तथा चयाच जरुङ्गीको अमबरे खाङ्कन य अध्ममन अनजसन्धान,

(१6) ववश्वसम्ऩदा सूचीभा ऩये का स्भायक य ऩजयाताजत्त्वक भहत्त्वका वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवतॉ
ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत,

(17) मभचाहा प्रजामतको मनमन्त्रण,

(18) स्थानीमस्तयको जोजखभ न्मूनीकयण,
(19) जैववक ववववधताको अमबरे खाङ्कन,
(20) स्थानीमस्तयभा हरयमारी प्रवद्धणन,

(21) स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेत्रगत अमोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन य अनजगभन,
(22) यै थाने प्रजामतको सॊ यऺण य प्रवद्धणन,

(23) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोजखभ न्मूनीकयण,

(24) स्थानीमस्तयभा प्रदूषण मनमन्त्रण य हामनकायक ऩदाथणहरूको मनमभन तथा व्मवस्थाऩन,
(25) स्थानीमस्तयभा न्मून कावणनभजखी तथा वातावयणभैत्री ववकास अवरम्फन,
(26) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊ यऺण ऺेत्र मनधाणयण य व्मवस्थाऩन।

च)

साभाजजक सजयऺा य गरयफी मनवायण
(१)

साभाजजक सजयऺा तथा गरयफी मनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मनमभन

(२)

रजऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामणक्रभ, स्रोत ऩरयचारन य व्मवस्थाऩन,

(३)
(४)
(5)
(6)

छ)

अध्ममन अनजसन्धान,

य

ॉ सम्ऩकण,
साभाजजक सजयऺाको कामाणन्वमनको रामग सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सॊ घसॊ स्थासग
सभन्वम य सहकामण,

साभाजजक सजयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन,

गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य मनमभन,
स्थानीम साभाजजक सजयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन।

व्मजिगत घटना, जन्भ, भृत्मज, वववाह य तथमाङ्क
(१)

ज य धभणऩत्र
ज ी)
व्मजिगत घटना (जन्भ, भृत्मज, वववाह, फसाइॉसयाइ, सम्फन्ध ववच्छे द य धभणऩत्र
को दताण,
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(२)

व्मजिगत घटनाको स्थानीम तथमाङ्क सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य

(३)

व्मजिगत घटनाको अमबरे ख व्मवस्थाऩन य प्रमतवेदन।

मनमभन,

ज)

स्थानीमस्तयभा ऩजयातत्त्व, प्राचीन स्भायक य सङ्ग्रहारम सॊयऺण, सम्वद्धणन य ऩजन्मनभाणण।

झ)

सजकजम्फासी व्मवस्थाऩन
(1)

(२)

ञ)

सजकजम्फासी सम्फन्धी जीववकोऩाजणन य फसोफास व्मवस्थाऩन।

प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी
(1)
(2)

ट)

सजकजम्फासीको ऩवहचान य अमबरे ख व्मवस्थाऩन,

प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त हजने योमल्टी सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा मनमभन,
प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त हजने योमल्टीको सङ्करन तथा फाॉडपाॉट।

सवायी साधन अनजभमत
(१)

मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य

(२)

स्थानीम सावणजमनक मातामातको रुट मनधाणयण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी, सेवाको गजणस्तय,

(3)

मनमभन,

बाडा दयमनधाणयण य मनमभन,

वातावयणभैत्री, जरवामज ऩरयवतणन अनजकूरन, ववऩद् जोजखभ सॊ वेद्य, अऩाङ्गता य रै वङ्गकभैत्री
मातामात प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रवद्धणन।

(5) उऩदपा (१) य (३) भा उजल्रजखत अमधकायका अमतरयि

काभ, कतणव्म य अमधकाय दे हाम फभोजजभ हजनछ
े :-

क)

बूमभ व्मवस्थाऩन
(1)

सङ्घीम तथा प्रदे श कानूनको अधीनभा यही स्थानीमस्तयको बू-उऩमोग नीमत, मोजना,

(2)

सङ्घीम तथा प्रदे शको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मवजस्थत फस्ती ववकासका कामणक्रभको

(3)

ख)

नगयऩामरकाको अन्म

कामणक्रभ तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन,

तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन, एकीकृत वस्ती ववकासका रामग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा
ववकास य व्मवस्थाऩन,

स्थानीमस्तयभा अव्मवजस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन।

सञ्चाय सेवा
(1)

सङ्घीम तथा प्रदे श कानूनको अधीनभा यही स्थानीम ऺेत्रमबत्र इन्टयनेट सेवा, टे मरसेन्टय,
केफजर तथा तायववहीन टे मरमबजन प्रसायणको अनजभमत, नवीकयण य मनमभन,
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(2)

ग)

घ)

स्थानीम ऺेत्रभा सूचना प्रववमधको ववकास य प्रवद्धणन गने।

मातामात सेवा
(1)

स्थानीम फस, ट्ररी फस, ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राजञ्जट प्रणारीको नीमत, भाऩदण्ड,

(2)

यावष्डम ये र ऩूवाणधायको उऩमोग तथा भहानगयीम ऺेत्रमबत्र शहयी ये र सेवाको सञ्चारन,

मोजना, कामाणन्वमन, अनजगभन य मनमभन,

व्मवस्थाऩन, भभणत सम्बाय, सभन्वम, साझेदायी य सहकामण।

रघज, घये र ज तथा साना उद्योग
(१)

रघज, घये र ज य साना उद्योगको दताण, नवीकयण, खाये जी, मनमभन, ववकास प्रवद्धणन य

(२)

उद्यभजशरताको ववकास य प्रवद्धणन।

व्मवस्थाऩन

(८) स्थानीम तहरे प्रदे श सयकायको ऩयाभशणभा नेऩार सयकायको ऩूव ण स्वीकृमत मरई

ववदे शका कजनै स्थानीम सयकायसॉग बमगनी सम्फन्ध कामभ गनण सक्नेछ।

वडा समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय: (१) वडा समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय कामणऩामरकारे तोके
फभोजजभ हजनेछन।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कामणऩामरकारे वडा समभमतको काभ, कतणव्म य अमधकाय तोक्दा

कम्तीभा दे हाम फभोजजभ हजने गयी तोक्नज ऩनेछ :क.

वडामबत्रका मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन तथा अनजगभन
(१)

(2)
(3)

सहबमगताभूरक मोजना तजजभ
ण ा प्रणारी अनजसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजजभ
ण ा

प्रवक्रमा अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सङ्करन, प्राथमभकीकयण तथा
छनौट गने,

टोर ववकास सॊ स्थाको गठन य ऩरयचारन तथा वडामबत्र सञ्चारन हजने मोजनाहरूका रामग
उऩबोिा समभमतको गठन तथा सोको अनजगभन गने,

वडामबत्रका मोजना तथा बौमतक ऩूवाणधायको सॊ यऺण, भभणत सम्बाय, ये खदे ख तथा व्मवस्थाऩन
गने,

ख. तथमाङ्क अद्यावमधक तथा सॊयऺण
(१)
(2)
(३)

मनजी घय तथा घय ऩरयवायको रगत याख्ने,

ऐमतहामसक, ऩजयाताजत्त्वक, साॊस्कृमतक तथा धामभणक भहत्त्वका सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक, सावणजमनक
तथा साभजदावमक बवन, सावणजमनक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत याख्ने तथा सॊ यऺण गने,

खजरा ऺेत्र, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौवा, सत्तर, धभणशारा, धामभणक तथा साॊस्कृमतक स्थर, डाॉडाऩाखा,
चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कजवा, धाया, ढज ङ्गध
े ाया, गजठीघय, फाटो, सडक, ऩजर
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ऩजरेसा, कजरो नहय, ऩानी घट्ट, मभरको तथमाङ्क सङ्करन गयी अद्यावमधक रगत याख्ने, सॊ यऺण गने
य खण्डीकृत तथमाङ्क य सूचनासवहतको वडाको ऩार्श्रवणजचत्र तमाय तथा अद्यावमधक गने,
ग. ववकास कामण
(1)
(2)

फारउद्यानको व्मवस्था गने,

अनौऩचारयक जशऺा कामणक्रभ, जशशज स्माहाय तथा प्रायजम्बक फार ववकास केन्र सञ्चारन य
व्मवस्थाऩन गने,

(3)

ऩजस्तकारम, वाचनारम, साभजदावमक मसकाइ केन्र, फारक्रव तथा फार सञ्जारको सञ्चारन य
व्मवस्थाऩन गने,

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

वडा तहको स्वास्थम सॊ स्था तथा सेवाको व्मवस्थाऩन गने,

खोऩ सेवा कामणक्रभको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम गने,
ऩोषण कामणक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने,

वडा तहभा स्वास्थम जनचेतना ववकास तथा स्वास्थम सूचना कामणक्रभको सञ्चारन गने,
शहयी तथा ग्राभीण स्वास्थम जक्रमनकको सञ्चारन गने, गयाउने,

सावणजमनक शौचारम, स्नानगृह तथा प्रमतऺारमको मनभाणण य व्मवस्थाऩन गने, गयाउने,

(10) वडास्तयीम साभजदावमक धायाको प्रफन्ध, कजवा, इनाय तथा ऩोखयीको मनभाणण, सॊ यऺण य गजणस्तय
मनमभन गने,

(11) घयफाट मनकास हजने पोहयभैराको सङ्करन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाई,

ढर मनकास, भये का जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही ऩानीको मनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊ यऺण
गने, गयाउने,

(12) कृवष तथा परपूर नसणयीको स्थाऩना, सभन्वम य प्रवद्धणन तथा वडास्तयीम अगजवा कृषक
तामरभको अमबभजखीकयण गने,

(13) कृवष फीउ ववजन, भर तथा औषमधको भाग सङ्करन गने,
(14) कृवषभा राग्ने योगहरूको वववयण सङ्करन गने,

(15) ऩशजऩऺी ववकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन,
(16) वडामबत्रको चयनऺेत्र सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन गने,

(17) स्थानीम सभजदामका चाडऩवण, बाषा सॊ स्कृमतको ववकासको रामग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक
तथा साॊस्कृमतक कामणक्रभ गने गयाउने,

(18) स्थानीम भौमरकता झजल्कने साॊस्कृमतक यीमतरयवाजराई सॊ यऺण तथा प्रवद्धणन गने,
(19) वडामबत्र खेरकजद ऩूवाणधायको ववकास गने,

(20) अन्तय ववद्यारम तथा क्रवभापणत खेरकूद कामणक्रभको सञ्चारन गने गयाउने,
(21) वडा ऺेत्रमबत्रको फाटोघाटो चारज अवस्थाभा याख्ने तथा याख्न सहमोग गने,
(22) वडामबत्रका सडक अमधकाय ऺेत्रभा अवयोध य अमतक्रभण गनण नठदने,
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(23) फाटोघाटोभा फाढी, ऩवहयो, हजयी तथा प्राकृमतक प्रकोऩफाट उत्ऩन्न अवयोध ऩञ्छाउने,
(24) घये र ज उद्योगको रगत सङ्करन तथा सम्बाव्मता ऩवहचान गने,
(25) वडामबत्र घये र ज उद्योगको प्रवद्धणन गने,

(26) प्रचमरत कानून फभोजजभ व्मजिगत घटना दताण, अद्यावमधक तथा सोको अमबरेख सङ्करन तथा
सॊ यऺण गने,

(27) व्मजिगत घटना दताण सम्फन्धी जनचेतना कामणक्रभ सञ्चारन गने,
(28) साभाजजक सजयऺा बत्ता ववतयण तथा अमबरे ख अद्यावमधक गने,
(29) वडाराई फारभैत्री फनाउने,

(30) वडामबत्र आमथणक तथा साभाजजक रूऩभा ऩमछ ऩये का भवहरा, फारफामरका, दमरत, अऩाङ्गता

बएका व्मजि, जेष्ठ नागरयक, अल्ऩसङ्ख्मक, सीभान्तकृत सभजदामको अमबरे ख याखी साभाजजक
य आमथणक उत्थान सम्फन्धी काभ गने,

(31) ववमबन्न सभजदाममफच साभाजजक सदबाव य सौहादणता कामभ गने,

(32) फारवववाह, फहजवववाह, रै वङ्गक वहॊ सा, छज वाछज त, दहे ज तथा दाइजो,

हमरमा प्रथा, छाउऩडी,

कभरयी प्रथा, फारश्रभ, भानव फेचववखनजस्ता साभाजजक कजयीमत य अन्धववश्वासको अन्त्म गने,
गयाउने,

(33) प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बूमभ कय, व्मवसाम कय, वहार कय, ववऻाऩन
कय, स्शजल्क ऩावकणङ्ग, नमाॉ व्मवसाम दताण,

मसपारयस दस्तजय, सवायी साधन कय, भनोयञ्जन

कयको रे खाजोखा य सङ्करन गयी सम्फजन्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाभा प्रमतवेदन सवहत
यकभ फजझाउने,

(34) अशि मफयाभी बएको फेवारयस वा असहाम व्मजिराई नजजकको अस्ऩतार वा स्वास्थम
केन्रभा ऩजर्माई औषधोऩचाय गयाउने,

(35) असहाम वा फेवारयस व्मजिको भृत्मज बएभा मनजको दाह सॊ स्कायको व्मवस्था मभराउने,
(36) सडक फारफामरकाको उद्धाय य ऩजनस्थाणऩनाको रामग रगत सङ्करन गने,

(37) वडामबत्रको साभजदावमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैववक ववववधताको सॊ यऺण य प्रवद्धणन गने,
(38) वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हरयमारी ऺेत्र मफस्ताय गने, गयाउने,
(39) वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने,

(40) प्राङ्गारयक कृवष, सजयजऺत भातृत्व, ववद्याथॉ बनाण, ऩूणण खोऩ, खजरा ठदशाभजि
वातावयणभैत्री तथा फारभैत्री शासनजस्ता प्रवद्धणनात्भक कामणहरू गने , गयाउने,

सयसपाई,

(41) वडामबत्र घयफास ऩमणटन (होभ स्टे ) कामणक्रभ प्रवद्धणन गने।
घ. मनमभन कामण
(1)

वडामबत्र सञ्चामरत ववकास मोजना, आमोजना तथा सॊ रग्न उऩबोिा समभमतहरूका कामणको
अनजगभन तथा मनमभन गने,
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(2)
(3)

मसकभॉ, डकभॉराई बूकम्ऩ प्रमतयोधी बवन मनभाणण सम्फन्धी तामरभ ठदने,

खाद्यान्न, भाछा, भासज, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथण तथा उऩबोग्म साभग्रीको गजणस्तय य
भूल्मसूची अनजगभन गयी उऩबोिा वहत सॊ यऺण गने,

(4)
(5)
(6)

वडामबत्रका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्धणन गयी रगत याख्ने,
हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने,

ववद्यजत च जहावट तथा चोयी मनमन्त्रणभा सहमोग गने।

ङ. मसपारयस तथा प्रभाजणत गने
(१)

नाता प्रभाजणत गने,

(३)

फहार कयको रे खाजोखा मसपारयस गने,

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

नागरयकता तथा नागरयकताको प्रमतमरवऩ मरनका रामग मसपारयस गने,
फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने,
कोही रगत कट्टाको मसपारयस गने,

घय जग्गा कयको रेखाजोखा मसपारयस गने,
जन्भ मभमत प्रभाजणत गने,

व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हजॉदै नबएको मसपारयस
गने,

वववाह प्रभाजणत तथा अवववावहत प्रभाजणत गने,

(१०) मन्शजल्क वा सशजल्क स्वास्थम उऩचायको मसपारयस गने,

(११) वडाफाट जायी हजने मसपारयस तथा अन्म कागजराई अङ्ग्रेजी बाषाभा सभेत मसपारयस तथा
प्रभाजणत गने,

(१२) घय ऩातार प्रभाजणत गने,

(१३) व्मजिगत वववयण प्रभाजणत गने,

(१४) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩूजाणभा घय कामभ गनण मसपारयस गने,

(१५) कजनै व्मजिको नाभ, थय, जन्भ मभमत तथा वतन पयक–पयक बएको बए सो व्मजि एकै हो
बन्ने मसपारयस गने,

(१६) नाभ, थय, जन्भ मभमत सॊ शोधनको मसपारयस गने,

(१७) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩजजाण हयाएको मसपारयस गने,
(१८) वकत्ताकाट गनण मसपारयस गने,

(१९) सॊ यऺक प्रभाजणत गने तथा सॊ स्थागत य व्मजिगत सॊ यऺक मसपारयस गने,
(२०) जीववतसॉगको नाता प्रभाजणत गने,

ॉ को नाता प्रभाजणत तथा सजणमभन मसपारयस गने,
(२१) भृतकसग
(२२) जीववत यहेको मसपारयस गने,
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(२३) हकवारा वा हकदाय प्रभाजणत गने,
(२४) नाभसायी गनण मसपारयस गने,

(२५) जग्गाको हक सम्फन्धभा मसपारयस गने,
(२६) उद्योग ठाउॉसायी गनण मसपारयस गने,

(२७) आधायबूत ववद्यारम खोल्न मसपारयस गने,
(२८) जग्गा भूल्माङ्कन मसपारयस गने,

(२९) ववद्यारमको कऺा थऩ गनण मसपारयस गने,

(३०) अशि, असहाम तथा अनाथको ऩारनऩोषणको रामग मसपारयस गने,
(३१) वैवावहक अङ्गीकृत नागरयकता मसपारयस गने,

(३२) आमथणक अवस्था कभजोय वा सम्ऩन्न यहेको सम्फन्धी मसपारयस गने,
(३३) ववद्यारम ठाउॉसायी गनण मसपारयस गने,

(३४) धाया तथा ववद्यजत जडानको रामग मसपारयस गने,

(३५) प्रचमरत कानून अनजसाय प्रत्मामोजजत अमधकाय फभोजजभको अन्म मसपारयस वा प्रभाजणत
गने ।

न्मूनतभ दयये ट मनधाणयण गने : (१) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्रको मनभाणण कामण
तथा अन्म सेवाको प्रमोजनको रामग मनभाणण साभग्री, ज्मारा, बाडा तथा भहसजरको स्थानीम न्मूनतभ दयये ट
तोक्नज ऩनेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ श्रमभकको ज्मारादय मनधाणयण गदाण नेऩार सयकायरे मनधाणयण

गये को यावष्डम न्मूनतभ ऩारयश्रमभक बन्दा कभ नहजने गयी तोक्नज ऩनेछ।
मोजना तजजभ
ण ा तथा कामाणन्वमन

मोजना फनाई कामाणन्वमन गने : (१) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो अमधकाय ऺेत्रमबत्रका
ववषमभा स्थानीमस्तयको ववकासका रामग आवमधक, वावषणक, यणनीमतगत ववषम ऺेत्रगत भध्मकारीन तथा
दीघणकारीन ववकास मोजना फनाई रागू गनजण ऩनेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ मोजना फनाउॉदा नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको नीमत,

ॉ अनजकूर हजनेगयी सजशासन, वातावयण, फारभैत्री, जरवामज
रक्ष्म, उद्देश्म, सभमसीभा य प्रवक्रमासग
ऩरयवतणन

अनजकूरन, ववऩद्

व्मवस्थाऩन,

अन्तयसम्फजन्धत ववषमराई ध्मान ठदनज ऩनेछ।

रै वङ्गक

तथा

साभाजजक

सभावेशीकयण

जस्ता

(3) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे उऩदपा (१) फभोजजभको मोजना फनाउॉदा दे हामका

ववषमराई प्राथमभकता ठदनज ऩनेछ :–

क) आमथणक ववकास तथा गरयफी मनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩजग्ने,
ख)
ग)

उत्ऩादनभूरक तथा मछटो प्रमतपर प्राप्त गनण सवकने,
जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगाय फढ्ने,
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घ)

स्थानीम फामसन्दाहरूको सहबामगता जजट्ने, स्वमॊ सेवा ऩरयचारन गनण सवकने तथा रागत

ङ)

स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको अमधकतभ प्रमोग हजने,

च)

छ)
ज)

झ)

कभ राग्ने,

भवहरा, फारफामरका तथा वऩछमडएका वगण, ऺेत्र य सभजदामराई प्रत्मऺ राब ऩजग्ने,
रै वङ्गक सभानता य साभाजजक सभावेशीकयण अमबवृवद्ध हजने,

्
दीगो ववकास, वातावयणीम सॊ यऺण तथा सम्फद्धणन गनण सघाउ ऩजयमाउने
,

बावषक तथा साॊस्कृमतक ऩऺको जगेनाण य साभाजजक सद्बाव तथा एकता अमबवृवद्धभा
सघाउ ऩजर्माउने।
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३. नगयऩामरकाको सॊगठन सॊयचना
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४.नगयऩामरकाको शाखागत कामण वववयण
नगय कामणऩामरकाभा यहने ववषमगत शाखा (शाखा, उऩशाखा, इकाई) को शाखागत कामण वववयण दे हाम
अनजसाय यहने छ ।
(1) प्रशासन शाखा
क) साभान्म प्रशासन उऩशाखा
अ) स्थानीम सेवा तथा जनशजि ववकास
 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीमत, भाऩदण्ड, सेवा शतण, मोजना, कामाणन्वमन य
मनमभन ।
 सॊ ववधानको धाया ३०२ फभोजजभ सभामोजन बई आउने कभणचायीको व्मवस्थाऩन ।
 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण ।
 नगयऩामरकाको सॊ गठन ववकास, सङ्गठन सॊ यचना तथा दयफन्दी मनधाणयण, जनशजि
व्मवस्थाऩन य वृजत्त ववकास ।
 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रववमधको उऩमोग, प्रवद्धणन य
मनमभन ।
 भानव सॊ साधन ववकासका रामग अल्ऩकारीन तथा दीघणकारीन मोजना तजजभ
ण ा ।
 नगयऩामरकाभा सावणजमनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदॊ आठदको व्मवस्थाऩन ।
 स्थानीम शाजन्त समभमत सम्फन्धी कामणहरु ।
ॉ को सम्वन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको सभन्वम
आ) स्थानीम तह, प्रदे श य सॊ घसग
 सॊ घ

तथा

प्रदे श

तहभा

सॊ ववधान

तथा

कानजन

फभोजजभको

सहबामगता

प्रमतमनमधत्व ।
 जजल्रा सभन्वम समभमतसॉगको सभन्वम ।
 वडा तहसॉगको सम्ऩकण य सभन्वम ।
 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, जशष्टाचाय ।
इ) फैठक व्मवस्थाऩन
 कामणऩामरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन ।
 कामणऩामरकाको मनणणमहरुको ववद्यजमतम भाध्मभफाट अमबरे खीकयण तथा प्रकाशन ।
 कामणऩामरकाका ववमबन्न समभमत, उऩसमभमत, कामणदरको फैठक व्मवस्थाऩन ।
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तथा

ई) ववदा, उत्सव, उदॊ, जात्रा, ऩवण, उऩाधी, ववबजषण
 स्थानीम चाडऩवण, सावणजमनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदॊ आठदको व्मवस्थाऩन ।
 उऩाधी तथा ववबजषण सम्वन्धी मसपारयश, अमबरे ख ।
ख) याजश्व उऩशाखा
 याजश्व सम्फन्धी नीमत, कानून तजूभ
ण ा, कामाणन्वमन य मनमभन (याजस्व च जहावट मनमन्त्रण
सभेत) ।
 सम्ऩजत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यजजष्डे शन शजल्क, सवायी साधन कय, सेवा शजल्क
दस्तजय, ऩमणटन शजल्क, ववऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बूमभकय (भारऩोत), दण्ड जरयवाना,
भनोयञ्जन कय, फहार ववटौयी कय, घयजग्गा कय, भृत वा भारयएको जीवजन्तजको हाड, मसॊ ग,
प्वाॉख, छाराभा कय, प्राकृमतक स्रोत साधन, व्मवसावमक कय सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड,
कामाणन्वमन, फाॉडपाॉड, सॊ करन य मनमभन, अन्म आम व्मवस्थाऩन ।
 सावणजमनक खचण तथा प्राकृमतक स्रोतफाट प्राप्त हजने योमल्टी सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड
तथा मनमभन य सोको सङ्करन तथा फाॉडपाॉड ।
 आफ्नो ऺेत्रमबत्र याजस्वका दय अन्म शजल्क मनधाणयण, सॊ घीम य प्रदे श कानून फभोजजभ
प्राकृमतक श्रोत साधन य सेवा शजल्क जस्ता योमल्टी सङ्करन, सभन्वम य मनमभन ।
 स्थानीम ऩूवाणधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शजल्क तथा दस्तजय (नीमत, कानजन, भाऩदण्ड, मनमभन,
शजल्क मनधाणयण, सॊ करन तथा व्मवस्थाऩन) ।
 भारऩोत सॊ करन ।
 कानजन फभोजजभ ढजॊ गा, मगट्टी, वारजवा, भाटो, नजन, स्रे ट, पामय क्रेजस्ता खानी खनीज ऩदाथणको
सवेऺण, अन्वेषण, उत्खनन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन ।
्
 ट्रेवकङ्ग, कामावकङ्ग, क्मानोमनङ्ग, फञ्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय, यमाजफ्टङ्ग
शजल्क ।
 साभजदावमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन ।
 ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन ।
 प्राकृमतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीमत मनधाणयण य कामाणन्वमन तथा प्रदे श य सॊ घीम
भाऩदण्ड ऩारना ।
 प्रचमरत कानजन फभोजजभ दण्ड जरयवाना ।
 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असजर उऩय ।
 कयदाता जशऺा तथा कयदाता वववयण अद्यावमधक ।
 ववत्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड ।
 आमथणक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩरयचारन ।
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 याजश्व ऩयाभशण समभमत सम्फन्धी ववषम ।
 स्थानीम याजस्व प्रवद्धणनका रामग प्रोत्साहन ।
 याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन ।
 याजस्व सूचना तथा तथमाङ्कको आदान प्रदान ।
 सॊ घीम तथा प्रदे श कानून फभोजजभ फजेट घाटाऩूमतणको स्रोत व्मवस्था ।
ग) कानून, ववधामन तथा भानव अमधकाय प्रवद्धणन उऩशाखा
अ. नगय प्रहयी व्मवस्थाऩन इकाई
 सॊ घीम तथा प्रदे श कानूनको अमधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
नीमत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य मनमभन,
 नगय प्रहयीभापणत दे हामका कामण सम्ऩादन गने,
 नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मनणणमहरु कामाणन्वमनभा सहमोग,
 सम्ऩजत्तको सॊ यऺण,
 नगयऩामरकाभा हजने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवणको व्मवस्थाऩनभा
सहमोग,
 स्थानीम फजाय तथा ऩावकणङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग,
 नगय प्रहयी सम्फन्धी कामणऩामरकारे तोके फभोजजभका नीमत, मोजना, कामणक्रभ
कामाणन्वमन,
 नगय फस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामाणन्वमन य कसूय उऩय छानववन य
अनजसन्धान,
 स्थानीम न्मावमक समभमतरे गये का आदे श, पैसरा कामाणन्वमनभा सहमोग,
 कामाणरम ऩरयसय, सम्ऩदा, सावणजमनक, ऐरानी, ऩमतण जग्गा, सावणजमनक बवन तथा
बौमतक ऩूवाणधायको सॊ यऺण य सजयऺा,
 ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग,
 अऩयाध योकथाभ तथा अनजसन्धानभा सहमोग,
 पूटऩाथ व्मवस्थाऩन
 मनभाणण मनमभन
 गजणस्तय मनमन्त्रण
 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामण ।
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आ. न्माम, कानजन, भानव अमधकाय प्रवद्धणन तथा ववधामन इकाई
 न्मावमक समभमतको सजचवारम, न्माम, कानून, भानव अमधकाय प्रवद्धणन तथा भेरमभराऩ य
भध्मस्थता, मनणणम तथा पैसरा कामाणन्वमन
 न्मावमक समभमतको सजचवारम सम्वन्धी कामण
 न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩरयऩारना
 भानव अमधकायको सॊ यऺण तथा प्रवद्धणन
 व्मजि य सभजदामफीच भेरमभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन
 न्मावमक मनणणम तथा पैसरा कामाणन्वमन
 कामणऩामरका तथा सबाभा ऩेश गनजऩ
ण ने ववमबन्न नीमत, मनमभ तथा कानूनको भस्मौदाभा
सॊ मोजन य सभन्वम
 नीमत, कानजनको प्रभाजणक प्रमतको सॊ यऺण, प्रकाशन य अमबरेख
 ववधामन सम्वन्धी अन्म कामण ।
घ) सावणजमनक खरयद तथा सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन उऩशाखा
 नगयऩामरकाको रामग सावणजमनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी ववषम ।
 सेवा तथा मनभाणण व्मवसामको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ।
 नगयऩामरकामबत्रको सावणजमनक तथा सयकायी सम्ऩजत्त, साभजदावमक सम्ऩजत्त, बवन, सडक,
ऩसर, व्मवसाम, ऩूवाणधाय, उद्योग, खानी तथा खनीज, वनको वववयण सवहतको अद्यावमधक
अमबरे ख ।
 नगयऩामरकाको स्वामभत्वभा यहे को सम्ऩजत्तको अद्यावमधक अमबरे ख ।
 नगयऩामरकाजस्थत सयकायी सम्ऩजत्तको एकीकृत वववयण ।
ङ) साभाजजक सजयऺा तथा ऩॊजजकयण उऩशाखा
 साभाजजक सजयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मनमभन य अध्ममन अनजसन्धान
 सॊ घ तथा प्रदे शरे मनधाणयण गये को भाऩदण्ड फभोजजभ साभाजजक सजयऺा सम्फन्धी कामणक्रभ
कामाणन्वमन
ॉ सम्ऩकण,
 साभाजजक सजयऺाको कामाणन्वमनको रामग सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सॊ घ सॊ स्थासग
सभन्वम य सहकामण
 स्थानीम साभाजजक सजयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक तथमाॊक सॊ करन एवॊ
व्मवस्थाऩन
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 आधजमनक प्रमफमधभापणत व्मजिगत घटना दताण (जन्भ, भृत्मज, वववाह, फसाईसयाई, सम्वन्ध
ज धभणऩत्र
ज ी), अमबरे ख व्मवस्थाऩन तथा प्रमतवेदन
ववच्छे द य धभणऩत्र
च) वडा कामाणरमहरु
अ) वडास्तयीम तथमाङ्क सॊकरन तथा अद्यावमधक गने्
 आफ्नो वडा मबत्रको फस्तजगत वववयण (नदीनारा, जैववक ववववधता, खमनज ऩदाथण, जनसॊ ख्माको
फनोट, आमथणक अवस्था, उद्योगधन्दा, जशऺा तथा स्वास्थम सम्फन्धी वववयण आठद) तमाय गने,
अद्यावमधक गदै रैजाने,
 मनजी घय तथा घयऩरयवायको रगत याख्ने,
 ऐमतहामसक, ऩजयाताजत्वक, साॊस्कृमतक

तथा धामभणक

भहत्वका सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक,

सावणजमनक तथा साभजदावमक बवन, सावणजमनक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत याख्ने तथा
सॊ यऺण गने,
 खजरा ऺेत्र, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौवा, सत्तर, धभणशारा, भठ, भजन्दय, गजम्वा, भजस्जद, दे वस्थर, भदयसा,
ऩमतण जग्गा, डाॉडाऩाखा, चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कजवा, धाया, ढजॉ गध
े ाया, गजठीघय,
फाटो, सडक, ऩजर ऩजरेसा, कजरो नहय, ऩानी घट्ट, मभरको तथमाङ्क सङ्करन गयी अद्यावमधक रगत
याख्ने, सॊ यऺण गने य खण्डीकृत तथमाङ्क य सूचना सवहतको वडाको ऩार्श्रव जचत्र तमाय तथा
अद्यावमधक गने ।
 वडाका ववकास मनभाणणका मोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन तथा आवमधक प्रगमत सभीऺा
गने ।
 सहबागीताभूरक मोजना तजजभ
ण ा प्रणारी अनजसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजजभ
ण ा
प्रवक्रमा अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सङ्करन, प्राथमभकीकयण तथा
छनौट गने ।
 टोर ववकास सॊ स्थाको गठन य ऩरयचारन तथा वडामबत्र सञ्चारन हजने मोजनाहरूका रामग
उऩबोिा समभमतको गठन तथा सोको अनजगभन गने ।
 वडामबत्रका मोजना तथा बौमतक ऩूवाणधायको सॊ यऺण, भभणत सम्बाय, ये खदे ख तथा व्मवस्थाऩन
गने ।
आ) वडाका ववकास मनभाणणका कामणहरु गने्
 फार उद्यानको व्मवस्था गने ।
 अनौऩचारयक जशऺा कामणक्रभ तथा प्रायजम्बक फार ववकास केन्र सञ्चारन य व्मवस्थाऩन
गने ।
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 ऩजस्तकारम, वाचनारम, साभजदावमक मसकाई केन्र, फारक्रव तथा फारसञ्जारको सञ्चारन य
व्मवस्थाऩन गने ।
 वडा तहको स्वास्थम केन्र तथा उऩ केन्रको व्मवस्थाऩन गने ।
 फारफामरकाहरूराई मफ.मस.जज., ऩोमरमो, मबटामभन “ए” को व्मवस्था गने।
 ऩोषण कामणक्रभको सञ्चारन गने ।
 वडा तहभा स्वास्थम जनचेतना ववकास तथा स्वास्थम सूचना कामणक्रभको सञ्चारन
गने ।
 शहयी तथा ग्राभीण स्वास्थम जक्रमनकको सञ्चारन गने, गयाउने ।
 सावणजमनक शौचारम तथा स्नान गृहको मनभाणण य ब्मवस्थाऩन गने, गयाउने ।
 वडास्तयीम साभजदावमक धायाको प्रफन्ध, कजवा, इनाय तथा ऩोखयीको मनभाणण, सॊ यऺण य
गजणस्तय मनमभन गने ।
 घयफाट मनकास हजने पोहयभैराको सङ्करन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाई,
ढर मनकास, भये का जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही ऩानीको मनकास तथा ऩानीको स्रोत
सॊ यऺण गने, गयाउने ।
 कृवष तथा परपूर नसणयीको स्थाऩना, सभन्वम, प्रवद्धणन य वडास्तयीम अगजवा कृषक
तामरभको अमबभजखीकयण गने ।
 कृवष भरको भाग सङ्करन गने ।
 कृवषभा राग्ने योगहरूको वववयण तमाय गने ।
 ऩशजऩॊछी ववकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन ।
 वडामबत्रको चयन ऺेत्र सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन गने ।
 स्थानीम सभजदामका चाडऩवण, बाषा सॊ स्कृमतको ववकासको रामग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक
तथा साॊस्कृमतक कामणक्रभ गने गयाउने ।
 स्थानीम भौमरकता झजल्कने साॊस्कृमतक यीमतयीवाजराई सॊ यऺण तथा प्रवद्धणन गने ।
 वडामबत्र खेरकजद ऩूफाणधायको ववकास गने ।
 अन्तय ववद्यारम तथा वारक्रव भापणत खेरकूद कामणक्रभको सञ्चारन गने गयाउने ।
 वडा ऺेत्रमबत्रको वाटोघाटो चारू अवस्थाभा याख्ने तथा याख्न सहमोग गने,
 वडामबत्रका सडक अमधकायऺेत्रभा अवयोध य अमतक्रभण गनण नठदने,
 फाटोघाटोको वाढी, ऩवहयो ऩन्छाउने,
 घये र ज उद्योगको रगत सङ्करन तथा सम्बाव्मता ऩवहचान गने,
 वडामबत्र घये र ज उद्योगको प्रवद्धणन गने,
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 प्रचमरत कानून फभोजजभ व्मजिगत घटना दताण, अद्यावमधक य सोको अमबरेख सॊ यऺण गने,
 व्मजिगत घटना दताण सम्फन्धी जनचेतना कामणक्रभ सञ्चारन गने,
 साभाजजक सजयऺा बत्ता ववतयण तथा अमबरे ख अद्यावमधक गने,
 वडाराई फारभैत्री फनाउने,
 वडामबत्र आमथणक तथा साभाजजक रुऩभा ऩमछ ऩये का भवहरा, फारफामरका, दमरत, अऩाङ्गता
बएका व्मजि, जेष्ठ नागरयक, अल्ऩसॊ ख्मक, सीभान्तकृत सभजदामको अमबरे ख याखी साभाजजक
य आमथणक उत्थान सम्वन्धी काभ गने,
 ववमबन्न सभजदामका फीच साभाजजक सदबाव य सौहादणता कामभ गने,
 फारवववाह, भवहरा ववरुद्धको वहॉसा, छज वाछज त, दहे ज तथा दाइजो, हमरमा प्रथा, छाउऩडी,
कभरयी

प्रथा, फारश्रभ, भानव

फेचववखन, मनयऺयता

जस्ता

साभाजजक

कजरयती

य

अन्धववश्वासको अन्त्म गने, गयाउने,
 प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बूमभ कय, व्मवसाम कय, वहार कय, ववऻाऩन
कय, स्शजल्क ऩावकणङ्ग, नमाॉ व्मवसाम दताण, मसपारयस दस्तजय, सवायी साधन कय, भनोयञ्जन
कयको रेखाजोखा य सङ्करन गयी नगयऩामरकाभा प्रमतवेदन सवहत यकभ फजझाउने,
 असि मफयाभी बएको फेवारयस वा असहाम व्मजिराई नजजकको अस्ऩतार वा स्वास्थम
केन्रभा ऩजर्माई औषधोऩचाय गयाउने,
 असहाम वा वेवारयस व्मजिको भृत्मज बएभा मनजको दाह सॊ स्कायको व्मवस्था मभराउने,
 सडक फारफामरकाको उद्धाय य ऩजनस्थाणऩना गने, गयाउने,
 वडामबत्रको साभजदावमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैववक ववववधताको सॊ यऺण य प्रवद्धणन गने,
 वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हरयमारी ऺेत्र मफस्ताय गने गयाउने,
 वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने,
 प्राङ्गारयक कृवष, सजयजऺत भातृत्व, ववद्याथॉ बनाण, ऩूणण खोऩ, खजरा ठदशाभजि सयसपाई,
वातावयणभैत्री तथा फारभैत्री शासनजस्ता प्रवद्धणनात्भक कामणहरू गने, गयाउने ।
 कानून फभोजजभका मनमभन कामण गने ।
 वडामबत्र सञ्चामरत ववकास मोजना, आमोजना तथा सॊ रग्न उऩबोिा समभमतहरूका कामणको
मनमभन गने,
 घय मनभाणण गजणस्तय तथा बवन सॊ वहता य भाऩदण्ड अनजसाय बए नबएको अनजगभन गने,
मसकभॉ, डकभॉराई बूकम्ऩ प्रमतयोधी बवन मनभाणण सम्वन्धी तामरभ ठदने,
 खाद्यान्न, भाछा, भासज, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथण तथा उऩबोग्म साभग्रीको गजणस्तय य
भूल्मसूची अनजगभन गयी उऩबोिा वहत सॊ यऺण गने,
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 वडामबत्रका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्धणन गयी रगत याख्ने,
 हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने,
 ववद्यजत च जहावट तथा चोयी मनमन्त्रण गने ।
 नाता, नागरयकता आठदको मसपारयस तथा प्रभाजणत गने ।
 आफ्नो बौगोमरक ऺेत्र मबत्रको मनभाणण कामण तथा अन्म सेवाको प्रमोजनका रामग मनभाणण
साभग्री, ज्मारा, बाडा, तथा भहशू रको स्थानीम दयये ट तोक्ने ।
 आफ्नो वडामबत्रका उऩबोिा समभमत, सहकायी सॊ स्था, मनजी ऺेत्र रगामतका सफै ववकास
ॉ ववकास मनभाणण तथा सावणजमनक सेवा प्रवाहभा सभन्वम गने ।
साझेदायहरुसग
 सभम सभमभा नेऩार कानूनरे तोकेफभोजजभ अन्म काभ गने ।
इ) अमबरेख व्मवस्थाऩन, मसपारयस तथा प्रभाजणत गने
 ऩजञ्जकयण, नागरयकता तथा अमबरे ख व्मवस्थाऩन
 नगयऩामरकाभा व्मजिगत घटनाको स्थानीम तथमाङ्क सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन,
 सॊ घीम कानून य भाऩदण्ड फभोजजभ नगयऩामरकाभा व्मजिगत घटना (जन्भ, भृत्मज,
ज य धभणऩत्र
ज ी) को दताण,
ववफाह, फसाइ सयाइ, सम्फन्ध ववच्छे द य धभणऩत्र
 आधजमनक प्रववमध अऩनाई व्मजिगत घटनाको अमबरे ख व्मवस्थाऩन य प्रमतवेदन,
 नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रका रामग मसपारयस रगामतका भहत्वऩूणण अमबरे खको
व्मवस्थाऩन,
 स्थानीम अमबरे ख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य
मनमभन,
 स्थानीम स्तयको अमबरे ख व्मफस्थाऩन ।
 नाता प्रभाजणत गने,
 नागरयकता तथा नागरयकताको प्रमतमरवऩ मरनका रामग मसपारयस गने,
 फहार कयको रे खाजोखा मसपारयस गने,
 कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने,
 भोही रगत कट्टाको मसपारयस गने,
 घयजग्गा कयको रे खाजोखा मसपारयस गने,
 जन्भ मभमत प्रभाजणत गने,
 व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा ब्माऩाय ब्मवसाम हजॉदै नबएको मसपारयस
गने,
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 मभराऩत्रको कागज गयाउने मनवेदन दताण गनण मसपारयस गने,
 वववाह प्रभाजणत तथा अवववावहत प्रभाजणत गने,
 मन्शजल्क वा सशजल्क स्वास्थम उऩचायको मसपारयस गने,
 अङ्ग्रेजी भाध्मभभा मसपारयस तथा प्रभाजणत गने,
 घयऩातार प्रभाजणत गने,
 व्मजिगत वववयण प्रभाजणत गने,
 ऩजजाणभा घयकामभ गने मसपारयस गने,
 पयक, पयक नाभ, थय, जन्भ मभमत तथा प्रभाजणत दजवै नाभ गये को व्मजि एकै हो बन्ने
मसपायीश गने,
 नाभ, थय, जन्भ मभमत सॊ शोधनको मसपारयस गने,
 जग्गा धनी ऩूजाण हयाएको मसपारयस गने,
 कागज य भन्जजयीनाभा प्रभाजणत गने,
 वकत्ताकाट गनण मसपारयस गने,
 सॊ यऺक प्रभाजणत गने तथा सॊ स्थागत य व्मजिगत सॊ यऺक मसपारयस गने,
 जीववतसॉगको नाता प्रभाजणत गने,
 हकवारा वा हकदाय प्रभाजणत गने,
 नाभसायी गनण मसपारयस गने,
 जग्गाको हक सम्फन्धभा मसपारयस गने,
ॉ को नाता प्रभाजणत तथा सजणमभन मसपारयस गने,
 भृतकसग
 उद्योग ठाउॉसायी गनण मसपारयस गने,
 जीववत यहेको मसपारयस गने,
 ऩूव ण प्राथमभक ववद्यारम खोल्ने मसपारयस य अनजभमत ठदने,
 जग्गा भूल्माङ्कन मसपारयस प्रभाजणत गने,
 ववद्यारमको कऺा थऩ गनण मसपारयस गने,
 ऩारन ऩोषणको रामग मसपारयस गने,
 वैवावहक अवङ्गकृत नागरयकता मसपारयस गने,
 आमथणक अवस्था कभजोय वा मफऩन्नता प्रभाजणत गनण वा आमथणक अवस्था फमरमो वा
सम्ऩन्नता प्रभाजणत
 ववद्यारम ठाउॉ सायी गनण मसपारयस गने,
 धाया तथा ववद्यजत जडानको रामग मसपारयस गने,
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 प्रचमरत कानून अनजसाय प्रत्मामोजजत अमधकाय फभोजजभको अन्म मसपारयस वा प्रभाजणत
गने ।
(2) मोजना तथा ऩूवाणधाय ववकास शाखा
क) बवन मनभाणण तथा वस्ती ववकास उऩशाखा
अ) बू–उऩमोग तथा वस्ती ववकास इकाई
 शहयीकयण, फस्ती ववकास सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजजभ
ण ा,
आमोजना ऩवहचान, अध्ममन, कामाणन्वमन य मनमभन
 आधायबूत आवासका मोजना तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
 नगयऩामरकाभा अव्मवजस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन कामणक्रभको तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
ॉ सभन्वम
 आधायबूत फसोवास सम्फन्धभा प्रदे श सयकायसग
 मोजनाफद्ध य व्मफजस्थत वस्ती ववकासका कामणक्रभको तजजभ
ण ा कामाणन्वमन
 एकीकृत फस्ती ववकासका रामग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ववकास य व्मफस्थाऩन
 आफ्नो ऺेत्रको बूउऩमोग नीमत, मोजना, कामणक्रभ तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
 व्मवजस्थत फस्ती ववकासका कामणक्रभको तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
 सॊ घीम य प्रदे श कानजन फभोजजभ स्थानीम तहभा सजकजम्वासी ऩवहचान य अमबरे ख व्मवस्था
 स्थानीमस्तयभा सजकजम्वासी सम्वन्धी जीववकोऩाजणन य वसोवास व्मवस्था
 एकीकृत

वस्ती

ववकासका

रामग

जग्गाको

एकीकयण

तथा

जग्गा

ववकास

य

व्मवस्थाऩन ।
आ) जग्गा नाऩी तथा नक्शा इकाई
 बूमभको वगॉकयण अनजसायको रगत
 जग्गाको वकत्ताकाट य बूभी रगत (नक्शा, स्रे स्ता) मनभाणण य सॊ यऺण
 सयकायी प्रमोजनका रामग जग्गा प्रामप्त, भजआब्जा मनधाणयण तथा ववतयणभा सभन्वम य
सहजीकयण
 जग्गा वववाद सभाधानभा भेरमभराऩ य भध्मस्थता
 स्भायक य ऩजयाताजत्वक भहत्व रगामत वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवतॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी
रगत
इ) बवन तथा बवन सॊवहता एवॊ मनभाणण इजाजत इकाई
 बवन सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजजभ
ण ा, आमोजना ऩवहचान,
अध्ममन, कामाणन्वमन य मनमभन,
 यावष्डम बवन सॊ वहता तथा भाऩदण्ड फभोजजभ बवन मनभाणण अनजभमत य मनमभन
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 बवन मनभाणणको नक्शा स्वीकृमत, सॊ शोधन, मनमभन
 ऩजयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊ ग्रहारम सॊ यऺण, सम्फद्धणन य ऩजन्मनभाणण,
 सयकायी बवन, ववद्यारम, साभजदावमक बवन, सबागृह तथा अन्म सावणजमनक बवन तथा सॊ यचना
मनभाणण य भभणत सॊ बाय,
ख) ऩूवाणधाय ववकास उऩशाखा
अ) सडक तथा मातामात व्मवस्था इकाई
 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड
तथा मनमभन
 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक, झोरजङ्गे ऩजरऩजरेसा य तटफन्धन सम्फन्धी
गजरुमोजनाको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन य स्तयोन्नमतका आमोजनाको ऩवहचान, अध्ममन, कामाणन्वमन,
भभणत, सम्बाय
 मातामात सजयऺा व्मवस्थाऩन य मनमभन
 स्थानीम सावणजमनक मातामातको रुट मनधाणयण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी, सेवाको गजणस्तय,
बाडा दय मनधाणयण य मनमभन
 ट्याक्सी सेवा अनजभती, व्मफस्थाऩन य मनमभन
 ट्ररी फस, ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राजन्जट प्रणारीको नीमत, मोजना, भाऩदण्ड,
कामाणन्वमन, मनमभन
 वातावयणभैत्री, जरवामज ऩरयवतणन अनजकूरन, अऩाङ्गता य रै वङ्गकभैत्री मातामात प्रणारीको
प्रवद्धणन
 आधायबूत मातामात सम्फन्धभा प्रदे श सयकायसॊ ग सभन्वम
 मातामात ऺेत्रभा रगानी अमबफृवद्ध
 मातामात सजववधाभा नागरयकको सयर, सहज य सभान ऩहजॉच
 मातामात ऺेत्रभा वाताफयणभैत्री प्रववमधराई प्रोत्साहन
 मनजी मातामात मनमभन व्मवस्थाऩन
आ) ववद्यजत, उजाण सडक वजत्त व्मवस्थाऩन इकाई
 साना जरववद्यजत आमोजना, नवीकयणीम उजाण तथा वैकजल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी सम्फन्धी नीमत,
कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन
 वैकजल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी प्रववमध ववकास य हस्तान्तयण, ऺभता अमबवृवद्ध/प्रवद्धणन,
 ववद्यजत ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य मनमभन
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 जनसहबामगताभा आधारयत स्वदे शी रगानीराई प्राथमभकता ठददै जरस्रोतको फहजउऩमोगी
ववकास कामणक्रभको तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
 स्थानीम ववद्यजत ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य मनमभन
 सडक वत्तीको व्मवस्थाऩन
इ) मसॊ चाई तथा जर उत्ऩन्न प्रकोऩ मनमन्त्रण इकाई
 मसॉचाई सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड मनधाणयण य मनमभन
 मसॉचाई सम्फन्धी गजरुमोजनाको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन य स्तयोन्नमतका आमोजनाको ऩवहचान,
अध्ममन, कामाणन्वमन, भभणत, सम्बाय य मनमभन,
 स्थानीम साना, सतह तथा बूमभगत मसचाई प्रणारीको सञ्चारन मनभाणण, सजधाय, भभणत सम्बाय
तथा सेवा शजल्कको मनधाणयण य सङ्करन व्मवस्थाऩन
 जरउत्ऩन्न प्रकोऩ मनमन्त्रण सम्वन्धी
 तटफन्ध, नदी मनमन्त्रण तथा नदी व्मवस्थाऩन य मनमभन
 साना जर उऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन य अनजगभन ।
ग) ववऩद व्मवस्थाऩन उऩशाखा
 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा स्थानीमस्तयका आमोजनाको
कामाणन्वमन य मनमभन
 ववऩद् ऩूव ण तमायी तथा प्रमतकामण मोजना, जोजखभ न्मूनीकयण कामण मोजना
 ववऩद् ऩूव ण तमायी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूव ण बण्डायण, ववतयण य सभन्वम
 ववऩद् जोजखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩवहचान य स्थानान्तयण
 ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम सभजदाम, सॊ घ सॊ स्था, मनजीऺेत्रसॉग सहमोग,
सभन्वम य सहकामण
 ववऩद् कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन
 ववऩद् ऩिात् स्थानीमस्तयको ऩजनस्ण थाऩना य ऩजनमनणभाणण
 ववऩद् सम्फन्धी तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनजसन्धान
 प्राकृमतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूव ण तमायी
 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयणका रामग ऩूव ण सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामणक्रभको तजजभ
ण ा य
कामाणन्वमन,
 फारुण मन्त्र तथा एम्फजरेन्सको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
 स्थानीम आऩतकारीन कामण सञ्चारन प्रणारी
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घ) मोजना अनजगभन तथा सूचना उऩशाखा
अ) मोजना तजूभ
ण ा तथा उऩबोिा समभमत ऩरयचारन इकाई
 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य मनमभन
 स्थानीम ववकास नीमत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघणकारीन ववकास मोजना तजूभ
ण ा,
अनजगभन तथा भूल्माॊकन
 आमथणक, साभाजजक, साॉस्कृमतक, वातावयणीम, प्रववमध य ऩूवाणधायजन्म ववकासका रामग
आवश्मक आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरूको तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन, अनजगभन तथा भूल्माङ्कन
 फावषणक ववकास कामणक्रभ, आमोजना तजजभ
ण ा, कामाणन्वमन
 ववकास मनभाणण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबामगता अमबफृवद्धका कामणक्रभ तजजभ
ण ा य कामाणन्वमन
 ववकास मोजनाहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन
 उऩबोिा समभमतको वववयण, ऺभता ववकास
 ववकासका प्राथमभकता प्राप्त ऺेत्र मनधाणयण
 सॊ घीम य प्रादे जशक आमोजना, ऩरयमोजना कामाणन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग
 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी अन्म कामण ।
आ) अनजगभन तथा भूल्माङ्कन इकाई
 ववकास आमोजनाको अनजगभन, आवमधक प्रगमत तथा प्रमतपरको सभीऺा
 ववकास मोजनाको अनजगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रवक्रमा मनधाणयण
 आमोजनाको अध्ममन, अनजसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन
 मफषमऺेत्रगत नीमतको अनजगभन तथा भूल्माॊकन
(3) साभाजजक ववकास शाखा
क) भवहरा, वारवामरका, मजवा ववकास, जेष्ठ नागरयक तथा साभाजजक ववकास उऩशाखा
खेरकजद तथा अमतरयि वक्रमाकराऩ
 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रशासन तथा सॊ घ सॊ स्थाको मनमभन य सभन्वम
 खेरकजदको सॊ यचनाको ऩूवाणधाय मनभाणण, सञ्चारन तथा ववकास
 खेरकूदको ववकास य प्रवद्धणन
 खेरकूद प्रमतमोगीता आमोजना य सहबागीता
 अमतरयि वक्रमाकराऩ सम्फन्धी ववषम ।
रैंमगक सभानता तथा साभाजजक सजयऺा
 भवहरा हक सम्फन्धी नीमत, मोजना कामाणन्वमन, सभन्वम य मनमभन
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 भवहराको आमथणक, साभाजजक, याजनीमतक सशिीकयण, ऺभता ववकास
 रै मगक वहॊ सा मनवायणका रामग मनयोधात्भक, प्रवद्धनात्भक, सॊ यऺणात्भक उऩाम य ऩजन्स्थाऩना
 रैं मगक उत्तयदामी फजेट
वारवामरका, वकशोय वकशोयी तथा मजवा तथा खेरकजद ववकास
 फारफामरकाको हकवहत सॊ यऺण सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन
य मनमभन
 फारफामरकाको हकवहत सॊ यऺण
 फारभैत्री शासकीम प्रवन्ध, फार क्रफ, फार सॊ यऺण समभमत तथा फार सञ्जार
ॉ सम्ऩकण,
 फारफामरकाको हकवहत सॊ यऺण सम्फन्धभा सॊ घ, प्रदे श तथा अन्म मनकामसग
सभन्वम तथा सहकामण,
 फारफामरका ऩरयवाय सहमोग
 फैकजल्ऩक स्माहाय ऩद्धमतको कामाणन्वमन
 फार न्माम
 फार गृह, ऩजन्स्थाऩना केन्र, जशशज स्माहाय केन्र य फार ववकास केन्र व्मवस्थाऩन
 असहाम फारफामरकाका, सडक फारफामरका व्मवस्थाऩन
 फार वहॊ सा मनमन्त्रण
 फारसजधाय तथा ऩजन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सञ्चारन अनजभमत य मनमभन
 आऩत्कारीन फार उद्धाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन
 मजवा जागयण, सशिीकयण य ऩरयचारन
 मजवा सीऩ, उद्यभजशरता तथा नेतत्ृ व ववकास
 खेरकजद ववकास समभमत गठन/व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारन
अऩाॊगता बएका व्मजि तथा जेष्ठ नागरयक
 जेष्ठ नागरयकको रगत, ऩरयचमऩत्र, सम्भान, स्वास्थम सजववधा, साभाजजक सजयऺा सम्फन्धी कामण
 जेष्ठ नागरयक क्रव, ठदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा
व्मवस्थाऩन
ॉ को सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩजन्स्थाऩना केन्र तथा असि स्माहाय केन्रको
 सॊ घ तथा प्रदे शसग
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन
 अऩाङ्गता बएका व्मजि तथा असहामको रगत अद्यावमधक, ऩरयचमऩत्र ववतयण, साभाजजक
सजयऺा तथा सजववधाको व्मवस्थाऩन तथा ववतयण
 अऩाङ्गता बएका व्मजिभैत्री ऩूवाणधाय मनभाणण तथा सञ्चारन
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 अऩाङ्गता बएका व्मजि य असिहरूको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म कामण ।
 एकर भवहरा सम्वन्धी कामण
गैयसयकायी सॊस्था ऩरयचारन, सभन्वम तथा मनमभन
 स्थानीमस्तयभा सभाजकल्माण सम्वन्धी सॊ घसॊ स्था (गैयसयकायी, साभाजजक तथा साभजदावमक
सॊ घसॊ स्था) को दताण, नवीकयण तथा मनमभन
 गजठी, कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मवस्थाऩन
ॉ सभन्वम य सहकामण
 मनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसग
 सभन्वम य ऩरयचारन
 साभाजजक सॊ घसॊ स्था सम्फन्धी अन्म ववषम ।
सॊ स्कृमत, सम्ऩदा, रमरतकरा तथा ऩमणटन प्रवद्धणन
 बाषा, सॊ स्कृमत य रमरतकराको सॊ यऺण य ववकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीमत, कानून,
भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन
 ऩजयातत्व, प्राचीन स्भायक तथा सङ्ग्रहारमको सॊ यऺण, सम्बाय, प्रवद्धणन य ववकास
 ऩयम्ऩयागत रुऩभा चमरआएका जात्रा तथा ऩवणको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन
 स्थानीम भहत्वका धामभणक तथा साॊस्कृमतक सम्ऩदाको व्मफस्थाऩन
 ऩमणटकीम भहत्वका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩवहचान, सॊ यऺण य प्रवद्धणन
 ऩमणटन ऩूवाणधाय ववकास तथा प्रोत्साहन
 ऩजयाताजत्वक, धामभणक भहत्वका सम्ऩदाहरुको सॊ यऺण तथा सम्फद्धणन
 बाषा, सॊ स्कृमत, जात्रा, ऩवण य रमरतकराको सॊ यऺण, प्रवद्धणन य ववकास ।
ख) तथमाॊक व्मवस्थाऩन उऩशाखा
 तथमाङक सॊ करन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना,
कामाणन्वमन य मनमभन
 सूचना तथा अमबरे ख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन
 स्थानीम तथमाङक सॊ करन, प्रशोधन, अमबरे जखकयण तथा ववतयण
 आधायबूत तथमाॊक सॊ करन य व्मफस्थाऩन : जनसाजङ्ख्मक, प्राकृमतक, आमथणक,
साभाजजक, साॊस्कृमतक, बौमतक ऩूफाणधाय, योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थम उत्ऩादन,
प्रमतव्मजि आम, भानव ववकास सूचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको तथमाङ्क सङ्करन
य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा आवद्धता य ऩार्श्रव जचत्र तथा श्रोत नक्साको
अद्यावमधक एवॊ अमबरे ख
 फेयोजगायको तथमाॊक सॊ करन
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 स्थानीम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनजसन्धान
 साभाजजक सजयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन
 सम्ऩन्न बएका तथा चारू मोजनाको वववयण
 मफषम ऺेत्रगत सूचना, तथमाॊकको सॊ करन, अमबरे ख
 प्रदे श तथा सॊ घसॉग तथमाॊक एवॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्वम
 सम्बाव्म प्राकृमतक श्रोत तथा साधनको अमबरे ख (प्रोपाईर) व्मफस्थाऩन
 नगयऩामरकाको आवमधक तथा वावषणक कामणक्रभ य फजेट स्वीकृमत ।
ग) स्वास्थम उऩशाखा
अ) जनस्वास्थम इकाई
 आधायबूत स्वास्थम य सयसपाई सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको मनभाणण,
कामाणन्वमन तथा मनमभन ।
 यावष्डम तथा प्रदे शस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोजजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम सम्फन्धी रक्ष्म
य गजणस्तय मनधाणयण ।
 यावष्डम य प्रादे जशक भाऩदण्ड अनजरुऩ जनयर अस्ऩतार, नमसणङ्ग होभ, मनदान केन्र तथा अन्म
स्वास्थम सॊ स्थाहरूको जक्रमनक दताण, सञ्चारन अनजभमत य मनमभन ।
 आधायबूत स्वास्थम सेवाको सञ्चारन य प्रवद्धणन ।
 अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊ स्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन ।
 स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौमतक ऩूवाणधाय ववकास तथा व्मवस्थाऩन ।
 सयसपाई सचेतनाको अमबवृवद्ध ।
 यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा ।
 औषमध ऩसर सञ्चारन य मनमभन ।
 औषमधजन्म

वनस्ऩमत, जटीफजटी

य

अन्म

औषमधजन्म

वस्तजको

उत्ऩादन, प्रशोधन

ववतयण ।
 स्वास्थम फीभा रगामतका साभाजजक सजयऺा कामणक्रभको व्मवस्थाऩन ।
 औषमध तथा अन्म भेमडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म मनधाणयण य मनमभन ।
 औषमधको उजचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव मनयोधक प्रमतयोध न्मूनीकयण ।
 औषमध य स्वास्थम उऩकयणको खयीद, बण्डायण य ववतयण ।
 स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन ।
 जनस्वास्थम मनगयानी (ऩजब्रक हे ल्थ सबेरेन्स) ।
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 प्रवद्धणनात्भक, प्रमतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩजनस्ण थाऩनात्भक य प्मामरएवटब स्वास्थम सेवाको
सञ्चारन ।
 स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीरयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम वृत्तको ऩारना, ऩञ्चकभण
रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवद्धणन ।
 जजनोवटक य कीटजन्म योगको मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ।
 सजमतण, भठदया य रागू ऩदाथणजन्म वस्तजको प्रमोग मनमन्त्रण तथा सचेतना अमबवृवद्ध ।
 आमजवेठदक, मजनानी, आम्ची, होमभमोप्मामथक, प्राकृमतक जचवकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत
स्वास्थम उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन ।
 जनस्वास्थम, आऩत्कारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको मनमन्त्रण मोजना य कामाणन्वमन ।
 सरुवा तथा नसने योगको मनमन्त्रण तथा योकथाभ ।
 आकजस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह ।
आ) खानेऩानी व्मवस्थाऩन इकाई
 स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन
 खानेऩानी भहसजर मनधाणयण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन
 सावणजमनक स्थरभा वऩउने ऩानी व्मवस्थाऩन
 ऩानी भजहानको सॊ यऺण ।
 स्वच्छ खानेऩानी आऩूमतण सम्फन्धी अन्म ववषम ।
इ) पोहोयभैरा तथा वातावयण व्मवस्थाऩन इकाई
 पोहयभैरा सङ्करन, ऩजन् उऩमोग, प्रशोधन, ववसजणन य सोको सेवा शजल्क मनधाणयण य
मनमभन ।
 ल्माण्डवपर साईट व्मवस्थाऩन ।
 सयसपाई तथा स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन ।
 सावणजमनक शौचारम व्मवस्थाऩन ।
घ) साभाजजक ऩरयचारन, योजगाय प्रवदणन, गरयवी न्मूनीकयण तथा उद्यभजशरता उऩशाखा
 गरयफी मनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मनमभन य अध्ममन अनजसन्धान
 गरयफी मनवायणको स्थानीम यणनीमत तजूभ
ण ा
 गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचानसम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य मनमभन
 गरयफी मनवायण सम्फन्धी यावष्डम, प्रादे जशक य स्थानीम सॊ स्थासॉग सम्ऩकण, सभन्वम य सहकामण
 योजगाय तथा फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना
 स्थानीमस्तयभा यहेका ववदे शी श्रमभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन
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 ऩवहचान बएका गरयफ घयऩरयवाय एवॊ रजऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामणक्रभ, स्रोत
ऩरयचारन य व्मवस्थाऩन
 सॊ घीम य प्रदे श कानून फभोजजभ स्थानीम तहभा सजकजम्फासीको ऩवहचान य अमबरे ख
व्मवस्थाऩन
 सजकजम्फासी सम्फन्धी जीववकोऩाजणन य फसोफास व्मवस्थाऩन योजगायीका अवसय मसजणना
सम्वन्धी
(4) आमथणक ववकास शाखा
क) आमथणक ववकास प्रवद्धणन इकाई
 स्थानीम व्माऩाय, वाजणज्म, वस्तजको भाग, आऩूमतण व्मफस्थाऩन तथा अनजगभन
 फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन
 उऩबोिा अमधकाय तथा वहत सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य मनमभन
 स्थानीम वस्तजहरूको उत्ऩादन, आऩूमतण तथा मनकासी प्रऺेऩण, भूल्म मनधाणयण य अनजगभन
 स्थानीम व्माऩाय य वाजणज्म सम्फन्धी ऩूवाणधाय मनभाणण,
 स्थानीम वस्तज य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गजणस्तयको अनजगभन य मनमभन,
 उऩबोिा सचेतना, रजऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्तज तथा सेवाको
गजणस्तय ऩयीऺण,
 खाद्य ऩदाथणको गजणस्तय मनमन्त्रण,
 खानेऩानीको गजणस्तय मनमन्त्रण,
 स्थानीम व्माऩाय प्रवद्धणन सहजीकयण य मनमभन,
 स्थानीम फौवद्धक सम्ऩजत्तको सॊ यऺण, प्रवद्धणन य अमबरे खाङ्कन ।
ख) कृवष सेवा केन्र
 कृवष, कृवष प्रसाय, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना,
कामाणन्वमन य मनमभन
 कृवष फजाय सूचना, कृवष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवाणधाय मनभाणण, साना मसॉचाई मनभाणण,
तामरभ, प्रववमध प्रसाय, प्राववमधक टे वा, कृवष साभाग्री आऩूमतण य कृषक ऺभता ववकास
कामणक्रभको सञ्चारन
 कृवषजन्म प्राकृमतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको मनमन्त्रण
 कृवष वातावयण सॊ यऺण तथा जैववक ववववधताको सॊ यऺण य प्रवद्धणन
 कृवष प्रसाय तथा जनशजिको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन
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 उच्च भूल्ममजि कृवषजन्म वस्तजको प्रवद्धणन, ववकास तथा फजायीकयण
 कृवषसम्वन्धी वीभा य कजाण सहजीकयण
 शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन
 कृषकहरूको ऺभता अमबवृवद्ध, प्राववमधक सेवा, टे वा, सीऩ ववकास य सशिीकयण
 कृवष फीउववजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषमधहरूको आऩूमतण, उऩमोग य मनमभन
 कृषक सभूह, कृवष सहकायी य कृवष सम्फन्धी स्थानीम सॊ घ सॊ स्थाहरूको सभन्वम,
व्मवस्थाऩन य मनमभन
 कृवष सम्फन्धी प्रववमधको सॊ यऺण य हस्तान्तयण
 कृवष तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृवष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय
 कृवष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन
ग) ऩशजऩॊऺी सेवा केन्र
 ऩशजऩारन य ऩशज स्वास्थम सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य
मनमभन
 ऩशजऩन्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूवाणधाय मनभाणण, तामरभ, प्राववमधक टे वा, कृषक ऺभता
ववकास कामणक्रभको सञ्चारन य मनमभन
 ऩशजऩन्छीजन्म प्राकृमतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको मनमन्त्रण
 ऩशजऩन्छी जचवकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन,
 ऩशजनश्ल सजधाय ऩद्धमत ववकास य व्मवस्थाऩन
 ऩशजऩन्छी सम्फन्धी फीभा य कजाण सहजीकयण
 स्थानीम चयन तथा खकण ववकास य व्मवस्थाऩन
 ऩशज आहायको गजणस्तय मनमभन
 स्थानीमस्तयभा ऩशजऩन्छी सम्फन्धी तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी
 ऩशज फधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य मनमभन
 ऩशजऩारन तथा ऩशज स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामण ।
घ) उद्योग य खानी तथा खमनज ऩदाथण सॊ यऺण इकाई
उद्योग
 रघज, घये र ज तथा साना उद्योगको दताण, नवीकयण, खाये जी य मनमभन
 रघज, घये र ज तथा साना उद्योगको ववकास य प्रवद्धणन
 व्माऩारयक पभण, ऩसरको दताण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी य मनमभन
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खानी तथा खमनज
 खानी तथा खमनज ऩदाथणको सॊ यऺण सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड तथा
मोजनाको कामाणन्वमन य मनमभन,
 ढज ङ्गा, मगटी, फारजवा, भाटो, नजन, स्रे ट, खयीढज ङ्गा, पामयक्रेजस्ता खानीजन्म वस्तज सवेऺण,
अन्वेषण, उत्खनन्
 ढज ङ्गा, मगट्टी, फारजवा, भाटो, खयीढज ङ्गा, पामय क्रे,स्रे ट तथा नजन, आठद खानीजन्म वस्तजको
सॊ यऺण, ववकास, उत्खनन् य उऩमोग सम्फन्धी दताण, अनजभमत, नवीकयण, खाये जी य व्मवस्थाऩन
 खानी तथा खमनज ऩदाथण सम्फन्धी सूचना तथा तथमाङ्क सङ्करन, अमबरे खन तथा व्मफस्थाऩन
 बौगमबणक नक्सा प्रकाशन ।
ङ) सहकायी इकाई


सहकायी सॊ स्था सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्डको मनभाणण, कामाणन्वमन य मनमभन



स्थानीम सहकायी सॊ स्थाको दताण, अनजभमत, खाये जी य ववघटन



सहकायी वचत तथा ऋण ऩरयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड मनधाणयण य मनमभन



सहकायी सम्फन्धी यावष्डम, केन्रीम, ववषमगत, प्रादे जशक य स्थानीम सॊ घ सॊ स्थासॉग सभन्वम य
सहकामण



सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनजसन्धान



स्थानीम सहकायीको ऺभता अमबवृवद्ध



स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्धणन, ववकास य ऩरयचारन ।

च) वन, वन्मजन्तज, बू-सॊ यऺण इकाई


वन, जङ्गर, वन्मजन्तज, चयाच जरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा जैववक ववववधता
सम्फन्धी स्थानीम नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य मनमभन,



साभजदावमक, ग्राभीण तथा शहयी, धामभणक, कवजमरमती वनको सॊ यऺण, सम्वद्धणन, उऩमोग य
मनमभन,



वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन,



भध्मवतॉ ऺेत्रको साभजदावमक, धामभणक य कफजमरमती वनको व्मवस्थाऩन,



नदी वकनाय, नदी उकास, नहय वकनाय तथा सडक वकनायभा वृऺायोऩण व्मवस्थाऩन,



मनजी तथा व्मवसावमक वनको प्रवद्धणन य मनमभन,



सावणजमनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मवस्थाऩन,
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जडीफजटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन, प्रवद्धणन,
प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन



वन, फीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्धणन



नसणयी स्थाऩना, मफरुवा उत्ऩादन, ववतयण, योऩण य प्रवद्धणन



वन्मजन्तज य चयाच जरुङ्गीको सॊ यऺण, व्मवसावमक ऩारन, उऩमोग य अनजगभन



वन्मजन्तजफाट स्थानीम सभजदामभा ऩने प्रबाव योकथाभ, व्मवस्थाऩन



स्थानीम प्राणी उद्यान (जचमडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन



स्थानीम वन्मजन्तज ऩमणटन य आमआजणन



स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन



वन, वन्मजन्तज तथा चयाच जरुङ्गीको अमबरे खाङ्कन य अध्ममन अनजसन्धान



यै थाने प्रजामतको सॊ यऺण य प्रवद्धणन



मभचाहा प्रजामतको मनमन्त्रण



जैववक ववववधताको अमबरे ख



साभजदावमक बूसॊयऺण य सोभा आधारयत आम आजणन कामणक्रभ



बूसॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभजदावमक अनजकूरन



जरवामू ऩरयवतणन अनजकजरन कामण



आम आजणनभा आधारयत जडीफजटीको सॊ यऺण, प्रवद्धणन, व्मवस्थाऩन

छ) वातावयण, ऩमाणवयण एवॊ जराधायऺेत्र सॊयऺण इकाई
 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्मजन्तजको सॊ यऺण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
नीमत, कानून, कामणक्रभ तजूभ
ण ा, कामाणन्वमन य मनमभन
 फृऺायोऩण, हरयमारी तथा हरयत ऺेत्रको प्रवणद्धन
 वामज तथा ध्वनीको प्रदूषण मनमन्त्रण
 हामनकायक ऩदाथणहरूको मनमभन तथा मनमन्त्रण
 वातावयणीम जोजखभ न्मूनीकयण
 न्मून कावणनभजखी तथा वातावयणभैत्री ववकास अवरम्फन
 वातावयण सॊ यऺण ऺेत्र मनधाणयण य व्मवस्थाऩन
 ऩवहयो मनमन्त्रण
 जरवामू ऩरयवतणन अनजकजरन कामणक्रभ
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(5) जशऺा शाखा
क) आधायबूत तथा भाध्ममभक जशऺा उऩशाखा
 प्रायजम्बक फार जशऺा तथा ववद्यारम जशऺा, अनौऩचारयक जशऺा, खजरा तथा वैकजल्ऩक जशऺा
(गजरुकजर, भदयसा, गजम्फा आठद), मनयन्तय मसकाइ तथा ववशेष जशऺा सम्फन्धी नीमत, कानून,
भाऩदण्ड, मोजनाको मनभाणण, कामाणन्वमन, मनमभन ।
 प्राववमधक

जशऺा

तथा

व्मावसावमक

तामरभको

मोजना

तजजभ
ण ा, सञ्चारन, अनजभमत

य

मनमभन ।
 ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ववतयण तथा कामाणन्वमन ।
 ववद्यारम जशऺक तथा कभणचायी व्मवस्थाऩन ।
 ववद्यारमको नक्साङ्कन, अनजभमत, स्वीकृमत, सभामोजन तथा मनमभन ।
 शैजऺक ऩूवाणधाय मनभाणण य भभणत सम्बाय ।
 आधायबूत तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन ।
 ववद्याथॉ मसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन ।
 ववद्याथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रवृजत्तको व्मवस्थाऩन ।
 शैजऺक ऩयाभशण सेवाको अनजभमत तथा मनमभन ।
 स्थानीमस्तयको शैजऺक ऻान, सीऩ य प्रववमधको सॊ यऺण, प्रवद्धणन य स्तयीकयण ।
 भाध्ममभक तहसम्भको शैजऺक कामणक्रभको सभन्वम य मनमभन ।
 ऩजस्तकारम एवॊ ऩत्रऩमत्रका ।
 स्थानीम

ऩजस्तकारम, वाचनारम

तथा

साभजदावमक

अध्ममन

केन्र

सञ्चारन

तथा

व्मवस्थाऩन ।
 नेऩार सयकायफाट जशऺा तपण प्राप्त श–शतण अनजदानको सम्ऩूणण वजेट तथा कामणक्रभ
सञ्चारन ।
(6) आमथणक प्रशासन शाखा
 आमथणक (कामणववधी) नीमत, कानजन, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य मनमभन, आमथणक प्रशासन य
व्मवस्थाऩन
 फजेट सीभा मनधाणयण, फजेट तजूभ
ण ा, कामाणन्वमन य मनमभन
 सजञ्चत कोष तथा आकजस्भक कोषको व्मवस्थाऩन
 रगानी य राबाॊशको व्मफस्थाऩन
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 रे खा व्मवस्थाऩन, खचण, याजश्व, धयौटी, कामणसञ्चारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष तथा
सम्ऩजत्तको एकीकृत वववयण
 सभवष्टगत आमथणक अवस्थाको ववश्लेषण
 ऋण तथा अनजदानको व्मवस्थाऩन य मनमभन
 रगानी प्रऺेऩण (सहकायी, सहकायी तथा मनजी) य ववत्तीम व्मवस्थाऩन
 कायोफायको रे खाॊकन, मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन
 याजश्व तथा व्ममको अनजभान
 आमथणक प्रशासन य व्मफस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ववषम ।
(7) आन्तयीक रेखा ऩयीऺण शाखा
 आन्तरयक तथा ऩूव ण रे खाऩयीऺण
 रे खाऩयीऺण वववयण (फेरुजूको रगत सभेत) को अमबरे ख व्मवस्थाऩन
 अजन्तभ रे खाऩयीऺण कामणभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण
 रे खाऩारनसम्वन्धी ऺभता ववकास कामण
 फेरुजू पर्छ्यौट
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४. नगयऩामरकारे गने काभहरुको वववयण सम्फन्धी कामणववमध
कय तथा सेवा शजल्क मनधाणयण कामणववमध
क) घयजग्गाको भूल्माङ्कन कामणववमध
सेवा
क्र.सॊ .

आवश्मक ऩने

सजववधाको

कागजातहरु

नाभ
१.

घयजग्गाको

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने प्रवक्रमा

१.

भूल्माङ्कन

नागरयकता य जग्गा

१.

धनी प्रभाण ऩूजाणको

भारऩोत

चारज

आ.व.को

भारऩोत

मतये को

चारज

२.

यमसद

मसपारयस

सॊ रग्न

याखी

आ.व.सम्भ

फजझाउनज ऩने

सम्ऩूणण

कयहरू

मतये को

३.

सम्फजन्धत अमधकृतरे मनवेदनभा तोक रगाई दताण
मनवेदन

दताण

गयाई

प्राववमधक

शाखाभा

ऩेश

४.

प्राववमधक शाखारे स्थरगत मनयीऺण एवॊ ऩास

गये को नक्साको आधायभा साॉधसॉमधमायको सजणमभन
सभेत फजझी प्रमतवेदन ऩेश गने

वडाको मसपारयस

५.

सजणमभन

५.

भजच जल्का

तथा अन्म प्राववमधक

राग्ने दस्तजय

प्रभजख

गने ।

प्रभाण ।
४.

सभम

तथा

चरानी पाॉटभा ऩठाउने ।

नगयऩामरकाराई

प्रमतवेदन

मतये को

कामाणरमको

अमधकायी

सभऺ मनवेदन ऩेश गने ।

यमसद ।
३.

वडा

राग्ने

प्रशासकीम अमधकृत वा मनजरे तोकेको अमधकृत

प्रमतमरवऩ ।
२.

सम्फजन्धत

जजम्भेवाय

प्रमतवेदनको

आधायभा

प्रभजख

प्रशासकीम

अमधकृतरे घयजग्गा भूल्माङ्कन मसपारयश गयी ठदने
६.

प्राववमधक शाखारे मसपारयश ऩत्र चरानी गयी
मनवेदकराई उऩरब्ध गयाउने
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प्रभजख
प्रशासकीम
अमधकृत

वा मनजरे
तोकेको

कभणचायी

सोही ठदन

नगरपालिकािे
लनर्णय
गरे
बमोलजम

ख) व्मवसाम कय मनधाणयण कामणववमध
क्र.सॊ .
२.

सेवा

आवश्मक ऩने कागजातहरु

सजववधाको नाभ

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने

जजम्भेवाय

प्रवक्रमा

अमधकायी

उद्योग

१.

घये र ज तथा साना उद्योग कामाणरमको ऩत्र

स्थाऩना

२.

चाय वकल्रा समधमायहरूको मरजखत

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत सभऺ

सहभमत ऩत्र

तोक आदे शका रामग ऩेश गने ।

अमधकृत

तोक आदे श ऩिात दताण चरानी

वा मनजरे

प्रभाणऩत्र

पाॉटभा दताण गयी आमथणक ववकास

उद्योग स्थाऩना गने स्थानको जग्गाधनी

शाखाभा ऩेश गने ।

तोकेको

मसपारयश
३.
४.

सम्फजन्धत व्मजिको नागरयकताको

ऩूजाण य घय बएभा नक्सा ऩास प्रभाणऩत्र
५.

६.

१.

२.

३.

उद्योग स्थाऩना गने जग्गा बाडाभा प्रमोग
गने बए, जग्गा ठदने व्मजिको भञ्जजयीनाभा

प्रभजख सभऺ स्वीकृमतको रागी ऩेश

सवहत सॊ झौता ऩत्र

गने ।

कानूनरे मनषेध गये का उद्योग, व्मवसाम

४.

स्वीकृमत ऩिात प्रभाण ऩत्रभा
कामाणरमको छाऩ रगाई आमथणक

वातावयणीम प्रबावभा प्रमतकूर आउने गयी

ववकास शाखारे ववतयण गने ।

उद्योग स्थाऩना मसपारयस गरयने छै न
चारज आ.व.सम्भ नगयऩामरकाराई फजझाउनज
ऩने कयहरू फजझाएको प्रभाण।
८.

आमथणक ववकास शाखा प्रभजखरे
आवश्मक प्रभाण हेयी कामाणरम

तथा सडक अवयोध गने गयी य

७.

मनवेदन सवहत आवश्मक प्रभाणहरु

वडाको मसपारयस ।
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राग्ने सभम

प्रभजख

स्थरगत

प्रशासकीम

मनयीऺण गनजऩ
ण ने

कभणचायी

बए ७ ठदन नत्र
सोही ठदन

३.

सहकायी सॊ स्था

१.

प्रस्ताववत सहकायी सॊ स्थाको ववमनमभ

दताण

२.
३.

४.
५.

मनवेदन साथ ववमनमभ सॊ रग्न याखी

नगय

सहकायी सॊ स्था सॊ चारनको सम्बाव्मता

कामाणरम दताण अमधकायीकोभा तोक

प्रभजख य

अध्ममन

आदे श गयाउने

दताण

दताण चरानी पाॉटभा गई दताण

अमधकायी

सहकायी सॊ स्था गठन गने सम्फन्धी

७.
८.

२.

प्रायजम्बक बेरा य दोस्रो बेराको मनणणमको

गयाई सहकायी हेने शाखाभा ऩेश

प्रभाजणत प्रमतमरवऩ

गने

सदस्मरे मरन स्वीकाय गये को शेमय सॊ ख्मा

३.

सहकायी हेने शाखारे प्रभाणहरूको

य शेमय यकभको वववयण

अध्ममन गयी ७ ठदनमबत्र दताण

सहकायी गठनभा सॊ रग्न नेऩारी

अमधकायी सभऺ ऩेश गने

नागरयकहरूको नागरयकताको प्रमतमरवऩ
६.

१.

४.

दताण अमधकायीरे सॊ रग्न प्रभाणको

प्रस्ताववत सहकायी सॊ स्थाको तदथण समभमत,

अध्ममन गयी ववमनमभभा कजनै

तदथण समभमतको सञ्चारकको तीन ऩजस्ते

सॊ शोधन गनजऩ
ण ने बए दयखास्त प्राप्त

वववयण, नेऩारी नागरयकताको प्रभाजणत

बएको ३० ठदनमबत्र मनवेदकराई

प्रमतमरवऩ य समभमतको मनणणम

सूचना ठदने

प्रस्ताववत सहकायी सॊ स्थाको दताण सम्फन्धी

५.

सॊ रग्न प्रभाण अनजसाय दताण गनण

कामण गने अजख्तमायी

उऩमजि दे जखएको हकभा दयखास्त

तोवकए फभोजजभका अन्म कागजात य

ऩये को ३० ठदनमबत्र सहकायी

वववयण

दताणका रामग दताण अमधकायीरे
नगय प्रभजख सभऺ ऩेश गने
६.

नगय प्रभजखफाट स्वीकृत बएऩमछ
दताण अमधकायीरे दताण प्रभाणऩत्रभा
सही गयी सहकायी हेने शाखाभा
ऩठाइ ठदने
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३० ठदन

७.

सहकायी हेने शाखारे कामाणरमको
छाऩ रगाई प्रभाण ऩत्र मनवेदकराई
ठदने

४.

सहकायी

१.

कायोफायकोचौ भामसक प्रमतवेदन

सॊ स्थारे

२.

चौभामसक

३.

वववयण

मनवेदनसाथ चौभामसक वववयण

दताण

तयरताको अवस्था

सॊ रग्न याखीदताण अमधकायीको तोक

अमधकायी

दताण अमधकायीरे सभम सभमभा तोवक

आदे श गयाउने

य सहकायी

दताण चरानी पाॉटभा गई दताण

हेने शाखा

ठदएका अन्म वववयण

१.

२.

उऩरब्ध

गयाई सहकायी हेने शाखाभा ऩेश

गयाउने

गने
३.

७ ठदन

सहकायी हेने शाखारे प्रभाणहरूको
अध्ममन गयी ७ ठदनमबत्र प्राप्त
वववयणको ववश्रेषण गयी यामसाथ
दताण अमधकायी सभऺ ऩेश गने

४.

दताण अमधकायीरे सॊ रग्न प्रभाणको
अध्ममन गयी सहकायीराई कजनै

आदे श ठदनज ऩने बएभा आदे श ठदने
सहकायी

१.

सॊ स्थारे
५.

दताण अमधकायीरे सभम सभमभा तोवक

मनवेदन साथ चौभामसक वववयण

दताण

आमथणक वषण

ठदएका अन्म वववयण

सॊ रग्न याखीदताण अमधकायीको तोक

अमधकायी

सभाप्त बएको

आदे श गयाउने

य सहकायी

मभमतरे ३०

दताण चरानी पाॉटभा गई दताण

हेने शाखा

ठदनमबत्र

१.

वावषणक

२.

वावषणक कामणक्रभ नीमत य मोजना

वववयण

३.

खजद फचतसम्फन्धी नीमत य मोजना

उऩरब्ध

४.

सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाणवमधको

गयाई सहकायी हेने शाखाभा ऩेश

सूची

गने

गयाउने
५.

साधायणसबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी

२.

३.
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सहकायी हेने शाखारे प्रभाणहरूको

६.

शेमयको सदस्म सॊ ख्मा य शेमय ऩूजॉ ज

अध्ममन गयी ३०ठदनमबत्र प्राप्त

७.

सञ्चारक वा सदस्मरे मरएको ऋण मतनण

वववयणको ववश्रेषण गयी यामसाथ

फाॉकी यहको यकभ

दताण अमधकायी सभऺ ऩेश गने

८.

दताण अमधकायीरे सभम सभमभा तोवक

४.

दताण अमधकायीरे सॊ रग्न प्रभाणको
अध्ममन गयी सहकायीराई कजनै

ठदएका अन्म वववयण

आदे श ठदनज ऩने बएभा आदे श ठदने
सेवाभजरक

१.

सॊ स्था दताण
मसपारयस

ववधान वा मनमभावरी, मनवेदन य

१.

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
२.

सॊ स्था बाडाभा फस्ने बए सम्झौता ऩत्र य

२.

३.

४.

प्रभजख

कागजातहरु ऩेश गने

प्रशासकीम

प्रभजख वा प्रभजख प्रशासकीम
अमधकृतरे तोक रगाउने

फहार कय मतये को यमसद, नमतये को बए
६.

मनवेदन सवहत तोवकएको

मतनजण फजझाउनज ऩने

३.

मनवेदन दताण गने

सॊ स्था आफ्नै घयभा फस्ने बए सोको

४.

तोवकएको कभणचायीरे आवश्मकता

जग्गाधनी प्रभाण ऩजजाण य नक्साऩास प्रभाण

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय

ऩत्रको प्रमतमरवऩ

गयी मसपारयस तमाय गने

सॊ स्थारे चारज आ. व. सम्भको भारऩोत वा
अन्म कय मतये को यमसद
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अमधकृत

सोही ठदन

खानी

१.

मनवेदन

सञ्चारन

२.

भाइनीङ जस्कभ

सम्फन्धी

३.

वातावयणीम अध्ममन प्रमतवेदन

४.

मनजी जग्गाभा बए जग्गा धनीऩजजाणको

प्रभाणका आधायभा स्थरगत

प्राववमधक

प्रमतमरवऩ य जग्गा कयायभा मरई खानी

सजणमभन, प्राववमधक प्रमतवेदन ऩेश गनण

शाखा

प्राववमधक शाखा प्रभजखराई मनदे शन

प्रभजख

१.

प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश गने
२.

सॊ चारन गने बए जग्गा धनी सॉग बएको
कयाय सम्झौताको सक्कर तथा सोको

७.

आवश्मक कागजात सवहत प्रभजख

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतरे सॊ रग्न

प्रभजख

मनमभानजसाय

प्रशासकीम

अमधकृत य

ठदने ।

प्रमतमरवऩ
५.

वडा मसपारयस

६.

प्रस्तावीत खानी स्थर सम्भ ऩजग्ने ऩौच
भागणको रेआउट सवहतको नक्सा

७.

खानी सॊ चारन गने जग्गाको नाऩी नक्सा
(ब्रज वप्रन्ट य ट्रेस ) प्रभाजणत प्रमतमरवऩ

८.

याजस्व मतये को यमसद

स्थरगत

१.

मनवेदन

अमभन सेवा

२.

जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाण

प्रशासकीम अमधकृत सभऺ मनवेदन

३.

नाऩी नक्सा (ब्रज वप्रन्ट य ट्रेस) प्रभाजणत

ऩेश गने ।

प्रमतमरवऩ
८.

४.
५.

१.

२.

आवश्मक कागजात सवहत प्रभजख

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतरे तोक

प्रभजख
प्रशासकीम

अमधकृत य
प्राववमधक

मतयो मतये को यमसद य भारऩोत मतये को

आदे श गये ऩमछ दताण चरानी पाॉटभा

शाखा

यमसद

दताण गयी प्राववमधक शाखाभा ऩेश

प्रभजख

अमभन ऩरयचारन शजल्क

गने ।
३.

प्राववमधक शाखारे अमभन
खटाउने ।
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सात ठदनमबत्र

नापाभजरक

१.

मनवेदन

तथा गैय

२.

बेरा गठनको मनणणम

नापाभजरक

३.

याजस्व मतये को यमसद

सॊ स्था दताण

४.

ववधान

मसपारयस

५.

कामणसमभमतका ऩदाधीकायीहरुको

आदे श गये ऩमछ दताण चरानी पाॉटभा

ववकास

नागरयकताको प्रमतमरवऩ

दताण गयी साभाजजक ववकास

शाखा

वडाको मसपारयस

शाखाभा ऩेश गने ।

प्रभजख

६.

१.

प्रभजख

आदे शका प्रभजख प्रशासकीम

प्रशासकीम

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतरे तोक

साभाजजक

अमधकृत सभऺ मनवेदन ऩेश गने ।
२.

३.

९.

आवश्मक कागजात सवहत तोक

तीन ठदनमबत्र

अमधकृत य

साभाजजक ववकास शाखा प्रभजखरे
आवश्मक प्रभाण हेयी कामाणरम

प्रभजखसभऺ स्वीकृमतको रागी ऩेश
गने ।
४.

कामाणरम प्रभजखफाट स्वीकृमत ऩमछ
मसपारयश ऩत्र सम्फजन्धत सॊ स्थाराई
चरामन गयी छाऩ रगाइठदने
व्मवस्था साभाजजक ववकास शाखारे
मभराउने

१०.

नापाभजरक

१.

सॊ स्थाको मनवेदन

तथा गैय

२.

रेखाऩरयऺण प्रमतवेदन

प्रशासकीम अमधकृत सभऺ मनवेदन

नापाभजरक

३.

याजस्व मतये को यमसद

ऩेशगने ।

सॊ स्था

४.

साधायणसबाको मनणणम

नववकयण

५.

वावषणक प्रगमत प्रमतवेदन

आदे श गये ऩमछ दताण चरानी पाॉटभा

ववकास

६.

सॊ स्थादताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

दताण गयी साभाजजक ववकास

शाखा

७.

जस्कभ (नापाभजरक सॊ स्थाको हकभा)

शाखाभा ऩेश गने ।

प्रभजख

१.

२.
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आवश्मक कागजात सवहत प्रभजख

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतरे तोक

प्रभजख
प्रशासकीम

अमधकृत य
साभाजजक

तीन ठदनमबत्र

३.

साभाजजक ववकास शाखा प्रभजखरे
आवश्मक प्रभाण हेयी कामाणरम

प्रभजख सभऺ स्वीकृमतको रागी ऩेश
गने ।
४.

कामाणरम प्रभजखफाट स्वीकृमत ऩमछ
मसपारयश ऩत्र सम्फजन्धत सॊ स्थाराई
चरामन गयी छाऩ रगाइठदने
व्मवस्था साभाजजक ववकास शाखारे
मभरउने

ग) बूमभकय/भारऩोत मनधाणयण कामणववमध
क्र.सॊ .

सेवा सजववधाको

आवश्मक ऩने कागजातहरु

नाभ

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने प्रवक्रमा

जजम्भेवाय

राग्ने

अमधकायी

सभम

मनवेदन सवहत आवश्मक प्रभाणहरु प्रभजख
१

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ ।

१

प्रशासकीम

अमधकृत

सभऺ

तोक

आदे शका रामग ऩेश गने ।
छज ट
१४

जग्गा

२

२ नॊ. यमसदको प्रभाण ।

२

दताणको
मसपारयश

३

७ नॊ. पाॉटवायीको प्रभाण

३

दताण गयी प्रशासन शाखाभा ऩेश गने ।

नगयप्रभजख/

प्रशासन शाखा प्रभजखरे आवश्मक प्रभाण

नगय

हेयी कामाणरम प्रभजख सभऺ स्वीकृमतको
रागी ऩेश गने ।

४
५

ऺेत्रीम नाऩी वकतावको प्रमतमरवऩ ।
नाऩी शाखाफाट हार प्रभाजणत बएको
वकत्ता

नॊ.

प्रस्ट

दे जखने

स्वीकृमत ऩिात ऩत्रभा कामाणरमको छाऩ
४

रगाई

प्रशासन

ववकास

मनवेदकराई उऩरब्ध गयाउने।

जग्गाको
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स्थरगत

तोक आदे श ऩिात दताण चरानी पाॉटभा

शाखारे

उऩप्रभजख

मनयीऺण
गनजऩ
ण ने बए
७

ठदन

नत्र

सोही

ठदन

नक्सा ।
ऺेत्रीम नाऩी वकतावभा नाभ उल्रेख
बए बन्दा अन्म व्मजिको नाभभा दताण
६

मसपारयस गनजण ऩने

बए भृत्मज दताण

प्रभाण

नाता

ऩत्र

य

प्रभाजणत

प्रभाणऩत्र ।
७
८

हकदायको नागरयकताको प्रभाणऩत्र ।
चारज

आ.व.सम्भ

नगयऩामरकाराई

फजझाउनज ऩने कयहरू फजझाएको प्रभाण
आवश्मक कागजात सवहत नगय प्रभजख

१

प्राववमधकरे तमाय ऩाये का प्रवटङ्गको
मडवऩआयको सक्कर –२ प्रमत

१

सभऺ तोक आदे शका रामग मनवेदन ऩेश
गयी दताण चरनी पाॉटभा दताण गयी प्रभजख
प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश गने ।
प्रभजख

जग्गा
५४

अनजभमत

प्रवटङ

२

प्रवटङ्ग

गनण

जग्गाको

जग्गाधनीको

नागरयकताका प्रमतमरवऩ – १ प्रमत

२

प्रभाणका

प्रशासकीम
आधायभा

अमधकृतरे
स्थरगत

सॊ रग्न
अनजगभन

गरय प्रमतवेदन ऩेश गनण प्राववमधक शाखा
प्रभजखराई मनदे शन ठदने ।

सम्फन्धी
३

४

प्रवटङ्ग गनण जग्गाको धनी ऩजजाणका
प्रमतमरवऩ – १ प्रमत
प्रवटङ्ग
अशवण्डा,

गनण

३

प्रभजख

प्रशासकीम

अमधकृतरे

फकसऩत्र

वा

याजीनाभा,
नाभसायी

४
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जग्गा
प्रवटङ
अनजभमत
तथा

कामणववमध

सॊ चारन
समभमत, प्रभजख

प्राप्त

प्रमतवेदन जग्गा प्रवटङ अनजभमत तथा
सॊ चारन समभमतभा ऩेश गने ।

जग्गाको

नगयप्रभजख,

समभमतको मनणणम अनजसाय अनजभमत ठदने ।

प्रशासकीम
अमधकृत

य

प्राववमधक
शाखा प्रभजख

अनजसाय

कागजका प्रमतमरवऩ १।१ प्रमत
प्रवटङ्ग गनण जग्गाको चारज आ.व.को
५

भारऩोत मतये को यमसदको प्रमतमरवऩ –१
प्रमत
प्रवटङ्ग गनण जग्गाको भूर नाऩी नक्सा

६

तथा पाइर नक्सा (ब्रजवप्रन्ट य नक्सा)
बए सोको प्रभाजणत सक्कर नक्सा – १
प्रमत
नमाॉ खोमरएका फाटोको नाभाकयणका

७

हकभा सम्फजन्धत टोर ववकास सॊ स्था
वा वडा समभमतको मसपारयस सवहतको
मनवेदन ऩेश गनजण ऩनेछ ।
अमधकृत

८

वारयसनाभा

भापणत

प्रवटङ्ग कताण ब्मजि वा सॊ स्थारे स्वीकृमत
खयीद

प्राप्त बएऩमछ प्रमत आनाका रामग रु

ववक्री गरयएको बए सोको प्रमतमरवऩ –

१०,०००।– (दश

हजाय) का

१प्रमत

नगयऩामरकाभा याजस्व फजझाउनज ऩने

दयरे

ऩूवाणधायहरु (सडक, ढर, कल्बट आठद)
९

का डाइभेन्सन सवहतका सेक्सन ऩजवष्ट
दे जखन गयी जग्गाको प्रवटङ्ग नक्सा
प्रवटङ्ग नक्सा तमाय ऩानण, सजऩयमबजन

१
०

गनण ववषमगत प्राववमधकहरु

जग्गा प्रवटङ्ग ईजाजत नाभसायी वाऩत

(अमभन/सबे ऺक, सव–

याजस्वको १०% रे हजन आउने थऩ यकभ

इजन्जमनमय/इजन्जमनमय) हरुका

फजझाउनज ऩने

प्रभाणऩत्रका प्रभाजणत प्रमतमरऩी य
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सम्झौता–ऩत्र
नेऩार

सयकाय, प्रदे श

सयकाय

य

१

नगयऩामरकाफाट वातावयणीम ऩरयऺण

१

गनजऩ
ण ने बनी तोवकएको हकभा त्मस्तो
ऩरयऺणको प्रमतवेदन ।
आवश्मक कागजात सवहत नगय प्रभजख

१

प्राववमधकरे तमाय ऩाये का प्रवटङ्गको
मडवऩआयको सक्कर –२ प्रमत

१

सभऺ तोक आदे शका रामग मनवेदन ऩेश
गयी दताण चरनी पाॉटभा दताण गयी प्रभजख
प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश गने ।
प्रभजख

२
जग्गा
५४

गनण

जग्गाको

जग्गाधनीको

नागरयकताका प्रमतमरवऩ – १ प्रमत

२

सॊ रग्न

प्रभाणका आधायभा स्थरगत अनजगभन गरय
प्रमतवेदन

ऩेश

गनण

प्राववमधक

शाखा

प्रभजखराई मनदे शन ठदने ।

प्रवटङ

अनजभमत
सम्फन्धी

प्रवटङ्ग

अमधकृतरे

प्रशासकीम

३

प्रवटङ्ग

जग्गाको

धनीऩजजाणका

प्रमतमरवऩ – १ प्रमत
प्रवटङ्ग

४

गनण

अॊ शवण्डा,

गनण

३

प्रमतवेदन

प्रशासकीम
जग्गा

अमधकृतरे

प्रवटङ

जग्गाको

फकसऩत्र

प्राप्त

अनजभमत तथा

याजीनाभा,

वा

प्रवटङ
अनजभमत
कामणववमध

सॊ चारन
समभमत, प्रभजख
प्रशासकीम
अमधकृत

य

प्राववमधक

नाभसायी

प्रवटङ्ग गनण जग्गाको चारज आ.व.को

जग्गा

तथा

सॊ चारन समभमतभा ऩेश गने ।

कागजका प्रमतमरवऩ १।१ प्रमत
५

प्रभजख

नगयप्रभजख,

४

भारऩोत मतये को यमसदको प्रमतमरवऩ –१
प्रमत
64

समभमतको मनणणम अनजसाय अनजभमत ठदने ।

शाखा प्रभजख

अनजसाय

प्रवटङ्ग गनण जग्गाको भूर नाऩी नक्सा
६

तथा पाइर नक्सा (ब्रजवप्रन्ट य नक्सा)
बए सोको प्रभाजणत सक्कर नक्सा – १
प्रमत
नमाॉ खोमरएका फाटोको नाभाकयणका

७

हकभा सम्फजन्धत टोर ववकास सॊ स्था
वा वडा समभमतको मसपारयस सवहतको
मनवेदन ऩेश गनजण ऩनेछ ।
अमधकृत

८

वारयसनाभा

भापणत

प्रवटङ्गकताण ब्मजि वा सॊ स्थारे स्वीकृमत

खयीद

प्राप्त

ववक्री गरयएको बए सोको प्रमतमरवऩ –

९

(सडक,

ढर,

प्रमत आनाका

१०,०००।– (दश

१प्रमत
ऩूवाणधायहरु

बएऩमछ

रामग

हजाय) का

रु

दयरे

नगयऩामरकाभा याजस्व फजझाउनज ऩने

कल्बट

आठद)का डाइभेन्सन सवहतका सेक्सन
ऩजवष्ट

दे जखन

गयी जग्गाको

प्रवटङ्ग

नक्सा
प्रवटङ्ग नक्सा तमाय ऩानण, सजऩयमबजन
गनण ववषमगत प्राववमधकहरु
१
०

जग्गा प्रवटङ्ग ईजाजत नाभसायी वाऩत

(अमभन/सबे ऺक,सव–

याजस्वको १०% रे हजन आउने थऩ यकभ

इजन्जमनमय/इजन्जमनमय) हरुका

फजझाउनज ऩने

प्रभाणऩत्रका प्रभाजणत प्रमतमरऩी य
सम्झौता–ऩत्र
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नेऩार

सयकाय, प्रदे श

सयकाय

य

१

नगयऩामरकाफाट वातावयणीम ऩरयऺण

१

गनजऩ
ण ने बनी तोवकएको हकभा त्मस्तो
ऩरयऺणको प्रमतवेदन ।

घ) बवन नक्सा स्वीकृमत कामणववमध
क्र.सॊ .

सेवा सजववधाको

आवश्मकऩने कागजातहरु

नाभ

सेवासजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने प्रवक्रमा

घय नक्सा ऩास

१.

नक्सा दयखास्त पायभ / मनफेदन

(अस्थामी नक्सा

२.

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

मनमभ अनजसाय न.ऩा. भा सूजचकृत

ऩास)

३.

जग्गाधनी प्रभाणऩजजाणको प्रमतमरवऩ

ऩयाभशणदाताफाट नक्सा तमाय गयी

यमसद

सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश

प्रभाजणत पाइर नक्सा वा नाऩी

गने ।

४.
५.

१.

चारज आ.व. को भारऩोत मतये को

नक्साको प्रमतमरवऩ

न.ऩा. द्वाया मनधाणरयत भाऩदण्ड प्रचमरत

घयधनीरे ऩेश गनण ल्माउनज ऩने, मनवेदन

२.

नगयऩामरकाको नक्सा पाॉटका

६.

याजजनाभाको प्रमतमरवऩ

ईजन्जमनमयरे सो घयको नक्सा

७.

चायवकल्रा प्रभाजणत प्रमतमरऩी

नगयऩामरकाको भाऩदण्ड फभोजजभ ठीक

८.

४ प्रमत ऩासऩोटण साइजको पोटो

छ बनेऩमछ अमभनद्वाया जग्गा सम्फजन्ध
कागजात य वववयण जाॉचगने ठीक बए
ऩिात राग्ने शजल्क याजस्व शाखाभा
फजझाई नक्सा पाॉटभा नक्सा दताण
गने ।
३.
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दताण ऩिात् घय मनभाणण जस्वकृमतका

जजम्भेवाय

राग्ने

अमधकायी

सभम

प्रभजख
प्रशासकीम
अमधकृत

२५ ठदन

रामग घय मनभाणण हजने स्थरभा साॉध

सॉमधमायको नाभभा जानकायीका रामग
१५ ठदने दावी ववयोधको सूचना

सॉमधमायहरूराई उऩरब्ध गयाउने साथै
वडा कामाणरम तथा मनभाणण स्थरभा
टाॉस गयाउने
४.

सूचनाको म्माद ऩूया बएऩमछ दावी
ववयोध नआएभा अमभन य सम्फजन्धत
वडाको प्राववमधकद्वाया प्राववमधक प्रमतवेदन
तमाय गयी उि जग्गाभा सम्फजन्धत
वडा अध्मऺ वा वडा सदस्मको योफयभा
वडा सजचवरे सजणमभन भजच जल्का गयाई
नगयऩामरकाभा नक्सा पाॉटभा ऩेश
गने ।

५.

मसपारयस बई नगयऩामरकाभा प्राप्त
पाईर सम्फजन्धत पाॉटका कभणचायीरे
उि घय प्रीन्थ रेबरसम्भ मनभाणण
गनण मभल्ने बएभा मनणणमका रामग

जप्रन्थ रेबर सम्भको अस्थाई मनभाणण
इजाजत ऩत्रको रामग ऩेश गने।
६.

नगयऩामरकारे उि नक्सा ऩास गनण
उऩमजि दे जखए प्रीन्थ रेबर सम्भको
अस्थामी इजाजत ठदने ।
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घय नक्सा ऩास

१.

मनफेदन

(स्थामी इजाजत)

२.

घयधनीको २ प्रमत ऩासऩोटण साइजको

१.

सजऩय स्ट्रक्चय मनभाणण इजाजतऩत्रका

पोटो
३.

न.ऩा. फाट अनजभमत ठदएअनजसाय घय

जप्रन्थ रेबर सम्भ मनभाणण बइसकेऩमछ
रामग मनवेदन ऩेश गने ।

२.

नगयऩामरका फाट नक्सा ऩास गयी

वा सॊ यचना मनभाणण बएको सम्फन्धी

जप्रन्थ रेबर सम्भ घय मनभाणण सम्ऩन्न

वडा कामाणरमको मसपारयस

बएऩमछ सम्फजन्धत वडाभा कामणयत
प्राववमधकफाट दोस्रो चयणको मनभाणण
इजाजत ऩत्र ठदने स्थरगत प्रमतवेदन ऩेश
गने ।
३.

जप्रन्थ रेबर सम्भ बएको काभको
प्रगमत दे जखने कम्तीभा २/३ एगॊ रको
यॊ मगन पोटो धजराएय ऩेश गने

४.

सम्फजन्धत वडाको प्राववमधक
कभणचायीको प्रमतवेदन य प्रीन्थ रेबर
सम्भको अस्थामी इजाजत ऩत्रको
आधायभा सजऩय स्ट्रकचयको रामग दोस्रो
चयणको मनभाणण इजाजत ऩत्र ठदन
प्राववमधक शाखारे ऩेश गने ।

५.

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतफाट स्वीकृमत
ऩिात प्राववमधक शाखारे प्रभाण ऩत्र
उऩरब्ध गयाउने ।

६.

आय.सी.सी. स्ट्रकचय घयको हकभा
अस्थामी इजाजत य स्थामी इजाजत ऩत्र
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ठदने फीचको पयक कम्तीभा २५
ठदनको य अन्म घयको हकभा १५
ठदनको हजनेछ ।
घय मनभाणण सम्ऩन्न

१.

मनफेदन

प्रभाणऩत्र

२.

जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरऩी

३.

बवन मनभाणण इजाजतऩत्रको प्रमतमरऩी

४.

सम्फजन्धत इजन्जमनमयको मसपारयसभा

मनभाणण बएको घयको घय सम्ऩन्न बएको

सम्फजन्धत वडाभा काभकाज गनण

दे जखने कम्तीभा ४ एगॊरफाट जखजचएका

तोवकएको प्राववमधक कभणचायीको

घय य शौचारमको यॊ गीन पोटोहरू

स्थरगत प्रमतवेदन

सभेत ऩेश गने

५.
६.
७.

घय सम्ऩन्न बएको दे जखने कम्तीभा ४

१.
२.

३.

प्रभजख

ऩेश गने

प्रशासकीम

तोवकएको सम्ऩूणण कागजातहरू सभेत

सम्फजन्धत वडाभा काभकाज गनण

एगॊरफाट जखजचएका यॊ गीन पोटोहरू

तोवकएको प्राववमधक कभणचायीरे सो

घयधनीको २ प्रमत ऩासऩोटण साइजको

घयको स्थरगत मनरयऺण गयी स्थरगत

पोटो

प्रमतवेदन सवहत मसपारयस कामाणरमभा

बवन भाऩदण्ड फभोजजभ मनभाणण

ऩेश गने

बएको सम्फन्धभा बवन सजऩयीवेऺण

४.

गने ऩयाभशणदातारे इजाजत ऩत्र

८.

मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

उल्रेजखत कागजातहरू सभेतको
अधायभा सम्फजन्धत पाॉटका प्राववमधकरे

अनजसाय बवन मनभाणण सम्ऩन्न बएको

कामाणरमफाट ठदइणएको जस्वकृत

बनी गये को प्राववमधक कफजमरमतनाभा

फभोजजभको घय मनभाणण बएकारे मनभाणण

नगयऩामरकाराई मतनूफ
ण ज झाउनज ऩने

सम्ऩन्नका राग्ने दस्तजय सवहत

घयजग्गा कय च जिा/यमसद
प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी

स्वीकृमतका रामग मसपारयस गने
५.

मसपारयसका अधायभा प्रभजख प्रशासकीम
अमधकृतरे घय मनभाणण सम्ऩन्न स्वीकृत
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अमधकृत

३ ठदन

गने
६.

मनमभानजसाय घय मनभाणण सम्ऩन्न
प्रभाणाऩत्रभा हस्ताऺय बइणसकेऩमछ

चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस,
प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने
घय नक्सा

१.

मनफेदन

नाभसायी

२.

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

३.

जग्गाधनी प्रभाणऩजजाणको

४.

५.

१.
२.

मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रभजख

प्रभाण

ऩेश गने

प्रशासकीम

ऩजगेकै ठदन

प्रभजख

सोही ठदन

नगय प्रभजख/नगय उऩ प्रभजख/प्रभजख

सक्कर/प्रमतमरवऩ

प्रशासकीम अमधकृतरे सम्फजन्धत

नगयऩामरकाराई मतनू ण फजझाउनज ऩने

कभणचायीराई तोक आदे श गने

याजस्व च जिा/यमसद प्रभाणऩत्रको

३.

मनवेदन दताण गने

प्रमतमरऩी

४.

सम्फजन्धत पाॉटका कभाणचायीरे घय

प्रभाजणत पाइर नक्सा वा नाऩी
नक्साको प्रमतमरवऩ

नक्सा नाभसायीका रामग ।
५.

तोवकएको कभणचायीरे आवश्मकता

६.

याजजनाभाको सक्कर/प्रमतमरवऩ

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

७.

अॊ शफण्डा बएको बए अॊ शफण्डाको

मसपारयस तमाय गने

सक्कर/प्रमतमरवऩ

६.

मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

८.

वडाको कामणरमको मसपारयस

७.

चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

९.

घयधनीको २ प्रमत ऩासऩोटण साइजको
पोटो

अमधकृत

उऩरब्ध गयाउने
८.

कानजनी जवटरता बएको दे जखएभा
कानजनी याम मरईनेछ ।

घय नक्साको

१.

मनवेदन

धयौटी वपताण

२.

धयौटी याखेको सक्कर यमसद

१.

सॊ रग्न कागजात सवहत प्रभजख

प्रशासकीम अमधकृत सभऺ मनवेदन ऩेश
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प्रशासकीम

३.

मनभाणण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्रको
प्रमतमरवऩ

२.

गने ।

अमधकृत य

सॊ रग्न प्रभाणको आधायभा प्रभजख

आमथणक

प्रशासकीम अमधकृतरे धयौटी वपताणको

प्रशासन शाखा

मनणणम गने ।
३.

धयौटी वपताणको ऩत्र आमथणक प्रशासन
शाखाभा फजझाई धयौटी वपताण मरने ।

नक्सा नववकयण

१.

मनफेदन

२.

ऩास बएको नक्शा य प्रभाणऩत्र

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश

सक्कर

गने

३.

नवीकयण दस्तजय मतये को मनस्सा

४.

भारऩोत मतये को यमसदको प्रमतमरवऩ

१.

२.

मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

तोक आदे श ऩिात दताण चरानी पाॉटभा
दताण गयी प्राववमधक शाखाभा ऩेश गने

३.

याजस्व शाखाभा राग्ने दस्तजय मतयी
नववकयणको रामग प्रभजख प्रशासकीम
अमधकृत सभऺ ऩेश गने

४.

मनणणम बएऩमछ प्रभाणऩत्र प्राववमधक
शाखारे मनवेदकराई उऩरब्ध
गयाउने ।
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प्रभजख

प्रभाण

प्रशासकीम

ऩजगेकै ठदन

अमधकृत

नक्सा सॊ शोधन

१.

मनवेदन

२.

सॊ शोधन गनजऩ
ण ने नक्शा सक्कर ३ प्रमत

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश

३.

ऩजयानो ऩास बएको नक्शा

गने

४.

मनभाणण इजाजत ऩत्रको

१.

२.

सक्कर/प्रमतमरऩी
५.

चारज आ फ सम्भ भारऩोत फजझाएको

मनवेदनसवहत तोवकएको कागजातहरु

तोक आदे श ऩिात दताण चरानी पाॉटभा
दताण गयी प्राववमधक शाखाभा ऩेश गने

३.

यमसदको प्रमतमरऩी

प्राववमधक शाखारे साॉधसॉमधमाय फजझ्न
१५ ठदनको सूचना जायी गने ।

४.

१५ ठदन मबत्र दावी उजजयी नऩये भा
याजस्व शाखाभा राग्ने दस्तजय
मनवेदकराई मतनण रगाई नववकयणको

रामग प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत सभऺ
ऩेश गने
५.

मनणणम बएऩमछ प्रभाणऩत्र प्राववमधक
शाखारे मनवेदकराई उऩरब्ध
गयाउने ।
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प्रभजख
प्रशासकीम
अमधकृत

१६ ठदन

नक्सा प्रमतमरऩी

१.

मनवेदन

२.

घय मनभाणण इजाजत वा सम्ऩन्न

अमधकृत सभऺ तोक आदे श गनण ऩेश

बएको प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरऩी

गने

३.

प्रमतमरवऩ दस्तजय मतये को मनस्सा

४.

भारऩोत मतये को यमसदको प्रमतमरवऩ

१.

२.

व्महोया खोरी प्रभजख प्रशासकीम

प्रभजख

प्रभाण

प्रशासकीम

ऩजगेकै ठदन

प्रभजख

३ ठदनमबत्र

अमधकृत

तोक आदे श ऩिात दताण चरानी पाॉटभा
दताण गयी प्राववमधक शाखाभा ऩेश गने

३.

सम्फजन्धत पाॉटका कभाणचायीरे याजस्व
शाखाभा राग्ने दस्तजय मतनण रगाई
नक्साको प्रमतमरऩी कागजात तमाय
गयाई स्वीकृमतका रामग प्रभजख

प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश गने ।
टहया मनभाणण

१.

मनफेदन/नक्शा दयखास्त पायाभ

अनजभमत

२.

जग्गाधनी प्रभाणऩजजाणको

मनमभ अनजसाय न.ऩा. भा सूजचकृत

सक्कर/प्रमतमरऩी

ऩयाभशणदाताफाट नक्सा तमाय गयी

३.

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

घयधनीरे ऩेश गनण ल्माउनज ऩने, मनवेदन

४.

प्रभाजणत पाइर नाऩी नक्सा/ब्रज

सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश तथा

वप्रन्ट

नगयऩामरका कामणरमभा दताण गयाउनज

चारज आ फ को भारऩोत मतये को

ऩने

५.

यमसद
६.

१.

२.

टहयाको नक्शा २ थान

न.ऩा. द्वाया मनधाणरयत भाऩदण्ड प्रचमरत

नगयऩामरकाको नक्सा पाॉटका सव
ईजन्जमनमय, ईजन्जमनमयरे सो घयको
नक्सा नगयऩामरकाको भाऩदण्ड फभोजजभ
ठीक छ बनेऩमछ नगयऩामरकाफाट

उऩरब्ध गयाइणने टहया जस्वकृत दयखास्त
पायाभको राग्ने शजल्क याजस्व शाखाभा
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प्रशासकीम
अमधकृत

फजझाएय खरयद गयी दताण गयी नक्सा
पाॉटभा फजझाउने ।
३.

दताण ऩिात् टहया मनभाणण जस्वकृमतका
रामग घय मनभाणण हजने स्थरभा साॉध

सॉमधमायको नाभभा जानकायीका रामग
१५ ठदने दावी ववयोधको सूचना वडा
कामाणरम तथा मनभाणण स्थरभा टाॉस
गयाउने
४.

सूचनाको म्माद ऩूया बएऩमछ दावी
ववयोध नआएभा सम्फजन्धत जग्गाभा
सम्फजन्धत वडा अध्मऺ, वडा सदस्म,
वडा सजचव वा मनजरे तोकेको

प्रमतमनमधको योहवयभा सजणमभन भजच जल्का
गयाई सम्फजन्धत वडाभा काभकाज गनण
तोवकएको प्राववमधकराई टहया नक्सा
जजम्भा रगाउने ।
५.

प्राववमधक दृवष्टरे उि टहया मनभाणण
गनण भनामसव दे जखएभा टहया नक्सा

ऩास गनण उऩमजि यहेको, नयहेकोफाये
स्थरगत रुऩभा गई प्रमतवेदन ठदएऩमछ
भात्र वडा कामाणरमरे घयनक्सा ऩासका
रामग नगयऩामरकाभा मसपारयस गने ।
६.
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मसपारयस बई नगयऩामरकाभा प्राप्त

पाईर सम्फजन्धत पाॉटका कभणचायीरे
उत्त टहया जस्वकृत नक्सा फभोजजभ

मनभाणण गनण मभल्ने बएभा राग्ने याजस्व
दस्तजय नगयऩामरकाको याजस्व शाखाभा
फजझाई नक्सा जस्वकृत गने

अमधकायीकोभा ऩेश गने घयनक्सा
नगयऩामरकारे तोकेको दस्तजय याजस्व
शाखाभा फजझाई इजाजत ठदने
ऩखाणर मनभाणण

१.

मनफेदन

अनजभमत

२.

जग्गाधनी प्रभाणऩजजाणको
सक्कर/प्रमतमरऩी

१.
२.

व्महोया खोरी मनवेदन सवहत तोवकएको

प्रभजख

कागजातहरु ऩेश गने

प्रशासकीम

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृतरे सम्फजन्धत

३.

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

४.

चारज आ. फ. सम्भ भारऩोत

३.

मनवेदन दताण गने

फजझाएको यमसदको प्रमतमरऩी

४.

सम्फजन्धत पाॉटका कभाणचायीरे घय

५.

कभणचायीराई तोक आदे श गने

ब्रज-वप्रन्ट तथा ट्रेस नक्शाको प्रभाजणत

नक्सा प्रमतमरऩीको रामग आवश्मक

प्रमतमरवऩ

कागजात तमायी ऩाने
५.

याजस्व शाखाभा राग्ने दस्तजय मतयी
नक्सा प्रमतमरऩी कागजात उऩरब्ध
गयाउने
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अमधकृत

ङ) जनसहबामगता (ऩूवाणधाय ववकास) सम्फन्धी कामणमफमध
क्र.सॊ
.
३

सेवा सजववधाको
नाभ
सडक
अनजभमत

खन्ने

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने

आवश्मक ऩने कागजातहरु

१ मनफेदन (कायण सवहत खजराउनज ऩने)

जजम्भेवाय अमधकायी

प्रवक्रमा
१

मनवेदन

सवहत

तोवकएको

कागजातहरु ऩेश गने

२

प्रशासकीम

अमधकृतरे

सम्फजन्धत

कभणचायीराई तोक आदे श गने
सडक खन्ने ट्रमाकभा ऩने जग्गा
३

जभीन खन्ने वा मनजी सॊ यचनाहरु
बत्काउने जग्गा धमनहरूको मरजखत

३

मनवेदन चरानी दताण पाॉटभा दताण
गने

सहभमत
तोवकएको
४ जग्गाधनी प्रभाणऩजजाणको प्रमतमरऩी

४

कभणचायीरे
वपल्ड

कभणचायी/प्राववमधक
आवश्मकता

मनरयऺण

गयी

अनजसाय
सो

को

प्रमतवेदन कामाणरमभा ऩेश गने
५

जग्गाभा घय/टहया बएभा घय/टहया
नक्सा ऩास प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरऩी

६ नाऩी नक्साको प्रमतमरवऩ
७

अन्मको

हकभा

कामाणरमको ऩत्र

५
६

सम्फजन्धत

७

तोवकए फभोजजभको शजल्क य धयौटी
फजझाउने
सम्फजन्धत पाॉटरे मसपारयस तमाय
फनाउने

चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
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प्रभजख, प्रभजख

प्रशासकीम अमधकृत

नगय प्रभजख/नगय उऩ प्रभजख/प्रभजख
२ नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी

नगयप्रभजख, नगय उऩ

राग्ने सभम
प्रभाण ऩजगेकै
ठदन

८ प्रामफमधकको स्थरगत प्रमतफेदन
नेऩार सयकायको
४९

नाभभा

फाटो

१ मनवेदन

१

कामभ मसपारयस

मनवेदन

सवहत

तोवकएको

कागजातहरु ऩेश गने

प्रशासन शाखा प्रभजख
य अभीन

सोही ठदन

वडाको मसपारयस साथ नगयप्रभजख
२ जग्गाधनी प्रभाणत्रको प्रमतमरवऩ

२

वा उऩप्रभजख सभऺ मनवेदन ऩेश
गने

३ नाऩी नक्सा

३

चारज आ.व. सम्भको भारऩोत य घय
४

बए घय जग्गा कय वा एकीकृत
सम्ऩजत्तकय

मतये को

तोवकएको
४

६

जग्गाधनीको स्वीकृमतको सनाखत
गनजऩ
ण ने
जग्गा

धनीरे

कागजात

सनाखत

गये को

सजणमभन

५
६

तमाय

गयी

चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने ।
दताणका

रामग

प्रभजख

प्रशासकीम अमधकृतको तोक रगाई

"घ" वगणको मनभाणण
व्मवसामी

भजच जल्का

स्थरगत

मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

मनवेदन
५२

कभणचायीरे

मसपारयस तमाय गने

यमसद ।
५

मनवेदन दताण गने

१ मनवेदन

१

इजाजत नववकयण

दताण

चरानी

प्राववमधक

पाॉटभादताण

गयी

शाखा

प्रभजखभा

ऩेश

शाखा

प्रभजखरे

ऩेश

गने ।
२ कय च जिाको ऩत्र

२

प्राववमधक

बएका कागजातहरु ऩजगे नऩजगेको
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प्रभजख

अमधकृत,

प्रशासकीम
प्राववमधक

शाखा प्रभजख, मोजना
शाखा प्रभजख

सोही ठदन

हेयी

इजाजत

ऩत्र

नववकयणको

रामग ऩेश गने ।
मनणणमानजसाय
३ उद्योग नववकयण गये को प्रभाण ऩत्र

३

नवीकयण

नवीकयण
गयी

प्रभाणऩत्र

छाऩ

रगाइ

मनवेदकराई ठदने
४ रेखाऩरयऺण प्रमतवेदन
५ सावणजमनक मनभाणणको प्रमतवेदन
६ शजल्क मतये को यमसद
७

"घ"

वगणको

मनभाणण

व्मवसामी

इजाजत ऩत्र
पोहयराई अरग अरग फोया वा
अन्म साभाग्री वा वस्तजभा सॊ करन
गयी वडा नॊ ५ सल्रेयी ताभाखानी
जाने फाटोजस्थत पोहयभैरा सॊ करन

५३

नगयऩामरकाफाट
पोहय खरयद गने

१

टोर

सजधाय

समभमतको

पोहोय

व्मवस्थाऩन ऩरयचम ऩत्र

१

केन्रभा उऩरब्ध गयाई य पोहयको
वकमसभ

य

ऩरयभाणको

आधाय

सवहतको

मनवेदन

खजरेको मनस्सा
तोक

आदे शका रामग

शाखा

प्रभजखको

प्रशासकीम

वातावयण

मसपारयस

अमधकृत

सवहत

सभऺ

ऩेश

गने ।
२

पोहय

भैरा

सॊ करन

केन्रफाट

उऩरब्ध गयाइने पोहयको ऩरयभाण

२

प्रशासकीम
रामग
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अमधकृतरे

आमथणक

प्रशासन

ब जिानीका
शाखाभा

प्रभजख

अमधकृत,

प्रशासकीम
प्राववमधक

शाखा प्रभजख, मोजना
शाखा प्रभजख

सोही ठदन

य वकमसभको वववयण खजरेको मनस्सा

ऩठाउने।

सवहतको ब जिानी भाग गने मनवेदन

च) मोजना कामाणन्वमन, ऩूवाणधाय ववकास, भभणत सॊ बाय तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामणमफमध
क्र.

सेवा सजववधाको

सॊ .

नाभ

आवश्मक ऩने कागजातहरु

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने प्रवक्रमा

उऩबोिा
समभमतफाट

जजम्भेवाय

राग्ने सभम

अमधकायी

नगय तथा वडास्तयीम मोजना सम्झौताका
१

मनवेदन

१

मोजना

रामग मनवेदन सवहत नगयऩामरकाभा ऩेश
गने

कामाणन्वमन

वडा

अध्मऺ/वडा

सजचवको
२

ऺेत्रका

वाराहरूको

सदस्म/वडा

योहवयभा
प्रत्मऺ

बेराफाट

सम्फजन्धत
सयोकाय

उऩबोिा

वडा सजचवरे वडास्तयीम वडाभा खवटएका
२

समभमत य अनजगभन समभमत गठन

१

प्राववमधक

कभणचायीराई ड्रइङ, मडजाइन,

रागत अनजभान तमाय गनण खटाउने

बएको मनणणमको प्रमतमरवऩ

२

३

प्रमतमरऩी

मोजनाको हकभा उऩबोिा समभमत गठन
३

बएको

कागजात

जाॉच

गयी

मसपारयस

मसपारयश साथ नगयऩामरकाभा सम्झौता
गयी ठदन ऩठाउने

वडा कामाणरमफाट प्राप्त मसपारयस साथ
४

वडा कामाणरमको मसपारयस

प्रशासकीम
अमधकृत

वडाध्मऺ वा वडा सजचवरे नगयस्तयीम
रागत सहबामगता सम्फन्धी मनणणम

प्रभजख

४

मनभाणण समभमतफाट व्महोया खोरी मनवेदन
साथ नऩाभा ऩेश गने
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वा

मनजरे तोकेको
कभणचायी

३ ठदनमबत्र

वडाफाट
५

प्राववमधकको

नाऩ

नक्सा, ड्रइङ,

मडजाइन तथा रागत अनजभान

सम्झौताका

बएको
५

रामग

मसपारयश

मनवेदनभा

प्रभजख

प्रशासकीम

तोक

आदे श

गयी

अमधकृतफाट

दताण

चरानी पाॉटभा दताण गयी मोजना शाखाभा
ऩेश गने

उऩबोिा समभमतको नाभभा फैं क
खाता

खोल्नका

मनजम्त

फढीभा

तीन जना (एकजना भवहरा सवहत)
६

ज
सॊ मि

ऩदामधकायीहरूको
दस्तखतफाट

सॊ चारन

गने

गयी

मोजना
६

प्रमतमरवऩ

रागत

अनजभान, ड्रइङ

मडजाइन तमाय गरयठदन प्राववमधक शाखाभा
रेखी ऩठाउने

फैं कको नाभसभेत उल्रे ख बएको
मनणणमको

शाखारे

साथ

खातावाराको १।१ प्रमत पोटो
प्राववमधक शाखारे तोवकएको वडाका रामग
तोवकएको प्राववमधक कभणचायी वा अन्म
७

मोजना

सम्झौताका

फखत

उऩबोिा समभमतको छाऩ।

७

प्राववमधक

कभणचायीराई

आवश्मकता

अनजसाय

वपल्ड

मनरयऺण

सबे , ड्रइङ,

मडजाइन

तथा

अनजभान

तमाय

गयी

कामाणरमभा ऩेश गने
प्रत्मेक ऩटक ब जिानी भाग गदाण
८

अनजगभन

समभमतफाट

अनजगभन

गयाई सो समभमतको मनणणम ऩिात

भजर समभमतफाट ब जिानीका रामग

प्राववमधक शखारे कामाणरमभा ऩेश बएको
८

ड्रइङ,

मडजाइन

जस्वकृमतका

रामग

य

रागत
प्रभजख

अनजभान
प्रशासकीम

अमधकृत प्रशासकीम अमधकृत सभऺ ऩेश
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अनजयोध

गने

सावणजमनक
भजच जल्का

मनणणम
गये को

सवहत

तथा
मनणणम

काभको

गने य स्वीकृत बएऩमछ मोजना शाखाभा

खचण
य

सम्झौताको रामग ऩठाउने

प्रगमत

दे जखने २ प्रमत पोटो
प्रत्मेक ऩटक प्रगमतको आधायभा
ब जिानी भाग गदाण वडा वा न.ऩा.
९

को

सम्फजन्धत

प्राववमधकद्वाया

९

स्थरगत रुऩभा नाऩ जाॉच गयी

ऩटक ब जिानीको रामग भाग गदाण

ऩयीऺणको

प्रमतवेदन

भजर

समभमतफाट कजर खचण अनजभोदन
तथा

अजन्तभ

वकस्ता

रामग

य

न.ऩा. भा

तथा स्रोत सभेतराई मवकन गयी मोजना
सम्झौताको वटप्ऩणीम स्वीकृमतको रामग

सावणजमनक
साथ

मोजनाको

वडाभा

रागत अनजभान, मोजनाको फजेट व्मवस्था

अनजगभन समभमतको मनणणम, खचण

१०

नगस्तयीम

रामग

मोजना शाखारे स्वीकृत ड्रइङ, मडजाइन,

मोजनाको पयपायक य अजन्तभ

गये को

मोजनाको

मोजना सॊ झौताको रामग उऩजस्थत हजने

तमाय गरयएको भूल्माङ्कन प्रमतवेदन

सावणजमनक

वडास्तीम

१
०

भागको

मनणणम बएको प्रमतमरवऩ।

प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत वा प्रशासकीम
अमधकृत

सभऺ

सम्झौता

बएऩमछ

ऩेश
एक

गने
प्रमत

य

मोजना
मोजनाको

ड्रइङ, मडजाइन, रागत अनजभान, सम्झौता य
कामाणदेश उऩबोिा समभमतराई उऩरब्ध
गयाउने ।

१
१

मनभाणण कामण सम्ऩन्न बएको वडा
कामाणरमको
गनजऩ
ण ने।

मसपारयश

ऩेश

उऩबोिा समभमतको खाता नगयऩामरकारे
१

तोवक ठदएको फैं कभा खोल्ने सम्फन्धभा

१

समभमतरे सम्झौता ऩिात आमथणक शाखा
प्रभजखराई सोझै सम्फोधन गयी मनवेदन
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ठदने । आमथणक प्रशासन शाखारे सॊ रग्न
प्रभाणको आधायभा मसपारयश गयी ठदने ।

१

प्राववमधकको अजन्तभ भूल्माङ्कन य

१

२

कामणसम्ऩन्न प्रमतवेदन

२

ऩेश्की

भाग

मनणणम

य

सवहत

तोक

गये को

वडा

प्रशासकीम

हकभा

समभमतको

कामाणरमको

मसपारयश

आदे शका

अमधकृत

रामग
वा

प्रभजख

प्रशासकीम

अमधकृत सभऺ ऩेश बई तोक आदे श
बएऩमछ दताण चरानी पाॉटभा दताण गयी
मोजना शाखाभा ऩेस गने ।
मोजना शाखारे आवश्मक ऩये भा प्राववमधक
शाखाको याम सभेत मरइ मनमभानजसाय
ऩेश्की

काभ

सम्ऩन्न

बएको

दे जखने

उऩरब्ध

गयाइ

ठदन

आमथणक

प्रशासन शाखाभा ऩेश गने य आमथणक

१

ऩोष्टकाडण साईजको कम्तीभा ४

१

प्रशासन

३

वटा यॊ गीन पोटो अमनवामण सॊ रग्न

३

ऩेश्की उऩरब्ध गयाउन सवकने नसवकने

गनजऩ
ण ने ।

शाखारे

स्रोतको

मवकन

गयी

व्महोया खोरी प्रभजख प्रशासकीम अमधकृत
वा प्रशासकीम अमधकृत सभऺ स्वीकृमतका
रामग

ऩेश

गने

।

स्वीकृत

बएऩमछ

मनमभानजसाय ऩेश्की उऩरब्ध गयाउने ।
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समभमतफाट

गये को

काभको

प्रगमतको

आधायभा प्रत्मेक ऩटक ब जिानी भाग गदाण
अनजगभन समभमतफाट अनजगभन गयाई सो
समभमतको मनणणम ऩिात भजर समभमतफाट
१
४

ब जिानीका रामग अनजयोध गने मनणणम तथा
खचण सावणजमनक गये को मनणणम य भजच जल्का
सवहत

काभको

प्रगमत

दे जखने

कम्तीभा

ऩोष्टकाडण साईजको २ वटा यॊ गीन पोटो
१
४

मोजनाको

म्माद

थऩ

अमनवामण

गनजऩ
ण ने

रुऩभा

पाइरभा

सॊ रग्न

गनजऩ
ण ने ।

बएभा समभमतको मनणणम य वडाको

नगयऩामरकारे

मसपारयस

स्वीकृत

गये को

रागत

अनजभानको ऩरयमधमबत्र यही मनभाणण कामणको
१

वीर बऩाणई य बौचय सवहतको वववयणका

५

प्रत्मेक ऩाना य मनणणमका प्रत्मेक ऩानाभा
अध्मऺको

सही

य

समभमतको

अमनवामण रगाएको हजनऩज ने ।

छाऩ

मोजनाको म्माद थऩ गनजऩ
ण ने बएभा कायण
१

य आधाय सवहतको समभमतको मनणणम साथ

६

वडा कामाणरमको मसपारयश साथ म्माद
थऩ गनण नगयऩामरकाभा ऩेश गने ।
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छ) नगयऩामरकाका वडाहरुको काभ कायफाही सम्फन्धी कामण प्रवकमा
क्र.
सॊ .

सेवा सजववधाको नाभ

आवश्मक ऩने कागजातहरु

सेवा सजववधा प्राप्त गनण आवश्मक ऩने प्रवक्रमा

१) घय जग्गा नाभसायी सम्फन्धी ववस्तृत

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

वववयण खजरेको मनवेदन
२)

मनवेदकको

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) भृतक य मनवेदक ववचको नाता प्रभाजणत
प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

१

नाभसायी

मसपारयस

राग्ने सभम

ऩेश गने

प्रमतमरवऩ

घयजग्गा

जजम्भेवाय अमधकायी य

३) मनवेदन दताण गने
४)

४) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ

तोवकएको

वडा

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
६) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

५) सजणमभन भजच जल्का गयी फजझ्नजऩने बए
सजणमभनभा साऺी फस्नेको नागरयकता

अध्मऺ/वडा

हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

मतये को यमसद
७)

कानजनी

जवटरता

बएको

दे जखएभा

कानजनी याम मरईनेछ ।
२

भोही
मसपारयस

रगत

कट्टा

१) भोही रगत कट्टा हजनऩज ने ऩूणण वववयणको
मनवेदन

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव,

२)

मनवेदकको

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवर
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरवऩ
३)

गने

जग्गाधनी

प्रभाण

ऩजजाणको

प्रभाजणत

प्रमतमरवऩ
४) जग्गाको प्रभाजणत नाऩी नक्सा

तोवकएको

कभणचायीरे

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोहीठदन,
हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्फजन्धत

सजणमभनको
फढीभा

३

ठदनमबत्र
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) चारज आ.व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

मतये को यमसद
६)

जग्गाको

श्रे स्ता

य

वपल्ड

फजकको

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

प्रभाजणत प्रमतमरवऩ
१)

घय

कामभ

मसपारयस

उऩरब्ध गयाउन
ऩाउ्

बन्ने

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

सम्फन्धी मनवेदन

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
३

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

घय कामभ मसपारयस
३)

सम्फजन्धत

जग्गाको

रारऩजजाणको

प्रमतवेदन ठदने
४)

४) स्थरगत प्रमतवेदन

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने
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अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

३) प्राववमधक कभणचायीफाट मनयीऺण गयी

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

वडा

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

५)

चारज

आ.व.

सम्भको

भारऩोत

य

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

मतये को यमसद
६)

दताण

चरानी

गयी

मनवेदकराई

मसपारयस उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ
२)

घय

बएभा

ऩेश गने
चारज

आ.व.

सम्भको

भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद, व्मवसाम

गने

बएभा व्मवसाम कय मतये को यमसद
४

छात्रफृजत्त मसपारयस

३) शैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको

४)

तोवकएको

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने

प्रमतमरवऩ

वडा

कभणचायीरे

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

वडा

अध्मऺ/वडा

ठदनमबत्र

३

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउन
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको
५

प्रमतमरवऩ

ववऩन्न ववद्याथॉ छात्रफृजत्त
मसपारयस

२)

शैजऺक

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

मोग्मताको

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने
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सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

फढीभा

३

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

मनवेदन

ऩत्र

य

नागरयकता

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रभाणऩत्र/जन्भ दताणको प्रमतमरवऩ

ऩेश गने

२) कजन प्रकायको शायीरयक अऩाङ्गता हो सो
सम्फन्धी

भेमडकर

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

सजऩयीटे न्डेन्टको

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

मसपारयस
६

अऩाङ्ग मसपारयस

३)

व्मजि

गने
स्वॊ म

उऩजस्थत

हजनऩज ने

वा

सम्फजन्धत कभणचायीको प्रमतवेदन

तोवकएको

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

कभणचायीरे

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
आवश्मकता

अनजसाय प्रमतवेदन तमाय गयी मसपारयस
तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाण ऩत्रको
प्रमतमरवऩ य फसोफास गने घय नम्फय,
७

अस्थाई
मसपारयस

फसोफास

टोर, भाग वा फाटोको नाभ
२) वहारभा फसे को बए घयधनीको सनाखत
भजच जल्का य मनजको नागरयकता प्रभाण
ऩत्रको प्रमतमरवऩ

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

३) कभणचायीको हकभा हार कामणयत यहे को
कामाणरमको ऩत्र

ठदनमबत्र

३) मनवेदन दताण गने
४)

४) घयफहार कय मतये का यमसद

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) घयफहारको सम्झौता ऩत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१) मनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाण ऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने

२) फसाॉई सयाईको हकभा फसाई सयाई

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

गने

८

फसोफास

मसपारयस

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने

४) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

तोवकएको

कभणचायीरे

सजचव

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

मतये को यमसद
४)

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
स्थामी

वडा

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
९

नगारयकता य प्रमतमरवऩ
मसपारयस

१) मनवेदन ऩत्र य आभा य फजफाको को
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

गने

गने

३) जन्भ दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

य फजफाको

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

६) चारयत्रीक प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

(मफद्याथॉको हकभा)
७)

वववाह

दताण

उऩरब्ध गयाउने

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

(मफफावहताको हकभा)
८)

फसाॉई

सयी

आएको

मसपारयसको अमबरे ख याख्ने ।
हकभा

फसाॉई

सयाईको प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ
९) दजवै कान दे जखने ऩासऩोटण साईजको
पोटो २ प्रमत
१०)

चारज आ.व. सम्भको

७) तोवकएको ढाॉचाभा नागरयकता

भारऩोत य

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत
बएको कागजात
११) कभणचायी ऩरयवायको हकभा सम्फजन्धत
कामाणरमको मसपारयस
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पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

३) मनवेदन दताण गने

४) वववावहत भवहराको हकभा ऩमत य आभा

सम्फजन्धत

ठदनमबत्र

फढीभा

३

१२) प्रमतमरवऩ नागरयकताको हकभा ऩजयानो
नागरयकताको प्रमतमरवऩ
१) मनवेदन ऩत्र य अॊ मगकृत नागरयकता प्राप्त

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

गनण खोजेको स्ऩष्ट आधाय

ऩेश गने

ज को नागरयकता ऩरयत्माग
२) साववक भजरक
गये को

वा

ऩरयत्माग

गनण

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

कायवाही

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

चराएको ऩजवष्ट गने कागजातहरु

गने

३) नेऩारभा १५ वषणदेजख कजनै व्मवसाम वा
काभ गयी वसेको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

४) फैफावहक अॊ मगकृत नागरयकताका रामग
१०

अॊमगकृत

नागरयकता

मसपारयस

३) मनवेदन दताण गने
४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

वववाह दताण प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ य

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

सम्फजन्धत

मसपारयस

दे शको

आमधकारयक

प्रभाणऩत्र

तमाय

गने , कानूनी

याम

आवश्मक बएभा याम सोध्ने

५) नेऩारी बाषा रेख्न य वोल्न जान्ने प्रभाण
कागजातहरु

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) ऩासऩोटण साईजको पोटो ३ प्रमत

उऩरब्ध गयाउने

७) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद

७) अनजसूची ८ को ढाॉचाभा नागरयकता
मसपारयसको अमबरे ख याख्ने ।

८) सजणमभन भजच जल्का
११

आमथणक अवस्था फमरमो
वा सम्ऩन्नता प्रभाजणत

१) मनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) जग्गाधनी प्रभाण ऩजजाण

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) आमश्रोत बए आमश्रोत खजल्ने कागजात

३) मनवेदन दताण गने
४)

४) अन्म आवश्मक कागजात

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

फहार

कय

मतये को

यमसद

वा

कय

मनधाणयण स्वीकृत बएको कागजात

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१२

कभजोय

वा

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

२) आमथणक अवस्था कभजोय बएको ऩजवष्ट
अवस्था

सम्फजन्धत

सजचव

उऩरब्ध गयाउने

मनवेदन ऩत्र

आमथणक

सदस्म/वडा

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) सजणमभन भजच जल्का
१)

अध्मऺ/वडा

सोही ठदन, सजणमभनको

५) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत यघय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय य

वडा

हजने कागजात

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

ववऩन्नता

३) मनवेदन दताण गने

प्रभाजणत

४) तोवकएको कभणचायीरे

आवश्मकताअनजसाय सजणमभन भजच जल्का
तमाय गयी मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउन
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१ मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन ऩत्र
२)

ऩेश गने

जग्गाधनी

प्रभाणऩत्रको

प्रभाजणत

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरऩी

गने

३) हक बोगको श्रोत खजल्ने कागजात
१३

ववद्यजत जडान मसपारयस

४) नक्सा ऩास वा नाभसायी नक्सा बएको
प्रभाणको प्रमतमरवऩ

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) अन्म आवश्मक कागजातहरु

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

६) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा
सम्फजन्धत

सजचव

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने ।

बएको कागजात
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

मनवेदन ऩत्र
१४

धाया जडान मसपारयस

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

२) नक्सा ऩास वा नाभसायी नक्सा बएको
प्रभाणको प्रमतमरवऩ

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजाणको प्रमतमतवऩ

३) मनवेदन दताण गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य
घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

४)

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

बएको कागजात

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) स्वमॊ व्मजि उऩजस्थत हजनऩज ने

१५

जजववत यहेको मसपारयस

३) दजई प्रमत ऩासऩोटण साइजको पोटो
जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को

यमसद कय

मनधाणयण

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

सम्फजन्धत

गने

कभणचायी राग्ने सभम्

स्वीकृत

बएको कागजात

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

६) सजणमभन भजच जल्का

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

मसपारयस तमाय गने
५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१६

दजवै नाभ गये को ब्मजि
एकै हो बन्ने

१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

मनवेदन ऩत्र

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

मसपारयस/पयक जन्भ
मभमत सॊ शोधन मसपारयस

२) नाभ पयक ऩये को ऩजवष्ट गने प्रभाजणत

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

कागजतहरु
३)

चारज

गने

आ.व.

सम्भको

भारऩोत

मतये को

यमसद कय

मनधाणयण

स्वीकृत

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

य

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

३) मनवेदन दताण गने

बएको कागजात
४) सम्फजन्धत व्मजि वा हकवारा उऩजस्थत
बई सनाखत गनजण ऩने
५)

आवश्मकता

अनजसाय

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

स्थानीम

प्रहयी

सजणमभनका भजच जल्काको प्रमतवेदन भाग

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

गनण सक्ने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

मनवेदन ऩत्र
१७

जग्गा भूल्माङकन
मसपरयस/प्रभाजणत

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ
३) जग्गाको आसऩासको चरन चल्तीको
भजल्म प्रऺेऩण
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

प्राववमधक कभणचायीराई तोक आदे श

कभणचायी राग्ने सभम्

गने

सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने

हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

४)

हारसारै
बएको

भजच जल्का

आसऩासको

बए

सो

खरयद

प्रभाण

वा

मफक्री

४)

सजणमभन

तोवकएको

प्राववमधक

कभणचायीरे

आवश्मकता अनजसाय सजणमभन भजच जल्का
तमाय गयी भजल्माङकन तमाय गने

५) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

बएको कागजात
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

आफ्नो

व्मवसामको

ववस्तृत

व्महोया

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

सवहतको मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

१८

ब्मवसाम फन्द

३) चारज आ.व. सम्भको व्मवसाम नवीकयण
गये को प्रभाणऩत्रको सक्कर

मसपारयस

४) घय फहार सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ

तोवकएको

सम्फजन्धत

कभणचायीरे

६)

ववदे शीको

हकभा

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
ऩरयचम

खजल्ने

कागजात वा सम्फजन्धत दजतावासको ऩत्र
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६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

सजचव
पाॉटका

कभणचायीराग्ने

मसपारयस तमाय गने
५) स्थरगत प्रमतवेदन

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

सभम्

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

७) आपनै घय बएभा चारज आ.व.सम्भको

भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत
सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद वा कय
मनधाणयण स्वीकृत बएको कागजात

१)

व्मवसाम

सञ्चारन

नबएको

कायण

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

सवहतको मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) स्थानीम तहको नाभभा व्मवसाम दताण
गये को प्रभाणऩत्र
१९

ब्मवसाम सञ्चारन
नबएको मसपारयस

४) आफ्नै घय बएभा चारज आ.व. सम्भको
भारऩोत य घयजग्गा कय मतये को यमसद
वा

कय

मनधाणयण

स्वीकृत

बएको

कागजात
५) स्थरगत प्रमतवेदन

वडा

३) मनवेदन दताण गने

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) घयफहार सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ

उऩरब्ध गयाउने ।

७) सजणमभनका भजच जल्का आवश्मक ऩये भा सो
सभेत
२०

ब्माऩाय ब्मवसाम
नबएको मसपारयस

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) कायण सवहतको मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) स्थानीम तहको नाभभा व्मवसाम दताण
गये को प्रभाणऩत्र
४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत

य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

अनजसाय

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

सभेत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

कभणचायीरे

स्थरगत

सोही ठदन, सजणमभनको

आवश्मकता

सजणमभन

भजच जल्का

तमाय गयी मसपारयस तमाय गने

बएको कागजात
५) सजणमभनका भजच जल्का आवश्मक ऩये भा सो

तोवकएको

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्फजन्धत

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने

२) आफ्नै घय बएभा चारज आ.व. सम्भको

भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद
२१

कोटणवप मभनाहा
मसपारयश

३)

अदारतभा

भजद्दा

ऩये का

गने
प्रभाण

कागजातहरु
४) कोटण पी मभनाहा हजन ज ऩने स्ऩष्ट कायण
मरजखत रुऩभा ठदनज ऩने

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
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सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

मसपारयस तमाय गने

५) स्थानीम सजणमभनका भजच जल्का

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) फाफज आभाको नागरयकता प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ य मनवेदन ऩत्र
२)

जन्भ

दताणको

ऩेश गने

प्रभाणऩत्र

प्रभाजणत

प्रमतमरऩी

२२

नावारक ऩरयचमऩत्र

३)

मसपारयस

चारज

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

आ.व.

सम्भको

भारऩोत

य

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

३) मनवेदन दताण गने

मतये को यमसद
४)

नाफारक

खजल्ने

थऩ

कजनै

प्रभाण

कागजात बए सो सभेत ऩेश गने
५) नावारक अमनवामण उऩजस्थत हजनऩज ने ।

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

४) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
५) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

उऩरब्ध गयाउने

६) दजवै कान दे जखने ऩासऩोटण साईजको
पोटो
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) कायण सवहतको मनवेदन
२३

चौऩामसम्वन्धी
मसपारयस

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) चौऩामा राने ठाउॉको स्वीकृतऩत्र

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) मरने ठदने दजवैरे सनाखत गनजऩ
ण ने

३) मनवेदन दताण गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

४) चौऩाम ऩारन गनेका हकभा स्थान य
छयमछभेक तथा वातावयणभा प्रमतकजर
प्रबाव नऩने व्महोया

४)

तोवकएको
अनजसाय

कभणचायीरे

स्थरगत

आवश्मकता

सजणमभन

ठदनमबत्र

भजच जल्का

तमाय गयी मसपारयस तमाय गने
५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन ऩत्र
२)

२४

ब्मवसाम दताण मसपारयस

व्मवसाम

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने
दताण

गये को

प्रभाणऩत्रको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) आफ्नै घय बए चारज आ. व.सम्भको
भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत

सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद वा कय

३) मनवेदन दताण गने

मसपारयस

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
फढीभा

३

ठदनमबत्र

उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) उद्योग ठाउॊ सायीका रामग मनवेदन
२५

सम्फजन्धत

सजचव

५) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

५) दजई प्रमत ऩासऩोटण साइजको पोटा

उद्योग

४) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

हकभा

मनधाणयण स्वीकृत बएको कागजात

४) वहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ

वडा

ऩेश गने

ठाउॊ सायी

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) उद्योग दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

३)

स्थानीम

तहको

नाभको

नववकयण

सवहतको व्मवसाम दताण प्रभाण ऩत्र
४) आफ्नै घय बए चारज आ.व. सम्भको
भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत

हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद

तोवकएको

फढीभा

३

ठदनमबत्र

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ
य फहार कय मतये को यमसद/नमतये को

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

बए मतनजण फजझाउनज ऩने
६) (स्थानीम तहको नाभ) ऺेत्रमबत्र सायी
जाने बए सम्फजन्धत वडा कामाणरमको

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउन

अनजभमतको मसपारयस ऩत्र

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) ववद्यारम ठाउॉसायीका रामग मनवेदन

ऩेश गने

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) ववद्यारम दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

२६

ववद्यारम
मसपारयस

ठाउॊ सायी

३)

स्थानीम

तहको

नाभको

नमफकयण

सवहतको व्मवसाम दताण प्रभाण ऩत्र
४)

(सयकायी

एवॊ

साभजदावमक

सयी जाने ठाउॉ य हारको ठाउॉ दजवैको

भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत
सम्ऩजत्त कय मतये को यमसद
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तोवकएको
अनजसाय

पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको

कभणचायीरे

स्थरगत

सजचव

कभणचायी राग्ने सभम्

३) मनवेदन दताण गने

४)

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

ववद्यारम

फाहेक अन्मभा) चारज आ. व. सम्भको

वडा

आवश्मकता

सजणमभन

तमाय गयी मसपारयस तमाय गने

भजच जल्का

हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ
य फहार कय मतये को यमसद नमतये को

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

बए मतनजण फजझाउनज ऩने
६)

स्थामी

रेखा

नम्फय

प्रभाणऩत्रको

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

प्रमतमरवऩ

उऩरब्ध गयाउने

७) मनयीऺण प्रमतवेदन
८) सयी जाने ठाउॉको वडा कामाणरमको
अनजभमत ऩत्र
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन ऩत्र
२)

२७

आन्तरयक फसाई सयाई
मसपारयस

सयी

ऩेश गने

जाने

व्मजिहरु

नागयीकताको

प्रभाणऩत्रको

प्रभाजणत

प्रमतमरवऩ

य

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

नागरयकता प्रभाणऩत्र नबएको हकभा

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

वववाह दताण वा जन्भ दताण वा उभेय

गने

सम्फजन्धत

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ
वा

व्मवसाम

जग्गा
वा

नबएकाको

फसाई

खजल्ने

हकभा
प्रभाण

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत
बएको कागजात
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पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने

हकभा
ठदनमबत्र

४) घय जग्गा बएकाको हकभा घय बए
जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सजचव

कभणचायी राग्ने सभम्

कागजात
चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

खजरेको मनस्साको प्रभाजणत प्रमतमरवऩ
/घय

वडा

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

फढीभा

३

५) घय जग्गा नबएकाको हकभा सम्फजन्धत
घय

धनीसॉग

गये को

घय

वहारको

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

सम्झौता
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) ववद्यारम कऺा फृवद्धका रामग मनवेदन

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) ववद्यारम दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) स्थानीम तहको नाभभा चारज आ.व. को
ववद्यारम सञ्चारन
२८

स्वीकृत / कऺा फृवद्ध
मसपारयस

नववकयण

सवहतको

व्मवसाम

दताण

४) सयकायी फाहेकका ववद्यारमका हकभा
चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
मतये को यमसद
५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रमतमरवऩ
य फहार कय मतये को यमसद

मसपारयस

सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
४)

तोवकएको

प्राववमधक

कभणचायीरे

आवश्मकता अनजसाय स्थरगत मनयीऺण
गयी प्रमतवेदन तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) मनयीऺण प्रमतवेदन
ब्मजिगत वववयण

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) मनवेदन दताण गने

प्रभाण ऩत्र

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

२९

वडा

उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन ऩत्र

ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

३) मनवेदन दताण गने

मतये को यमसद
४)

ववषमसॉग

सम्फजन्धत

अन्म

प्रभाण

कागजातहरु

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३०

जग्गा दताण मसपारयस

कय मतये को यमसद वा कय मनधाणयण

पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

हकभा
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने
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सजचव

कभणचायी राग्ने सभम्

स्वीकृत बएको कागजात

४) साववक रगत प्रभाजणत प्रमतमरवऩ

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

बए घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त

वडा

ठदनमबत्र

फढीभा

३

५) वपल्ड फजक उताय

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) स्थरगत मनयीऺण प्रमतवेदन

उऩरब्ध गयाउने

७) जग्गाको नाऩी नक्सा
८)

जग्गासॉग

सम्फजन्धत

अन्म

प्रभाण

कागजातहरु
९) स्थानीम सजणमभन भजच जल्का
१) ववस्तृत वववयण यहे को मनवेदन सवहत

१) मनवेदन
२)

तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने

सॊ यऺक

ठदने

नागरयकता

य

य

मरने

जन्भदताण

व्मजिको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

प्रभाणऩत्रको

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरवऩ

गने

३१

मसपारयस

(ब्मजिगत)

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने

४) आवश्मकता अनजसाय स्थरगत सजणमभन
भजच जल्का

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) स्थानीम सजणमभन भजच जल्का

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

मतये को यमसद
४)

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
सॊ यऺक

वडा

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने ।

३२

सॊ यऺक
(सॊ स्थागत)

मसपारयस

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन

ऩेश गने

104

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

२)

सॊ स्थाको
प्रभाणऩत्रको

नवीकयण
प्रमतमरवऩ

एवॊ

सवहतको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/ सजचवरे

ववधानको

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरवऩ वा मनमभावरीको प्रमतमरवऩ

गने

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

३) मनवेदन दताण गने

मतये को यमसद,
४) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रप्रमतमरवऩ य

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

फहार कय मतये को यमसद/नमतये को बए

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी

मतनजण फजझाउनज ऩने

मसपारयस तमाय गने

४) आवश्मकता अनजसाय सजणमभन भजच जल्का

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन

ऩेश गने गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) जग्गाधनी प्रभाणत्रको प्रमतमरवऩ
३३

नेऩार

नाभभा
मसपारयस

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

सयकायको

फाटो

कामभ

३) नाऩी नक्सा

३) मनवेदन दताण गने

४) चारज आ.व. सम्भको भारऩोत य घय

४) तोवकएको कभणचायीरे स्थरगत सजणमभन

बए घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त
कय मतये को यमसद ।

५)

जग्गाधनीको

स्वीकृमतको

भजच जल्का तमाय गयी मसपारयस तमाय
गने

सनाखत

गनजऩ
ण ने
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५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

६) जग्गा धनीरे सनाखत गये को कागजात
१) मनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने ।
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नाता खजल्ने प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

वडा

३) सजणमभन गयी फजझ्नज ऩने बएभा साऺी
३४

ॉ को
जजववतसग

नाता

प्रभाजणत

फस्ने

७

जनाको

नागरयकता

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) मनवेदन दताण गने

सम्फजन्धत

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) नाता प्रभाजणत गने व्मजिहरुको २ प्रमत
ऩासऩोटण साइजको पोटो

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१) मनवेदन तथा नाता खजल्ने प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ
३५

भृतकसॉगको
प्रभाजणत

नाता

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

२) हकदायहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) भृत्मज दताण प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

३) मनवेदन दताण गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

४)

भृतकको

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ
५)

हकवारा

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

नावारक

बए

जन्भ

दताण

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
६) वसाॉईसयी आएको हकभा फसाईसयाईको
प्रमतमरवऩ
७) हकदायहरुको ऩासऩोटण साईजको पोटो
४ प्रमत

५) आवश्मकता अनजसाय स्थानीम प्रहयी
सजणमभन भजच जल्का भाग गने

६) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
७) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

८) स्थानीम सजणमभन भजच जल्का
९)

आवश्मकता

अनजसाय

सजणमभन भजच जल्का

स्थानीम

प्रहयी
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) कायण प्रष्ट खजरेको मनवेदन

ऩेश गने

२) चारज आ.व. सम्भको घयजग्गा कय,
३६

कोठा

खोल्ने

फहार कय य भारऩोत मतयको यमसद

कामण/

योहफयभा फस्नेका

मन्शजल्क वा स्शजल्क
स्वास्थम उऩचाय

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) फहार सम्झौताको प्रभाजणत प्रमतमरऩी

३) मनवेदन दताण गने

४) जजल्रा प्रशासन कामाणरमको ऩत्र

४) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

५) स्थानीम सजणमभन भजच जल्का

५) योहफयभा फस्ने कभणचायी तोक्ने

६)

३७

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

आवश्मकता

अनजसाय

सजणमभन भजच जल्का

स्थानीम

प्रहयी

६) वडा कामाणरमफाट प्रेवषत ३५ ठदने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

म्माद ऩत्रको सूचना प्रभाजणत प्रमतरऩी

१) मनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

मसपारयस

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) ववऩन्नता खजल्ने प्रभाण कागजात

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) मसपारयस आवश्मक बएको अन्म कायण

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्फजन्धत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको
प्रमतमरवऩ
अन्म कामाणरमको भाग
३८

अनजसाय वववयण खजराई
ऩठाउने कामण

१) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

२) कामाणरमको ऩत्र

३) ऩत्र दताण गने
४) तोवकएको कभणचायीरे वववयण तमाय

३) ववषमसॉग सम्फजन्धत अन्म कागजातहरु

गने
५) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउन

१)

ववधान

वा

मनमभावरी, मनवेदन

य

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
३९

सॊ स्था दताण मसपारयस

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

२) सॊ स्था बाडाभा फस्ने बए सम्झौता ऩत्र य

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

फहार कय मतये को यमसद/नमतये को बए

सम्फजन्धत कभणचायीराई वडा सजचव,

मतनजण फजझाउनज ऩने

तोक आदे श गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र
वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

३) सॊ स्था आफ्नै घयभा फस्ने बए सोको
जग्गाधनी प्रभाण ऩजजाण य नक्सा ऩास

ठदनमबत्र
३) मनवेदन दताण गने

प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ
४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

४)

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

बएको कागजात

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

मनवेदन

(फाटोको

खजराउने)

नाभ, टोर

नागरयकता

सभेत

प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

प्रमतमरवऩ
२)

जग्गाधनी

प्रभाण

ऩजजाणको

प्रभाजणत

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरवऩ
४०

घय फाटो प्रभाजणत

गने

३) जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाजणत सक्कर
नाऩी नक्सा
४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत
बएको कागजात
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तोवकएको

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

कभणचायीरे

हकभा
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

ठदनमबत्र

फढीभा

३

५) मरने ठदने दजवै व्मजि नागरयकताका
प्रभाणऩत्रको

प्रभाणऩत्र

प्रभाजणत

प्रमतमरऩी सवहत उऩजस्थत हजन ज ऩने वा
मनजहरुरे

ठदएको

अमधकृत

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

वाये सको

प्रभाजणत प्रमतमरऩी
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

६) स्थरगत मनयीऺण प्रमतवेदन
१)

मनफेदन

य

नागरयकता

उऩरब्ध गयाउने
प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाजणत प्रमतमरवऩ
नाऩी नक्सा
४१

चायवकल्रा प्रभाजणत

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य
घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद
५)

मनवेदक
व्मजिराई

वडा

३) मनवेदन दताण गने
४)

तोवकएको

कभणचायीरे

सदस्म/वडा
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

स्वमॊ

वा

तोकेको

मनजरे

अन्म

हकभा

मनज

मनवेदकरे ठदएको अमधकृत वाये सनाभा

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

को प्रभाजणत प्रमतमरऩी
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
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सम्फजन्धत

सजचव

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

उऩरब्ध गयाउने

अध्मऺ/वडा

फढीभा

३

१) मनवेदन य नागरयकता प्रभाण ऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरऩी
२)

ऩेश गने

नाफारकको

हकभा

जन्भ

दताण

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

गने

३) फसाॉई सयी आएको बए सो को प्रभाण
४२

ऩत्र

जन्भमभमत प्रभाजणत

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

तोवकएको

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) दजरहा दजरहीको नागरयकता प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ
२)

फसाॉई

ऩेश गने
सयी

आएकाको

हकभा

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचव
रे

फसाॉईसयाई दताण प्रभाण ऩत्र
४३

वववाह प्रभाजणत

३)

दजराहा

दजरही

दजफै

उऩजस्थत

सम्फजन्धत

कभणचायीराई

तोक

आदे श गने
बई

सनाखत गनजण ऩने ।
४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत
बएको कागजात
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तोवकएको

कभणचायीरे

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

हकभा

ठदनमबत्र

फढीभा

३

५) वव.स. २०३४ ऩमछको हकभा वववाह
दताण प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१)

मनवेदन

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ य मनवेदन

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) घयको नक्सा, नक्सा ऩास प्रभाणऩत्र

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) स्थरगत मनयीऺण प्रमतवेदन
४) चारज आ. व. सम्भको घय जग्गा कय वा
४४

एकीकृत सम्ऩजत्त कय य चारज आ.फ.

घय ऩातार प्रभाजणत

वडा

३) मनवेदन दताण गने

सम्भको भारऩोत मतये को यमसद वा कय
मनधाणयण स्वीकृत बएको कागजात

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

सम्फजन्धत

सजचव
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र
५) आवश्मकता अनजसाय सजणमभन भजच जल्का

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
४५

कागज/भञ्जजयीनाभा
प्रभाजणत

१)

मनवेदन

य

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ य मनवेदन

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव

२) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य
घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

गने

बएको कागजात
३) प्रभाजणत गनजण ऩने ववषम सॉग सम्फजन्धत
प्रभाण कागजहरुको प्रमतमरवऩ

४) भन्जजयीनाभा मरने य ठदने दजवै व्मजि

तोवकएको

कभणचायीरे

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्फजन्धत

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन

ऩेश गने
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

२) नाताप्रभाजणत प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ
४६

हकवारा
प्रभाजणत

वा

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

हकदाय
३)

हकदाय

प्रभाजणतका

रामग

स्थरगत

सजणमभन
४) हकदाय प्रभाजणत गने थऩ प्रभाण कागज

तोवकएको

कभणचायीरे

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको
आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने
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अध्मऺ/वडा

कभणचायी राग्ने सभम्

३) मनवेदन दताण गने
४)

वडा

हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

५) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

मतये को यमसद
६) आवश्मकता अनजसाय सजणमभन भजच जल्का
१)

मनवेदन

य

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

योहफयभा गये को सनाखत ऩत्र

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) स्थानीम सजणमभन भजच जल्काको ऩत्र
अवववावहत प्रभाजणत

उऩरब्ध गयाउने
ऩेश गने

२) सॊ यऺक वा अमबबावकरे कामाणरमको

४७

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस

३) मनवेदन दताण गने

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद
५) ववदे शभा यहे काको हकभा ववदे शजस्थत
नेऩारी मनमोगफाट आएको मसपारयस

४) आवश्मकता अनजसाय स्थानीम प्रहयीको
सजणमभन भजच जल्का भाग गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

वडा

अध्मऺ/वडा

ठदनमबत्र

३

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

१) मनवेदन ऩत्र
जग्गा
४८

कामण/सो
योहफय

ऩेश गने

ये खाॊकनको
कामणभा

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
२) सम्फजन्धत कामाणरमको ऩत्र

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) प्रामफमधक प्रमतवेदन

३) मनवेदन दताण गने
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सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद

४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१)

मनवेदन

य

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने

२) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

बए घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त

४९

जग्गा धनीऩूजाण हयाएको
मसपारयस

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

कय मतये को यमसद

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ

३) मनवेदन दताण गने
४) तोवकएको कभणचायीरे मसपारयस ऩत्र

४) मनवेदकको स्थामी वतन जग्गा यहे को
वडाको

भजच जल्का

नबएभा

स्थानीम

सजणमभन

तमाय गने
५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१)

मनवेदन

य

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ
५०

ऩजजाणभा घय कामभ गने
मसपारयस

२)

बवन

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

नक्शा

ऩास

प्रभाण

ऩत्रको

प्रमतमरवऩ

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

३) मनभाणण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ
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३) मनवेदन दताण गने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

४) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

४)

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

कभणचायीरे

आवश्मकता

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

बएको कागजात
५) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ

तोवकएको

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने

१)

मनवेदन

य

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

प्रमतमरवऩ

ऩेश गने

२) ववषम सॉग सम्फजन्ध प्रभाण कागजातको

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रमतमरवऩ

गने

५१

प्रभाजणत

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

सम्फजन्धत

३) मनवेदन दताण गने
तोवकएको

कभणचायीरे

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

मतये को यमसद
४)

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय
अॊग्रज
े ी मसपारयस तथा

वडा

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

ठदनमबत्र

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
५२

मभराऩत्र कागज/उजजयी
दताण

ज मनवेदन
१) मभराऩत्र गने दजवै ऩऺको सॊ मि
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१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु
ऩेश गने

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचव,

२)

सम्फजन्धत

व्मजिहरुको

नागरयकता

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/ सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

गने

३) ववषमसॉग सम्फजन्धत अन्म कागजातहरु

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

३) मनवेदन दताण गने
४)

सम्फजन्धत

फढीभा

३

ठदनमबत्र

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने

५) मनवेदकरे तोवकएको शजल्क फजझाउने
६) चरानी गयी मनवेदकराई मसपारयस
उऩरब्ध गयाउने
१) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
१) मनवेदन

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने
२) तोवकएको कभणचायीरे कय मनधाणयण

२) जग्गा धनी प्रभाण ऩजजाणको प्रमतमरवऩ

तमाय गयी वडा अध्मऺ/ वडा सदस्म/
वडा सजचव सभऺ ऩेश गने ।

५३

एवककृत

सम्ऩजत्त

कय/घय जग्गा कय

३)

बवन

नक्शा

स्वीकृमत

प्रभाणऩत्र

य

नक्शाको प्रमतमरवऩ
४)

बवन/जग्गा

खरयद

गये को

बए

भारऩोतफाट यजजष्डे शन ऩारयत मरखतको
प्रमतमरवऩ
५) स्थानीम तहको नाभ) घोषणा हजनऩज ूव ण
मनभाणण बएका बवनका हकभा नाऩी
नक्शा वा स्थरगत प्राववमधक प्रमतवेदन
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

३) तोवकएको कय फजझाउने

कभणचायी राग्ने सभम्

४) चरानी गयी मनवेदकराई कय मनधाणयण

हकभा

ऩत्र उऩरब्ध गयाउने ।

सोही ठदन, सजणमभनको
ठदनमबत्र

फढीभा

३

६) भारऩोत मतये को यमसद
७)

आ.व.
याजश्व

०५७।५८
कामाणरमभा

ऩूव ण
कय

आन्तरयक
मतये को

बए

सोको प्रभाजणत प्रमतमरऩी
८) नागरयकता य नाऩी नक्साको प्रभाजणत
प्रमतमरवऩ
१) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
१) मनवेदन ऩत्र

सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने
२) तोवकएको कभणचायीरे कय मनधाणयण
तमाय

२) फहार सम्झौता
५४

फहार कय

गयी

वडा

सदस्म/ वडा सजचव,

३) नेऩार सयकायभा फहारसॉग सम्फजन्धत
मनकामभा दताण गये को प्रभाण ऩत्र

अध्मऺ/

वडा

सभऺ ऩेश

गने।
३) तोवकएको कय फजझाउने
४) चरानी गयी मनवेदकराई कय मनधाणयण

४) नागरयकताको प्रभाजणत प्रमतमरऩी

ऩत्र उऩरब्ध गयाउने

५) चारज आ.व. सम्भ घय जग्गा य भारऩोत
मतये को यमसदको वा मनधाणयण आदे शको
प्रभाजणत प्रमतमरऩी ।
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोहीठदन,
हकभा
ठदनमबत्र

सजणमभनको
फढीभा

३

१)

वडा

सॊ स्थाको प्रभाजणत कागजात

अध्मऺ/वडा

सदस्म/
वडा सजचव, सम्फजन्धत

५५

पाॉटका

ववऻाऩन कय

राग्ने

कभणचायी
सभम्

ठदन,
हकभा

सोही

सजणमभनको
फढीभा

३

ठदनमबत्र

२) सम्फजन्धत स्थानीम तहभा मतनण फजझाउन
ऩने व्मवसाम य अन्म कयको प्रभाजणत
प्रमतमरऩी
१) मनवेदन ऩत्र

१) वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा

सजचवरे सम्फजन्धत कभणचायीराई
तोक आदे श गने
५६

भारऩोत वा बूभीकय

नवीकयणका

रामग

अजघल्रो

आ.व.भा भारऩोत मतये को यमसद वा मस
कामाणरमफाट जायी गरयएको भारऩोत
नवीकयण फजक
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अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

२) प्रथभ वषणका रामग जग्गा धनी प्रभाण
ऩजजाण,

वडा

सजचव,

पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
२) तोवकएको कभणचायीरे कय मनधाणयण
तमाय गयी सजचव सभऺ ऩेश गने ।

सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

३) घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त

३) तोवकएको कय फजझाउने
४) चरानी गयी मनवेदकराई कय यमसद
उऩरब्ध गयाउने ।
१)

१.मनवेदन ऩत्र

घटना

घटे को

३५

ठदन

मबत्र

ऩरयवायको भूख्म व्मजिरे
२) मनजको अनजऩजस्थमतभा उभेय ऩजगेको

२. फारकको फाफज/आभाको नागरयकता

ऩजरुष भध्मे सफैबन्दा जेठो व्मजिरे
सूचना ठदने

५७

जन्भ दताण

३.

चारज

आ.व.

सम्भको

भारऩोत

सदस्म/वडा

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्

य

सोही ठदन, सजणमभनको

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

अस्ऩतारभा

अध्मऺ/वडा

सम्फजन्धत

हकभा

मतये को यमसद
४.

वडा

फढीभा

३

ठदनमबत्र
जन्भ

बएको

हकभा

सम्फजन्धत अस्ऩताररे जन्भ प्रभाजणत
गये को ऩरयचमऩत्रको प्रभाजणत प्रमतमरऩी
१)

१) मनवेदन ऩत्र
५८

भृत्मज दताण

घटना

घटे को

३५

ठदन

मबत्र

ऩरयवायको भूख्म व्मजिरे

२) भृतकको नागरयकता य सूचना ठदन
आउनेको नागरयकता

२) मनजको अनजऩजस्थमतभा उभेय ऩजगेको
ऩजरुष भध्मे सफैबन्दा जेठो व्मजिरे
सूचना ठदने
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वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा

फढीभा

३

३) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे

३) भृतक सॉग सम्फन्ध जोमडने प्रभाणऩत्र

तोवकएको

कभणचायीद्धाया

ठदनमबत्र

सजणमभन

भजच जल्का तमाय गने

४) अवववावहत भृतकको हकभा स्थानीम
सजणमभन ऩत्र
५) भृतकको नागरयकता नबएको हकभा
स्थानीम सजणमभन ऩत्र
६)

सूचना

ठदने

व्मजिको

नागरयकता

नबएभा सभेत स्थानीम सजणमभन ऩत्र
१)
१)

मनवेदन

ऩत्र

य

नागयीकताको

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी

घटना

घटे को

सऩरयवायको
ऩरयवायको

३५

फसाई
भूख्म

ठदन

मबत्र

सयाई

बए

व्मजिरे

सूचना

ठदने ।
२)
५९

फसाई सयाई
जाने/आउने दताण

फसाई

सयाई

ऩरयवायको

गयी

वववयण

जानेको
सवहत

हकभा

सम्फजन्धत

वडा कामाणरम फसाई सयाईको कागजात
३) जहाॉ जानेहो त्मस ठाउॉको रारऩूजाण य
जजन

ठाउॉभा

आउनेको

ऩमन

ऩेश

गनजऩ
ण ने ।
४) फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा
फसाई सयाई गयी ल्माएको प्रभाणऩत्र

121

२) एकजनाको भात्र फसाई सयाई बए
मनजरे सूचना ठदने ।

वडा

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको
हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

१) सम्फन्ध ववच्छे द बएको ऩमत वा ऩत्नीरे

१. मनवेदन ऩत्र

सूचना पायाभ बयी सूचना ठदने ।

३. अदारतफाट
६०

सम्फन्ध ववच्छे द दताण

सम्फन्ध

ववच्छे द

बएको

ऩमत

ऩत्नीको

नागरयकताको

हकभा

ठदने
(दजरहीको

नागरयकताको

३

भारऩोत

पाॉटका

सोही ठदन, सजणमभनको

प्रमतमरवऩ
सम्भको

सजचव,

कभणचायी राग्ने सभम्

दाजजबाईको नागयीकताको प्रभाणऩत्रको
आ.व.

अध्मऺ/वडा

सम्फजन्धत

३) दजरहीको नागरयकता नबएभा फाफज वा

चारज

वडा

सदस्म/वडा

प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ

४)

फढीभा

१) दजराहा दजरही दजवै उऩजस्थत बई सूचना

१) मनवेदन ऩत्र

वववाह दताण

पाॉटका

ठदनमबत्र

हजन ज ऩने।

६१

सजचव,

सोही ठदन, सजणमभनको

४) केटाको स्थामी ठे गना सम्फजन्धत वडाको

दजराहा

सदस्म/वडा

कभणचायी राग्ने सभम्

प्रमतमरवऩ

१/१ प्रमत

२)

अध्मऺ/वडा

सम्फजन्धत

पैसराको प्रभाजणत प्रमतमरवऩ
३.

वडा

हकभा

य

फढीभा

३

ठदनमबत्र

घयजग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय
मतये को यमसद

१) मनवेदन सवहतको तोवकएको कागजात

१) मनवेदन ऩत्र
६२

नमाॉ

व्मावसाम

मसपारयस

ऩेश गने

दताण
२)

नागरयकता

प्रभाजणऩत्रको

प्रभाजणत

प्रमतमरऩी

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत पाॉटभा तोक आदे श गने
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प्रभजख

प्रशासकीम

अमधकृत/नगयऩामरका
याजस्व

शाखा,

वडा

अध्मऺ/वडा
सदस्म/वडा

सजचव,

सम्फजन्धत

३) ववदे शीको हकभा याहदानीको प्रभाजणत
प्रमतमरवऩ

वा

सम्फजन्धत

दजतावासको

३) मनवेदन दताण गने

कभणचायी राग्ने सभम्

४) मनवेदकरे तोकेको शजल्क वजझाउने

हकभा

मनजको ऩरयचम खजल्ने मसपारयस
४) २ प्रमतपोटो ५० घय फहार सम्झौता
५) आफ्नै घय टहया बए चा.रज. आ.व.
सम्भको

भारऩोत

य

घयजग्गा

कय

मतये को

पाॉटका

५) चरानी गयी मनवेदकराई प्रभाणऩत्र

सोही ठदन, सजणमभनको
फढीभा

३

ठदनमबत्र

उऩरव्ध गयाउने

६) स्थानीम तहको नाभभा दताण नगयी प्मान
वा अन्म मनकामभा दताण गयी व्मवसाम
दताण गये को हकभा प्मान दताण वा अन्म
मनकामफाट

जायी

गये को

व्मवसाम

प्रभाणऩत्रको प्रभाजणत प्रमतमरऩी
१) मनवेदन सवहतको तोवकएको कागाजत

१) मनवेदन ऩत्र

२)
६३

व्मावसाम नववकयण

नागरयकता

ऩेश गने
प्रभाजणऩत्रको

प्रभाजणत

प्रमतमरऩी

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत पाॉटभा तोक आदे श गने

३) स्थानीम तहफाट दताण बएको व्मवसाम
दताणको प्रभाणऩत्रको प्रभाजणत प्रमतमरऩी
४) फहार सम्झौताको प्रमतमरऩी

अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने
४) मनवेदकरे तोकेको शजल्क वजझाउने
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वडा

हकभा
ठदनमबत्र

फढीभा

३

५)

आफ्नै

घय

टहया

बए

चा.रज.

आ.व.सम्भको भारऩोत य घयजग्गा कय

५) चरानी गयी मनवेदकराई प्रभाणऩत्र
उऩरव्ध गयाउने

मतये को
१)

नागरयकता

प्रभाणऩत्रको

प्रमतमरवऩ

य

१) मनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु

मनवेदन

उल्रेजखत फाहेक अन्म
६४

स्थानीम

आवश्मकता

अनजसायका
मसपारयस/प्रभाजणत

ऩेश गने

२) ववषम सॉग सम्फजन्धत प्रभाण कागजात

२) वडा अध्मऺ/वडा सदस्म/वडा सजचवरे
सम्फजन्धत कभणचायीराई तोक आदे श
गने

मतये को यमसद वा कय मनधाणयण स्वीकृत

सजचव,
पाॉटका

कभणचायी राग्ने सभम्
सोही ठदन, सजणमभनको

३) मनवेदन दताण गने

हकभा

बएको कागजात
४)

तोवकएको

कभणचायीरे

आवश्मकता

अनजसाय सजणमभन भजच जल्का तमाय गयी
मसपारयस तमाय गने
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अध्मऺ/वडा

सदस्म/वडा
सम्फजन्धत

३) चारज आ. व. सम्भको भारऩोत य घय

जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजत्त कय

वडा

ठदनमबत्र

फढीभा

३

न्मावमक समभमतको मनणणम गने अमधकायको प्रमोग
न्मावमक समभमत : गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाभा सॊ ववधानको धाया २१७ फभोजजभको एक न्मावमक
समभमत यहनेछ।

न्मावमक समभमतको अमधकायऺेत्र : (१) न्मावमक समभमतराई दे हामका
हजनेछ :-

वववादको मनरूऩण गने अमधकाय

क)

आरी, धजय, फाॉध, ऩैनी, कजरो वा ऩानीघाटको फाॉडपाॉड तथा उऩमोग,

ग)

चयन, घाॉस, दाउया,

ख)
घ)
ङ)

च)

छ)
ज)

झ)
ञ)
ट)

ठ)

ड)

अकाणको फारी नोक्सानी गये को,
ज्मारा भॊजयज ी नठदएको,

घयऩारजवा ऩशजऩऺी हयाएको वा ऩाएको,

जेष्ठ नागरयकको ऩारनऩोषण तथा हे यचाह नगये को,

नाफारक छोया छोयी वा ऩमत-ऩत्नीराई इज्जत आभद अनजसाय खान राउन वा जशऺा दीऺा
नठदएको,

वावषणक ऩच्चीस राख रुऩैमाॉसम्भको मफगो बएको घय फहार य घय फहार सजववधा,

अन्म व्मजिको घय, जग्गा वा सम्ऩमतराई असय ऩने गयी रुख मफरुवा रगाएको,

आफ्नो घय वा फरेसीफाट अकाणको घय, जग्गा वा सावणजमनक फाटोभा ऩानी झाये को,

सॉमधमायको जग्गा तपण झ्मार याखी घय फनाउनज ऩदाण कानून फभोजजभ छोड्नज ऩने ऩरयभाणको
जग्गा नछोडी फनाएको,

कसैको हक वा स्वामभत्वभा बए ऩमन ऩयाऩूवद
ण े जख

सावणजमनक रूऩभा प्रमोग हजॉदै आएको फाटो,

वस्तजबाउ मनकाल्ने मनकास, वस्तजबाउ चयाउने चौय, कजरो, नहय, ऩोखयी, ऩाटी ऩौवा, अन्त्मेवष्ट
स्थर, धामभणक स्थर वा अन्म कजनै सावणजमनक स्थरको उऩमोग गनण नठदएको वा फाधा ऩजर्माएको,
सङ्घीम वा प्रदे श कानूनरे स्थानीम तहफाट मनरूऩण हजने बनी तोकेका अन्म वववाद।

(२) न्मावमक समभमतराई दे हामका वववादहरूभा भेरमभराऩको भाध्मभफाट भात्र वववादको

मनरूऩण गने अमधकाय हजनेछ :-

क) सयकायी, सावणजमनक वा साभजदावमक फाहेक एकाको हकको जग्गा अकोरे चाऩी, मभची वा
घजसाई खाएको,

ख) सयकायी, सावणजमनक वा साभजदावमक फाहेक आफ्नो हक नऩजग्ने अरुको जग्गाभा घय वा कजनै
सॊ यचना फनाएको,

ग) ऩमत-ऩत्नीफीचको सम्फन्ध ववच्छे द,

घ) अङ्गबङ्ग फाहेकको फढीभा एक वषणसम्भ कैद हजन सक्ने कजटवऩट,
ङ) गारी फेइज्जती,
च) रजटवऩट,
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छ) ऩशजऩऺी छाडा छाडे को वा ऩशजऩऺी याख्दा वा ऩाल्दा राऩयफाही गयी अरुराई असय ऩाये को,
ज) अरुको आवासभा अनमधकृत प्रवेश गये को,

झ) अकाणको हक बोगभा यहेको जग्गा आफाद वा बोग चरन गये को,

ञ) ध्वनी प्रदजषण गयी वा पोहोयभैरा फ्माॉकी मछभेकीराई असय ऩजर्माएको,

ट) प्रचमरत कानून फभोजजभ भेरमभराऩ हजन सक्ने व्मजि फादी बई दामय हजने अन्म दे वानी य
एक वषणसम्भ कैद हजन सक्ने पौजदायी वववाद।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको वववादको सम्फन्धभा ऩऺरे चाहे भा मसधै अदारतभा भजद्दा

दामय गनण फाधा ऩये को भामनने छै न।

(४) मस दपाभा उजल्रजखत वववादभा प्रचमरत कानूनभा भजद्दा हे ने मनकाम सभऺ मनवेदन

ठदने कजनै हदम्माद तोवकएकोभा सोही म्मादमबत्र य कजनै हदम्माद नतोवकएकोभा त्मस्तो कामण
बएको बए गये को मभमतरे ऩैँ तीस ठदनमबत्र न्मावमक समभमत सभऺ मनवेदन ठदनजऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण मस ऩरयच्छे दको प्रमोजनका रामग मनवेदन बन्नारे उजजयी वा वपयादराई सभेत जनाउॉछ।
न्माम सम्ऩादनको प्रवक्रमा : (१) न्मावमक समभमतरे आपू सभऺ ऩेश बएको वववादको मनवेदन दताण गयी
दताणको मनस्सा सम्फजन्धत ऩऺराई उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ।

(२) न्मावमक समभमतरे आपू सभऺ ऩेश बएको वववादको मनवेदनको कायफाही य वकनाया

गदाण सम्बव बएसम्भ भेरमभराऩ गनण प्रोत्सावहत गयी दजवै ऩऺको सहभमतभा मभराऩत्र गयाउनज
ऩनेछ।ऩऺहरूमफच मभराऩत्र हजन नसकेभा दपा ४७ को उऩदपा (१) भा उजल्रजखत वववादभा
न्मावमक समभमतरे कानून फभोजजभ वववादको कायफाही य वकनाया गनजण ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ मभराऩत्र गयाउॉदा न्मावमक समभमतरे आपूरे सूचीकृत गये को

भेरमभराऩकताणफाट गयाउनज ऩनेछ।

(४) न्मावमक समभमतरे दपा ४7 को उऩदपा (२) भा उजल्रजखत वववादभा प्रमतफादी

उऩजस्थत बएको मभमतरे

तीन भवहनामबत्र भेरमभराऩको भाध्मभफाट टज ङ्ग्माउनज ऩनेछ।सो

अवमधमबत्र भेरमभराऩ हजन नसकेभा सोही व्महोया उल्रेख गयी ऩऺराई अदारत जान सजनाई

वववाद य सोसॉग सम्फजन्धत मभमसर कागज य प्रभाण सभेत सम्फजन्धत अदारतभा ऩठाइठदनज
ऩनेछ।

(5) उऩदपा (४) फभोजजभ ऩऺ हाजजय हजन आएभा सम्फजन्धत अदारतरे प्रचमरत कानून

फभोजजभ सो भजद्दाको कायफाही य वकनाया गनजण ऩनेछ।

(6) न्मावमक समभमतरे आपू सभऺ ऩये को वववादभा फादीरे प्रमतफादीको नाभभा कजनै फैङ्क,

कम्ऩनी, ववत्तीम सॊ स्था वा अन्म कजनै मनकामभा यहेको खाता, मनऺेऩ वा प्रमतवादीरे ऩाउने कजनै
यकभ मथाजस्थमतभा याखी कसैराई बजिानी नगनण नगयाउन वा प्रमतफादीको हक बोगको कजनै

अचर सम्ऩमत कसैराई कजनै ऩमन व्महोयारे हक हस्तान्तयण गनणफाट योक्का गनणको रामग मनवेदन

ठदएकोभा न्मावमक समभमतरे प्रायजम्बक जाॉचफजझफाट सो फभोजजभ गनण उऩमजि दे खेभा अवमध तोकी
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योक्काको रामग सम्फजन्धत मनकामभा रे खी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रे खी ऩठाएकोभा सो
फभोजजभ योक्का गयी त्मसको जानकायी न्मावमक समभमतराई ठदनज ऩनेछ।

(७) उऩदपा (६) फभोजजभ योक्का बएकोभा प्रमतवादीरे त्मस्तो योक्का पजकजवा गनणको रामग

न्मावमक समभमत सभऺ मनवेदन ठदएभा सो समभमतरे त्मस्तो मनवेदन फभोजजभ योक्का पजकजवा गनण
भनामसफ दे खेभा योक्का पजकजवाको रामग सम्फजन्धत मनकामभा रे खी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रे खी
ऩठाएकोभा सो फभोजजभ योक्का पजकजवा गयी त्मसको जानकायी न्मावमक समभमतराई ठदनज ऩनेछ।

(8) दपा ४7 फभोजजभ न्मावमक समभमतरे अमधकायऺेत्र प्रमोग गदाण ऩमत ऩत्नी मफचको वा

ॉ आजश्रत
जेष्ठ नागरयकको सॊ यऺण सम्फन्धी वववादभा ऩीमडत, मनजको नाफारक सन्तान वा मनजसग

अन्म कजनै व्मजिको वहतको रामग सम्फजन्धत ऩऺराई दे हामको अन्तरयभ सॊ यऺणात्भक आदे श
सभेत ठदन सक्नेछ :क)

ऩीमडतराई मनज फसी आएको घयभा फसोफास गनण ठदन, खान राउन ठदन, कजटवऩट नगनण

ख)

ऩीमडतराई शायीरयक वा भानमसक चोट ऩजगेको बएभा उऩचाय गयाउन,

ग)

घ)
ङ)

तथा जशष्ट य सभ्म व्मवहाय गनण,

ऩीमडतराई अरग रूऩभा फसोफासको प्रफन्ध गनजण ऩने दे जखएभा सोको व्मवस्था गनण य
त्मसयी अरग फस्दा मनजको बयणऩोषणको रामग उजचत व्मवस्था गनण,

ऩीमडतराई गारीगरौज गने, धम्की ठदने वा असभ्म व्मवहाय गने कामण नगनण, नगयाउन,
ऩीमडतको वहत य सजयऺाको रामग अन्म आवश्मक य उऩमजि कजया गनण वा गयाउन।

(9) दपा ४७ फभोजजभको कजनै वववाद सम्फन्धभा न्मावमक समभमतभा कजनै मनवेदन

ऩये कोभा प्रचमरत कानूनभा भजद्दा हे ने मनकाम सभऺ प्रमतफादी उऩजस्थत हजन ज ऩने म्माद वकवटएको
बए सोही म्मादमबत्र य म्माद वकवटएको नबएभा फाटाका म्माद फाहेक ऩन्र ठदनमबत्र प्रमतफादी

आपै वा आफ्नो वाये स भापणत मरजखत व्महोया सवहत न्मावमक समभमत सभऺ उऩजस्थत हजन ज
ऩनेछ।

(10) दपा ४७ फभोजजभको वववादभा न्मावमक समभमतरे भेरमभराऩ गयाउने प्रमोजनको

रामग प्रत्मेक वडाभा भेरमभराऩ केन्र गठन गनण सक्नेछ।

(11) कजनै वडाभा एकबन्दा फढी भेरमभराऩ केन्र बएभा न्मावमक समभमतरे वववादको

ऩऺहरूरे योजेको वा सो ववषमभा ऩऺहरूफीच सहभमत नबएभा सो वडाको कजनै भेरमभराऩ
केन्रभा भेरमभराऩद्वाया वववाद सभाधानको रामग ऩठाउन सक्नेछ।

(१२) न्मावमक समभमतरे वववादको मनवेदनभा कायफाही य वकनाया गदाण मनवेदनको दताण,

त्मस्तो वववादको आवश्मक जाॉचफजझ तथा कायफाही, म्माद ताभेरी, ऩऺहरू उऩजस्थत गयाउने तथा

मभराऩत्र गयाउने प्रवक्रमा, वववादको वकनाया गनजण ऩने अवमध, रगत कट्टा गने रगामतका वववादको
मनरूऩण सम्फन्धी अन्म कामणववमध स्थानीम कानून फभोजजभ हजनेछ।
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न्मावमक समभमतभा दताण बएका उजजयीको अजन्तभ मनणणम गने अमधकाय न्मावमक समभमतराई भात्र हजन्छ,
मनणणम बन्नारे दताण बएका सफै उजजयीको ववषमभा मछनोपानो मनणणम गने य रगत काट्ने कामण सभेत
सम्झनज ऩछण,

मनणणम गने अमधकायको प्रमोग गने तरयका


न्मावमक समभमतको अमधकाय सॊ मोजक य सदस्महरुरे साभजवहक रुऩभा प्रमोग गनजण ऩदणछ,



फहजभतको याम मनणणम भामनन्छ,



सॊ मोजक य अको एक सदस्मको उऩजस्थमतभा भजद्दाको कायवाही य वकनाया गनण सवकन्छ,



सॊ मोजक रयि बएको अवस्थाभा समभमतका दजई जना सदस्मको सम्भमतभा भजद्दाको कायफाही य
वकनाया गनण सवकन्छ,



सॊ मोजक फाहेक अरु सदस्महरुको उऩजस्थमतभा वकनाया गने (भजद्दा मछन्ने) फाहेक अरु कायफाही गनण
सवकन्छ,



समभमतका सॊ मोजक वा सदस्मको मनजी सयोकाय वा स्वाथण गामसएको वा नाता मबत्रको व्मजिको
वववाद बएभा कायवाही य वकनाया गनजह
ण ॉद
ज ै न,



भजद्दाको मभमसरभानै आदे श गये य ममत कायणरे पराना सदस्मरे हेन ण नमभल्ने व्महोया जनाउनजऩछण,



सॊ मोजक वा सदस्मरे हेन ण नमभल्ने वववादको हकभा मस्तो सॊ मोजक वा सदस्म फाहेकका अन्म
सदस्मरे हे यी कायवाही वकनाया गनण सक्छन्



सफैरे हेन ण नमभल्ने अवस्थाभा अन्म तीन जना सदस्महरुफाट कायफाही वकनाया गनजण ऩने व्मवस्था छ,



त्मस्तो वववाद सम्फजन्धत सबारे नाता फाहेकका अन्म तीन जना सदस्महरु तोक्नजऩने व्मवस्था छ,



मसयी तोकेको सदस्महरुरे कायफाही य वकनाया गनजऩ
ण नेछ,



त्मस्तोभा ज्मेष्ठ सदस्मरे सॊ मोजक बई काभ गनजऩ
ण छण,



कानूनरे न्मावमक समभमत वा मसका सदस्मरे गनजऩ
ण ने जती सफै काभ समभमत वा सदस्मरे नै गनजऩ
ण छण,



सो फाहेकका अन्म काभ उजजयी प्रशासक वा कभणचायीफाट सम्ऩन्न गने गयी अमधकाय प्रमोग गनण
तोवकठदनज ऩछण,



उजजयी प्रशासक वा अमबरे ख प्रभजखरे प्रचमरत कानून फभोजजभ काभ गदाण न्मावमक समभमतका
सॊ मोजक वा समभतरे तोकेका सदस्मको प्रत्मऺ मनदे शन, ये खदे ख वा मनमन्त्रणभा यहे य कामण सञ्चारन
गनजण अमनवामण हजन्छ,



न्मावमक समभमतरे उजजयी

दताण दे जख कायवाही य वकनाया गदाणस्भ प्रचमरत कानून फभोजजभको

कामणववमध ऩारना गनजण ऩछण,


सॊ घीम कानूनभा उल्रे ख बएकोभा सोही फभोजजभ गनजण फाध्मात्भक हजन्छ,



सोभा नरे जखएका ववषमभा बने स्थानीम कानून फनाएय तदनजसाय गनण गयाउन सवकन्छ,
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सदस्महरुरे हेन ण नमभल्ने वववादहरु मनम्न छन्:


आफ्ना नजजकका नातेदायहरुको हकवहत सयोकाय यहेका वववाद,'



नजजकको नातेदाय बन्नारे अऩजतारी ऩदाण कानून फभोजजभ अऩजतारी ऩने प्राथमभकता क्रभभा यहेका
व्मजिहरु, भाभा, भाईजज, सानीआभा, ठज रीआभा, सानोफाफज, ठज रोफाफज, ऩमत ऩत्नी तपणका सासज, ससजया,
पजऩज, पजऩाजज, सारा, जेठान, सारी, ठदठद, फवहनी, मबनाजज, फवहनी ज्वाई, बान्जा, बान्जी, बान्जी
ज्वाई, बान्जी फजहायी य त्मस्तो नाताका सगोरका ऩरयवायका सदस्म सम्झनजऩछण,



मनजहरुरे अन्म कजनै है मसमतभा गये को कजनै कामण वा मनज सॊ रग्न यहेको कजनै ववषम सभावेश यहे को
वववाद,



कजनै ववषमभा आपजरे उजजयी चल्ने वा नचल्ने ववषमको छरपरभा सहबागी बै कजनै याम ठदएको बए
सो ववषम सभावेश बएको वववाद,



कजनै कायणरे एकाघय ऩरयवायका सदस्मको कजनै स्वाथण फाजझएको उजजयी,



ध्मान ठदनज ऩने: भामथ रे जखएको कजनै अवस्था ऩये भा जजन सदस्मको त्मस्तो अवस्था ऩदणछ सो
सदस्मरे वववाद हे न ण नहजने कायण खोरी आदे श गनजऩ
ण छण,



भामथ रेजखएको अवस्थाभा कजनै सदस्मरे कजनै वववादको कायवाही य वकनायाभा सहबागी हजन रागेभा
वववादका कजनै ऩऺरे सो व्महोया खजराई कायवाही वकनाया नगनण मनवेदन ठदन सिछन्,



भामथ रे जखएका अवस्थाभा समभमतरे सबाभा रे जख ऩठाउनज ऩदणछ, सबारे ऩमन स्थानीम सयकाय
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४८ फभोजजभ उऩमजि प्रक्रृमा अवरम्फन गयी समभमत तोवकठदनज ऩछण
य मभमसर न्मावमक समभमतभा ऩेश गनजण ऩने व्मवस्था छ,



गाउॉ वा नगय सबारे ऩमन वववादका ऩऺहरुराई सोही ऐनको प्रक्रृमा फभोजजभका गठठत समभमतरे
उजजयी कायवाही य वकनाया हजने जानककायी गयाई सो समभमत सभऺ उऩजस्थत हजन ऩठाउनजऩनेछ,



सॊ मोजक वा सदस्मरे हेन ण नमभल्ने भजद्दाभा अनजसूची नॊ. २९ को ढाॉचा अनजसाय आदे श गनजऩ
ण छण,

न्मावमक समभमतको सजचवारम सम्फन्धी व्मवस्था


न्मावमक समभमतको कामण सम्ऩादनराई सहज फनाउन सजचवारमको व्मवस्था गनजऩ
ण छण,



सजचवारमभा आवश्मक ऩने जनशजिको व्मवस्थाऩन गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे गनजऩ
ण छण,



सजचवारमभा भजद्दाको सॊ ख्माको आधायभा उजजयी शाखा य अमबरे ख शाखा व्मवस्था गनजऩ
ण छण,



उजजयी प्रशासक बन्नारे उजजयी सम्फन्धभा कानून अनजसाय प्रवन्ध मभराउने व्मजि सम्झनजऩछण,



अमबरे ख बन्नारे सॊ करन गये य याजखने वववयण सम्झनजऩछण,



अमबरे ख सॊ यऺक वा शाखा प्रभजख बन्नारे भजद्दाको मभमसर पामर जजम्भा मरई सॊ यऺण व्मवस्थाऩन
गने कभणचायी सम्झनजऩछण,
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उजजयी प्रशासकको काभ, कतणव्म य अमधकाय


उजजयी मनवेदन, प्रमतउत्तय य अन्म मरखत जाॉच गयी यीत ऩजगेकाराई राग्ने दस्तजय मरई दताण
गनजऩ
ण दणछ,



फेयीत वा दताण गनण नमभल्ने बए कायण खोरी दयऩीठ गनजऩ
ण दणछ,



ऩेश बएका नक्कर मरखत सक्करसॊ ग मबडाई ठीक बए प्रभाजणत गने य मभमसर साभेर गनजऩ
ण दणछ,



सक्करभा कैवपमत दे जख सो जनाई सम्फजन्धत ऩऺको सही छाऩ गयाउनज ऩदणछ,



उजजयी साथ ऩेश बएका अन्म प्रभाण कागजात ठीक फेठीक जाॉच गनजऩ
ण दणछ,



न्मावमक समभमतको आदे श अनजसाय जझकाउनज ऩने प्रमतवादी, साऺी वा अन्म व्मजिको नाउॉभा म्माद
सूचना जायी गनजऩ
ण दणछ,



भजद्दाका ऩऺराइ तारयख तोक्नजऩदणछ,



न्मावमक समभमत सभऺ ऩेश हजन ज ऩने मनवेदन दताण गयी आदे शका रामग ऩेश गनजऩ
ण दणछ,



कानून फभोजजभ वारयस मरने, गजज्रक
ण दणछ,
े ो तारयख थाम्ने मनवेदन मरई ऩेश गनजऩ



न्मावमक समभमतफाट बएको आदे शको कामाणन्वमन गनजऩ
ण दणछ,



न्मावमक समभमतभा ऩेश बएका वा प्राप्त बएका कागजात फजझ्ने, बयऩाई ठदनजऩदणछ,



आवश्मक ऩत्राचाय गनजऩ
ण दणछ,



न्मावमक समभमतको आदे श अनजसाय म्माद ताभेर गयाउने, ताभेरी म्माद यीत फेयीत जाॉच्ने, फेयीत बए
ऩजन: म्माद जायी गयी ताभेर गयाउने, मनणणम वकताव य मभमसर जजम्भा याख्नजऩदणछ,



उजजयी मभमसरभा यहेका कागजातको यीतऩूवक
ण नक्कर ठदनजऩदणछ,



जजल्रा अदारतभा ऩजनयावेदन राग्ने मनणणम बएका भजद्दा ऩजनयावेदनको म्माद ताभेर गनजऩ
ण दणछ,



अन्म मनकामभा मभमसर कागजात ऩठाउनज ऩने बएभा न्मावमक समभमतराइ जानकायी गयाई ऩठाउनज
ऩदणछ,



ज ने वा मनकासा मरनज ऩने ववषमभा न्मावमक समभमत सभऺ ऩेश
न्मावमक समभमतफाट आदे श हजनऩ
गनजऩ
ण दणछ,



न्मावमक समभमतभा दताण बएका उजजयी मनवेदन रगामत कागजातको अमबरे ख तमाय गनजऩ
ण दणछ,



भामसक तथा फावषणक प्रमतवेदन तमाय गयी न्मावमक समभमतका सॊ मोजकफाट प्रभाजणत गयाई सम्फजन्धत
मनकामभा ऩठाउनज ऩदणछ,



अन्म ऩरय आउने आवश्मक काभ गनजऩ
ण दणछ,
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अमबरेख शाखा प्रभजखको काभ, कतणव्म य अमधकाय
क) मनणणम कामाणन्वमन तपण


न्मावमक समभमतरे गये का प्रत्मेक मनणणम कामाणन्वमन गनण अमबरे ख याख्नजऩदणछ,



मनणणम कामाणन्वमनको क्रभभा मनवेदन मरने, वारयस मरने, सकाय गयाउने, गजज्रक
े ो थभाउने
रगामतका काभ गनजऩ
ण दणछ,



न्मावमक समभमत वा अन्म अदारत वा मनकामको आदे शरे योक्का बै आएका जामजेथा अन्म
मनकामभा चरान गनजऩ
ण ने बए गनजऩ
ण दणछ,



मनणणम फभोजजभ मफगो बयाउने, मफगो बयाउन मरराभ गनजण ऩनेभा कानून फभोजजभ मरराभ
गनजऩ
ण दणछ,



मनणणम फभोजजभ चरन ठदने वस्तज चरन चराउने, चरानी ऩूजॉ गरयठदनजऩछण,



दण्ड जरयवाना असूर गनजऩ
ण नेभा असूर गनण याजश्व शाखाभा ऩठाउनजऩदणछ,



मरराभ वा चरन सम्फन्धी कामणको अमबरे ख दजरुस्त याख्नजऩदणछ,

ख) अमबरेख सॊ यऺण तपण


मनणणम बएका मभमसरको अमबरे ख श्रे स्ताभा दताण गयी सजयजऺत याख्नजऩदणछ,



प्रत्मेक उजजयीको मभमसर वा पामरभा अनजसूची नॊ. ५० फभोजजभका तामदाती पायाभ याखी
भहर १ नॊ . फाहेकको अरु कागज रे जखएको अवमध ऩमछ सडाउनजऩछण,



अमबरे ख शाखाभा प्राप्त मभमसरको सार फसारी अमबरेख याख्ने य सोको आवश्मकतानजसाय
वववयण तमाय गनजऩ
ण छण,



कजनै अदारत वा अन्म मनकामफाट अमबरे खभा यहेको मभमसर वा अन्म कागजात भाग बै आएभा
अमबरे ख ऩजजस्तकाको कैवपमतभा जनाई ऩठाउने य वपताण प्राप्त बएऩमछ ऩमन अमबरे खभा जनाई
यीतऩूवक
ण सजयजऺत याख्नजऩछण,



अन्म आवश्मक दे जखएको कामण गनजऩ
ण छण,



मभमसरको अमबरे ख अनजसूची नॊ . ४१ को ढाॉचा अनजसाय याख्नजऩदणछ,



मनणणम वा मभराऩत्र कामाणन्वमन गने अमबरे ख अनजसूची नॊ . ४२ को ढाॉचा अनजसाय याख्नजऩदणछ

ग) उजजयी प्रशासक वा अमबरेख शाखा प्रभजखको आदे श उऩयको मनवेदन


उजजयी प्रशासक वा अमबरे ख शाखा प्रभजखरे गये को आदे श उऩय जचत्त नफजझ्ने ऩऺरे सो आदे श
बएको ऩन्र ठदन मबत्र न्मावमक समभमत सभऺ मनवेदन ठदन सिछन्,



मस्तो मनवेदन ऩये भा न्मावमक समभमतरे फढीभा सात ठदन मबत्र कायवाही टज ङ्गमाउनज ऩदणछ,
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उजजयी तथा प्रमतवादसम्फन्धी
केही शव्दको अथण:
कामणवाही बन्नारे उजजयीको दताण दे जख पैसरा गनण ऩजर्माउनज ऩने यीतसम्भको कामण सम्झनज ऩदणछ,
वकनाया बन्नारे टज ङ्गमाउने वा पैसरा गने कामण सम्झनज ऩदणछ,
वपयाद/नामरस/मनवेदन/उजजयी : मी शव्द एक अकाणका ऩमाणमफाॉची शव्द हजन,् आफ्नो कानूनी हक
प्रचरन गयाउने उद्देश्मरे न्मावमक समभमत वा अन्म अदारत भापणत दावी गनण प्रस्तजत गरयने मरखतराई
वपयाद/नामरस/मनवेदन/उजजयी बमनन्छ, सयकायवादी हजने भजद्दाभा बने प्रहयी प्रमतवेदन वा अमबमोगऩत्र
बमनन्छ,
प्रमतवाद/प्रमतउत्तयऩत्र बन्नारे: कसैरे कानून फभोजजभ प्रचरन गयाउने भनसामरे न्मावमक समभमत वा
अदारतभा मरएको दावीराई मसो हो मस्तो होईन बनी खण्डन गनण सम्फजन्धत न्मावमक मनकामभा प्रस्तजत
गरयने मरखतराई प्रमतवाद वा प्रमतउत्तय बमनन्छ, सयकायवादी हजने भजद्दाभा बने अऩवादभा फाहेक
प्रमतवादीको फमान गयाइन्छ,
हकदै मा/हक ऩजगक
े ो बन्नारे भजद्दा गनण वा कजनै काभ गनण कानूनरे अमधकाय ठदएको वा ऩाएको अवस्था
सम्झनजऩदणछ,
हदम्माद बन्नारे : आजखय ठदन सम्भको अवमध, भजद्दा दताण गने कानूनरे तोकेको अवमध / ठदन
सम्झनजऩदणछ,
भजद्दा दताण वकताव: बन्नारे भजद्दा दताण गनण याजखएको वकताव सम्झनजऩदणछ,
फादी: बन्नारे उजजयी गने सॊ स्था वा उजजयीकताण बन्ने फजझ्नजऩदणछ,
प्रमतवादी : बन्नारे फादी वा उजजयीकताणरे ववऩऺी फनाईएको व्मजि सम्झनजऩदणछ,
दयऩीठ: बन्नारे न्मावमक समभमत सभऺ ऩेश हजन आएका कागजऩत्रभा यीत नऩजगेको वा कानूनरे दताण गनण
नमभल्ने/नराग्ने बएभा सो कागजको ऩछामडऩट्टी दताण गनण नमभल्ने कायण य अवस्था जनाई अमधकाय प्राप्त
अमधकायीरे रे जखठदने आदे श सम्झनज ऩदणछ,
भजल्तवी बन्नारे न्मावमक समभमतभा ववचायमधन भजद्दा अन्मअदारत वा मनकामभा सभेत ववचायामधन यहेको
अवस्थाभा न्मावमक समभमतरे मनणणम गदाण अन्म ववचायमधन भजद्दाभा प्रबाव ऩने दे जखएभा प्रबाव ऩाने भजद्दाको
पैसरा नबए सम्भ प्रबाववत हजने भजद्दा स्थमगत गने कामण सम्झनजऩदणछ,
म्माद बन्नारे: कजनै काभ गनण तोवकएको अवमध, सभम, मनधाणयण गये को सभम, न्मावमक समभमतरे परानो
मभमत वा ठदनभा मसो गनजण बनी जायी गरयएका सूचना वा म्माद सम्झनजऩदणछ,
तारयख बन्नारे: अड्डा, अदारत वा न्मावमक समभमतफाट ऩऺ/ववऩऺराइ एक ऩटक हाजजय बैसकेऩमछ पेयी
अको ठदनभा हाजजय हजन ज बनी तोवकठदएको वा रे जखएको मभमत सम्झनजऩदणछ,
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तारयख ऩचाण बन्नारे अड्डा, अदारत वा न्मावमक समभमतफाट ऩऺ/ववऩऺराई मो ठदनभा हाजजय हजन ज बनी
तोवकठदएको मभमत रेखेय ठदएको ऩचाण वा कागज सम्झनजऩदणछ,
म्माद थाम्ने कजनै भजद्दाभा काफज फावहयको ऩरयजस्थमत उत्ऩन्न बई तोवकएको म्मादका ठदन उऩजस्थत हजन
ॉ ाई सम्झनजऩदणछ,
नसकी म्माद गजजाने ऩऺरे गजज्रक
े ो म्माद थाभी भाग्न ठदने मनवेदन भागर
तायीख थभाउने: भजद्दा तोवकएको तारयखका ठदन काफज फावहयको ऩरयजस्थमत उत्ऩन्न बई तोवकएको
तारयखका ठदन उऩजस्थत हजन नसकी तारयख गजजाने ऩऺरे थभाउन ऩाउने म्मादराई सम्झनज ऩदणछ,
ऩटक कामभ गने: भजद्दाका ऩऺरे तारयख गजजाये कोभा ऩटक कामभ गदाण म्माद थभाएको ऩटक कामभ
नगयी तारयख गजजाये को भात्र वहसाव गयी ऩटक कामभ गनजऩ
ण दणछ,
मनणणम वकताव बन्नारे न्मावमक समभमतभा ऩये को उजजयीभा गये को मनणणम सॊ जऺप्त रुऩभा आधाय य कायण
उल्रे ख गरयने व्महोयाको मनणणम वकताव सम्झनजऩदणछ,
ज ाई गने
ऩेसी बन्नारे न्मावमक समभमत सभऺ मनणणम गनण ऩेश हजने भजद्दाभा ऩऺहरुराई उऩजस्थत गयाई सजनव
काभराई सम्झनजऩदणछ,

उजजयी दताण:


कसै उऩय उजजयी / नामरस दताण गनजण ऩूव ण चाय कजयाभा ध्मान ठदनज ऩदणछ,
(1)

न्मावमक समभमतरे हेन ण ऩाउने ववषम

(2)

न्मावमक समभमतको बौगोमरक सीभा ऺेत्र मबत्रको उजजयी

(3)

प्रचमरत कानून फभोजजभ उजजयी गने हक ऩजगेको / हक दै मा बएको व्मजि

(4)

कानूनरे तोकेको हदम्माद मबत्रको उजजयी

ज दणछ, कजनै एक ऩजया नबएभा ऩमन मनवेदन उजजयी राग्न सिैन,
मी चाय भध्मे चायै कजया ऩजया हजनऩ


न्मावमक समभमतको उजजयी शाखाभा नामरस/उजजयी दताण गनजऩ
ण दणछ,



नामरस/उजजयी ठदॉदा प्रचमरत कानून फभोजजभ खजराउनज ऩने व्महोया सफै खजराई प्रवक्रमा ऩजया गयी
तोवकएको ढाॉचाभा ठदनजऩदणछ,



भामथ रे जखए फाहेक नामरस/उजजयीभा दे हाम फभोजजभको व्महोया खजराउनजऩदणछ,
 फादीको नाभ, थय, फतन, मनजका फाफज य आभा तथा थाहा बएसम्भ फाजे य फज्मैको नाउॉ,
 प्रमतवादीको नाउॉ, थय, वतन, थाहा बए सम्भ मनजको फाफज आभाको नाउॉ, थय, वतन
 गाउॉ/नगयऩामरकाको न्मावमक समभमतको नाउॉ,
 नामरस/उजजयी गनजण ऩये को व्महोया सवहत वववयण,
 न्मावमक समभमतरे तोके फभोजजभको दस्तजय फजझाएको मनस्सा,
 समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रको नामरस यहेको व्महोया य सम्फजन्धत कानूनको उल्रे ख,
 वादी/उजजयीकताणरे दावी गये को ववषम य सोसॉग सम्फजन्धत प्रभाणहरु
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 चर/अचर सम्ऩजत्त सम्फजन्धत उजजयी बए सो सम्ऩजत्त यहे को स्थान अवस्था य अचर
सम्ऩजत्तको दताण, चाय वकल्रा सवहतको वववयण
 हदम्मादको उल्रे ख,
 हकदै मा सम्फन्धी व्महोया
 ऺमतऩूमतण बयाउने वा वण्डा रगाउनज ऩने ववषम बए सो को सन्दबणभा आवश्मक वववयण,
 अरु कजनै कामणववमध ऩजया गनजऩ
ण ने बएभा सो व्महोया य कानूनको उल्रेख,
 अन्म आवश्मक वववयण

भजद्दा गनण हकदै मा वा हक ऩजग्ने अवस्था:


दताण, बोगचरनरे ,



वॊ श/उत्तयामधकायरे



वववाहरे ,



सावणजमनक भहत्व य सयोकायरे



समधमायरे ,



साववक दे जखको बोगरे ,



साभूवहक सॊ गठनको नातारे ,



वाये स बएकोरे



सजन्धसऩणनरे



ऩजजायी वा भहन्तरे



कानूनरे उजजय गनण ऩाउने गयी तोकेकारे



वृद्धवृद्धा वा नाफारक वा योग रामग अशि, अऩाॊग बएकाको भजद्दा हेने मनकामको अनजभमतफाट
एकाघयका व्मजिरे



ववदे शभा गै पकणने ठे गान नबएकाको भजद्दा हेने मनकामको अनजभमतरे एकाघयकारे ,



सॊ यऺकको नातारे

हदम्माद सम्फन्धी व्मवस्था: स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ (१) वा (२) अन्तगणत
मनवेदन वा उजजयी ठदॉदा:


ऐनभा हदम्माद नहजने बनी रेजखए जमत ववषमभा जवहरे ऩमन उजजयी राग्दछ,



प्रचमरत कानूनभा हदम्माद राग्ने ववषम रे जखए जमतभा सोही हदम्माद मबत्र उजजयी राग्दछ,



हदम्माद नतोवकएकोभा काभ बएको मभमतरे ऩैमतस ठदन मबत्र उजजयी राग्दछ,



हदम्माद नघाई ल्माएको उजजयी दताण गनजह
ण ॉद
ज ै न,
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दताण वकताफ:


उजजयी शाखारे नामरस/उजजयी दताण दताण गनण अनजसूची नॊ . १ ढाॉचाभा दताण वकताव फनाउनज ऩदणछ,



रष्टव्म: स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७

(१) य (२) अन्तगणतका

वववादको अरग अरग दताण वकताव मही ढाॉचाभा फनाई दताण गनजण ऩदणछ,


अरग अरग दताण गनाणरे कजन भजद्दाभा पैसरा गनण सवकन्छ य कजन सवकॉदै न बन्ने कजयाभा सजजरो
हजन्छ,



दताण वकताव स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ (१) य (२) कजन दपा
अन्तगणत उजजयी हो मकीन गयी सम्फजन्धत दताण वकतावभा दताण गनजऩ
ण दणछ,



उजजयी मनवेदन वा नामरस अनजसूची नॊ . २ को ढाॉचाभा मरनजऩदणछ,



उजजयी दताण गये ऩमछ दताण गनण ल्माउने वादीराई अनजसूची नॊ. ३ को ढाॉचाभा मनस्सा ठदनजऩदणछ,



वादी ऩऺरे ऩमन दताणको मनस्सा भाग्नज ऩदणछ, प्रमतउत्तय ऩये ऩमछ प्रमतवादीराई अनजसूची नॊ. ३
ढाॉचाभा व्महोया मभराई प्रमतउत्तय दताणको मनस्सा ठदनजऩदणछ,

तारयख सम्फन्धी व्मवस्था:


तारयख तोक्दा अनजसूची नॊ. ४ को ढाॉचाभा तारयख वकताव तमाय गयी सम्फजन्धत ऩऺको दस्तखत
सहीछाऩ गयाउनजऩदणछ,



भजद्दा दताण वकताव अनजसाय नै अरग अरग तारयख बयऩाई वकताव खडा गनजऩ
ण दणछ,



उजजयीकताण मनवेदकको तारयख बयऩाई मभमसर साभेर याख्नजऩदणछ,



तारयख बयऩाईको अको प्रमत ढाॉचाको वकतावभा तोवकएको तारयख तथा उि मभमतभा हजने कामण
सभेत उल्रे ख गयी वादीराई य प्रमतवादी दताण बएऩमछ अनजसूची नॊ. ५ को ढाॉचाको ताये ख
बयऩाई फनाउनज ऩदणछ,



उजजयीकताण मनवेदक वादी य प्रमतवादीराई अनजसूची नॊ. ६ को ढाॉचाभा तारयख ऩचाण ठदनजऩदणछ

नामरस/उजजयी जाॉच गने तरयका:


न्मावमक समभमत सभऺ ऩेश बएको नामरस/उजजयी दताण गनजऩ
ण ूव ण दे हामको व्महोया जाॉची ठठक बए
दताण गनजऩ
ण दणछ,



दताण गनण नमभल्ने दे जखएभा दयऩीठ गनजऩ
ण दणछ,



जाॉच गदाण प्रचमरत कानून फभोजजभ हदम्माद मबत्र वा म्मादमबत्र नामरस/उजजयी ऩये नऩये को
जाॉच्नजऩछण,



प्रचमरत कानून फभोजजभ न्मावमक समभमतको ऺेत्रामधकाय मबत्रको नामरस/उजजयी ऩये नऩये को
हे नऩ
णज छण,
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कानून फभोजजभ दस्तजय दाजखरा बए नबएको हे नऩ
णज छण,



नामरस/उजजयीसॊ ग सम्फजन्धत सम्ऩजत्त वा अमधकायको ववषमभा उजजयी गनण फादीको हक बएको
वा ऩजगेको प्रभाण बए / नबएको हेनऩ
णज दणछ,



सो ववषमभा वादीराई नामरस/उजजयी गनण हकदै मा यहे / नयहे को हेनऩ
णज दणछ,



मरखतको व्महोया ठठक बए/नबएको हेनऩ
णज दणछ,



प्रत्मेक प्रमतवादीराई ऩठाउन ऩजग्ने गयी नामरसको प्रमतमरवऩ सॊ रग्न यहे /नयहेको हेनऩ
णज दणछ,

तर उल्रेजखत नामरस उजजयी दताण गनजण हजदैन:


उजजयीको ववषमभा वादी उजजयीकताणको हकदै मा नबएको,



हदम्माद नाघेको,



न्मावमक समभमतको ऺेत्र वावहयको उजजयीको ववषम बएको,



न्मावमक समभमतको बौगोमरक सीभा वा ऺेत्र फावहयको,



कानून फभोजजभ दस्तजय दाजखर नबएको,



मरखतभा ऩजर्माउनज ऩने रयत नऩजर्माएको,



प्रत्मेक प्रमतवादीराइ ऩठाउन ऩजग्ने उजजयी य प्रभाणको प्रमतमरवऩ सॊ रग्न नयहेको,

तर रेजखएका नामरस उजजयी दयऩीठ गने:


ऩेस बएको नामरस/उजजयी जाॉच गदाण प्रवक्रमा ऩजगेको नदे जखएको प्रवक्रमा ऩजया गयी वा खजराउनज
ऩने व्महोया खजराई सात ठदन मबत्र ल्माउनज बनी तोकी ठदनजऩछण,



नामरस/उजजयी दताण गनण नमभल्ने बए सोको कायण सभेत खोरी व्महोया जनाई दयऩीठ गयी
वादीराई नामरस/उजजयी वपताण ठदनजऩछण,



न्मावमक समभमतरे भजद्दा दताण गने य दयऩीठ गने अमधकाय उजजयी दताण गने उजजयी प्रशासकराई
तोवकठदनजऩछण,



प्रवक्रमा नऩजगेको बनी दयऩीठ गयी वपताण गये को नामरस/उजजयीभा दयऩीठभा उल्रेख बए
फभोजजभको प्रवक्रमा ऩजया गयी सात ठदन मबत्र ल्माएभा दताण गरयठदनजऩछण,



दयऩीठ आदे शभा जचत्त नफजझ्ने ऩऺरे सो आदे श बएको मभमतरे तीन ठदनमबत्र सो आदे श ववरुद्ध
न्मावमक समभमत सभऺ मनवेदन ठदन सक्छ,



आदे श ववरुद्ध ऩये को मनवेदन व्महोया भनामसव दे जखए न्मावमक समभमतरे दयऩीठ आदे श फदय
गयी नामरस/उजजयी दताण गनण आदे श ठदनजऩछण,



आदे श फदय बएभा उजजयी शाखारे त्मस्तो उजजयी/नामरस दताण गयी अरु प्रवक्रमा ऩजया गनजऩ
ण छण,
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ॉ ै न:
दे हामको कजयाभा दोहोयो दताण गनण हजद


प्रचमरत

कानून

फभोजजभ

न्मावमक

समभमत,

अन्म

मनकाम

वा

अदारतभा

कजनै

ऩऺरे

नामरस/उजजयी गयी उि समभमत, मनकाम वा अदारतफाट सो नामरसभा उल्रे ख बएको ववषमभा
मनणणम बैसकेको,


नामरस/उजजयीभा यहेका सोही ऩऺ ववऩऺको फीचभा सोही ववषमभा भजद्दा ववचायाधीन यहे को,



दताण गनण नमभल्ने उजजयी बूरवस दताण बएकोभा सो व्महोया जानकायी बएऩमछ ऩमन समभमतरे
खाये ज गनजऩ
ण छण,

नामरस/उजजयीसाथ प्रभाण सक्कर ऩेस गने:


नामरस/उजजयीसाथ ऩेश गनजऩ
ण ने प्रत्मेक मरखत प्रभाणको सक्कर य कम्तीभा एक प्रमत नक्कर
नामरस/उजजयीसाथ ऩेश गनजऩ
ण दणछ,



उजजयी शाखारे त्मस्तो मरखतभा कजनै कैवपमत जनाउनजऩने बए सो जनाई सो प्रभाण मभमसर
साभेर गनजऩ
ण दणछ, नक्करसॉग रुजज गयी सक्कर मरखतको हकभा वादीराई वपताण ठदनजऩदणछ,

नामरस/उजजयी तथा प्रमतवादी दताण दस्तजय:


प्रचमरत कानूनभा नामरस दताण दस्तजय वा कोटण पी तोवकएकोभा सोही फभोजजभभ तथा दस्तजय
नतोवकएकोभा रु. १०० उजजयी दताण दस्तजय वाऩत फजझाउनजऩदणछ,



उजजयी दताण गये ऩमछ अनजसूची ५० को ढाॉचाभा तामदाती पायाभ खडा गयी नॊ वय रे खी मभमसर
वा पामरभा साभेर याख्नजऩदणछ,

वारयस सम्फन्धी व्मवस्था; वारयस बनेको प्रमतमनमध हो,


थजनाभा फस्नजऩने भजद्दाभा भात्र वारयस राग्दै न



जभानत ठदन ऩाउनेरे वारयस याख्न सक्दछ,



दे वानी भजद्दाभा सफैरे वारयस याख्न ऩाउॉछन,



वारयसनाभा यीत ऩजर्माई ठदनजऩछण,



वारयसनाभा ढाॉचा फभोजजभ हजनऩज छण,



मनणणम हजॉदा रागेको दण्ड जरयवाना, ववगो यकभ ऩऺरे नै उऩजस्थत बएय फजझाउनजऩछण,



वारयस हजनेराई ऩक्रन हजॉदैन,



ज छण,
वारयस हजने व्मजि कम्तीभा सोह्र वषण ऩजगेको हजनऩ



ज ॉद
घजस, कीते वा नैमतक ऩतन हजने पौजदायी अऩयाधभा सजाम ऩाएको व्मजि हजनह
ज ै न,



सो फाहेक अरुराई वारयस याख्न मभल्छ,



वारयस फदल्न सवकन्छ,
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वारयस ठदने व्मजिको भृत्म बएभा हकदायरे सकायी अको वारयस वदल्न सक्छ,



उजजयी दताण गनण, प्रमतउत्तय ठदन, मभराऩत्र गनण सभेत अमधकृत वारयस मनमजि गनण सवकन्छ,



अमधकृत वारयसरे अमधकृत वारयसनाभाभा रे जखएको काभ गनणसक्छ,



त्मस्तो अमधकृतराई ऩऺको नाउॉको म्माद सभेत फजझाउन सवकन्छ,



अमधकृतवारयसरे वारयस सभेत याख्न सक्छ,



अमधकृत वारयस जजल्रा न्माममधश वा ववदे शभा फसेको बए याजदजत वा वाजणज्मदजतरे प्रभाजणत
गये को हजनऩछण,



वारयसनाभाको ढाॉचा अनजसूची ७ फभोजजभ मरनजऩदणछ,

उजजयीको सनाखत:
उजजयी मनवेदन दताण गनण ल्माएऩमछ उजजयीको ऩजछायभा अनजसूची नॊ. ८ को ढाॉचाको सनाखत व्महोया रे खी
ल्माउने ऩऺको सहीछाऩ गयाउनजऩदणछ,

उजजयी दताण गये ऩमछ रेख्ने आदे श
ज दणछ,
मनवेदन उजजयी दताण गये ऩमछ अनजसूची नॊ. ९ को ढाॉचाको आदे श रे ख्नऩ
म्माद जायी गदाण प्रमतवादीराई ठदईने म्मादको अवमधफाये


न्मावमक समभमतभा ऩये का उजजयीभा प्रचमरत कानूनभा भजद्दा हे ने मनकाम सभऺ प्रमतवादी उऩजस्थत
ज ने म्माद वकवटएको बए सोही म्माद मबत्र य म्माद वकवटएको नबएभा वाटाका म्माद फाहे क
हजनऩ
ऩन्रठदनको म्माद ठदन व्मवस्था स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४९(९) भा व्मवस्था
छ,



न्मावमक समभमतरे उजजयीको कायवाही वकनाया गदाण मनवेदनको दताण, जाॉचफजझ कायवाही म्माद
ताभेरी, ऩऺहरु उऩजस्थत गयाउने, मभराऩत्र गयाउने प्रवक्रमा, वकनाया गने अवमध, रगत कट्टा
रगामत कामणववमधको ववषमभा अन्म स्थानीम कानून फभोजजभ गनजऩ
ण ने व्मवस्थ ऐ ऐनको दपा
४९(१२) रे गये कारे स्थानीम गाउॉऩामरका य नगयऩामरकारे मस सम्फन्धभा कानून फनाउन
सक्ने व्मवस्था छ,



सो व्मवस्था अनजसाय कानून फनाउनज ऩदणछ, तदनजसाय कानून नफनेसम्भ साभान्म कानूनको रुऩभा
यहे को दे वानी कामणववमध (सॊ वहता) ऐन प्रमोग गनण सवकन्छ,



ज ी दे वानी कामणववमध (सॊ वहता) ऐनको दपा १०१ भा प्रमतवादीको नाभभा म्माद जायी गदाण
भजरक
वाटाका म्माद फाहेक एक्काईस ठदनको अवमध ठदई तोकी उऩजस्थत हजन म्माद ठदनजऩने व्मवस्था
गरयएको छ,
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ववषम ववषमभा छज ट्टाछज ट्टै फनेका कानूनभा रे जखएको कामणववमधका सम्फन्धभा सोही फभोजजभ हजने
ज ी दे वानी कामणववमध (सॊ वहता) ऐनको दपा ३ रे असय नगने व्मवस्था
य त्मस्तो ववषमभा भजरक
छ,

म्माद / सूचना ताभेर गने ववमध: (क)


न्मावमक समभमतभा नामरस/उजजयी दताण बएऩमछ फढीभा दजई ठदन मबत्र प्रमतवादीका नाउॉभा
प्रचमरत कानूनभा म्माद तोवकएको बए सोही फभोजजभ य नतोवकएकोभा ऩन्र ठदनको म्माद ठदई
सम्फजन्धत वडा कामाणरम भापणत उि म्माद वा सूचना ताभेर गनण ऩठाउनजऩदणछ,



अनजसूची नॊ . १० को ढाॉचाभा म्माद वा सूचना प्रत्मेक व्मजिको रामग दजई/दजई प्रमत तमाय गयी
उजजयी प्रभोसकरे दस्तखत गयी कामाणरमको छाऩ रगाई ऩठाउनज ऩदणछ,



एक प्रमत सम्फजन्धत व्मजिराई फजझाउनजऩछण य अको प्रमत ऩीठभा फजझेको सही गयाउनजऩछण,



आफ्नो

बौगोमरक

सीभाऺेत्र

फावहयको

म्माद

ताभेर

गनजण

ऩदाण

सम्फजन्धत

गाउॉऩामरका/नगयऩामरका कामाणरम भापणत ताभेर गनण ऩठाउनजऩदणछ,


सो म्मादसॉग नामरस/उजजयीको य ऩेस बएको प्रभाण कागजको प्रमतमरवऩ सभेत सॊ रग्न गयी
ऩठाउनज ऩदणछ,



एक बन्दा फढी प्रमतवादीराई म्माद ठदनज ऩदाण प्रभाण कागजको नक्कर कजनै एक जना भूर
प्रमतवादीराई ऩठाई फाॉकीको म्मादभा प्रभाण कागज परानाको म्मादसाथ ऩठाएको छ बन्ने
व्महोया रेखेय ऩठाउनजऩदणछ,



म्माद प्राप्त बए ऩमछ वडा कामाणरमरे ऩमन फढीभा तीन ठदन मबत्र ताभेर गयी ताभेरी व्महोया
खजराई वडा कामाणरमभापणत समभमतभा प्रमतवेदनसाथ ऩठाउनजऩदणछ,



म्माद ताभेर हजन नसकेभा: ववद्यजतीम, ऩत्रऩमत्रका वा हजराक भाध्मभफाट ताभेर गनण सवकन्छ,



म्माद ताभेर गरयनजऩने व्मजिको कजनै फ्माक्स वा ईभेर वा अन्म अमबरे ख यहने ववद्यजतीम
भाध्मभ बए सो भाध्मभफाट ऩठाउन सवकन्छ,



प्रमतवादीरे जानकायी ऩाउन सक्ने भनामसव आधाय बए न्मावमक समभमतरे मनणणम गयी कजनै
यावष्डम दै मनक ऩमत्रकाभा सूचना प्रकाशन गनण सवकन्छ,



अन्म सयकायी मनकामफाट म्माद ताभेर हजन सक्ने भनामसव कायण दे जखए न्मावमक समभमतको
आदे शफाट ताभेर गयाउन सवकन्छ,



उल्रे जखत भाध्मभफाट ताभेर गदाण अमतरयि खचण राग्ने बएभा समभमतरे त्मस्तो खचण फादीफाट
असजर गनजऩ
ण छण,



म्माद/सूचना अनजसूची नॊ . १० को ढाॉचा अनजसायभा जायी गनजऩ
ण दणछ । म्माद फजजझमरने बयऩाई
अनजसूची नॊ . ११ ढाॉचाभा गनजऩ
ण दणछ,
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ख) म्माद तर रेजखएफभोजजभ ताभेर गनजऩ
ण दणछ:


म्माद ताभेर गनण खवटएका कभणचायीरे म्माद ताभेर गदाण म्माद ऩाउने व्मजि जचनेको बए जहाॉ
बेटे ऩमन मनजराई फजझाई अको प्रमतको ऩीठभा मनजको सही छाऩ गयाउनजऩदणछ,



म्माद ताभेर गदाण सम्फजन्धत वडाको अध्मऺ वा सदस्म य कम्तीभा अन्म दजई जना स्थानीम
बराद्भी योहफयभा याख्नजऩदणछ,



सम्फजन्धत व्मजि पेरा नऩये भा मनजको घय ऩत्ता रगाई ऩरयवायका एकाघयका उभेय ऩजगेका
सदस्मराई फजझाई यीत ऩजर्माई ताभेर गनजऩ
ण दणछ,



म्माद ऩाउने व्मजि वा मनजको एकाघयका सदस्मरे फजजझ मरन ईन्काय गये भा मनजको घय
दै राभा वडा अध्मऺ वा सदस्म य अन्म दजई साऺीहरुको योहफयभा म्माद/सूचना टाॉस्नज ऩदणछ य
ताभेरीको अको प्रमतभा सो व्महोया जनाई योहवयभा फस्ने सफैको सही छाऩ गयाई ल्माउनज
ऩदणछ,

ताभेरी म्माद यीत वेयीत जाॉच गने:


म्माद ताभेरीको प्रमतवेदन प्राप्त बएऩमछ यीतऩूवक
ण ताभेर बएको छ छै न जाॉच गयी यीतऩूवक
ण को
दे जखए मभमसर साभेर गनजऩ
ण दणछ । फेयीतको दे जखए फदय गयी ऩजन: म्माद ताभेर गनण रगाई
ताभेरी प्रमत मभमसर साभेर गनजऩ
ण दणछ,



ताभेरी म्माद जाॉच गदाण फदमनमत याखी कामण गये को दे जखए सो व्महोया खजराई न्मावमक समभमत
सभऺ प्रमतवेदन ऩेश गनजऩ
ण दणछ,



सो प्रमतवेदन व्महोया भनामसव दे जखए समभमतरे सम्फजन्धत कभणचायी उऩय उऩमजि कामणवाहीको
रामग गाउॉ/नगयऩामरका कामाणरम सभऺ रे खी ऩठाउनजऩदणछ।

तायीखभा याख्ने:


उजजयी शाखाफाट नामरस/उजजयी दताण गये ऩमछ ढाॉचा अनजसायको तारयख वकतावभा वादी
नामरसकताण य प्रमतउत्तय दताण बए ऩमछ प्रमतवादीराई ताये ख तोकी तारयखभा याख्नजऩदणछ,



तारयख तोक्ता तारयख तोवकएको ठदनभा गरयने काभको व्महोया तारयख बयऩाई तथा तारयख
ऩचाणभा खजराई उजजयीकताण

य प्रमतवादी सफै ऩऺराई एकै मभरानको मभमत तथा सभम रे खी

तारयख तोक्नजऩदणछ,


तोवकएको सभमभा कजनै ऩऺ हाजजय नबए ऩमन तोवकएको कामण सम्ऩन्न गनजऩ
ण दणछ । तारयख
तोक्नजऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराई तारयख तोकी सभमभा हाजजय नबई ऩमछ हाजजय हजने
ऩऺराई ऩमन अजघ हाजजय बई तारयख मरने ऩऺसॊ ग एकै मभरान गयी तारयख तोक्नजऩदणछ,

140



तोवकएको तारयखभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरुराई साथभा याखी

न्मावमक समभमतरे उजजयीको

कायवाही गनजऩ
ण दणछ,


तोवकएको तारयखभा कजनै ऩऺ अनजऩजस्थत बए ऩमन न्मावमक समभमतरे उजजयीको कायवाही गनण
वाधा ऩदै न।

न्मावमक समभमतको मनणणम फभोजजभ हजन:े


म्माद ताभेरीसम्फन्धभा प्रचमरत कानूनभा रे जखएको ववषमभा समभमतरे आवश्मक प्रवक्रमा
मनधाणयण गनण सिछ,



न्मावमक समभमतरे वववादको मनवेदनभा कायवाही य वकनाया गदाण मनवेदनको दताण, वववादको
आवश्मक, जाॉचफजझ तथा कायवाही, म्माद ताभेरी, ऩऺहरु उऩजस्थत गयाउने तथा मभराऩत्र
गयाउने प्रवक्रमा वववादको वकनाया गनजण ऩने अवमध, रगत कट्टा गने रगामतका वववादको
मनरुऩण सम्फन्धी अन्म कामणववमध स्थानीम कानून फभोजजभ हजनेछ बन्ने व्मवस्था भामथ उल्रे ख
बएकै छ ।



कामणववमध कानून गाउॉ सबा, नगयसबारे फनाउनजऩदणछ ।

तय स्थानीम तहफाट (गाउॉऩामरका वा नगयऩामरका) कामणववमध सम्फन्धी स्थानीम कानून नफनेसम्भ कामण
सञ्चारन गनण सॊ घीम कानून फभोजजभको कामणमफमध अनजशयण गनण सवकन्छ ।


साभान्मतमा म्माद वा तारयख गजजानजण हजॉदैन: कजनै भजद्दाको सम्फन्धभा कसैरे ऩमन म्माद वा तारयख
गजजानजण हजॉदैन ।



गजज्रक
े ो म्माद थभाउन सक्ने दे वानी कामणववमध सॊ वहताको दपा २२३ : कजनै भजद्दाभा काफज
फावहयको ऩरयजस्थमत उत्ऩन्न बई तोवकएको म्मादका ठदन उऩजस्थत हजन नसकी म्माद गजज्रक
े ोभा
गजजाने ऩऺरे एक ऩटकभा फढीभा ऩन्र ठदन सम्भको म्माद थभाउन सक्ने व्मवस्था छ ।



तारयख थभाउन सक्ने: दे वानी कामणववमध सॊ वहताको दपा २२३: कजनै भजद्दाभा काफज फावहयको
ऩरयजस्थमत उत्ऩन्न बई तोवकएको तारयखका ठदन उऩजस्थत हजन नसकी तारयख गजज्रक
े ोभा गजजाने
ऩऺरे फढीभा दजई ऩटक एक्काईस ठदनसम्भको तारयख थभाउन सक्ने व्मवस्था छ । म्माद य
तारयख अरग ववषम हजन ् ।



ऩटक कामभ गने: दे वानी कामणववमध सॊ वहताको दपा २२४: भजद्दाका ऩऺरे तारयख गजजाये कोभा
ऩटक कामभ गदाण म्माद थभाएको ऩटक कामभ नगयी तारयख गजजाये को भात्र वहसाव गयी ऩटक
कामभ गने व्मवस्था छ ।



ठदन गणना गने: ऐ ऐ दपा 224 (२) भजद्दाका ऩऺरे म्माद वा तारयख गजजाये कोभा थभाउनको
रामग ठदन गणना गदाण म्माद वा तारयख गजज्रक
े ो ठदनको बोरीऩल्टदे जख थभाउने ठदन सम्भको
गणना गनजऩ
ण दणछ ।
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ववशेष ऩरयजस्थमतभा म्माद वा तारयख थभाउने व्मवस्था: ऐ ऐ दपा 225 (1)
(1) म्माद वा तारयख हजन ज ऩने व्मजिको कोही भयी आफ्नो यीत ऩयम्ऩया अनजसाय आपै वकरयमा
गयी फस्नजऩये को कायणफाट म्माद वा तारयख गजज्रक
े ो बए त्मसयी भृत्मज बएको मभमतरे
फाटोको म्माद फाहे क एक्काईस ठदन ऩाईन्छ ।
(2) म्माद वा तारयखभा हाजजय हजन ऩने भवहरा सजत्केयी बै म्माद वा तारयख गजज्रक
े ो बए मनज
सजत्केयी बएको मभमतरे फाटोको म्माद फाहेक ऩैतामरस ठदन ऩाईन्छ,
(3) फाढी, ऩवहयो, वहभऩातरे फाटो फन्द बई वा कफ्मजक
ण ो कायण सावणजमनक मातामात फन्द
बएको कायण म्माद वा तारयख गजज्रक
े ो बए फाटो वा सावणजमनक मातामात खजरेको मभमतरे
फाटोको म्माद फाहे क सात ठदन ऩाईन्छ,
(4) म्माद वा तारयखभा हाजजय हजन ज ऩने व्मजिराई कसैरे अऩहयण गयी रगेको वा शरयय
वन्धक फनाएको कायणफाट म्माद तारयख गजज्रक
े ो बए अऩहयण वा शयीय फन्धकफाट भजि
बएको मभमतरे फाटोको म्माद फाहे क दश ठदन ऩाईन्छ,
(5) बूकम्ऩ वा ज्वाराभजखी आठद जस्ता ववऩद् ऩये को कायणफाट म्माद वा तारयख गजज्रक
े ो बए
ववऩद् बएका मभमतरे फाटोको म्माद फाहेक दश ठदन ऩाईन्छ,
(6) कजनै दजघट
ण नाको कायण अचेत बई वा गम्बीय योग रामग वहडडजर गनण नसकी अस्ऩतार
बनाण बई उऩचाय गनजण ऩये को अवस्थाभा त्मस्तो कायण ऩये को मभमतरे फाटोको म्माद फाहेक
ऩन्र ठदन ऩाईन्छ,
(7) भामथ उल्रे जखत अवस्थाभा गजजज्रएको म्माद वा तारयख थभाउन ठदईने मनवेदन साथ त्मस्तो
ऩरयजस्थमत उत्ऩन्न बएको व्महोया ऩजवष्ट गने आवश्मक प्रभाण सॊ रग्न गनजऩ
ण दणछ ।

मस्तो प्रभाण वडा समभमतको कामाणरमफाट मरनजऩदणछ ।


भजद्दा सकाय गने: ऐ ऐ दपा २२६ (१,२) भजद्दा चमरयहेको अवस्थाभा पैसरा नहजॉदै भजद्दाको कजनै
ऩऺको भृत्मज बएभा वा होस ठे गान नयही वा मनज फेऩत्ता बई म्माद वा तारयख गजज्रक
े ोभा त्मसयी
भृत्मज बएको, होस ठे गाना नयहे को वा फेऩत्ता बएको मभमतरे फाटोको म्माद फाहेक एक्काईस
ठदनमबत्र म्माद वा तारयख थभाई भजद्दा सकाय गरयऩाउन मनजको सॊ यऺक वा मनज नबएभा
नजजकको हकवारारे मनवेदन ठदन सक्छ । त्मस्तो मनवेदन जाॉचफजझ गदाण व्महोया भनामसव
दे जखएभा भजद्दा सकाय गनण ठदई गजज्रक
े ो म्माद वा तारयख थाभी ठदन सवकन्छ ।



फाटोको म्माद वहसाफ गने: ऐ ऐ दपा 227 (१,२) फाटाको म्माद वहसाफ गदाण मातामात
मनममभत चरेको ठाउॉभा ये र वा फसफाट आउॉदा वास्तववक रागेको ठदन य नचरेको ठाउॉको
ऩन्र वकरोमभटयको एक ठदनको दयरे वहसाफ गनजऩ
ण छण । सो वहसाफ गदाण ऩन्र वकरोमभटय दे जख
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घटी दजयीराई एक ठदन कामभ गनजऩ
ण छण । तय जम्भा ऩन्र वकरोमभटय घटीको दजयीराई फाटोको
म्माद ठदनजऩदै न ।


थभाउन ऩाउने अवमधसम्भ वकनाया गनण नहजने: ऐ ऐ दपा 228 भामथ उल्रे जखत अवमध सभाप्त
ज ाई गयी वकनाया गनजण हजॉदैन ।
नबएसम्भ म्माद वा तारयख गजजाये भा ऩमन भजद्दाको सजनव



स्थानीम मनकाम गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे कामणववमध सम्फन्धभा कानून नफनाएसम्भ दे वानी
कामणववमध (सॊ वहता) को फभोजजभ कामणववमध अनजसयण गनण वाधा ऩदै न । सो कजया दपा ३ (२)
रे व्मवस्था गये को छ ।

प्रमतउत्तय ऩेश गने:


प्रमतवादीरे आफ्नो नाउॉभा म्माद वा सूचना ताभेर बएऩमछ तोवकएको सभम मबत्र आपै वा
वारयस वा कानून व्मवसामी भापणत मरजखत प्रमतउत्तय दताण गयाउनजऩदणछ,



प्रमतउत्तय ऩेश गदाण प्रमतवादीरे आफ्नो प्रभाणको सक्कर य सो फभोजजभ नक्कर सॊ रग्न गनजऩ
ण दणछ,



प्रमतउत्तय ठददाॉ अनजसूची नॊ. १२ को ढाॉचाभा ठदनजऩदणछ,



प्रचमरत कानूनभा प्रमतवाद दताण दस्तजय नराग्ने बनेकोभा फाहे क प्रमतवादी दस्तजय फजझाउनजऩदणछ ।

गजज्रक
े ो म्माद थभाउने


काफज बन्दा फावहयको ऩरयजस्थमत ऩयी म्मादभा प्रमतउत्तय दाजखर गनण सवकएन बने म्माद थामभन
सक्ने साभान्म अवस्था दे वानी कामणववमध सॊ वहताभा छ । मस ववषमभा स्थानीम कानून फनाउन
सवकने कजया भामथ नै उल्रे ख बै सकेको छ । नफने सम्भ उि सॊ वहताका प्रावधान रागज गनण
सवकन्छ । ववशेष ऩरयजस्थमत ऩयी म्माद थामभ ऩाउॉ बनी मनवेदन सवहत उऩजस्थत हजन
सवकन्छ । म्माद थाभी ऩाउन अनजसूची नॊ. १३ को ढाॉचाभा अरग्गै मनवेदन ठदनजऩदणछ ।

प्रमतउत्तय जाॉच गने:


उजजयी शाखाभा ऩेश बएको प्रमतउत्तय उजजयी प्रशासकरे जाॉच गयी कानूनको यीत ऩजगेको तथा
म्माद मबत्र ऩेश बएको दे जखए दताण गयी मभमसर साभेर गनजऩ
ण छण,



प्रमतउत्तय दताण हजने बएभा दताण गयी उजजयी शाखाफाट फादी मभरान प्रमतवादीराई तारयख
तोक्नजऩछण,



प्रमतवादी

दताण

गये ऩमछ

भामथ

रे जखए

फभोजजभको

ठदनजऩछण ।
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ढाॉचाभा

प्रमतउत्तय

दताणको

मनस्सा

मरखतभा ऩजया गनजण ऩने साभान्म यीत:


समभमत सभऺ ऩेस गनजण ऩने मरखत मनवेदन/नामरस/उजजयी प्रमतउत्तयऩत्रको मरखत ए पोय
आकाय बयसक नेऩारी कागजभा जशयतपण दश सेजन्टमभटय छोडेको तथा प्रत्मेक ऩृष्ठभा फत्तीस
ज छण,
हयपभा नफढाई कागजको एकातपण भात्र रे जखएको हजनऩ



मरखतको प्रत्मेक ऩृष्ठको जशय ऩजछायभा छोटकयी दस्तखत गयी अजन्तभ ऩृष्ठको अन्त्मभा रे ख
तथा दाॉमा फामाॉ औॊठाको सहीछाऩ गनजऩ
ण छण,



कानून व्मवसामीरे

मरखत तमाय गये को बए मनजको ऩवहरो ऩृष्ठको फाॉमातपण कानून

व्मवसामीको नाभ, दस्तखत, प्रभाणऩत्र नम्फय खजराएको दस्तखत सभेत हजनऩछण,


मनवेदकरे स्वमॊ तमाय गये को बए आपैरे तमाय गये को व्महोया जनाई सहीछाऩ गनजऩ
ण छण,



मरखतको अजन्तभ प्रकयणभा मरखतभा रे जखएको व्महोया ठीक साॉचो छ । झजटा ठहये कानून
फभोजजभ सहजॉरा फजझाउॉरा बन्ने व्महोया उल्रे ख गयी सो भजमन मरखत दताण गनण ल्माएको सार,
भवहना, गते य वाय खजराई मरखत दताण गनण ल्माउनेको दस्तखत गयाउनजऩछण,



मरखतभा ववषम क्रभफद्ध रुऩभा प्रकयण छज ट्याई सॊ ममभत य भमाणठदत बाषाभा रे जखएको हजनऩछण,



समभमतभा कजनै कागज गनण वा मरखत दताण गनण आउने व्मजिरे आफ्नो नाभ, थय, वतन खजरेको
नागरयकता वा अन्म कजनै सयकायी कामाणरमफाट ठदएको प्रभाण ऩेश गनजऩ
ण छण,



मरखतको ऩेटफोरीभा ऩये को स्थानको ऩवहचान हजने स्ऩष्ट वववयण य व्मजि नाभ, थय, ठे गाना
ज छण ।
तथा अन्म आवश्मक वववयण स्ऩष्ट खजरेको हजनऩ

नक्कर ऩेस गनजऩ
ण ने:


नामरस/उजजयी वा प्रमतउत्तय दताण गनण नल्माउदा प्रत्मेक ववऩऺीको रामग चावहने सॊ ख्माभा
नामरस/उजजयी तथा प्रमतउत्तयको नक्कर य मरखत प्रभाणहरुको दजई प्रमत नक्कर सभेत दाखेर गनजण
गयाउनज ऩदणछ ।

नामरस/उजजयी वा प्रमतउत्तय सॊशोधन:


न्मावमक समभमत सभऺ ऩेस बएको मरखतभा मरखत दताण गनण ल्माउने ऩऺरे रेखाई वा टाइऩको
साभान्म त्रजवट सच्माउन मनवेदन ठदन ऩाउॉदैन,



दावी वा भूरबूत ववषमभा पयक ऩने गयी सच्माउन मनवेदन ठदन ऩाउॉदैन,



न्मावमक समभमतरे ऩमन रेखाईको साभान्म त्रजवटभात्र सॊ शोधन गनण आदे श ठदन सक्छ,



मस्तो आदे श बएभा समभमतरे उजजयीको अको ऩऺराई जानकायी गयाउनजऩछण ।
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प्रमतउत्तय दताण गनजण ऩूव ण सनाखत गयाउने
प्रमतउत्तय दताण गनजऩ
ण ूव ण अनजसूची नॊ. १४ (क) फभोजजभ सनाखत गयाउनजऩदणछ ।

प्रमतउत्तय दताण गने आदे श
अनजसूची १४ (ख) फभोजजभको ढाॉचाभभा

प्रमतउत्तय दताण गने आदे श गनजऩ
ण दणछ ।प्रमतउत्तय दताण गये ऩमछ

वादी उजजयीकताण मभरान गयी तारयख वकताव बयऩाईभा सहीछाऩ गयाई तारयख ठदनज ऩदणछ । मनजराई
छज ट्टै तारयख ऩचाणभा ऩमन वादी मभरान गयी तारयख ठदनजऩदणछ ।

तारयखभा याख्ने:


उजजयी शाखाफाट नामरस/उजजयी दताण गये ऩमछ भामथ रेजखएको ढाॉचाको तारयख वकतावभा वादी
नामरसकताण

य

प्रमतउत्तय

दताण

बएऩमछ

प्रमतवादीराई

तारयख

तोकी

तारयखभा

याख्नजऩदणछ ।


ताये ख तोक्दा तारयख तोवकएको ठदनभा गरयने काभको व्महोया तारयख बयऩाई तथा तारयख
ऩचाणभा खजराइ उजजयीकताण य प्रमतवादी सफै ऩऺराई एकै मभरानको मभमत तथा सभम रेखी एकै
मभरानको तारयख तोक्नजऩदणछ ।



तोवकएको सभमभा कजनै ऩऺ हाजजय नबए ऩमन तोवकएको कामण सम्ऩन्न गनजण ऩदणछ । तारयख
तोक्नज ऩने बएभा हाजजय बएको ऩऺराई ताये ख तोकी सभमभा हाजजय नबई ऩमछ हाजजय हजने
ऩऺराई ऩमन अजघ हाजजय बई तारयख मरने ऩऺसॊ ग एकै मभरान गयी तारयख तोक्नजऩदणछ ।



तोवकएको तारयखभा उऩजस्थत बएका ऩऺहरुराई साथभा याखी न्मावमक समभमतरे उजजयीको
कायवाही गनजऩ
ण दणछ ।



तोवकएको तारयखभा कजनै ऩऺ अनजऩजस्थत बए ऩमन न्मावमक समभमतरे उजजयीको कायवाही अजघ
फढाउन वाधा ऩदै न ।

तारयख थभाउने:
काफज फावहयको ऩरयजस्थमत ऩयी तारयख गजज्रभ
े ा तारयख थाम्ने सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था स्थानीम कानूनभा
गनजऩ
ण दणछ।

नगये सम्भ

साभान्म

कानून

दे वानी

सॊ वहता

फभोजजभ

तारयख

थाम्ने

मनवेदन

ठदन

सिछ । मनवेदन अनजसूची १५ को ढाॉचाभा ठदन सवकन्छ ।भामथ वववेचना बएकै छ ।
घय जग्गा फहार कय : गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺेत्रमबत्र कजनै व्मजि वा सॊ स्थारे बवन, घय,
ऩसर, ग्माये ज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, कायखाना, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै वा आॊजशक तवयरे फहारभा
ठदएकोभा गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे त्मस्तो फहार यकभभा फहार कय रगाउनेछ ।
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ॉ ीगत
व्मवसाम कय : गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूज
रगानी य आमथणक कायोफायको आधायभा व्मवसाम कय रगाउनेछ।

फहार मफयौटी शजल्क : गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र आपूरे मनभाणण, ये खदे ख वा
सञ्चारन गये को हाट, फजाय वा ऩसर वा सयकायी जग्गाभा फनेका सॊ यचनाको उऩमोग फाऩत फहार
मफटौयी शजल्क रगाउनेछ।

ऩावकणङ्ग शजल्क : गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र कजनै सवायीराई ऩावकणङ्ग सेवा उऩरब्ध
गयाए फाऩत ऩावकणङ शजल्क रगाउन सक्नेछ।

जडीफजटी, कवाडी य जीवजन्तज कय : गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको ऺेत्रमबत्र कजनै व्मजि वा सॊ स्थारे

ऊन, खोटो, जडीफजटी, वनकस (खय), कवाडी भार, प्रचमरत कानून फभोजजभ मनषेमधत जीवजन्तज फाहेकका

अन्म भृत वा भारयएको जीवजन्तजको हाड, सीङ, प्वाॉख, छारा वा मस्तै प्रकृमतको वस्तजको व्मावसावमक
उऩमोग गये वाऩत गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे जडीफजटी, कवाडी तथा जीवजन्तज कय रगाउनेछ।

सेवा शजल्क : (१) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रमबत्र सञ्चारनभा यहे का केफरकाय, ट्रेवकङ्ग,
कामावकङ्ग, क्मानोमनङ्ग, फञ्जीजम्ऩ, जजऩफ्रामय, र्माजफ्टङ्ग, प्मायाग्राईमडङ्गरगामतका स्थानीम ऩमणटन,
भनोयञ्चजन तथा साहमसक खेरकजद सम्फन्धी सेवा वा व्मवसामभा सेवा शजल्क रगाउनेछ।

ॉ को सीभानदी वा एकबन्दा फढी गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई
तय अको गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकासग

ॉ सभन्वम
सभेटेय सञ्चारन हजने सेवा वा व्मवसामभा शजल्क रगाउॉदा सम्फजन्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकासग
गनजऩ
ण नेछ।

(२) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे मनभाणण, सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन गये को स्थानीम

ऩूवाणधाय वा उऩरब्ध गयाएको दे हामको कजनै सेवा उऩमोग गये फाऩत सम्फजन्धत सेवा प्रदामक
तथा सेवाग्राहीराई सेवा शजल्क रगाउन सक्नेछ :-

क) खानेऩानी, मफजजरी, धाया, अमतमथ गृह, धभणशारा, ऩजस्तकारम, सबागृहय त्मस्तै अन्म सेवा सजववधा,
ख) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, सयसपाइ, ढर मनकास, सडक फत्ती जस्ता सेवा सजववधा,
ग) शौचारम, ऩाकण, स्नानगृह, ऩौडी ऩोखयी, व्मामभशारा, गेष्टहाउस, ऩमणटकीम स्थर, छात्रफास
(होष्टे र), हाट फजाय, ऩशज फधशारा, शव दाहगृह, धोवीघाट य त्मस्तै अन्म सजववधा,

घ) सडक, फस ऩाकण, ढर, ऩजर, फत्ती जस्ता सेवा,
ङ) अचर सम्ऩजत्त वा अन्म कजनै ववषमको भूल्माङ्कन सम्फन्धी सेवा,
च) मसपारयस सम्फन्धी कजनै सेवा।

(३) गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे उऩदपा (१) य (२) भा उजल्रजखत सेवा सजववधा

उऩरब्ध गयाउने वा त्मस्तो सेवा सजमफधा उऩमोग गये फाऩत राग्ने सेवा शजल्क उठाउने कामण
आपै गनण वा व्मवस्थाऩन कयाय वा मनजी ऺेत्र भापणत गयाउन सक्नेछ।
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प्रदे श य गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको दोहोयो अमधकाय ऺेत्रमबत्रका कय मनधाणयण, सङ्करन
तथा फाॉडपाॉट :
(1) प्रदे श य गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको ऺेत्रामधकायमबत्र यहे का दे हामका कयको दय मनधाणयण य
सङ्करन दे हाम फभोजजभ हजनेछ :-

(क) सवायी साधन कयको दय मनधाणयण तथा सङ्करन प्रदे शरे गने,

तय गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इण-रयक्साको सवायी कयको दय
मनधाणयण तथा सङ्करन गयी आफ्नो कोषभा जम्भा गनण सक्नेछ।

(ख) घयजग्गा यजजष्डे शन शजल्कको दय प्रदे शरे मनधाणयण गने य सोको सङ्करन गाउॉऩामरका वा
नगयऩामरकारे गने,

(ग) ववऻाऩन कयको दय मनधाणयण य सङ्करन गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे गने,

(घ) भनोयञ्जन कयको दय य सङ्करन गने तरयका प्रदे शरे मनधाणयण गने य सोको सङ्करन गाउॉऩामरका
वा नगयऩामरकारे गने,

(ङ) ऩमणटन शजल्कको दय मनधाणयण तथा सङ्करन सम्फन्धभा दे हाम फभोजजभ गने :आ. ऩदमात्रा तथा ऩमणटन शजल्कको दय प्रदे शरे मनधाणयण य सङ्करन गने,

इ. उद्यान, ऩाकण, जचमडमाखाना, ऐमतहामसक तथा ऩजयाताजत्त्वक सम्ऩदा, सङ्ग्राहरम जस्ता सम्ऩदा
उऩमोगको प्रवेश शजल्क गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे मनधाणयण य सङ्करन गने।

(च) ढज ङ्गा, मगट्टी, स्रेट, फारजवा, च जनढज ङ्गा, खयीढज ङ्गा, अभ्रख य दहत्तय फहत्तयभा प्राकृमतक स्रोत कयको दय
य प्रवक्रमा प्रदे शरे मनधाणयण गने य गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे सङ्करन गने।

८३. प्रशासकीम सङ्गठन य कभणचायी दयफन्दी : (1) गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको आफ्नो
कामणफोझ, याजश्व ऺभता, खचणको आकाय, स्थानीम आवश्मकता य ववजशष्टता सभेतराई ध्मानभा
याखी

कभणचायी

सभामोजन

बएऩमछ

भात्र

सङ्गठन

तथा

व्मवस्थाऩन

सवेऺणका

आधायभा

गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाभा ववषमगत शाखा वा भहाशाखा यहे को सङ्गठन सॊ यचना कामभ गनजण
ऩनेछ।
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अनजसूचीहरु:
अनजसूची १
उजजयी दताण वकतावको ढाॉचा
(पायभ कोठा फनाउने)
गाउॉ/नगयऩामरका न्मावमक समभमत
आमथणक वषण २०७ ............. सार श्रावण १ गते दे जख २०७........ अषाढ सम्भको डामयी वकताव)
अमबरेखभा

क्र.सॊ .

भजद्दा

दताण

नॊ.

मभमत

वादीको
नाभथय
वतन

प्रमतवादीको
दस्तखत

नाभथय य
वतन

उजजयीको

दावीको

ववषम

ऐन

पाॉटवारा

ववगो
अॊक

दस्तजय

प्रमतउत्तय

मभमसर

ऩये को

फजझाएको

मभमत वा
म्माद
सभामप्त

मनणणम

पैसरा

मभमत

वकमसभ

मभमत य
फजजझमरने
कभणचायीको
सही
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कैवपमत

अनजसूची २
उजजयी/नारेसको ढाॉचा
(न्मावमक समभमतरे बने)
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४७ (१) वा (२) अन्तगणतका वववाद ....... न्मावमक
समभमतभा दताण गये को)
उजजयी मनवेदन
२०

..........

सारको

दताण

नॊ.

...................................................

को

नामत/नामतनी

.................. को छोया/छोयी/ऩमत/ऩत्नी .............................. फस्ने वषणको उजजयीकताण वादी । (एक
बन्दा फढी बए सफैको सफैको मसै फभोजजभको प्रत्मेको वववयण उल्रे ख गने)
ववरुद्ध
.............................. को छोया/छोयी/ऩमत/ऩत्नी .......................... फस्ने वषण ............. को
................... प्रमतवादी (एक बन्दा फढी बए सफैको मसै फभोजजभ प्रत्मेकको हकभा उल्रे ख गने)
वववादको ववषम: .......................
(1)

भ/हाभी उजजयीकताणराई भामथ उल्रे जखत ववऩऺीहरुरे अन्माम गनजण बएकारे य सो ववषमको भजद्दा हे ने

अमधकाय .................. गाउॉ/नगयऩामरकाको न्मावमक समभमतराई बएकोरे कानून फभोजजभको

हदम्मादमबत्र प्रस्तजत उजजयी/नारे स मरई आएको छज /आएका छौं । कानून फभोजजभ राग्ने दस्तजय
रु. ....... मसै साथ सॊ रग्न छ । ववऩऺीहरुरे गनजण बएको अन्मामको व्महोया दे हाम फभोजजभ छ :

(गये को अन्मामको व्महोया ववस्तृत रुऩभा खजराई रे ख्ने य भाग गये को उऩचायको व्महोया ऩमन उल्रे ख गने
य ऐन फभोजजभ खजराउनज ऩने सफै व्महोया रे ख्न)े
क)
ख)
ग)
घ)
(2)

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४७ (१) वा (२) फभोजजभ मो वववाद, मसै न्मावमक
समभमतको ऺेत्रामधकायभा ऩदणछ । वववाद न्मावमक समभमतको बौगोमरक ऺेत्र मबत्र ऩदणछ ।

(3)

उजजयी गनण ................. हदम्माद यहे को छ ।

(4)

मस ववषमभा अन्मत्र उजजय गये को छै न ।

(5)

प्रमतवादीको नाउॉभा मसै न्मावमक समभमतफाट म्माद ताभेर गयी ऩाउॉ।

(6)

मो नारे स दताण गने कानून व्मवसामी याखेको छज /छै न ।

(7)

राग्ने दस्तजय ................. मसैसाथ फजझाउन ल्माएको छज ।

(8)

उजजयी ऩजवष्ट गने प्रभाण:
क)
ख)
ग)
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(9)

दे हामका साऺी फजझी ऩाउॉ ( नाभ, थय वतन ऩजया रे ख्न)े
क)
ख)
ग)

ववऩऺीहरु जना ..... को प्रमतव्मजि एक जनाको दयरे नक्कर प्रमत .... मसै साथ सॊ रग्नछ ।
मसभा रे जखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झजटा ठहये कानून फभोजजभ सहजॉरा फजझाउॉरा ।
वादी / उजजयीकताणको दस्तखत वा सहीछाऩ ठे गाना
ईमत सम्वत २० .......... भवहना .................... गते .............. योज ...... शजबभ् ।
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अनजसूची ३
उजजयी मनवेदन वा नामरस दताणको मनस्साको ढाॉचा
................ गाउॉ /नगयऩामरका न्मावमक समभमत
उजजयीकताण

मनवेदक/वादी श्री .......................................

रे

मभमत २०७ .................

भा

................ को ववरुद्धभा ................................................ ववषमभा दताण गनण ल्माएको उजजयी
मनवेदन/नारे स मस समभमतको दताण नॊ. ................ भा दताण बएकोरे मो मनस्सा ठदइएको छ ।
उजजयी प्रशासकको
दस्तखत
नाभ, थय, दजाण
मभमत ......................
गाउॉ/नगयऩामरकाको छाऩ
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अनजसूची नॊ. ४
तारयख वकतावको ढाॉचा
गाउॉ/नगय न्मावमक समभमत .................. वाट खडा गरयएको तारयख वकताव
सम्वत २०७..............
मस.नॊ.

भवहना, गते,

भजद्दा

फाय

नॊ.

भजद्दा

वादी
मनवेदक
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प्रमतवादी

तारयख तोवकएको
प्रमोजन

कैवपमत

अनजसूची नॊ. ५
तारयख बयऩाईको ढाॉचा
.................................... न्मावमक समभमतभा खडा बएको तारयख बयऩाई
वादी .................................... प्रमतवादी ........................................
भजद्दा .................
मभमत ................. भा ..................................... काभ हजने बएकोरे सो ठदन .............. फजे मस
न्मावमक समभमत/कामाणरम उऩजस्थत हजनेछज बनी सही गने
वादी ....................... प्रमतवादी ................................।
ईमत सम्वत २० ......... भवहना ................... गते ..................... योज ...... शजबभ् ।
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अनजसूची नॊ. ६
तारयख ऩचाणको ढाॉचा
गाउॉ/नगय न्मावमक समभमतवाट जायी बएको
........................... नाउॉको तारयख ऩचाण
................... ववरुद्ध
२०७ ........ सारको ..................... नम्फय ................ को ............... भजद्दा .................... को
मनमभत्त सम्वत् .................. ताये ख तोवकएकोरे सो ठदन .............. फजे मस समभमतभा उऩजस्थत हजन ज
होरा ।
तारयख तोक्ने कभणचायीको दस्तखत .......................
नाभ .......................
दजाण ......................
मभमत ......................
गाउॉ/नगयऩामरकाको छाऩ
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अनजसूची नॊ. ७
वारयसनाभाको ढाॉचा
ॉ को ................... भजद्दाभा भेयो
........................................... फस्ने ................................ सग
तपणफाट ................................. काभ गनणराई .................................................. फस्ने वषण
............... को ............................... नागरयकता नॊ. (नागरयकता जायी बएको मभमत य जजल्रा) राई
अजख्तमायनाभा ठदई वारयस मनमजि गये को छज ।
ज न्ज छ । भैरे न्मावमक समभमतफाट मा कजनै अदारतफाट
मनज वारयस कानूनफभोजजभ वारयस हजन मोग्म हजनह
रागेको दण्ड, जरयवाना, शजल्क, सयकायी ववगो वा कजनै दस्तजय मतनण फाॉकी छै न । भामथ रे जखएको व्महोया
साॉचो छ, झजटा ठहये भा मो अजख्तमायनाभा वदय गयी कानून फभोजजभ बएभा भेयो भन्जजयी छ ।
मभमत : ......................

दस्तखत/सही

ऩजया नाभ थय ..........................
औठा छाऩ
वतन ठे गाना ......................
भामथ उल्रे जखत ............. वस्ने वषण ......... नागरयकता नॊ. ............ जायी जजल्रा ................. मभमत
........... नॊ वय ................... को वारयस बै काभ गनण भराई भन्जजय छ । सो काभ भ ईभान्दायीऩूवक
ण
गनेछज

। भैरे न्मावमक समभमत/अदारतवाट कानून फभोजजभ रागेको दण्ड, जरयवाना, शजल्क, सयकायी

ववगो वा कजनै दस्तजय फजझाउन फाॉकी छै न । भ वारयस हजन कानून फभोजजभ मोग्म छज ।
मभमत.......................

दस्तखत ..............................

दामा वामा औॊठाको छाऩ

ऩजया नाभ थय .........................

ठे गाना .....................
साऺीहरु.........................
मो अजख्तमायनाभा हाम्रो योहवयभा रे खी सहीछाऩ बएको ठीक साॉचो हो ।
(1) नागरयकता नॊ. ......................... जायी गने जजल्रा ................... मभमत ............. को वषण
............... को ठे गाना ........................
(2) नागरयकता नॊ. ..................... जायी गने जजल्रा ................. मभमत ................ को वषण
.................. को ..................ठे गाना ......................
(3) नागरयकता नॊ. .................. जायी गने जजल्रा ............... मभमत ................. को फषण
................. को ......................ठे गाना .....................
मो

अजख्तमायनाभा

भैरे

नागरयकता

नॊ .

..................

जायी

जजल्रा

......................... वा कानून व्मवसामी नॊ . ..................... वस्ने
........................ रे रे खेको हो ।
ईमत सम्वत २० ......... भवहना ................ गते ........... योज ...... शजबभ्
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...................

मभमत

वषण ................ को

अनजसूची नॊ. ८
मनवेदन उजजयी सनाखत व्महोयाको ढाॉचा

........... ऩृष्ठको मनवेदन उजजयी भैरे दताण गनण ल्माएको हजॉ । मसभा रेजखएको व्महोया ठीक दजरुस्त छ ।
पयक ऩये कानून फभोजजभ सहजॉरा फजझाउॉरा बनी सनाखत सही छाऩ गने .......................
मनवेदक उजजयीकताणको सहीछाऩ ..................................
ईमत सम्वत २० ........... भवहना ............... गते ............... योज ....... शजबभ्।
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अनजसूची ९
मनवेदन उजजयी दताण आदे शको ढाॉचा

प्रस्तजत .......................................... ऩृष्ठको उजजयी / नारे स स्थानीम सयकाय सञ्चारन सम्फन्धी ऐन,
२०७४

को

दपा

४७

(१)

वा

४७

(२)

अन्तगणत

दताण

गयी

प्रमतवादीका

नाउॉभा

............................................ ठदनको म्माद जायी गयी प्रमतउत्तय ऩये वा अवमध नाघे ऩमछ ऩेस
गनजण ।
दस्तखत
उजजयी प्रशासक
ईमत सम्वत २० ...... भवहना ......... गते ....... योज ........ शजबभ् ।
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अनजसूची १०
प्रमतवादीको नाउॉभा जायी गने म्मादको ढाॉचा
गाउॉ/नगयऩामरका न्मावमक समभमतफाट
प्रमतवादीको नाभभा जायी बएको म्माद
..............................................छोया/छोयी/.....................................

को

ऩमत/ऩत्नी

....................................... गाउॉ ऩामरका/नगयऩामरका फस्ने वषण ................ को तऩाई श्री
....................................

को

नाउॉभा

मभमत

....................

भा

....................

फस्ने

को

छोया/छोयी ................................... को ऩमत/ऩत्नी वषण ...................................... को रे मस
न्मावमक समभमत सभऺ ................. ववषमभा उजजयी नारेस गये को हजनारे सो उजजयी नारे सको प्रमतमरवऩ
साथै याखी ऩठाएको छ । मो म्माद तऩाईरे ऩाएको वा कानून फभोजजभ टाॉस बएको मभमतरे फाटोको
म्माद फाहे क .............. ठदन मबत्रभा मस समभमत सभऺ आफ्नो बएको व्महोयाको प्रमतउत्तय य कानून
फभोजजभ आफ्नो प्रभाण सभेत मरई हाजजय हजन आउनज होरा वा कानून फभोजजभको वारयस वा कानून
व्मवसामी ऩठाउनज होरा ।सो फभोजजभ नगयी म्माद गजजायी फसेभा उजजयी मनवेदनभा कानून फभोजजभ मनणणम
हजनछ
े । ऩमछ तऩाईको कजनै उजजय राग्ने छै न ।
म्माद जायी गनेको
नाभ
ऩद
दस्तखत
मभमत
गाउॉ/नगयऩामरकाको छाऩ
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अनजसूची ११
म्माद फजजझमरने व्महोयाको ढाॉचा
(1)

म्माद फजजझमरनज ऩने व्मजिरे फजजझमरने बयऩाई
............................... ववषमभा भेयो नाउॉभा जायी बएको एक प्रमत म्माद य नामरसको एक
प्रमतमरवऩ सभेत दे हामको साऺीहरुको योहवयभा भ आपैरे फजझी मरए बनी दस्तखत गने
................................ (नाभ, थय, वतन ऩजया रे ख्न)े

(2)

म्माद फजजझमरनज ऩने व्मजिको एकाघयको ऩरयवायको सदस्मरे फजजझमरएकोभा:
........................... ववषमभा म्माद वारा ....... व्मजि घयभा पेरा नऩये कारे वा म्माद फजझ्न
ईन्काय गये कारे मनजको नाउॉको एक प्रमत म्माद य नारे सको प्रमतमरवऩ सभेत दे हामका साऺीहरुको
योहफयभा फजजझमरए बनी दस्तखत सही गने:
म्मादवारा .............. को एकाघयको ......................................नाताको वषण ....... को
.................................................

साऺीहरु
क)
ख)
ग)

मभमत:
(3)

म्माद फजजझमरनज ऩने व्मजिको घयदै राभा टाॉस बएकोभा:
............................. ववषमभा म्मादवारा ............................... य मनजको एकाघयको उभेय
ऩजगेको ऩरयवायको सदस्म सभेत घयभा पेरा नऩये कोरे /फजझ्न ईन्काय गये कोरे मनजको नाउॉको म्माद
य उजजयी नारे सको प्रमतमरवऩ सभेत हाभी दे हामका साऺीका योहवयभा मनजको घय दै राभा सफैरे
दे ख्ने गयी टाॉसी ............... गाउॉ/नगयऩामरकाको वडा नॊ ..........कामाणरमभा एक प्रमत म्माद

क)
ख)
ग)
(4)

ठदएको ठीक छ बनी दस्तखत गने हाभी दे हामका साऺीहरु

म्माद फजजझमरने व्मजि य घय पेरा नऩयी ताभेर गनजण ऩदाण
................... ववषमको मसै फभोजजभको म्माद फजजझमरनज ऩने ब्मजि वा घय सभेत खोजतरास
गदाण पेरा नऩये कारे मनजको नाउॉको एक प्रमत म्माद सम्फजन्धत वडाको ................... ठाउॉभा वा
टोरको सावणजमनक ठाउॉ ................. भा टाॉस गयी म्माद ऩठाएका छौं बनी दस्तखत सही गने

क)
ख)
ग)

दे हामका साऺीहरु:
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योहवय
वडा सजचव .......... वडा कामाणरम
(5)

कानून व्मवसामीरे फजजझमरएको बयऩाईको ढाॉचा:
वादी ...................................... य प्रमतवादी ................................. बएको ...............
न्मावमक समभमतभा मभमत ................. भा दामय बएको सार २०७ ....... को नॊ. .......... को
भजद्दाभा प्रमतउत्तयऩत्र दामय गनणको रामग सो समभमतफाट .................................... को नाउॉभा
जायी बएको म्माद मनज प्रमतवादीराई फजझाउने गयी भैरे फजजझ मरई मो बयऩाई गरयठदए ॉ
म्माद फजझ्ने वारयस/कानून व्मवसामीको
दस्तखत ...............
नाभ .......................................
प्रभाणऩत्र नॊ .
ठे गाना
मभमत

सभम
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अनजसूची नॊ. १२
प्रमतउत्तयको ढाॉचा
न्मावमक समभमतरे बने
दताण नॊ. ................
दताण मभमत
गाउॉ/नगयऩामरकाका न्मावमक समभमतभा दामय गये को प्रमतउत्तयऩत्र
२०७...... सारको भजद्दा नॊ . .......
...................................................... को छोया / छोयी/ऩमत/ऩत्नी ....... वस्ने वषण ....... को
......... प्रमतवादी (एकबन्दा फढी प्रमतवादी बए मसै फभोजजभको वववयण प्रत्मेक प्रमतवादीको उल्रेख गने)
ववरुद्ध
....................................................... को छोया / छोयी/ऩमत/ऩत्नी ....... वस्ने वषण ....... को
......... उजजयीकताण (एकबन्दा फढी प्रमतवादी बए प्रत्मेकको नाउॉ वतन सभेत रे ख्न)े
भजद्दा .............
उि ववऩऺी बएको उि भजद्दाभा मस न्मावमक समभमतफाट भेया/हाम्रा नाउॉभा जायी बएको म्माद मभमत
................ भा प्राप्त बएकारे सो उजजयी/नारे सका सम्फन्धभा दे हामको व्महोयाको प्रमतउत्तयऩत्र मरई
उऩजस्थत बएको छज /छौं ।
वादीरे दावी गये का ववषमहरुका सम्फन्धभा भेयो/हाम्रो बएको मथाथण व्महोया दे हामका प्रकयणभा खोरेको
छज / छौं ।
क)
ख)
ग)
घ)

उजजयी / नारे स सभथणन वा इन्काय गदणछज/छौं
(प्रमतवादीका कजनै कजया बए सो उल्रे ख गने)

(1)
(2)
(3)
(4) हकदै मा/हदम्माद/ ऺेत्रामधकाय / मस ववषमभा ......... नारे स ऩये को छ आठद व्महोया बए उल्रे ख
गने
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(5) उजजयी अनजसाय हजन ज ऩने होइन ।
दे हामका प्रभाण फजजझऩाउॉ
क)
ख)
ग)

(6) साऺीहरु (ऩजया नाभथय वतन उल्रे ख गने)
(7) दस्तजय रु. .......... सॊ रग्न छ ।
(8) मसभा रे जखएको व्महोया ठीक साॉचो छ झजटा ठहये कानून फभोजजभ सहजॉरा फजझाउॉरा।

प्रमतउत्तय ऩत्रवारको दस्तखत सहीछाऩ

ईमत सम्वत २० ...... भवहना ......... गते .......... योज ....... शजबभ् ।
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अनजसूची १३
म्माद थभाउने ढाॉचा
.................................. न्मावमक समभमतभा चढाएको मनवेदन
................................. वस्ने वषण ........ को ................................ मनवेदक/प्रमतवादी
ववरुद्ध
........................................... फस्ने ............................................. वादी
भजद्दा नॊ . .................. भजद्दा ....................................
भ मनवेदक रु. ................... दस्तजय सॊ रग्न गयी मो मनवेदन गदणछज ।
भेयो

नाउॉभा

जायी

बएको

म्मादमबत्र

..........................

काफज

फावहयको

ऩरयजस्थमत

ऩयी

वा

........................... कायण ऩयी प्रमतउत्तय दाजखरा गनण असभथण बएकोरे ममत............ ठदनको म्माद
थाभी प्रमतउत्तय दताण गनण आदे श गरयऩाउॉ ।
व्महोया साॉचो छ । झजटा ठहये कानून फभोजजभ सहजॉरा फजझाउॉरा ।
मनवेदक
......................

ईमत सम्वत २० ...... भवहना ............ गते ......... योज ........ शजबभ् ।
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अनजसूची १४ (क)
प्रमतउत्तय दताण गनजण ऩूव ण सनाखतको ढाॉचा
......... ममत ऩृष्ठको प्रमतउत्तय भैरे दताण गनण ल्माएको हजॉ । मसभा रे जखएको व्महोया ठीक दजरुस्त
छ

।

पयक

ऩये

कानून

फभोजजभ

सहजरा

फजझाउरा

बनी

सनाखत

.................................................................................
ईमत सम्वत २० ...... भवहना ........ गते ........ योज ......... शजबभ् ।
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सहीछाऩ

गने

प्रमतवादी

अनजसूची नॊ. १४ (ख)
प्रमतउत्तय दताण आदे शको ढाॉचा
ऩृष्ठ ......... को प्रमतउत्तय दताण गयी सम्फजन्धत मभमसर साभेर गयी ऩेश गनजण ।
दस्तखत:
उजजयी प्रशासक
ईमत सम्वत २०........ भवहना ........ गते ......... योज ...... शजबभ् ।
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अनजसूची १५
तारयख थाम्ने मनवेदनको ढाॉचा
.................. न्मावमक समभमतभा चढाएको मनवेदन
.................................. वस्ने वषण .......... को .............. मनवेदक / वादी वा प्रमतवादी
ववरुद्ध
.................... वस्ने ................................................. वादी वा प्रमतवादी
भजद्दा नॊ . ........ भजद्दा ...............
ववषम: ऩवहरो वा दोश्रो ऩटकको ठदन ............ को तारयख थाभी ऩाउॉ
भ मनवेदक रु. ............ दस्तजय सॊ रग्न गयी मो मनवेदन गदणछज ।
मस न्मावमक समभमतफाट तोवक ऩाएको तारयख मभमत .................. भा ............ काफजबन्दा फावहयको
ऩरयजस्थमत ऩयी वा ......................... कायण ऩयी उऩजस्थत हजन असभथण बएकोरे ....... ममत ठदनको
ऩटकको तारयख थाभी ऩाउन आदे श गरयऩाउॉ ।
व्महोया साॉचो छ । झजटा ठहये कानून फभोजजभ सहजॉरा फजझाउरा।
मनवेदक
..................
ईमत सम्वत् २० ..... भवहना .......... गते ........... योज ........... शजबभ्
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