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सूचनाको हक सम्वन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩदपा (३) को देहाम(क) देङ्ञि 
(ड) सम्भभा व्मवङ्ञस्थत एकीकृत सूचनाहरुको स्वत् प्रकाशन 

(२०७८ सार साउन देङ्ञि २०७८ असोज भङ्जहना सम्भ) 

(क) स्थानीम तहको स्वरुऩ्   

               नेऩार सयकाय (भङ्ञन्िऩङ्चयषद्) को २०७१।०१।२५ को ङ्झनणनमानङ्टसाय साङ्जवकका रुम्जाटाय, फनानरङ्ट, 
ओिरढङ्टङ्गा, ज्माङ्झभये, सल्रेयी य अॉधेयी नायामणस्थान सभेतका ६ वटा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरु गाबेय घोषणा बई 
कामानन्वमनभा आएको साङ्जवक ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाभा नेऩार सयकाय (भङ्ञन्िऩङ्चयषद्) फाट ङ्झभङ्झत् 
२०७३।११।०९ भा स्थानीम तह कामानन्वमन सम्वन्धी बएको ङ्झनणनम अनङ्टसाय साङ्जवकका तरङ्टवा, ठूराछाऩ, 

जन्तयिानी, ङ्जवगङ्टटाय य फेङ्झतनी गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरु य फरुणेश्वय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको वाडन नॊ.९ सभेतराई 
गाङ्झब ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरका घोषणा बई कामानन्वमनभा आएको हो । मस नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺद्ऱ स्वरुऩ 
तऩङ्झसर अनङ्टसाय यहेको छ । 

जनसॊखमा् २८३७४                                ऺिेपर् १६७.८८ वगन ङ्जक.ङ्झभ. 
केन्र् साङ्जवक ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको कामानरम          वडा सॊखमा् १२ 
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(ि)   नगयऩाङ्झरकाको केन्रदेिी वडा कामानरम सम्भको दूयी, वडा कामानरम यहेको स्थानको अऺाॊश,देशान्तय य 
सभङ्टरी सतहदेिीको उॉचाइन सम्फन्धी ङ्झफवयण् 

वडा नॊ. 
वडा कामानरम 
यहेको स्थान 

नगयऩाङ्झरकाको केन्रफाट 
दूयी (ङ्जक.ङ्झभ.) 

अऺाॊश देशान्तय 
सभङ्टरी सतहफाट 
उॉचाइन (ङ्झभटय) 
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(ग) नगयऩाङ्झरका भातहतका वडाहरुको नाभाकयण सम्फन्धी् 
 वडा नम्फय १ को नाभ तरङ्टवा यहनाको कायण : 
 

    धेयै ऩङ्जहरे मस ऺेिभा फाङ्जहङ् तोरोवाहरुको शासन ङ्झथमो । ङ्जमनै तोरोवाहरुराई ऩङ्झछ तोराचा बङ्ङ 
थाङ्झरमो । तोरोचा फाङ्जहङ् रुम्दारीहरुको एक ऩाछा हो । मङ्जह तोरोचा शब्द अऩभ्रॊस बएय तरङ्टवा बएको 
बनाई छ । अको प्रसॊग त्मस ताका तरङ्टवा ऩङ्टग्ने ऩाहङ्टनाहरुरे ऩानी कहाॉ छ बनेय सोध्दा तर छ बनेय जवाप 
ङ्छदइन््मो । फाङ्जहङ् याइहरुरे तर वाकङ्ट  छ बन्थे । फाङ्जहङ् बाषाभा वाकङ्ट  बनेको ऩानी हङ्टन्छ । मही आधायभा 
तरवाकङ्ट  शब्द अऩभ्रॊश बई तरङ्टवा बएको बङे्ङ सन्दबन प्रचरनभा यहेको छ । 

 

वडा नम्फय २ को नाभ ठङ्टराछाऩ यहनाको कायण : 
 

     ऩृ् वी नायामण शाहको ऩूवॉ नेऩार एकीकयण सपर बएऩङ्झछ आपूरे ङ्ञजतेका ठाउॉहरु चचॉ िानङ्ट बङे्ङ 

आदेश बएऩङ्झछ सात वटा छाऩहरुको नाभफाट नाभाकयण बएको इङ्झतहास कायहरुको बनाई छ । ती सातवटा 

छाऩहरु क्रभश् आॉगेछाऩ, च ङ्टवानछाऩ, स्मावनछाऩ, ठङ्टराछाऩ, केउङ्चयनीछाऩ, िङ्झनमाछाऩ य वाङ्झनमाछाऩ हङ्टन । ङ्जमनै 

छाऩहरुको आधायभा स्थानीम वङ्टङ्जिजीङ्जवहरुरे ठङ्टराछाऩ नाभाकयण गयेका ङ्झथए । 
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वडा नम्फय ३ को नाभ अधेयी नायामणस्थान यहनाको कायण : 
 

       धेयै ऩङ्जहरे मस ऺेिको भाङ्झथल्रो बागभा घना जॊगर ङ्झथमो । सधैं फादर रागेय अध्मायै हङ्टन््मो । 
त्मसैरे मो बागराई अधेयी बङ्झनमो । मसै ऺेिको अङ्झसनेको फीच बागभा सन ्१९३१ भा स्थानीम ब्मङ्ञि 
इन्रफीय गङ्टरुङ्रे काठभाडौंडाफाट चाय नायामणका भूङ्झतनहरु ल्माएय वडाको फीच बागभा स्थाऩना गये । त्मसऩङ्झछ 
अधेयी य अङ्झसनेको बागराई सॊमोजन गयी अधेयी नायामणस्थान नाभाकयण गङ्चयमो बङे्ङ ऩङ्टयाना अङ्झबरेिहरुभा 
देङ्ञिन्छ । 
 

वडा नम्फय ४ को नाभ रुम्जाटाय यहनाको कायण : 
 

       मस वडाको नाभाकयण सम्फन्धभा धेयै ऩङ्जहरे मस ऺेिभा रुभ याइहरुको शासन ङ्झथमो । नेऩार 
एकीकयण अङ्झबमानभा ऩृ् वी नायाममण शाहका गङ्टरुङ् य याई ऩल्टनरे मस ऺेिभा आक्रभण गये । मस ऺेिभा 
ङ्जवजम प्राद्ऱ गयेऩङ्झछ राभा गङ्टरुङ्हरुको फसोवास शङ्टरु बमो । याइहरुको ऩैङ्झिक थरो बएकोरे रुभ वा रुम्जा 
बङ्झनएको य ङ्झसस्निेोराको ऩूवनभा ठोटनिेोराको ऩङ्ञिभभा प्रामङ्ञव्दऩ झै फनेको बबूाग अङ्ञग्रएय भाङ्झथसम्भ ऩयेको 
हङ्टनारे रुम्जाटाय नाभ यहन गएको हो बङे्ङ बनाई यहेको छ । 
 

वडा नम्फय ५ को नाभ फनानरङ्ट यहनाको कायण : 
 

      मसराई ऩङ्जहरा च ङ्टप्रङ्ट च ङ्टल्हो बनेय ङ्ञचङ्झनन््मो । रुम्जाटायभा गङ्टरुङ्हरुको फसोवास बएऩङ्झछ च ङ्टप्रङ्टको 
ङ्झसभसाय ऺेिभा आरङ्टिेङ्झत तथा बेडाऩारन शङ्टरु गङ्चयमो । उवनय भाटो बएको हङ्टनारे मो ठाउॉको वनभा प्रशस्त 
आरङ्ट पल्न थारेऩङ्झछ च ङ्टप्रङ्ट वनका आरङ्ट बङे्ङ गङ्चयमो । ऩङ्झछ मही शब्द अऩभ्रॊश बएय बेडा ब्मवसामीहरुफाटै मो 
ऺेिको नाभ वनानरङ्ट बएको बङे्ङ प्रसॊग जोसभङ्टनी साङ्जहत्मभा ऩाइन्छ । 
 

वडा नम्फय ६ को नाभ जन्तयिानी यहनाको कायण : 
 

     मो ताभािानी यहेको ऺेि हो । कङ्ट नै सभम घयको छाना छाउन ढङ्टङ्गा िङे्ङ गङ्चयन््मो । ढङ्टङ्गा िानीभा 
जन्तयको आकृङ्झत बएका ढङ्टङ्गाका टङ्टक्राहरु प्रशस्त बेङ्जटन्थे । स्थानीम रुऩभा मस्ता टङ्टक्राहरुराई जन्तयको रुऩभा 
केटाकेटीहरुरे रगाउथे । जन्तय जस्ता ऩत्थयहरुराई शङ्टब भाङ्झनन््मो । मही आधायभा जन्तय य िानी शब्दको 
सॊमोजन बई जन्तयिानी नाभाकयण बएको हो बङे्ङ बनाई यहेको छ । 
 

वडा नम्फय ७ को नाभ ङ्जवगङ्टटाय यहनाको कायण : 
 

 ङ्जकयाॉत शासनकारभा टक (ऩैसा) काटने प्रचरन ङ्झथमो । सो सभमभा महाॉ त्मस्तो टक (ऩैसा) काङ्जटन े
बएकोरे टक्साय बङे्ङ गङ्चयन््मो । ङ्जवगङ्ट नाभका ब्मङ्ञिरे त्मस ऺेिको सङ्टयऺा गदनथे । मही टक्सायको तल्रो 
सभथय बागभा आवादी फाक्रो हङ्टन थारेऩङ्झछ कारान्तयभा मसको नाभ ङ्जवगङ्टटाय बङ्झनएको हो बङे्ङ बनाई यहेको छ 
। 
 

वडा नम्फय ८ को नाभ सल्रेयी यहनाको कायण : 
 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतारे बङ्चयएको मस स्थानभा ङ्झसङ्झसनय ङ्ञचसो हावा चङ्झरयहन,े भनोयभ हावाऩानी देिेय ऩूवॉ नेऩार 
एकीकयणका पौजी कभाडौंडय याभकृष्ण कङ्टॉ वयरे रगरगे ऺेिको बबूागराई सल्रेयी नाभाकयण गयेका ङ्झथए बङे्ङ 
बनाई चाल्सन भोदगङ्टररे The Gurkha Conquests बङे्ङ ऩङ्टस्तकभा उल्रेि गयेका छन ्।  
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वडा नम्फय ९ को नाभ ज्माङ्झभये यहनाको कायण : 
 

       ङ्जकयाॉतकारीन सभमभा वल्रो ङ्जकयाॉत ऺेि हेने ज्माभे नाभ गयेका ङ्जकयाॉत प्रशासक ङ्झथए । भोरङ्टङ् 
आसऩासको ऺेिभा ज्माभेरे वल्रो ङ्जकयाॉतको ङ्जकऩट प्रथा अन्तयगतको कय उठाउने काभ गथे बङे्ङ कङ्ट या 
इङ्झतहासकाय ङ्झिमसननको Gurkhas बङे्ङ ऩङ्टस्तकको ऩेज नॊ.९६ भा ज्माभेय यैंकय शब्दको प्रशस्त रुऩभा प्रमोग 
बएको हङ्टनारे ऩङ्झछ वस्ती ङ्जवस्ताय शङ्टरु बएऩङ्झछ नेऩारी बाषाभा ज्माभे य यैंकय शब्दको मोगफाट नै ज्माङ्झभये 
फनेको बङे्ङ बनाई यहेको छ ।  
 

 वडा नम्फय १० को नाभ फेङ्झतनी यहनाको कायण : 
 

      हारको फेङ्झतनी ऺेि कङ्ट नै सभम वल्रो ङ्जकयाॉत अन्तगनत शाङ्झसत ङ्झथमो । फेङ्झत नाभ गयेका ब्मङ्ञिरे मस 
ऺेिको प्रशासन हेने गदनथे । महाॉ ब्वासो फास फस्ने एउटा ओडाय ङ्झथमो, त्मस स्थानभा जनघनत्व फढदै जाॉदा 
फेती, ब्वाॉसो, फेतघायी शब्दफाट बाङ्जषक सङ्टधाय बई मस स्थानको नाभ फेङ्झतनी यहन गएको बङे्ङ बनाई टेङ्झनमर 
याइटको History of Nepal बङे्ङ ऩङ्टस्तकको ऩेज नॊ.२७ भा उल्रेि छ ।   

 
 

वडा नम्फय ११ को नाभ ओिरढङ्टङ्गा यहनाको कायण : 
 

       ङ्जकम्वदन्ती अनङ्टसाय भहाबायतको ऩाि ङ्झबभसेनरे महाॉको ढङ्टङ्गाराई ओिर फनाई धान कङ्ट टेय िाएकोरे 
मसराई प्राङ्ञचन कारदेिी नै ओिरढङ्टङ्गा बङ्झनएको जनश्रङ्टती छ । अको प्रसॊगभा भल्रकारीन याज्म ङ्जवस्तायको 
क्रभभा रक्ष्भी नयङ्झसॊह भल्ररे आफ्ना काजी ङ्झबभ भल्रको नेततृ्वभा महाॉ ऩठाएको सेनारे िानको राङ्झग नङ्ञजकै 
गाउॉफाट ल्माएको धान महाॉकै ठङ्टरो ढङ्टङ्गाभा कङ्ट टेय िाएकोरे मस ठाउॉको नाभ ओिरढङ्टङ्गा यहेको हो बङे्ङ 
रोकोङ्ञि यहेको छ । 
 

वडा नम्फय १२ को नाभ ओिरढङ्टङ्गा यहनाको कायण : 
 

         ङ्जकम्वदन्ती अनङ्टसाय भहाबायतको ऩाि ङ्झबभसेनरे महाॉको ढङ्टङ्गाराई ओिर फनाई धान कङ्ट टेय िाएकोरे 
मसराई प्राङ्ञचन कारदेिी नै ओिरढङ्टङ्गा बङ्झनएको जनश्रङ्टती छ । अको प्रसॊगभा भल्रकारीन याज्म ङ्जवस्तायको 
क्रभभा रक्ष्भीनय ङ्झसॊह भल्ररे आफ्ना काजी ङ्झबभ भल्रको नेततृ्वभा महाॉ ऩठाएको सेनारे िानको राङ्झग नङ्ञजकै 
गाउॉफाट ल्माएको धान महाॉकै ठङ्टरो ढङ्टङ्गाभा कङ्ट टेय िाएकोरे मस ठाउॉको नाभ ओिरढङ्टङ्गा यहेको हो बङे्ङ 
रोकोङ्ञि यहेको छ । 

 

 (घ) स्थानीम तहको प्रकृङ्झत् 

 नेऩारको सॊङ्जवधान को धाया २१४ को उऩधाया (१) रे सॊङ्जवधान य सॊघीम कानूनको अधीनभा यही 
स्थानीम तहको कामनकाङ्चयणी अङ्झधकाय नगय कामनऩाङ्झरकाभा ङ्झनङ्जहत यहने, धाया २१७ रे कानून फभोङ्ञजभ आफ्नो 
अङ्झधकायऺेि ङ्झबिका ङ्जववाद ङ्झनरुऩण गनन नगयऩाङ्झरकाको उऩप्रभङ्टिको सॊमोजकत्वभा तीन सदस्मीम न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत यहन,े धाया २२१ को उऩधाया (१) रे सॊङ्जवधानको अङ्झधनभा यही स्थानीम तहको व्मवस्थाङ्जऩकीम अङ्झधकाय 
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नगय सबाभा ङ्झनङ्जहत यहने य उऩधाया (२) रे नगय सबाको व्मवस्थाङ्जऩकीम अङ्झधकाय अनङ्टसूची–८ य ९ भा 
व्मवस्था गयेको छ । 

            त्मसैगयी “स्थानीम नतेतृ्वको ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩिङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थनीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, 
कामनकाङ्चयणी य न्माङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनन स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने सम्वन्धभा आवश्मक 
व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको व्मवस्थाङ्जऩका 
सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ।” बङे्ङ व्महोया स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाको तेस्रो 
अनङ्टच्छेदभा उल्रेि छ । 

जस अनङ्टसाय मो नगयकामनऩाङ्झरका नेऩारको सॊङ्जवधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को अधीनभा यही 
ङ्जवधाङ्जमकी, कामनकाङ्चयणी य न्माङ्जमक अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ स्थानीम तह (सयकाय) हो । 

(ङ) नगयऩाङ्झरकाको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय् 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को(उऩदपा (१)) 
सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–८ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको एकर अङ्झधकायहरु कामानन्वमन गने व्मवस्था यहेको । 

उऩदपा (२) 

उऩदपा (१) को सवनभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी नगयऩाङ्झरकाको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टने व्मवस्था यहेको ।  

क. नगय प्रहयी सम्वन्धी 
ि. सहकायी सॊस्था सम्वन्धी 
ग. स्थानीम एप.एभ. सञ्चारन सम्वन्धी 
घ. स्थानीम कय, सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय सम्वन्धी  

ङ. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी  

च. स्थानीम त्माङ्क य अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
छ. स्थानीम स्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्वन्धी  

ज. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सम्वन्धी  

झ. आधायबतू स्वास््म तथा सयसपाई सम्वन्धी  

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन,वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्वन्धी 
ट. स्थानीम सडक, िाभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॊचाई सम्वन्धी  

ठ.  नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
ड. स्थानीम अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
ढ. जग्गाधनी दतान प्रभाणऩूजान ङ्झफतयण सम्वन्धी 
ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास््म, सहकायी सम्वन्धी 
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त. ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
थ. फेयोजगायको त्माङ्क सॊङ्करन 

द. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्िण 

ध. िानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, फैकङ्ञल्ऩक उजान 
न.  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

ऩ. जराधाय,वन्मजन्तङ्ट,िानी तथा िङ्झनज ऩदाथनको सॊयऺण 

प. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊयऺण य ङ्जवकास 

उऩदपा (३) 

नगयऩाङ्झरकारे सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सहकामनभा प्रमोग गने सझा अङ्झधकाय सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–९ भा उल्रेि 
बए फभोङ्ञजभ हङ्टने । 

उऩदपा (४) 

उऩदपा (३) को सवनभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी देहामको ङ्जवषमभा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा 
यही नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टन े: 

क. िेरकूद य ऩिऩङ्झिका 
ि. स्वास््म 

ग. ङ्जवद्यङ्टत िानेऩानी तथा ङ्झसॊचाई जस्ता सेवाहरु सम्वन्धी, 
घ. सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय य दडौंड जयीवाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राद्ऱ योमल्टी, ऩमनटन शङ्टल्क सम्वन्धी 
ङ. वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चया च ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमानवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्वन्धी 
च.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयवी ङ्झनवायण सम्वन्धी 
छ. व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भतृ्मू य त्माॊङ्क सम्वन्धी  

ज. स्थानीम स्तयभा ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊङ्िहारम सॊयऺण, सम्विनन य ऩङ्टन् ङ्झनभानण सम्वन्धी 
झ. सङ्टकङ्ट म्वासी व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
ञ.  प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राद्ऱ योमल्टी सम्वन्धी 
ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत सम्वन्धी 

(५) उऩदपा (१) य (३) भा उङ्ञल्रङ्ञित अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकाको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टन े: 

क. बङू्झभ व्मवस्थाऩन 

ि. सञ्चाय सेवा 
ग. मातमात सेवा 
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(च)  वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय् 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १२(१) फभोङ्ञजभ वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य 
अङ्झधकाय कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टने ।उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामनऩाङ्झरकारे वडा सङ्झभङ्झतको काभ, 

कतनव्म य अङ्झधकाय तोक्दा कम्तीभा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टन ेगयी तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

क. वडाङ्झबिका मोजना तजङ्टनभा, कामानन्वमन तथा अनङ्टगभन्  

(१) सहबागीताभूरक मोजना तजङ्टनभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टनभा प्रङ्जक्रमा    

 अवरम्वन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सॊङ्करन, प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने, 

(२) टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा वडाङ्झबि सञ्चारन हङ्टने मोजनाहरुका राङ्झग उऩबोिा   

 सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन गने, 

(३) वडाङ्झबि मोजना तथा बौङ्झतक ऩूवानधायको सॊयऺण, भभनत सम्बाय, येिदेि तथा व्मवस्थाऩन गने, 

 ि. त्माॊङ्क अद्यावङ्झधक तथा सॊयऺण : 

(१) ङ्झनजी घय ऩङ्चयवायको रगत याख्न,े 

(२) ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभनक भहत्वका सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक, सावनजङ्झनक तथा   

  साभङ्टदाङ्जमक बवन, सावनजङ्झनक ऐरानी ऩङ्झतन, जग्गाको रगत याख्न ेतथा सॊयऺण गने, 

(३) िङ्टल्राऺेि, चोक, घाट, ऩाटीऩौवा, सत्तर, धभनशारा, धाङ्झभनक तथा साॉस्कृङ्झतक स्थर, डाॉडाऩािा, चयनऺेि,   

ऩानीको भूर, ऩोियी, तराउ, इनाय, कङ्ट वा, धाया, ढङ्टङ्गेधाया, गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा, कङ्ट रो, नहय, 

ऩानीघट्ट, ङ्झभरको त्माॊङ्क य सूचना सङ्जहतको वडाको ऩाश्र्वङ्ञचि तमाय तथा अध्मावङ्झधक गने, 

ग. ङ्जवकास कामन 

१. फार उद्यानको व्मवस्था गने, 

२. अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामनक्रभ, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्झफकास केन्र सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
गने, 

३. ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र, फार क्रव तथा फारक्र तथा फार सञ्जारको सञ्चारन 
य व्मवस्थाऩन गने, 

४. वडा तहको स्वास््म सॊस्था तथा सेवाको व्मवस्थाऩन गने, 

५. िोऩ सेवा कामनक्रभको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम गने, 

६. ऩोषण कामनक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने, 

७. वडा तहभा स्वास््म जनचेतना ङ्जवकास तथा स्वास््म सूचना कामनक्रभको सञ्चारन गने, 

८. शहयी तथा िाभीण स्वास््म स्वास््म ङ्ञल्कङ्झनकको सञ्चारन गने, गयाउने, 
९. सावनजङ्झनक शौचारम, स्नान गहृ तथा प्रङ्झतऺारमको ङ्झनभानण य व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 



8 
 

१०. वडा स्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धायाको प्रवन्ध, कङ्ट वा, इनाय तथा ऩोियीको ङ्झनभानण, सॊयऺण य गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 
गने, 

११. घयफाट ङ्झनकास हङ्टने पोहयभैराको सङ्करन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरुको सयसपाई, ढर ङ्झनकास, 

भयेका जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही ऩानीको ङ्झनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने, गयाउने, 
१२. कृङ्जष तथा परपूर नसनयीको स्थाऩना, सभन्वम य प्रविनन तथा वडा स्तयीम अगङ्टवा कृषक तारीभको 

अङ्झबभूिीकयण गने, 

१३. कृङ्जष फीउ ङ्जवजन, भर तथा औषङ्झधको भाग सङ्करन गने, 

१४. कृङ्जषभा राग्ने योगहरुको ङ्झफवयण सङ्करन गने, 

१५. ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन गने, 

१६. वडाङ्झबिको चयण ऺेि सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने, 

१७. स्थानीम सभङ्टदामका चाडऩवन, बाषा सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकासको राङ्झग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक तथा 
साॉस्कृङ्झतक कामनक्रभ गने गयाउन,े 

१८. स्थानीम भौङ्झरकता झङ्ञल्कने साॉस्कृङ्झतक ङ्चयङ्झतङ्चयवाजराई सॊयऺण तथा प्रविनन गने, 

१९. वडाङ्झबि िेरकूद ऩूवानधायको ङ्जवकास गने, 

२०. अन्तय ङ्जवद्यारम तथा क्रव भापन त िेरकूद कामनक्रभको सञ्चारन गने गयाउन,े 

२१. वडा ऺेिङ्झबिको फाटोघाटो चारङ्ट अवस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने, 

२२. वडा ङ्झबिका सडक अङ्झधकाय ऺेिभा अवयोध य अङ्झतक्रभण गनन नङ्छदन,े 

२३. फाटोघाटोभा फाढी ऩङ्जहयो, हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट उत्ऩङ्ङ अवयोध हटाउन,े 

२४. घयेरङ्ट उद्योगको रगत सॊकरन तथा सॊबाव्मता ऩङ्जहचान गने, 

२५. वडाङ्झबि घयेरङ्ट उद्योगको प्रविनन गने, 

२६. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञिगत घटना दतान, अद्यावङ्झधक तथा सोको अङ्झबरेि सङ्करन तथा सॊयऺण गने, 

२७. व्मङ्ञिगत घटना दतान सम्वन्धी जनचेतना कामनक्रभ सञ्चारन गने,  

२८. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण तथा अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक गने, 

२९. वडाराई फारभैिी फनाउन,े 

३०. वडाङ्झबि आङ्झथनक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, 

ज्मेष्ठनागङ्चयक, अल्ऩसॊखमक, ङ्झसभान्तकृत सभङ्टदामको अङ्झबरेि यािी साभाङ्ञजक य आङ्झथनक उत्थान सम्वन्धी 
काभ गने, 

३१. ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदाम वीच साभाङ्ञजक सद्भाव य सौहादनता कामभ गने, 

३२. फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैंङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, छाउऩडी, कभरयी प्रथा, 
फारश्रभ, भानव फेचङ्जविन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट ङ्चयङ्झत य अन्धङ्जवश्वासको अन्त्म गने, गयाउने । 
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३३. प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही भारऩोत तथा बङू्झभ कय, व्मवसाम कय, फहार कय, ङ्जवऻाऩन कय, स्शङ्टल्क 
ऩाङ्जकन ङ्ग, नमाॉ व्मवसाम दतान, ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय, सवायी साधन कय, भनोयञ्जन कयको रेिाजोिा य सङ्करन गयी 
सम्वङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन सङ्जहत फङ्टझाउन,े 

३४. अशि ङ्झफयाभी बएको वेवाङ्चयस वा असहाम व्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अश्ऩतार वा स्वास््म केन्रभा ऩङ्टमानइन 
औषधोऩचाय गयाउन,े 

३५. असहाम वा फेवाङ्चयस व्मङ्ञिको भतृ्मू बएभा ङ्झनजको दाह सॊस्कायको व्मवस्था ङ्झभराउने, 
३६. सडक फारफाङ्झरकाको उिाय य ऩङ्टनस्र्थाऩनाको राङ्झग रगत सङ्करन गने, 

३७. वडाङ्झबिको साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रविनन गने, 

३८. वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेि ङ्झफस्ताय गने, गयाउन,े 

३९. वडाराई वातावयणभैिी फनाउन,े 

४०. प्राङ्गङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ङ्जवद्याथॉ बनान, ऩूणन िोऩ, िङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि सयसपाई, वातावयणभैिी तथा 
फारभैिी शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्भक कामनहरु, गने गयाउन,े 

४१. वडाङ्झबि घयवास ऩमनटन (होभ स्टे) कामनक्रभ प्रवद्र्धन गने । 

घ. ङ्झनमभन कामन्  

१. वडाङ्झबि सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुका कामनको अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनमभन गने, 

२. ङ्झसकभॉ, डकभॉराई बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभानण सम्वन्धी तारीभ ङ्छदन,े 

३. िाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथन तथा उऩबोग्म साभािीको गङ्टणस्तय य भूल्मसूची अनङ्टगभन 
गयी उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺणगने, 

४. वडाङ्झबिका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्र्धन गयी रगत याख्न,े 

५. हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
६. ङ्जवद्यङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्िणभा सहमोग गने, 

 

छ. ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने कामन्  
 

१. नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

२. नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३. फहार कयको रेिाजोिा ङ्झसपाङ्चयस, 

४. फन्द घय तथा कोठा िोल्न योहवयभा फस्ने , 

५. भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस, 

६. घय जग्गा कयको रेिाजोिा ङ्झसपाङ्चयस, 

७. जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, 

८. व्माऩाय व्मवसाम वन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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९. ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने, 

१०. ङ्झन्शङ्टल्क वा सशङ्टल्क स्वास््म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

११. वडाफाट जायी हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा अन्म कागजराई अॊिजेी बाषाभा सभेत ङ्झसपङ्चयस तथा प्राभाङ्ञणत गने,  

१२. घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने, 

१३. व्मङ्ञिगत ङ्झफवयण प्रभाङ्ञणत गने, 

१४. जग्गाधनी दतान प्रभाणऩूजानभा  घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१५. कङ्ट नै व्मङ्ञिको नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक–पयक ऩयेको बए सो व्मङ्ञि एकै हो बङे्ङ ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१६. नाभ, थय जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१७. जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩूजान हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१८. ङ्जकत्ताकाट गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१९. सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२०. जीङ्जवतसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

२१. भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

२२. जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२३. हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने, 

२४. नाभसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२५. जग्गाको हक सम्वन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२६. उद्योग ठाउॉसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२७. आधायबतू ङ्जवद्यारम िोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२८. जग्गा भूल्माॊङ्कन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

२९. ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३०. अशि असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३१. वैवाङ्जहक अॊङ्गीकृत ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३२. आङ्झथनक अवस्था कभजोय वा सम्ऩङ्ङ यहेको सम्वन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३३. ङ्जवद्यारम ठाउॉसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३४. धाया तथा ङ्जवद्यङ्टत जडानको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

३५. प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ अन्म ङ्झसपाङ्चयस वा प्रभाङ्ञणत गने । 
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    (ज) ङ्झसङ्जिचयण नगय कामनऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको नाभावरी य सम्ऩकन  नम्फय : 

क्र .स.  नाभथय ऩद सम्ऩकन  नॊ. 
१ भोहन कङ्ट भाय शे्रष्ठ नगय प्रभङ्टि  ९८५२८७२१०१ 

२ इच्छा कङ्ट भायी गङ्टरुङ नगय उऩप्रभङ्टि   ९८४२८५८१९९ 

३ केदायवावङ्ट वस्नते                                                                                                                                                                                                                                        वडा अध्मऺ वडा नॊ. १ ९८६२६०५१८८ 

४ कृष्ण फहादङ्टय काकी वडा अध्मऺ वडा नॊ. २ ९८५२८४०१९८ 

५ यहयभान याइन वडा अध्मऺ वडा नॊ. ३ ९८४०७७११५७ 

६ यत्न फहादङ्टय गङ्टरुङ वडा अध्मऺ वडा नॊ. ४ ९८४२९७३७१८ 

७ कङ्ट र प्रसाद दाहार वडा अध्मऺ वडा नॊ. ५ ९८४२९२९०१९ 

८ भदन फहादङ्टय भगय वडा अध्मऺ वडा नॊ. ६ ९८६९८१९९०७ 

९ फभ फहादङ्टय याइन वडा अध्मऺ वडा नॊ. ७ ९८४१५३८४४६ 

१० हेभ फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ वडा नॊ.८ ९८४२९७११७९ 

  ११ दान फहादङ्टय वाङ्झनमाॉ वडा अध्मऺ वडा नॊ. ९ ९८६३८४३३५० 

१२ दाभोदय धभरा वडा अध्मऺ वडा नॊ. १० ९८६३७४५७४४ 

१३ ङ्जवनोद कङ्ट भाय के .सी.  वडा अध्मऺ वडा नॊ. ११ ९८५१०९११०० 

१४ ङ्जवनोद कङ्ट भाय शे्रष्ठ वडा अध्मऺ वडा नॊ. १२ ९८४२८८५१२१ 

१५ ङ्झधयाज ठटार कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८४२९९०४१८ 

१६ याधा ङ्झनयौरा कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८६८६८५५११ 

१७ वारासयी याइन कामनऩाङ्झरका सदस्म ९७४५१५४३८५ 

१८ डोल्भा शेऩान कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८२७७५५७९९ 

१९ शङ्झभनरा कटवार कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८६७८१३७३८ 

२० अङ्झनता गङ्टरुङ कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८६२६११७५२ 

२१ भैत फहादङ्टय ङ्जव .क.  कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८६२६२८९२३ 

२२ ऩशङ्टऩङ्झत गङ्टरुङ कामनऩाङ्झरका सदस्म ९८४२८०३६६५ 
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(झ) नगय कामनऩाङ्झरका य वडा कामानरमको स्वीकृत दयवन्दी तथा ऩदऩूङ्झतनको ङ्झफवयण 

१) नगय कामनऩाङ्झरकातपन ् 

स्वीकृत दयवन्दी ऩदऩूङ्झतनको अवस्था 

सम्ऩकन  नम्फय भङ्टखम ङ्ञजम्भेवायी कैफियत शािा/उऩशािा
/इकाई 

ऩदनाभ तह 
ऩद 

सॊखमा 
ङ्झनजाभती/स्थानीम 

तह स्थामी 

साङ्जवक स्थानीम ङ्झनकाम 

सेवा कयाय अन्म ङ्चयि 

स्थामी अस्थामी 

प्रभङ्टि 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

दशा १ 
या.ऩ.ङ्जि. 
प्रवीण कोइयारा 

  

      ० ९८52823111 प्रभङ्टि 

  

प्रशासन, मोजना 
तथा अनङ्टगभन 

शािा 
अङ्झधकृत  

सातौ/
आठा 

१ 
अङ्झधकृत साता 
नइन्रयाज याई 

  

      ० ९८52823333 
प्रशासन, मोजना 
तथा अनङ्टगभन 

  

प्रशासन 
उऩशािा 

 
 
 
 
 
 

सहामक  ऩाॉचौ १ 

अङ्झधकृत छैठा 
ङ्छदङ्झरऩ कङ्ट भाय 
भगय   

      ० ९८४४३९९८०४ प्रशासन 

  

सहामक  चौथो १ 

  

सहामक चौथो 
याजेन्र कङ्ट भाय 
ििी   

    ० ९८४२९८१२७० 
बडौंडाय 

व्मवस्थाऩन 
  

            

हे.स.चा. 
तेङ्ञञ्ज शेऩान   

० ९८६२९१६६८७ दभकर, ङ्जिऩय  
  

            

हे.स.चा.  

भहेश भगय   
० ९८६६४४६५६६ 

व्माक होइ 

रोडय य योरय   

            

ह.स.चा.  

टेक प्रसाद 
अङ्झधकाङ्चय   

० ९८५२८४०४०२ 
चाय ऩाङ्ि े
हल्का सवायी 

  

            

हे.स.चा. 
अङ्ञश्वन ङ्ञघङ्झभये 

  

० ९८४२९३९६६७ 

चाय ऩाङ्ि े 

हेङ्झब/हल्का 
सवायी  य ङ्जिऩय   

      

ह.स.चा. 
ङ्जवनोद कटवार 

  

० 9860729881 
चाय ऩाङ्ि े 

हल्का सवायी   
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का.स.श्री 
केसयी ङ्जव.क. 

  

० ९८६१७०१२९५ 

कामानरम 
सयसपाई तथा 
ङ्ञचमा ऩानी 
व्मवस्थाऩन   

 

            

का.स.गीता 
फस्नेत 
(िडका) 

 ० ९८४२९३९७१६ कामानरम 
सयसपाई तथा 
दतान चरानी 

  

            

स्वीऩय िङ्टन्ते 
दभाई  

 ० ९८४२९९३५७७ सावनजङ्झनक 
स्थार सयसपाई 
तथा पोहय 
सॊकरन 

  

याजश्व उऩशािा सहामक  ऩाॉचौ १  सहामक ऩाॉचौ 
ङ्ञशवयाज 
प्रधान 

   ० ९८४२९६७४०२ कय प्रशासन 
सम्फन्धी  

 

    

स.भ.ङ्जव.ङ्झन.स
हामक चौथो 
जेनङ्ट ब ङ्टजेर 

   ० ९८४९१२८३४४ याजश्व उऩशािा  

का.स.    

हङ्चय फहादङ्टय 
शे्रष्ठ 

   ० ९८४२८५७८०७ कामानरम 
सयसपाई य 
शािागत 
काभभा सहमोग 

 

का.स.      

भदन ताभाङ  ० ९८४९३८२२६६ 

मोजना तथा 
अनङ्टगभन 
उऩशािा 

सहामक  ऩाॉचौ १  सहामक ऩाॉचौ 
टकेन्रयाज 
के.सी. 

   ० ९८६२६०९२१२ भन्िारम काज  

    

सहामक चौथो 
गोऩार 
कटवार 

   ० ९८६२८१५९५१ 

ऩूवानधाय ङ्जवकास 
तथा वातावयण 
व्मवस्थाऩन 

शािा 

ङ्झस.ङ्झड.ई. नवा/द
शा 

१  ङ्चयि     १  सडक तथा 
अन्म 
ऩूवानधायहरु 
व्मवस्थाऩन 
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सम्वन्धी 

सडक तथा 
अन्म ऩूवानधाय 
ङ्जवकास शािा 

इङ्ञञ्जङ्झनमय  सातौ/
आठा 

१ इङ्ञञ्जङ्झनमय छैठा  
(प्रा.) अशोक 
वाग्रे 

    ० ९८४३३१२७४८ सबे, ङ्झडजाइन, 

र.इ.अनङ्टगभन य 
घय नक्सा ऩास 
सम्फन्धी काभ 

 

अङ्झभन चौथो १ ङ्छदऩेन्र न्मौऩाने      ० ९८४८२६२६२२ 

वातावयण 
सयसपाई तथा 

ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन 
उऩशािा 

सहामक  ऩाॉचा १  ङ्चयि     १  वातावयण, 

सयसपाई तथा 
ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन 
सम्वन्धी 

 

स्वास््म तथा 
साभाङ्ञजक 

ङ्जवकास शािा 

जनस्वास््म 
अङ्झधकृत 

सातौ/
आठा 

१ जनस्वास््म 
अङ्झधकृत ऩवन 
कङ्ट भाय राभा 

    ० ९८४२८४१९४७ स्वास््म सेवा 
प्रवाहका राङ्झग 
सभन्वम तथा 
व्मवस्थाऩन 

 

हेल्थ अङ्झसस्टेन्ट  ऩाॉचौ/छै
ठा 

१  ज.स्वा.ङ्झन.छैठा 
आइत फहादङ्टय 
याई 

    ० ९८५२८४०९०९ 

ऩ.हे.न. ऩाॉचौ/छै
ठा 

१ ङ्झस.अ.न.ङ्झभ.ङ्झन. 
छैठौँ हङ्चयभामा 
शे्रष्ठ 

    ० ९८४२९२८६७३ 

का.स.  १    सङ्टजन ओझा  ० ९८६१०२७९६१ 

का.स.  १    सयस्वती 
ताभाङ 

 ० ९८१५७२२३७१ 

साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा तथा 
ऩङ्ञञ्जकयण 
उऩशािा 

सहामक  ऩाॉचौ १    कम्प्मूटय 
अऩयेटय ऩदभ 
ऩङ्चयमाय 

 ० ९८५२८४०८११ साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा कामनक्रभ 
सञ्चारन 
कामनङ्जवङ्झध, 

२०७५ 
फभोङ्ञजभका 
काभहरु 
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ऩङ्ञञ्जकयण सेवा 
इकाई 

MIS अऩयेटय  १    ताया याई  ० ९८६२८०५९२५ व्मङ्ञिगत घटना दतान य 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामनक्रभ 

राई अनराइन प्रणारीफाट 
दतान गनन सहमोग गने  

ङ्जपल्ड सहामक  १    यञ्जङ्ट ङ्ञघङ्झभये  ० ९८४२९९०३१५ 

ङ्जपल्ड सहामक  १    ङ्जवन्दा ताभाङ्  ० ९८६९३३२५५७ 

भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका 
तथा सभाज 
कल्माण 
उऩशािा 

भङ्जहरा ङ्जवकास 
ङ्झनयीऺक 

ऩाॉचा १ अङ्झधकृत छैंठा 
सङ्चयता ताभाङ् 

    ० ९८४२९४०६०७ फारफाङ्झरका, अऩाङ्ग 
य ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
सम्फन्धी 

 

स.भ. ङ्जव. 
ङ्झनयीऺक  

 १ स.भ.ङ्जव.ङ्झन.सहामक 
चौथो कल्ऩना 
आचामन  

    ० ९८४२९०५१२० 

कानून इकाई अङ्झधकृत  छैठा  १ कानूनी 
सल्राहाकाय  

उभेश काकी 

    ० ९८६२८०८२९० स्थानीम कानूनहरु ङ्झनभानण य 
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामन 
सम्ऩादनभा सहमोग 

ङ्ञशऺा, मङ्टवा तथा 
िेरकूद शािा 

अङ्झधकृत  नवा/द
शा 

१  ङ्चयि     १  भा.ङ्जव.तह सम्भको ङ्ञशऺा 
व्मवस्थऩन ,अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन 

अङ्झधकृत  सातौ/
आठा 

१   ङ्चयि     १  

प्रा.स. ऩाॉचा १  भदन ऩाडौंडे      ० ९८६२९१२६५९ 

आङ्झथनक ङ्जवकास, 

उद्योग तथा 
व्मवसाम 
प्रवद्र्धन 
उऩशािा 

अङ्झधकृत  छैठा  १  ङ्चयि     १  उद्योग तथा 
व्मवसाम प्रवद्र्धन 
सम्वन्धी सफै काभ 

 

कृङ्जष ङ्जवकास 
इकाई 

सहामक  छैठा १ प्रा.स.सहामक 
ऩाॉचौ ङ्झबभ 
फहादङ्टय दजॉ 

    ० ९८५११६३३८० कृङ्जष सेवा सम्वन्धी 
सफै काभ 

 

सहामक  चौथो १ ना.प्रा.स.सहामक 
चौथो फी येन्र 
ताभाङ् 

    ० ९८५२०६११०३ 

ऩशङ्ट ङ्जवकास 
इकाई 

अङ्झधकृत छैंठा १ अङ्झधकृत छैठा 
कृष्ण फहादङ्टय 
काकी  

    ० ९८४२९८१८५४ ऩशङ्ट सेवा सम्फन्धी 
सफै काभ 
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सहामक  चौथो १ ना.ऩ.स्वा.(प्रा.) 
सहामक चौथो 
ङ्जहया ऩङ्चयमाय 

    ० ९८४९५०१५६३ 

सहामक  चौथो १ ना.ऩ.स्वा.(प्रा.) 
सहामक चौथो 
प्रङ्झभत भगय 

    ० ९८६२८५४५७१ 

कामानरम 
सहमोगी 

 १    नयेन्र कङ्ट भाय 
मादव 

 ० ९८६२९५५६९५ 

आङ्झथनक प्रशासन 
शािा 

रेिा अङ्झधकृत  सातौ/
आठा 

१ अङ्झधकृत साता 
नयेश कटवार 

    ० ९८५२८४१११२ आङ्झथनक प्रशासन 
सम्फन्धी सफै काभ 

 

रेिाऩार ऩाॉचा १  सहामक ऩाॉचौ     
(रेिा) सङ्टङ्ञशर 
शे्रष्ठ 

   ० ९८४२८५८२८२ 

सह रेिाऩार  चौथो १ ङ्चयि     १  

का.स.  १  याजन कङ्ट भाय 
दाहार 

   ० ९८६०६१५०१० 

आन्तङ्चयक रेिा 
ऩयीऺण इकाई 

आरेऩ सहामक  ऩाॉचौ  १ ङ्चयि      १  आन्तङ्चयक रेिा 
ऩयीऺण सम्फन्धी 
काभ 

 

योजगाय सेवा 
केन्र 

 

  १    सॊमोजक 
रक्ष्भण 
ऩयाजङ्टरी 

 ० ९८६२८०५०७५ योजगाय सेवा 
सम्फन्धी 

 

      प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक इश्वय 
ऩोियेर 

 0 ९८६९१८५९५६ 

२) वडा कामानरमतपन ् 

वडा न++Þ 

स्वीकृत दयवन्दी ऩदऩूङ्झतनको अवस्था 
सम्ऩकन  नम्फय ङ्ञजम्भेवायी कैङ्जपमत 

ऩद नाभ तह 
ऩद 

सॊखमा  

साङ्जवक स्थानीम ङ्झनकाम 
सेवा  कयाय अन्म ङ्चयि 

स्थामी अस्थामी 
१ सहामक(प्र.) चौथो १ अन्जङ्ट कटवार     ० ९८४२९२८५६८ वडा सङ्ञचव 
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सहामक (प्रा.) ऩाॉचा १ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
सङ्टवास पङ्ट मार 

    ० ९८६२६१०९६७ सहामक (प्रा.) 

 कामानरम सहमोगी  १    ऩूणन फहादङ्टय शे्रष्ठ  ०  कामानरम सहमोगी 
  

२ सहामक (प्र.) ऩाॉचौ १ अन्जङ्ट कटवार     ० ९८४२९२८५६८ वडा सङ्ञचव 
  

 सहामक (प्रा.)  चौथो १ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
प्रकाश दाहार 

    ० ९८६५४५३७५१  
  

कामानरम सहमोगी  १  दोस्रा फहादङ्टय काकी    ०   हार नऩा. 
काज  

३ 
 

 

सहामक (प्र.) चौथो १ सहामक चौथो 
सङ्टष्भा रङ्टइटेर  

    ० ९८४२९८७३६७ वडा सङ्ञचव  

 

सहामक (प्रा.) चौथो १ सव इङ्ञञ्जङ्झनमय कयण ङ्झसॊह 
भहय 

    ० ९८४९३८७१६८  

कामानरम सहमोगी  १    ऋङ्जषयाभ ओझा  ० ९८४२९४०७३०   

कामानरम सहमोगी  १     गीता ििी  ०    

४ सहामक (प्र.) चौथो १  वडा सङ्ञचव सहामक 
चौथो (प्र.) चोरेन्र 
िङ्झतवडा  

   ० ९८४२८९५५५९ वडा सङ्ञचव  

सहामक (प्रा.) ऩाॉचौ १    ङ्जटका प्र.दाहार  ० 9842931165   

कामानरम सहमोगी  १     गोभा कटवार  ० ९८६२८५१४७७   

५ सहामक (प्र.) चौथो १  वडा सङ्ञचव  
सहामक चौथो      
(प्र.) कृष्ण प्रसाद 
दाहार 

   ० ९८६२८१५५१३ वडा सङ्ञचव  

सहामक (प्रा.) चौथो १    ऻान फहादङ्टय याइन  ० 9860447984   

कामानरम सहमोगी  १     ङ्चयता दाहार  ० ९८४२८५९९५३   

६ सहामक (प्र.) चौथो १ गोऩार फहादङ्टय कटवार      ० ९८६२८१५९५१ वडा सङ्ञचव   

सहामक (प्रा.) चौथो  अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
सङ्जवन याई 

     ९८४५४८३९७   

कामानरम सहमोगी  १    मङ्टि फहादङ्टय भगय  ० ९८४०६६७६५६   
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७ सहामक (प्र.) चौथो १ याजेन्र कङ्ट भाय ििी      ९८४२९८१२७० वडा सङ्ञचव  

सहामक (प्रा.) ऩाॉचौ १ सव इङ्ञञ्जङ्झनमय ङ्जहभयाज 
धभरा 

 

 
   ० ९८४०५३०६६६   

कामानरम सहमोगी  १    काजी शेऩान  ० ९७४३०६८२५१   

८ सहामक (प्र.) चौथो १ सहामक चौथो (प्र.) 
रक्ष्भी आचामन  

    ० ९८६२८६७७६५ वडा सङ्ञचव  

सहामक (प्रा.) चौथो १ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
ऩेम्वा ङ्झनङ्भा शेऩान 

    ० ९८४२९३४०६०   

कामानरम सहमोगी  १    कृष्ण गङ्टरुङ्  ० ९८६७८१३७३१ 
  

९ सहामक (प्र.) चौथो १ सहामक ऩाॉचौ(प्र.) 
बानङ्टबि िनार 

    ० ९८४२८७१६५३ 
वडा सङ्ञचव 

 

सहामक (प्रा.) चौथो १ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
भङ्टना ढकार 

    ० ९८६२८६५७३७  
 

कामानरम सहमोगी   १  प्रभे फहादङ्टय िडका    ०    

 कामानरम 
सहमोगी 

 १    कल्ऩना 
फङ्टढाथोकी 

 ० ९८४२८५८०२८ 
 

 

१० सहामक (प्र.) ऩाॉचौ १ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय 
ङ्जटका प्रसाद धभरा 

    ० ९८६२९१७४६६ 
वडा सङ्ञचव 

 

सहामक (प्रा.) चौथो १      १    

 कामानरम 
सहमोगी 

 १    कङ्जवता वास्तोरा 
(धभरा) 

 0 9861416189 
 

 

 

११ 

सहामक (प्र.) चौथो १  सहामक चौथो     
(प्र.) च ङ्टडाभङ्ञण 
दाहार 

   ० ९८४२९४१३२१ 
वडा सङ्ञचव 

 

सहामक (प्रा.) ऩाॉचौ १  िा.ऩा.स.टे. सहामक 
चौथो ङ्छदर कङ्ट भाय 
फङ्टढाथोकी 

   ० ९८४२९३१२२५ 
सहामक (प्रा.) 

 

कामानरम सहमोगी  १    अनङ्टसा काकी  
(वाङ्झनमा) 

 ० ९८६२६२९२३२  कामानरम सहमोगी  
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१२ 
सहामक  (प्र.) ऩाॉचा १  सहामक ऩाॉचौँ (प्र.) 

सङ्टङ्झनता ङ्झनयौरा 
   ० ९८४९८१८४३१  वडा सङ्ञचव  

सहामक (प्रा.) चौथो १  अङ्झसस्टेन्ट सव 
इङ्ञञ्जङ्झनमय याजेन्र 
कङ्ट भाय शे्रष्ठ 

   ० ९८५२८४०८३६   

कामानरम सहमोगी  १  ऩदभ फहादङ्टय भगय    ० ९८६२६०९५४२   

     ३) नगय प्रहयी सेवा इकाइन तपन ् 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद सम्ऩकन  नम्फय कैङ्जपमत 
१ काभे शेऩान हवल्दाय 9862506866 कभाडौंडय 
२ बानङ्टरक्ष्भी ङ्झगयी जवान 9845617894  
३ कौङ्ञशरा गङ्टरुङ्ग जवान 9862865916  
४ गोकणन कङ्ट भाय भगय जवान 9869808171  
५ ङ्जवभर वस्नेत जवान 9825727767  
६ सङ्टभन दाहार जवान 9863917632  

४) पोहयभैरा सॊकरकहरु् 

क्र.सॊ. नाभ थय कामनऺ ेि सम्ऩकन  नम्फय कैङ्जपमत 
१ गोभा नेऩारी वाडन नॊ.१२ को गणेश बैयवटोर ऺेि ९८४२९२९४२५  
२ सीता ब ङ्टजेर वाडन नॊ. ४ को रुम्जाटाय ऺिे   
३ इङ्ञन्दया के.सी. वाडन नॊ. १२ को ङ्ञज.स.स./नमाॉफजाय ऺेि ९८४०३१५०८४  
४ शायदा काकी वाडन नॊ.११ को यभाइरोडाॉडा ऺेि ९८६३९१५५७८  
५ यत्न शोबा याइन वाडन नॊ.११ को याभफजाय ऺेि ९८२४७९२२२१  
६ कल्ऩना ङ्जवश्वकभान वाडन नॊ.११ को गोरुभाये ऺेि ९८०४७५१८०९  
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(ञ) नगय कामनऩाङ्झरका भातहतका वडा कामानरमहरु य स्वास््म सॊस्थाफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा सम्वन्धी ङ्झफवयण (नागङ्चयक फडाऩि)  
 

क्र.सॊ. 
सेवा 

सङ्टङ्जवधाको 
ङ्झफवयण 

सेवा ङ्झरनका राङ्झग आवश्मक प्रभाण कागज य प्रङ्जक्रमा सेवा ङ्झरॉदा राग्न ेशङ्टल्क/दस्तङ्टय 
सेवा ङ्झरन राग्न े

सभम 

सेवा ङ्छदन े
ङ्ञजम्भेवाय 
ऩदाङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ े
अङ्झधकायी 

१ नाता प्रभाङ्ञणत  ङ्झनवेदक य ङ्झनजका के के नाताका को को सॉग नाता 
प्रभाङ्ञणत गङ्चयनङ्टऩने हो ? सो सम्वन्धी ङ्झफवयण िङ्टरेको 
ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदक य नाता प्रभाङ्ञणत गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञिहरुवीच एक 
आऩसभा नाता देङ्ञिने कागजात(नागङ्चयकता, 
जन्भ/भतृ्मू/ङ्जववाह दतान प्रभाण ऩि) को पोटोकङ्जऩ 

 नाता प्रभाङ्ञणत गनङ्टनऩने सम्वङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरुको  
ऩासऩोटन साइजको पोटो  २/२ प्रङ्झत  

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन फङ्टझ्न 
सङ्जकने 

 स्थानीम प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.१००।– 

 वैदेङ्ञशक सेवाको ऩेन्सन नाभसायी 
प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.४००।– 

 वैदेङ्ञशक अध्ममनको राङ्झग प्रङ्झत 
प्रभाङ्ञणत रु.५००।–  

१५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२ नागङ्चयकता 
ङ्झसपाङ्चयस 

 नागङ्चयकता ङ्झरनेको नाभ, थय, वतन, जन्भ ङ्झभङ्झत य फावङ्ट 
आभाको नाभ सभेत िङ्टरेको ङ्झनवेदन  

 ङ्झनवेदकको  फावङ्ट , आभा वा आफ्ना फॊशतपन का तीन 
ऩङ्टस्ता ङ्झबिको नातेदायको नेऩारी  नागङ्चयकताको प्रभाण 
ऩिको पोटोकङ्जऩ, 

 जन्भ दतान प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ, 

 ङ्जववाङ्जहत भङ्जहराको हकभा ऩङ्झत य आभाफावङ्टको नगङ्चयकता 
प्रभाण ऩि य ङ्जववाह दतान प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ, 

 ङ्जवद्याथॉको हकभा जन्भ ङ्झभङ्झत उल्रेि बएको चाङ्चयङ्झिक 
प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ,  

 अन्मिफाट फसाई सयी आएको बए फसाई सयाई प्रभाण 
ऩिको पोटोकङ्जऩ, 

 दङ्टवै कान देङ्ञिने अटो साइजको पोटो ३ प्रङ्झत 

 सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट नऩनेभा रु.१५०। 

 सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट ऩनेभा रु.५००।– 

 

१५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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३ नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदकको नाभ, थय, वतन, जन्भ ङ्झभङ्झत, तीनऩङ्टस्ते 
ङ्झफवयण नागङ्चयकता ङ्झरएको ङ्झभङ्झत िङ्टरेको ङ्झसपाङ्चयस 

 दङ्टवै कान देङ्ञिने अटो साइजको पोटो ३ प्रङ्झत 

 ङ्जववाङ्जहत भङ्जहरा बएभा ङ्जववाह दतान प्ररभाण ऩि 

 फसाई सयी आएको बए फसाइ सयाई दतानको प्रभाण 
ऩि 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. २००।- १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

४ फहार कयको 
रेिाजोिा 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदन भागको ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 फहार सम्झौता 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

५ फन्द घय 
तथा कोठा 
िोल्न 
योहवयभा 
फस्न े

 आवश्मक ङ्झफवयण िङ्टरेको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
पोटोकङ्जऩ 

 फहार कय सम्झौताको ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामानरमको ऩि 

 स्थानीम प्रहयी कामानरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा अध्मऺ वडा अध्मऺ 

६ भोही रगत 
कट्टाको 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 भोही रगत कट्टा गनङ्टनऩने ङ्झफवयण िङ्टरेको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩङ्टजानको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गाको प्रभाङ्ञणत नाऩी नक्सा 
 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सजनङ्झभन फङ्टङ्ञझने 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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७ घय जग्गा 
कयको 

रेिाजोिा 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 घय जग्गाको कय ङ्झतयेको प्रभाण यङ्झसद 

 सो सम्वन्धी ऩङ्टष्याई ङ्छदने अन्म कागजहरु 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– २० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

८ जन्भ ङ्झभङ्झत 
प्रभाङ्ञणत गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩि य नावारिको 
हकभा जन्भ दतान प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 फसाइॉ सयी आएको बए सो को प्रभाण ऩि 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

९ व्माऩाय 
व्मवसाम 

फन्द बएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 फन्द बएको व्मवसामको ङ्झफवयण िङ्टरेको ङ्झनवेदन 

 नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 चारङ्ट आङ्झथनक फषन सम्भको व्मवसाम नवीकयण बएको 
प्रभाण 

 बाडाको घयभा व्मवसाम सञ्चारन गयेको बए बाडा 
सम्झौता 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१० व्मवसाम 
सञ्चारन 
नबएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 व्मवसाम सञ्चारन नहङ्टनको कायण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
पोटोकङ्जऩ 

 व्मवसाम दतान गयी चारङ्ट आ.व.सम्भको राङ्झग 
नवीकयण गयेको प्रभाण 

 बाडाको घयभा व्मवसाम गयेको बए बाडा सम्झौता 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

११ व्माऩाय 
व्मवसाम हङ्टॉदै 
नबएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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१२ ङ्जववाङ्जहत 
प्रभाणीकयण 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन  

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ङ्जववाह दतान प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ऩेश बएको कागजातफाट प्रभाण निङ्टरेको अवस्थाभा 
स्थरगत सजनङ्झभन 

 नगयऩाङ्झरकाराई चारङ्ट आ.व.भा फङ्टझाउनङ्टऩने कय 
दस्तङ्टय च ङ्टिा गयेको यङ्झसद 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१३ अङ्जववाङ्जहत 
प्रभाणीकयण 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदकको नाभ, थय, वतन, जन्भ ङ्झभङ्झत य तीनऩङ्टस्ते 
ङ्झफवयण िङ्टरेको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ऩासऩोटन साइजको दङ्टई प्रङ्झत पोटो 
 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 
 नगयऩाङ्झरकाराई चारङ्ट आ.व.भा फङ्टझाउनङ्टऩने कय 

दस्तङ्टय च ङ्टिा गयेको यङ्झसद 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.५००– ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१४ ङ्झनशङ्टल्क वा 
सशङ्टल्क 
स्वस््म 

उऩचायको 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन  

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 अस्ऩताररे ङ्छदएको योग ङ्झनदान (ऩङ्जहचान) ऩि 

 ङ्जवऩङ्ङताको अवस्था िङ्टरेको कङ्ट नै प्रभाण कागज बए 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१५ अॊिजेी 
बाषाभा गङ्चयने 
ङ्झसपाङ्चयस 

तथा प्रभाङ्ञणत 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ङ्झसपाङ्चयसको व्महोया ऩङ्टष्याई गने कागजातहरुको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन फङ्टङ्ञझने 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.५००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 
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१६ घय ऩातार 
प्रभाङ्ञणत गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 घयको नक्सा, नक्सा ऩासको प्रभाण 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१७ व्मङ्ञिगत 
ङ्झफवयण 

प्रभाङ्ञणत गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ङ्झफषमसॉग सम्वङ्ञन्धत अन्म प्रभाण कागज बए 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१८ जग्गाधनी 
दतान प्रभाण 
ऩूजानभा घय 
कामभ गने 
ङ्झसपाङ्चयस 

 घय कामभ गयीऩाउॉ बङ्ङे व्महोयाको ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 सम्वङ्ञन्धत जग्गाको जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩूजानको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 बवन ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ प्रभाण ऩि 

 जग्गाको प्रभाङ्ञणत नाऩी नक्सा 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

१९ व्मङ्ञिको 
नाभ, थय, 

जन्भ ङ्झभङ्झत 
तथा वतन 

पयक–पयक 
बएको बए 
सो व्मङ्ञि 

एउटै हो बङ्ङे 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झनवेदकको तीनऩङ्टस्ते ङ्झफवयण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक बएको ऩङ्टङ्जि 
गने कागज प्रभाण 

 आवश्मकता अनङ्टसाय स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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२० नाभ, थय, 

जन्भ ङ्झभङ्झत 
सॊशोधनको 

ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झनवेदकको तीनऩङ्टस्ते ङ्झफवयण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 सॊशोधनको राङ्झग ऩङ्टष्याई ङ्छदने कागज प्रभाण 

 आवश्मकताको अनङ्टसाय स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२१ जग्गाधनी 
दतान प्रभाण 
ऩङ्टजान हयाएको 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झनवेदकको तीनऩङ्टस्ते ङ्झफवयण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩूजानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ बएभा 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२२ ङ्जकत्ता काट 
गनन ङ्झसपाङ्चयस 

गने 

 ङ्झनवेदकको तीनऩङ्टस्ते ङ्झफवयण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ 

 ङ्जकत्ता काट गङ्चयनङ्टऩने जग्गाको जग्गाधनी दतान प्रभाण 
ऩङ्टजान य ब्रू ङ्जप्रन्ट नक्सा 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२३ सॊयऺक 
प्रभाङ्ञणत(सॊ
स्थागत) 

 सॊस्थाको ङ्ञचट्ठी 
 सॊस्था नवीकयणको ङ्झनस्सा,ङ्जवधान य ङ्झनमभावरीको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 सॊस्थारे घय फहारभा ङ्झरएको बए फहार सम्झौता 
 आवश्मकताको आधायभा सयजङ्झभन फङ्टझ्न सङ्जकने 
 सॊयऺक ङ्छदनेको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन फङ्टङ्ञझने 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२४ सॊयऺक 
प्रभाङ्ञणत(व्म
ङ्ञिगत) 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 सॊयऺक ङ्छदने य ङ्झरनेको नागङ्चयकता प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।–

  
सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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२५ जीङ्जवतसॉगको 
नाता प्रभाङ्ञणत 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 क–कस्को फीचभा नाता प्रभाङ्ञणत गने हो एक 
आऩसभा नाता िङ्टल्ने कागजात तथा नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 नाता प्रभाङ्ञणत गङ्चयनङ्टऩने व्मङ्ञिहरुको पोटो २÷२ प्रङ्झत 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन फङ्टङ्ञझने 

 स्थानीम प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.१००।– 

 वैदेङ्ञशक सेवाको ऩेन्सन नाभसायी 
प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.४००।– 

 वैदेङ्ञशक अध्ममनको राङ्झग प्रङ्झत 
प्रभाङ्ञणत रु.५००।– 

सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२६ भतृकसॉगको 
नाता प्रभाङ्ञणत 
तथा सजनङ्झभन 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 भतृकसॉग नाता िङ्टल्ने प्रभाण कागजको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 भतृकको भतृ्मू दतान प्रभाण ऩि य नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 भतृकका हकदायहरुको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 हकवारा नावारि बए जन्भ दतान प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 फसाइॉ सयी आएको बए फसाइॉ सयाई प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 हकदायहरुको ऩासऩोटन साईजको पोटो ४/४ प्रङ्झत 

 स्थरगत सजनङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 स्थानीम प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.१००।– 

 वैदेङ्ञशक सेवाको ऩेन्सन नाभसायी 
प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत 
रु.४००।– 

 वैदेङ्ञशक अध्ममनको राङ्झग प्रङ्झत 
प्रभाङ्ञणत रु.५००।– 

ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२७ जीङ्जवत यहेको 
ङ्झसपाङ्चयस   

 व्मङ्ञि स्वमभ ्उऩङ्ञस्थत बई ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 दङ्टई प्रङ्झत ऩासऩोटन साइजको पोटो 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

२८ हकवारा वा 
हकदाय  

(ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ङ्झफवयण) 
प्रभाङ्ञणत 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 हकवारा वा हकदाय ऩङ्टष्याई गने प्रभाण कागजहरु 

 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 वैदेङ्ञशक ऩेन्सन नाभसायी प्रमोजन 
रु.१०००।– 

 अन्म प्रमोजन रु.१००।–

  

ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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२९ नाभसायी गनन 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 नाभसायीका राङ्झग ऩङ्टष्याई गने प्रभाण कागज 

 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.५००।– ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३० जग्गाको हक 
सम्वन्धभा 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 हक ऩङ्टष्याई गने प्रभाण कागज 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३१ उद्योग 
ठाउॉसायी गने 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 उद्योग दतान प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 घय/जग्गा फहारभा ङ्झरई उद्योग सञ्चारन गयेको बए 
फहार सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 चारङ्ट आङ्झथनक फषन सम्भका राङ्झग उद्योग नवीकयण 
बएको प्रभाण कागज 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३२ आधायबतू 
ङ्जवद्यारम 
िोल्नका 
राङ्झग गङ्चयने 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्जवद्यारम िोल्न गङ्चयएको ङ्झनणनम उताय 

 गङ्टठी अन्तयगत ङ्जवद्यारम सञ्चारन गने बए शैङ्ञऺक 
गङ्टठीको ङ्जवधानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गा वा बवन बाडाभा ङ्झरने बए कम्तीभा ऩाॉच 
फषनसम्भको राङ्झग घय वा जग्गा फहारभा ङ्झरने गयी 
गङ्चयएको सम्झौता 

 प्रस्ताङ्जवत ङ्जवद्यारम ऺेिको शैङ्ञऺक नक्सा 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।–    

 दशराि सम्भको भूल्माॊङ्कनभा 
रु.५००।- 

 दशराि एकदेङ्ञि ऩच्चीस राि 
सम्भको भूल्माॊङ्कनभा रु.१०००।- 

 ऩच्चीस राि एक देङ्ञि ऩचास 
राि सम्भको भूल्माॊङ्कनभा 
रु.२५००।– 

 ऩचास राि एकदेङ्ञि एक कयोड 
सम्भको भूल्माॊङ्कनभा रु.५०००।– 

 एक कयोडबन्दा भाङ्झथको 
भूल्माॊङ्कनभा रु.७०००।– 

३३ जग्गा तथा 
घय भूल्माॊङ्कन 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 भूल्माङ्कन गङ्चयनङ्टऩने जग्गाको धङ्झनऩूजानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सजनङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

३० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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३४ ङ्जवद्यारमको 
कऺा थऩ 
ङ्झसपाङ्चयस 

 सम्वङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको ङ्ञचठी 
 हार सञ्चाङ्झरत कऺासम्भ सञ्चारनका राङ्झग प्राद्ऱ 

स्वीकृङ्झत ऩिको पोटोकङ्जऩ 

 फहारभा सञ्चारन गङ्चयएको बए फहार सम्झौता ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३५ अशि, 

असहाम तथा 
अनाथको 
ऩारनऩोषणको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 व्महोया ऩङ्टष्याई गने कागजात 

 स्थरगत सयजङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३६ वैवाङ्जहक 
अॊङ्झगकृत 
नागङ्चयकता 
ङ्झसपाङ्चयस   

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 अॊङ्गीकृत नागङ्चयकता प्राद्ऱ गनन िोजेको स्ऩि आधाय 

 साङ्जवक भङ्टरङ्टकको नागङ्चयकता ऩङ्चयत्माग गयेको वा 
ऩङ्चयत्माग गनन कायवाही चराएको ऩङ्टङ्जि गने प्रभाण 
कागज 

 ङ्जववाह दतान प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 हारसारै ङ्ञिचेको ३ प्रङ्झत पोटो 
 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सयजङ्झभन फङ्टङ्ञझने 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.७००।– सयजङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 
ङ्झभनेट य 
सयजङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३७ आङ्झथनक 
अवस्था 
फङ्झरमो वा 
सम्ऩङ्ङता 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयसको राङ्झग आवश्मक आधाय िङ्टरेको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩूजान 
 अन्म आमस्रोत बए आमस्रोत िङ्टल्ने कागजात 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

३८ आङ्झथनक 
अवस्था 
कभजोय वा 
ङ्जवऩङ्ङता 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
पोटोकङ्जऩ 

 आङ्झथनक अवस्था कभजोय बएको ऩङ्टङ्जि गने अन्म 
कागज बएभा 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १० ङ्झभनेट  वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 
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३९ ङ्जवद्यारम 
ठाउॉसायी गनन 
ङ्झसपाङ्चयस गने 

 सम्वङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको ऩि 

 ङ्जवद्यारम सञ्चारन स्वीकृङ्झत ऩिको पोटोकङ्जऩ 

 घय जग्गा फहारभा ङ्झरएको बए फहार सम्झौताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ठाउॉसायी गयी जाने य आउन ेवडा कामानरमको 
सहभङ्झत ऩि 

प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

४० धाया तथा 
ङ्जवजङ्टरी 
जडानको 
राङ्झग 

ङ्झसपाङ्चयस 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 नगयऩाङ्झरकाफाट ऩास गङ्चयएको नक्साको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 जग्गाधनी दतान प्रभाण ऩूजानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.५००।– १० ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

४१ प्रचङ्झरत 
कानून 
अनङ्टसाय 

प्रत्मामोङ्ञजत 
अङ्झधकाय 

फभोङ्ञजभका 
अन्म 

ङ्झसपाङ्चयस वा 
प्रभाङ्ञणत 

 ङ्झसपाङ्चयस भागको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 भाग ऩङ्टष्याई गने कागजातहरुको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु.१००।– १५ ङ्झभनेट वडा सङ्ञचव य 
वडा अध्मऺ 

वडा अध्मऺ 

४२ उद्योग/व्मव
साम दतान 

 उद्योग/व्मवसाम गङ्चयने घयको चायङ्जकल्राका जग्गाको 
ङ्जकत्ता नॊ. य चायै ङ्जकल्राका सङ्झधमायहरुको नाभ, 

ठेगाना िङ्टरेको ङ्झनवेदन, 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ,  

 आफ्नै स्वाङ्झभत्वको घयभा उद्योग ÷व्मवसाम गने बए 
घयधनीको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजानको पोटोकङ्जऩ, 

 फहारको घय/जग्गाभा व्मवसाम गने हो बने 
घयधनीको धनीऩूजान, भञ्जङ्टयीनाभा य फहार सम्झौताको 

 फाङ्जषनक नवीकयण शङ्टल्क वाऩतको 
यकभ फयाफय 

सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट 
नऩनेभा १५ 

ङ्झभनेट य सजनङ्झभन 
फङ्टझ्नङ्टऩदान 
बोङ्झरऩल्ट 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 
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प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ङ्झनवेदकको ऩासऩोटन साईजको पोटो २ प्रङ्झत 

 आवश्मकताको आधायभा स्थरगत सजनङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 
४३ जन्भदतान  वारक/वाङ्झरकाको फाफङ्ट आभाको नागङ्चयकताको 

प्रभाणऩि 

 सूचना ङ्छदने (ऩङ्चयवायको भूखम व्मङ्ञि) को 
नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 अस्ऩतारभा जन्भेको बए अस्ऩताररे ङ्छदएको जन्भ 
प्रभाण ऩि  

 नाफारकको फावङ्ट वा आभारे सूचना पायाभ बयी ऩेश 
गनङ्टनऩने । 

 ३५ ङ्छदनङ्झबि दतान गये शङ्टल्क 
नराग्ने 

 ३५ ङ्छदन नाघेऩङ्झछ रु.१००।– 

१५ ङ्झभनेट सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 

४४ भतृ्मङ्ट दतान 
 

 भतृकको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩि  

 नागङ्चयकताको प्रभाण ऩि  सङ्जहत ऩङ्चयवायको भूखम 
व्मङ्ञि कामानमभा सऩङ्ञस्थत बई सूचना ङ्छदनङ्टऩने । 

 ३५ ङ्छदनङ्झबि दतान गये शङ्टल्क 
नराग्ने 

 ३५ ङ्छदन नाघेऩङ्झछ रु.१००।– 

१५ ङ्झभनेट सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 

४५ ङ्जववाह दतान  आ–आफ्नो नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩि सङ्जहत 
ऩङ्झत ऩत्नी दङ्टवैजना कामानरमभा उऩङ्ञस्थत बइ सूचना 
ङ्छदनङ्टऩने  

 दतानद्राया ङ्जववाह बएको बए सो को प्रभाण ऩिको 
पोटोकऩी सभेत सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩने । 

 ३५ ङ्छदनङ्झबि दतान गये शङ्टल्क 
नराग्ने 

 ३५ ङ्छदन नाघेऩङ्झछ रु.१००।– 

१५ ङ्झभनेट सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 

४६ वसाइॉ सयाई 
दतान 
 

 वसाइॉ सयी जाने स्थानको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजान य 
नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 वसाइॉ सयी जाने ऩङ्चयवायका सदस्महरुको नाभ थय, 

घयभूरीसॉगको नाता य जन्भ ङ्झभङ्झत सङ्जहतको ङ्जववयण 

 फसाइॉ सयी आएको बए सयी आएको  गा.ऩा./न.ऩा.रे 
ङ्छदएको फसाइॉ सयाई प्रभाणऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

 भाङ्झथ उल्रेङ्ञित कागजात सङ्जहत ऩङ्चयवायको भूखम 
व्मङ्ञिरे सूचना ङ्छदनङ्टऩने 

 ३५ ङ्छदनङ्झबि दतान गये शङ्टल्क 
नराग्ने 

 ३५ ङ्छदन नाघेऩङ्झछ रु.१००।– 

१५ ङ्झभनेट सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 
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४७ सम्फन्ध 
ङ्जवच्छेद् 

 

 नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩिको पोटोकङ्जऩ  

 अदारतको पैसरा सङ्जहत सयोकायवारा  व्मङ्ञिरे 
सूचना ङ्छदनङ्टऩने 

 ३५ ङ्छदनङ्झबि दतान गये शङ्टल्क 
नराग्ने 

 ३५ ङ्छदन नाघेऩङ्झछ रु.१००।– 

१५ ङ्झभनेट सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 

सङ्ञचव 

सम्वङ्ञन्धत 
वडाको वडा 
अध्मऺ 

४८ अगाडी दतान 
गयाएको 
व्मङ्ञिगत 
घटना दतान 
प्रभाण ऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरने 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भाग गङ्चयएको ङ्झनवेदन 

 ङ्झनवेदकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
 प्रङ्झत गोटा रु.१००।– आधा घडौंटा स्थानीम 

ऩङ्ञञ्जकाङ्झधकायी 
प्रभङ्टि 

प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

४९ साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा 

कामनक्रभअन्त
यगतको 

ऩङ्चयचम ऩि 
ङ्झरन 

ऩङ्चयचम–ऩि ङ्झरनका राङ्झग दयिास्त ङ्छदनङ्ट ऩने 

 आगाभी आ.व.को पागङ्टन भसान्तङ्झबि उभेय(दङ्झरत ६० 
फषन य अन्म जाङ्झत ७०फषन) ऩङ्टग्ने ङ्झभङ्झत उल्रेि गयी 
प्रत्मेक फषनको साउन १ देङ्ञि ऩङ्टस भसान्तङ्झबि वडा 
कामानरमभा दयिास्त ङ्छदनङ्टऩने । 

 दयिास्तसाथ २ प्रङ्झत ऩासऩोटन साईजको पोटो य 
नागङ्चयकता प्रभाण ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩेश गनङ्टनऩने 

 कङ्ट नै शङ्टल्क दस्तङ्टय नराग्ने उभेय ऩङ्टग्ने 
ङ्झभङ्झतको आगाभी 
चौभाङ्झसकदेङ्ञि 
बत्ता ऩाउने  

वडा सङ्ञचव प्रभङ्टि 
प्रशासकीम 
अङ्झधकृत  नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 दयिास्तसाथ २ प्रङ्झत ऩासऩोटन 
साईजको पोटो 

 फारफाङ्झरकाको हकभा जन्भ 
दतानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 एकर भङ्जहरारे सम्वन्ध ङ्जवच्छेद् 
दतान प्रभाण ऩि 

 ङ्जवधवा भङ्जहरारे ऩङ्झतको भतृ्मू 
दतानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

 अऩाङ्गताको हकभा अऩाङ्गता 
ऩङ्चयचम ऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (कङ्ट नै 
शङ्टल्क दस्तङ्टय नराग्ने) 

५०  ऩङ्झतसॊग सम्वन्ध ङ्जवच्देद् गयी वा ङ्जववाह नै नगयी फसेका ६० 
फषन उभेय ऩूया बएका एकर भङ्जहराहरु,  

 ऩङ्झतको भतृ्मू बएका जङ्टनसङ्टकै उभेयका एकर भङ्जहराहरु  

 यातो यॊगको अऩाङ्गता अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩि प्राद्ऱ गयेको 
नागङ्चयकहरु 

 नीरो यॊगको अऩाङ्गता अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩि  प्राद्ऱ गयेका 
नागङ्चयकहरु 

 एक ऩङ्चयवायका दङ्झरत ऩङ्चयवायको एक आभाफाट जन्भेका ऩाॉचफषन 
भङ्टनीका फढीभा दङ्टई फारफाङ्झरकहरु(आफ्नो प्रभाण कागज सङ्जहत 
जङ्जहरेसङ्टकै दयिास्त ङ्छदन सङ्जकने । फारफाङ्झरकाको हकभा फावङ्ट 
वा आभारे दयिास्त ङ्छदनङ्टऩने)   

दयिास्त ङ्छदएको 
आगाभी 
चौभाङ्झसकदेङ्ञि 
बत्ता ऩाउन े

वडा सङ्ञचव प्रभङ्टि 
प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 
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(ट) स्वास््म सॊस्थाफाट उऩरव्ध हङ्टन ेसेवाहरु सम्वन्धी नागङ्चयक फडाऩि् 

नागङ्चयक फडाऩि 
क्र.सॊ. सञ्चारन गङ्चयन ेसेवा/कामनक्रभ स्थान ङ्छदन/फाय/सभम सेवा 

शङ्टल्क 

सेवािाही (रङ्ञऺत सभूह) ङ्ञजम्भेवाय 
कभनचायी 

१ 
िोऩ कामनक्रभ् 
▪ ङ्झफ.ङ्झस.ङ्ञज.                                     
▪ ङ्झड.ङ्जऩ.ङ्जट. हेऩाटाइङ्जटस फी./HIB/PCV 

▪ OPV/FIPV▪ दादङ्टया/रुफेरा                              
▪ ङ्जट.ङ्झड. जे.ई.   

िोऩ केन्रहरु्          

 सम्वङ्ञन्धत स्वास््म सॊस्थारे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टने                  

 एक सॊस्थारे कम्तीभा 
तीनवटािोऩ ङ्ञक्रङ्झनक सञ्चारन 
गनङ्टनऩने    

ङ्जवहान ११ फजेदेङ्ञि 
अऩयान्ह ४ (प्रत्मेक 
भङ्जहनाको १०, ११य १२  
गते) 

 
 
 

ङ्झनशङ्टल्क 

जन्भेदेङ्ञि २३ भङ्जहना 
उभेयका फारवाङ्झरका 
तथा गबनवती भङ्जहराहरु 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 
 

२  ऩोषण कामनक्रभ्  

 ५ फषन भङ्टनीका फच्चाको तौरअनङ्टगभन 

 ङ्झबटाङ्झभन ए ङ्जवतयण य उऩचाय  

 ऩयङ्ञजवी (जङ्टका) को योकथाभ तथा 
उऩचाय 

 यि अल्ऩताको योकथाभ तथा उऩचाय, 

ऩोषण ङ्ञशऺा 
 कङ्ट ऩोङ्जषत फारफाङ्झरका तथा गबनवती 
आभाहरुको ऩोषण ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनदान तथा 
उऩचाय 

स्वास््म सॊस्था, गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनक य 
िोऩ ङ्ञक्रङ्झनक 

 स्वास्थ सॊस्थाभा ङ्जवदाको 
ङ्छदन फाहेक प्रत्मेक ङ्छदन  

 गाउॉघय य िोऩ ङ्ञक्रङ्झनक 
सञ्चारन बएको ङ्छदन 

ङ्झनशङ्टल्क जन्भेदेङ्ञि ५ फषन 
उभेयका फारवाङ्झरका य 
गबनवती, सङ्टत्केयी 
भङ्जहराहरु   

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 
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३ श्वासप्रश्वास योग (एकीकृत फारयोग 
व्मवस्थाऩन)   

 श्वास, प्रश्वास योगको ङ्झनदान/उऩचाय  

 स्वास््म ङ्ञशऺा/प्रषेण सेवा 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ(ङ्झफदाको ङ्छदन 
फाहेक) 

ङ्झनशङ्टल्क जन्भेदेङ्ञि  ५ फषन 
सम्भका फारवाङ्झरकाहरु 

हे.अ./ 

ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 

अ.न.ङ्झभ. 

४ झाडा ऩिारा योग (एकीकृत फारयोग 
व्मवस्थाऩन) 
 झाडा ऩिारा योगको ङ्झनदान/उऩचाय  

 ऩङ्टनजनरीम झोर य ङ्ञजॊक चक्की ङ्झफतयण                         

 स्वास््म ङ्ञशऺा/प्रषेण सेवा 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ                             
(ङ्झफदाको ङ्छदन फाहेक)  

ङ्झनशङ्टल्क जन्भेदेङ्ञि  ५ फषन 
सम्भका फारवाङ्झरकाहरु 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 

५ ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन कामनक्रभ् 
 अस्थामी साधन (कडौंडभ, ङ्जऩल्स, ङ्झडऩो 
इम्प्रान्ट/आई.मङ्ट.ङ्झस.ङ्झड. 

 स्थामी वन्ध्माकयणको राङ्झग प्रषेण  

 आवश्मकताको आधायभा ङ्ञशङ्जवय तथा 
  स्माटराइट ङ्ञक्रङ्झनक सञ्चारन 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 

 फजेसम्भ                             
(ङ्झफदाको ङ्छदन फाहेक)  

ङ्झनशङ्टल्क प्रजनन ्उभेयका भङ्जहरा 
(१५ देङ्ञि ४९ फषन) 
तथा ऩङ्टरुष 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 

६ सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व कामनक्रभ् (भात ृतथा 
नवजात ङ्ञशशङ्ट स्माहाय) 

 ऩूवन प्रसूङ्झत (गबनवती) सेवा 
 प्रसूङ्झत (डेङ्झरबयी) सेवा 
 उत्तय प्रसूङ्झत (सङ्टत्केयी) सेवा 
 ऩयाभशन तथा प्रषेण सेवा 
 आभाराई भात ृसङ्टयऺा चक्की ङ्झफतयण 

 सङ्टत्केयीराई ङ्झबटाङ्झभन “ए” 

क्माप्सङ्टरिङ्टवाउन े

 नवजात ङ्ञशशङ्टराई १ घडौंटाङ्झबिस्तनऩान 
गयाउने ऩयाभशन तथा प्रषेण  

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ (ङ्झफदाको ङ्छदन 
फाहेक)  

ङ्झनशङ्टल्क गबनवती, सङ्टत्केयी भङ्जहरा 
तथा नवजात ङ्ञशशङ्ट 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 
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७ योग ङ्झनमन्िण कामनक्रभ् 
 ऺमयोग ङ्झनमन्िण कामनक्रभ 

 िकाय सॊकरन, ऩयीऺण तथा 
औषङ्झधङ्झफतयण 

 कङ्ट ष्ठ योगको ङ्झनमन्िण कामनक्रभ य 
औषङ्झध ङ्झफतयण  

 औरो योगको ङ्झनमन्िण कामनक्रभ  

 यगत सॊकरन, ऩयीऺण 

 उऩचाय, स्वास््म ङ्ञशऺा ऩयाभशन तथा 
प्रषेण 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ(ङ्झफदाको ङ्छदन 
फाहेक)ङ्झनशङ्टल्कयोगी व्मङ्ञि 

स्वास््म 
सॊस्था 

प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान 
१० फजेदेङ्ञि अऩयान्ह 
५ फजेसम्भ(ङ्झफदाको 
ङ्छदन फाहेक)ङ्झनशङ्टल्कयोगी 
व्मङ्ञि 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 

८ स्वास््म ङ्ञशऺा (सूचना तथा सञ्चाय) 
कामनक्रभ् 
 स्वास््म ङ्ञशऺा साभािी उत्ऩादन तथा 
ङ्झफतयण 

 ङ्जवद्यारमभा स्वास््म ङ्ञशऺा सम्वन्धी 
कऺा सञ्चारन 

 आभा सभूहको फैठकभा स्वास््म 
सम्वङ्ञन्ध छरपर 

 ङ्जवङ्झबङ्ङ सभूहभा जनचेतना 
कामनक्रभसञ्चारन 

 छाऩा सञ्चाय भाध्मभफाट स्वास््मसम्वन्धी 
सन्देशहरु प्रसायण 

स्वास््म सॊस्था/भेरा ऩवन/ङ्जवद्यारम  कामानरमभा प्रत्मेक ङ्छदनको 
ङ्जवहान १० फजेदेङ्ञि 
अऩयान्ह ५ फजेसम्भ(ङ्झफदाको 
ङ्छदन फाहेक) य अन्म 
स्थानभा आवश्मकताको 
आधायभा  

ङ्झनशङ्टल्क सेवा ङ्झरन आउने 
व्मङ्ञिहरु य द्यारमका 
ङ्जवद्याथॉहरु,आभा, ङ्जकशोय 
ङ्जकशोयी सभूह तथा 
सवनसाधायण 

हे.अ./ 
ङ्झस.अ.हे.व./ 
अ.हे.व./ 
अ.न.ङ्झभ. 

९ उऩचायात्भक सेवा् 
 ङ्झफयाभीको स्वास््म जाॉच, उऩचाय, औषङ्झध 
ङ्झफतयण, प्रषेण य आकङ्ञस्भक उऩचाय सेवा 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ (ङ्झफदाको ङ्छदन 
फाहेक) 

 
 

ङ्झनशङ्टल्क ङ्झफयाभी व्मङ्ञि हे.अ./ङ्झस.अ.
हे.व./ 
अ.हे.व./अ.न
.ङ्झभ. 
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१० भङ्जहरा स्वास््म स्वमभसेङ्जवका कामनक्रभ् 
 सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन 
सम्वन्धी ऩयाभशन  

 एकीकृत फारयोग व्मवस्थाऩन   
 भात ृतथा नव ङ्ञशशङ्ट स्वास््म ङ्ञशऺा य 
सेवा 

 आभा सभूहको भाङ्झसक फैठक सञ्चारन  
 याङ्जिम कामनक्रभ सञ्चारन य सहमोग 

प्रत्मेक वडाभा सभङ्टदामको आवश्मकताको 
आधायभा ऩयाभशन तथा सेवा 
य आभा सभूहरे तोकेको  
ङ्छदन फैठक सञ्चारन 

ङ्झनशङ्टल्क जन्भेदेङ्ञि ५ फषन 
उभेयका फारफाङ्झरकाका 
अङ्जवबावक 

प्रत्मेक 
वडाका 
भङ्जहरास्वा
स््म स्वमभ 
सेङ्जवकाहरु 

११ मौनयोग तथा एच.आई.ङ्झब./एड्स कामनक्रभ् 
 यगत जाॉच, मौन योगको ङ्झनदान,उऩचाय, 

ऩयाभशन तथा प्रषेण  

 एच.आई.ङ्झब./एड्स सम्वन्धी स्वास््म 
ङ्ञशऺा 

स्वास््म सॊस्था प्रत्मेक ङ्छदनको ङ्जवहान १० 
फजेदेङ्ञि अऩयान्ह ५ 
फजेसम्भ(ङ्झफदाको ङ्छदन 
फाहेक) 

ङ्झनशङ्टल्क योगी व्मङ्ञि तथा 
सभङ्टदाम 

हे.अ./ङ्झस.अ.
हे.व./ 
अ.हे.व./अ.न
.ङ्झभ. 

१२ भहाभायी ङ्झनमन्िण कामनक्रभ् 
 भहाभायी सम्वन्धी सूचना सॊकरन,ङ्झनदान, 

 उऩचाय,ऩयाभशन प्रशेण तथा स्वास््मङ्ञशऺा 
 स्थानीम प्रमासफाट सभाधान 
हङ्टननसकेकासभस्माहरु सभाधानका राङ्झग 
भाङ्झथल्रो ङ्झनकामराई जानकायी ङ्छदने । 

स्वास््म सॊस्था तथा सभङ्टदाम भहाभायी पैङ्झरएको सभमभा ङ्झनशङ्टल्क भहाभायी पैङ्झरएका 
ऺेिका फाङ्झसन्दा तथा 
ङ्झफयाभीहरु 

डाक्टय तथा 
सम्वङ्ञन्धत 
ऺेिभा 
िङ्जटएका 
स्वास््मकभॉ
हरु 

१३ गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनक सेवा् 
 गबनवती सेवा, सङ्टत्केयी सेवा, ऩङ्चयवाय 
ङ्झनमोजनको अस्थामी साधन 
ङ्जवतयण,ऩयाभशन सेवा य स्वास््म ङ्ञशऺा 
कामनक्रभ सञ्चारन,  

 ५ फषन भङ्टनीका फारवाङ्झरकाको वङृ्जि 
अनङ्टगभन, श्वास प्रश्वास य झाडा ऩिाराको 
उऩचाय  

 मौन योग तथा एच.आई.ङ्झबॊ./एड्स 
ऩयाभशन 

 साभान्म प्राथङ्झभक उऩचाय, प्रषेण सेवा 

गाउॉघय ङ्ञक्रङ्झनकहरु् सम्वङ्ञन्धत 
स्वास््म सॊस्थारे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

ङ्जवहान १० फजेदेङ्ञि अऩयान्ह 
४ फजेसम्भ                  
प्रत्मेक भङ्जहनाको २० गते              
प्रत्मेक भङ्जहनाको २१ गते              
प्रत्मेक भङ्जहनाको २२ गते                           

ङ्झनशङ्टल्क ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन 
सम्वन्धी सल्राह तथा 
सेवा ङ्झरन चाहने 
गबनवती, सङ्टत्केयीभङ्जहरा 
तथा ५ फषन 
भङ्टनीकाफारवाङ्झरकाहरु 

अ.न.ङ्झभ.य 
अ.हे.व. 

 िोऩ केन्र य गाउॉघय ङ्ञल्कङ्झनक सञ्चारन हङ्टने स्थान य ङ्झभङ्झत सम्वङ्ञन्धत स्वास््म सॊस्थारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टने । 

 सेवासॉग सम्वङ्ञन्धत कङ्ट नै गङ्टनासो, उजङ्टयी वा सङ्टझाव याख्नङ्ट ऩयेभा सम्वङ्ञन्धत स्वास््म सॊस्थाका प्रभङ्टि तथा नगयऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊमोजक सभऺ याख्न सङ्जकने ।   
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(ठ) ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयस (कोङ्झबड–१९) को सॊक्रभण योकथाभ, प्रबाव न्मूनीकयण तथा       

    उऩचाय सम्फन्धी गङ्चयएको व्मवस्था् 
१.  बाइयसको सॊक्रभण योकथाभ, प्रबाव न्मूनीकयण तथा उऩचाय सम्फन्धी नगयऩाङ्झरकाव्दाया सञ्चारन गङ्चयन ेसचेतनाभूरक, 

ङ्झनयोधात्भक तथा उऩचायात्भक ङ्जक्रमाकाराऩहको सभन्वम, व्मवस्थाऩन तथा सूचना सम्प्रषेण कामनको राङ्झग र ङ्टत 
प्रङ्झतकामन टोरी (Rapid Response Team) तऩङ्झसर अनङ्टसाय गठन गयी ङ्जक्रमाशीर यहेको । 

क्र.सॊ. नाभथय ऩद ङ्ञजम्भेवायी सम्ऩकन  नम्फय 

१ ऩवन कङ्ट भाय राभा जनस्वास््म अङ्झधकृत  सॊमोजक ९८४२८४१९४७ 

२ आइत फहादङ्टय याई  जनस्वास््म ङ्झनयीऺक  सदस्म ९८५२८४०९०९ 

३ हङ्चयभामा शे्रष्ठ ङ्झस.अ.न.ङ्झभ.ङ्झनयीऺक  सदस्म ९८४२९२८६७३ 

४ ङ्झसजना शे्रष्ठ अ.न.ङ्झभ. सदस्म ९८६२६३०१८८ 

५ सम्झना शे्रष्ठ अ.न.ङ्झभ. सदस्म ९८६२९५५१८८ 

६ नयेन्र कङ्ट भाय मादव ९८६२९५५६९५ 
२. कोयोना बाईयस (कोङ्झबड–१९) सॊक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्िण तथा उऩचाय कोष सञ्चारन कामनङ्जवङ्झध, २०७७ जायी गङ्चय 

कामानन्वमनभा ल्माईएको । 

3. ङ्जवदेश रगामत सॊक्रङ्झभत ऺेिफाट आ-आफ्ना घय आएका ब्मङ्ञिहरुको त्माङ्क ङ्झरने, सॊक्रभण देङ्ञिएका ब्मङ्ञि 
कम्तीभा १० देङ्ञि १४ ङ्छदन सम्भ होभ क्वायेङ्ञन्टनभा फस्ने फसाउन ेकामनको अनङ्टगभन गने य रुघािोकी य ज्वयो 
रगामत कोङ्झबड-१९ सॉग ङ्झभल्दोजङ्टल्दो रऺण देङ्ञिएका भाङ्झनसहरु सभङ्टदामभा जताततै ङ्जहॊडन नङ्छदने सभेतका कामन 
वडा स्तयभा प्रबावकायी रुऩभा कामानन्वमन गनन तऩङ्झसर अनङ्टसायको वडा सङ्झभङ्झत गठन गयी ङ्जक्रमाशीर गयाइएको । 

क्र.सॊ. प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व ङ्ञजम्भेवायी कैङ्जपमत 

१ सम्फङ्ञन्धत वडाको वडा अध्मऺ सॊमोजक  

२ सम्फङ्ञन्धत वडाका वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु सदस्म  

3 सम्फङ्ञन्धत वडाको स्वास््म सॊस्थाको प्रभङ्टि  सदस्म  

4 सम्वङ्ञन्धत वडाका भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरु सदस्म  

5 वडाङ्ञस्थत स्वास््म सॊस्थाका प्रभङ्टि सदस्म सङ्ञचव  

4. ङ्जवदेश तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरुफाट आएका भाङ्झनसहरुको Case Investigation Contact Tracingका राङ्झग तऩङ्ञशर 
अनङ्टसायको सभूह (Team) गठन गयी ङ्जक्रमाशीर गयाइएको । 

क्र.सॊ. नाभथय ऩद ङ्ञजम्भेवायी 
१ आइत फहादङ्टय याई  जनस्वास््म ङ्झनयीऺक सॊमोजक 
२ सीता दजॉ ल्माव अङ्झसस्टेडौंट सदस्म 
३ ङ्छदऩक याजबडौंडायी ङ्झस. अ. हे. व. सदस्म 
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5. कोयोना बाईयस (कोङ्झबड–१९) सॊक्रभणफाट भङ्जहरा, फाफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुभा 
ऩयेको य ऩनन सक्ने असयहरुको फायेभा सङ्टधाय तथा सॊफोधन गनन य  साभाङ्ञजक सॊघ/सॊस्था ऩङ्चयचारन गने सम्फङ्ञन्ध 
कामनङ्जवङ्झध, २०७७ को फङ्टॉदा नॊ. ५ (च) अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभको उऩ सङ्झभङ्झत गठन गयी ङ्जक्रमाङ्ञशर गयाईएको ।   

नगय प्रभङ्टि      –  सॊमोजक   

उऩप्रभङ्टि      –  सदस्म 

प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत    –  सदस्म 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सॊमोजक   –  सदस्म 

स्वास््म शािा सॊमोजक    –  सदस्म 

ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा िेरकूद ङ्जवकास शािा  –  सदस्म  

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक शािा प्रभङ्टि – सदस्म सङ्ञचव 

6. ङ्जवऩद्को अवस्थाभा ङ्जऩङ्झडत तथा प्रबाङ्जवत भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा मौङ्झनक 
तथा अल्ऩसॊखमकहरुको सॊयऺण सम्फन्धभा भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्िारम य भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका ङ्जवबागको सॊयऺण ङ्जवषमगत ऺिेको यणनीङ्झतक कामनमोजना, २०७३ राई कामानन्वमन गनन देहाम 
फभोङ्ञजभको ऩाङ्झरका स्तयीम सॊयऺण सङ्झभत गठन गयी ङ्जक्रमाशीर गयाइएको । 

१) उऩप्रभङ्टि       –  सॊमोजक 

२) प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत     –  सदस्म 

३) स्वास््म शािा प्रभङ्टि      –  सदस्म 

४) ङ्ञशऺा शािा प्रभङ्टि      –  सदस्म 

५) नगयङ्ञस्थत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शािा प्रभङ्टि    –  सदस्म 

६) स्थनीम प्रहयी प्रभङ्टि      –  सदस्म 

७) फार कल्माण अङ्झधकायी      –  सदस्म 

८) सॊयऺणको ऺेिभा कामनयत सॊघ ससॊस्था प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध  –  सदस्म 

९) सॊयऺणको ऺेिभा कामनयत सॊघ सॊस्थाको प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध –  सदस्म 

१०) नेऩार येडक्रस सोसाइटी प्रङ्झतङ्झनङ्झध                         –  सदस्म 

११) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शािा प्रभङ्टि       –  सदस्म सङ्ञचव 

७. कोङ्झबड-१९ योकथाभ, ङ्झनमन्िण तथा उऩचाय कोषको ०७७/०७८ को आम-ब्मम ङ्झफवयण 

क्र.सॊ. ङ्झफवयण आम्दानी रु. िचन रु. फाॉकी रु. 
१ गत् आ.व.०७७/०७८ को ङ्ञजम्भेवायी सयेको 3695768 0 

  
२ क्वायेङ्ञन्टन सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन िचन   308755 
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३ क्वायेङ्ञन्टनभा फसेका ब्मङ्ञिराइन िाना/िाजा िचन   259676 
  

4 ङ्झछभेक रघङ्टङ्जवत्त ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट प्राद्ऱ नगद सहमोग 15000 0 
  

५ कोङ्झबड-१९ का कायण भतृ्मू बएको ब्मङ्ञिको दाह सॊस्कायका 
राङ्झग सङ्टखिा दाउया िङ्चयद 

  6000 

  
6 औषधी तथा  औषङ्झधजन्म साभािी िङ्चयद   109101 

  
७ ओिरढङ्टङ्गा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारको राङ्झग १ वटा Ventilator 

िङ्चयद तथा हस्तान्तयण 

  1951176 

  
८ कोङ्झबड-१९ फाट सॊक्रङ्झभत तथा सॊक्रभण सॊबाङ्जवत ङ्झफयाभीहरुराइन 

घयफाट अस्ऩतार य अस्ऩतारफाट घयसम्भ ल्माउन/रैजानका 
राङ्झग बाडाभा ङ्झरइएको गाडीको बाडा बिूानी  

  78000 

  
  ङ्जवङ्झबङ्ङ दाताहरुफाट नगद सहमोग 15005   

  
जम्भा रु. 3725773 2712708 1022366 
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७.१.कोङ्झबड-१९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा उऩचायका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ स्वास््म साभािी सहमोग गने ब्मङ्ञि तथा सॊस्थाहरुको ङ्झफवयण् 

भारसाभानदाताको 
नाभ  

Sergical 
Mask 

Hand 
Sanitizer 

Thermal 
Gun 

Antigen 
Test Kit 

KN  

95 
Mask 

PPE 
Face 

Shialed 
Utility 
Gloves 

Examination 
Gloves 

Pulse 
Oxymeter 

Digital 
Thermometer 

Gum    
Boot 

Oxygen 
Cylinder 

Oxygen 
Consontracter 

Sergical 
Gloves  

Reusable 
Gown 

CMC.NEPAL 250 1.5ङ्झर           10 250 2 5 
          

स्वास््म सेवा 
ङ्जवबाग  

2000 25ङ्झर 1 
  250 100 50   

150 2 5 10 2 1 

    
ONE HEART 7200 35ङ्झर         19 39 850 1 1 

      900 14 

सवनश्री कन्िसन 
प्रा. ङ्झर. 

750 10ङ्झर 1 
    5 10   

                
हॊश याज वाग्रे 2000 20ङ्झर                             
ङ्झतरगॊगा आिा 
अस्ऩतार 

    

  
150         

                
याभ हङ्चय िङ्झतफडा     

    300                       
जम्भा 12200 91.5ङ्झर 2 150 550 105 79 49 1250 5 11 10 2 1 900 14 

७.२.कामानरमफाट िङ्चयद गङ्चयएका स्वास््म साभािीहरुको ङ्झफवयण् 
भार साभानदाताको नाभ  इकाइन ऩङ्चयभाण 

              ह्यडौंड स्माङ्झनटाइजय ङ्झरटय 50 
              सङ्ञजनकर भास्क ङ्जऩस 10000 
              अङ्ञक्सङ्झभटय गोटा १५ 
              

इक्जाङ्झभनेशन 
ग्रोभ्स 

फक्स 20 

              सङ्ञजनकर ग्रोभ्स जोय 200 
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(ड) ङ्झनणनम गने प्रङ्जक्रमा् 
ङ्झनणनम प्रङ्जक्रमा ङ्झनणनम गने अङ्झधकायी ङ्झनणनम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ े

अङ्झधकायी 
 शािा/उऩशािाहरुभा ऩनन आएका ङ्झरङ्ञित ङ्झनवेदन 

तथा गङ्टनासाहरु उऩयको सङ्टनङ्टवाई, कामानन्वमन य प्राद्ऱ 
ऩिहरुको जवाप तमाय गने । 

 वडा कामानरमभा ऩनन आएका ङ्झरङ्ञित ङ्झनवेदन तथा 
गङ्टनासाहरु उऩयको सङ्टनङ्टवाई, कामानन्वमन य प्राद्ऱ 
ऩिहरुको जवाप तमाय गने ।  

 प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

 

 सम्वङ्ञन्धत वडाको 
वडा सङ्ञचव 

 

 नगय प्रभङ्टि 

 
 

 सम्वङ्ञन्धत वडाको वडा 
अध्मऺ 

 

 

(ढ) सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टिको नाभ थय य ऩद् 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ण) सूचना भाग हङ्टन आएको य उऩरब्ध गयाइएको सूचना सम्फङ्ञन्ध ङ्झफवयण् 
 १. सूचना भाग बएको सॊखमा् 0  

 २. सूचना उऩरब्ध गयाइएको सॊखमा् 0 

(त) नगयऩाङ्झरकाको ऐन, ङ्झनमभ,कामनङ्जवङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरुको सूची् 
(१) स्थानीम ऐनहरुको सूची्  

१. ङ्ञशऺा ऐन, २०७५ 

२. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामन सम्ऩादन सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन, २०७५ 

३. कय तथा गैयकय याजस्व रगाउने य उठाउने सम्वन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन,२०७५ 

४. ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनन फनेको ङ्जवधेमक, २०७५ 

५. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

६. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७५ 

७. आङ्झथनक कामनङ्जवङ्झध ऐन, २०७५ 

८. सहकायी ऐन, २०७५  

९. स्वास््म तथा सयसपाई सेवा ऐन,२०७५ 

१०. प्रशासकीम कामनङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ 

११. ऩूवानधाय ब्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

१२. अनाथ तथा जोङ्ञिभमङ्टि फारफाङ्झरकाका राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामनक्रभ (सञ्चारन कामनङ्जवङ्झध), ऐन, 
२०७५ 

१३. आङ्झथनक ऐन,२०७५ 

सूचना अङ्झधकायीको: 
नाभ: नइन्रयाज याइ 

ऩद: शािा अङ्झधकृत/अङ्झधकृत साता 
सम्ऩकन  नॊ. ९८५२८४३३३३ 

Email : rainaindraraj@gmail.com 

कामानरम प्रभङ्टिको: 
नाभ:  प्रवीण कोइयारा 
ऩद:  प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत 

सम्ऩकन  नॊ. ९८५२८२३१११ 

Email : prvnkoirala@gmail.com 
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१४. कृङ्जष व्मवसाम प्रविनन ऐन, २०७५ 

१५. आङ्झथनक ऐन, २०७७ 

१६. वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन, २०७७ 

१७. आङ्झथनक ऐन, २०७८ 

 (२) स्थानीम ङ्झनमभावरीहरुको सूची् 
१८. नगय कामनऩाङ्झरकाको (कामन ङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०७५ 

१९. नगय कामनऩाङ्झरकाको (कामन सम्ऩादन ) ङ्झनमभावरी, २०७५ 

२०. नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम आदेश य अङ्झधकायऩिको प्रभाणीकयण (कामनङ्जवङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७५ 

२१. ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०७५ 

२२. सावनजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०७८ 

(३) स्थानीम ङ्झनदेङ्ञशकाहरुको सूची् 
१. ङ्जवऻाऩन कय ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ 

२. फजाय अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ 

३. मोग सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ 

४. कृषक सभूह गठन तथा व्मवस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ 

५. मङ्टवा उद्यभ ङ्जवकास कामनक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ 

६. ङ्जवऩङ्ङ एकर भङ्जहराऩङ्टरुष का राङ्झग आमभूरक ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ 
 

(४) स्थानीम कामनङ्जवङ्झधहरुको सूची् 
1. स्थानीम याजऩि प्रकाशन सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

2. उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

3. एप.एभ येङ्झडमो (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

4. सेवा कयायभा जनशङ्ञि जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

5. “घ” वगनका ङ्झनभानण व्मवसामी इजाजतऩि सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध 

6. नगय सबा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

7. सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन कामनङ्झफङ्झध,२०७५ 

8. नगय कामनऩाङ्झरकाको फैठक सञ्चारन सम्वन्धी कामनङ्जवङ्झध,२०७५ 

9. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

10. अऩाङ्गता बएका ब्मङ्ञिको ऩङ्चयचम ऩि ङ्झफतयण कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

11. आऩतकारीन कामन सञ्चारन केन्र सञ्चारन कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

12. कृङ्जष ङ्जवकास कामनक्रभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

13. टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन तथा ऩङ्चयचारन कामनङ्जवङ्झध, २०७५ 

14. सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृतको छनौट ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

15. आङ्झथनक सहामता प्रदान गने कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

16. जरस्रोत उऩमोग सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

17. नगय प्रहयी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

18. शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधाय कामनक्रभ अनङ्टदान ङ्जवतयण सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

19. कोङ्झबड – १९ सॊक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्िण तथा उऩचाय कोष सञ्चारन कामनङ्जवङ्झध, २०७७ 

20. ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्र सञ्चारन कामनङ्जवङ्झध, २०७६ 

21. वैकङ्ञल्ऩक प्रणारीफाट ङ्जवद्याथॉको ङ्झसकाई सहजीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ 
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22. घय फहार कय व्मवस्थाऩन कामनङ्जवङ्झध, २०७७ 

23. व्मवसाम कय व्मवस्थाऩन कामनङ्जवङ्झध, २०७७ 

24. वारवाङ्झरकाहरुको हक अङ्झधकाय सॊयऺण तथा सम्वध्दनन सम्वङ्ञन्ध कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

25. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष(सॊचारन) कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

26. कयायभा ङ्ञशऺक तथा ङ्जवद्यारम कभनचायी ङ्झनमङ्टङ्ञि सम्वङ्ञन्ध कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

27. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यरमहरूको रेिाऩयीऺण कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

28. वारक्रव य वारक्रव सञ्जार गठन तथा ऩङ्चयचारन कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

29. सॊङ्ञऺद्ऱ फातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञम्बक फातावयणीम ऩयीऺण कामनङ्जवङ्झध, २०७७ 

30. फारङ्जवकास केन्रका सहमोगी कामनकतान ङ्झनमङ्टङ्ञि सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध-२०७७ 

31. ङ्झसङ्छद्रचयण नगयऩाङ्झरकाको नवीकयणीम-वैकङ्ञल्ऩक उजान कामनक्रभ सॊचारन कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

32. कृषक ऩङ्जहचान, फगॉकयण तथा ऩङ्चयचमऩि ङ्जवतयण कामनङ्जवङ्झध, २०७७ 

33. टाॉगा/ङ्चयक्सा/अटो ङ्चयक्सा/इन-ङ्चयक्साको दतान, नवीकयण तथा ङ्झनमभन गने कामनङ्जवङ्झध,२०७७ 

 (थ) आ.व.०७८/०७९ को नीङ्झत, फजेट तथा कामनक्रभ् 
१. आ.व.०७८।०७९ को आन्तङ्चयक आमको प्रऺऩेण्     फजेट रु  .हजायभा  

 

क्र .सॊ.  शीषनक 
700/700  

को अनङ्टभान 
700/700    

को प्रस्ताङ्जवत 
१ कय् 507019071 59501 

595 बभूीकय )भारऩोत(  5177 5017 

591 याजश्व फाॉडपाॉड प्राद्ऱ आम )भारऩोत यङ्ञजिेशन(  90009071 1777 
591 सम्ऩत्ती कय 9500 9100 

590 सवायी कय )टाॉगा , ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा, इङ्चयक्सा( 17 11 

599 अन्म ङ्जवक्रीफाट प्राद्ऱ आम 117 101 

591 व्मवसाम कय 5010 5000 

590 व्मवसाम दतान दस्तङ्टय 077 007 

590 जडीफङ्टटी कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय 577 557 

1 गैयकय् 0501 57701 

195 
ढङ्टॊगा, ङ्झगटी, फारङ्टवा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजङ्टयी, स्रेट, ियीढङ्टॊगा आङ्छद प्राकृङ्झतक एवॊ 
िानीजन्म वस्तङ्टको ङ्जवक्री 

5177 5017 

191 नक्साऩास दस्तङ्टय 5700 5700907 

190 व्मङ्ञिगत घटना दतान शङ्टल्क 01 01917 

199 फहार ङ्जवटौयी शङ्टल्क 077 007 

191 ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय 5017 5011 

190 
सयकायी सम्ऩत्तीको फहारफाट आम (योरय,ङ्जिऩय, ब्माक होइन रोडय, घय ऩसर 
आङ्छद) 

090 05590 

190 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शङ्टल्क 007 5710 

190 अन्म दस्तङ्टय 177 117 

190 अन्म याजश्व 177 117 

1957 ङ्जवऻाऩन कय 577 557 
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1955 घय फहार कय 5177 5017 

0 सेवा शङ्टल्क् 5701 5507 

095 भूल्माङ्कन सेवा शङ्टल्क 077 007 

091 
ङ्झनभानण सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सेवा शङ्टल्क (िानेऩानी, ङ्झफजङ्टरी, धाया, अङ्झतङ्झथ गहृ, 

ढर ङ्झनकास, सडक फत्ती, शौचारम, ऩाकन , ऩोियी, व्मामाभशारा, ऩमनटकीम स्थर, 

हाटफजाय, ऩशङ्ट फधशारा, शव दाहगहृ, धोङ्जवघाट, सडक, फसऩाकन , ऩङ्टर आङ्छद) 

517 501 

090 
दतान, अनङ्टभती तथा नवीकयण दस्तङ्टय (एप.एभ., 'घ' वगनको ङ्झनभानण इजाजतऩि, 

ङ्जवद्यारम स्थाऩना तथा कऺा थऩ अनङ्टभङ्झत, स्थानीम स्तयका व्माऩाङ्चयक पभन) 
577 557 

099 नाता प्रभाङ्ञणत 511 500 

091 ऩाङ्जकन ङ शङ्टल्क 07 00 

090 दडौंड जङ्चयवाना 517 507 

090 ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩयीऺाहरुको दयिास्त शङ्टल्क 17 11 

090 अन्म प्रशासङ्झनक सेवा शङ्टल्क 577 557 

090 अन्म सेवा शङ्टल्क 517 501 

जम्भा 100119071 11977 

९.फाङ्जषनक आम प्रऺेऩणको सभङ्जिगत ङ्झफवयण ०७८।०७९ 

फजेट रु .हजायभा  

क्र .सॊ.  ङ्जववयण फजेट 

१ आन्तङ्चयक याजश्वफाट प्राद्ऱ हङ्टने २५४०० 

२ नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने याजश्व फाॉडपाटफाट प्राद्ऱ आम ८३१५४ 

३ नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान १११६०० 

४ सॊघीम सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टन ेसशतन अनङ्टदान् ० 

५ ङ्ञशऺा, मङ्टवा तथा िेरकूद कामनक्रभ २१३३०० 

६ स्वास््म सेवा कामनक्रभ ५६२०० 

७ याङ्जिम ऩङ्चयचमऩि तथा ऩङ्ञञ्जकयण कामनक्रभ २००० 

८ रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामनक्रभ ३००० 

९ याङ्जिम िाभीण तथा नवीकयणीम उजान कामनक्रभ १००० 

१० ऩमनटन ऩूवानधाय ङ्जवकास कामनक्रभ् ० 

११ ङ्झनभानणाङ्झधन स्रिाऩाकन  वडा नॊ.१२ भा ऩमनटकीम ऩूवानधाय ङ्जवकास १५०० 

१२ स्रिा ऩाकन भा ऩमनटकीम ऩूवानधाय ङ्झनभानण ३८८०० 

१३ झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर ऺेिगत कामनक्रभ ३००० 

१४ प्रधानभन्िी योजगाय कामनक्रभ १७००० 

१५ गयीव घय ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩि ङ्झफतयण कामनक्रभ १०० 

१६ कृङ्जष ङ्जवकास कामनक्रभ १२१०० 

१७ ऩशङ्टऩॊऺी  ङ्जवकास कामनक्रभ ३६०० 

१८ सङ्टयङ्ञऺत नागङ्चयक आवास कामनक्रभ ७६०० 

१९ सॊस्कृङ्झत प्रविनन कामनक्रभ ३००० 

२० साना ङ्झसॊचाइन कामनक्रभ ८८०० 
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२१ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामनक्रभ १२६६६८ .१४  

२२ नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने ङ्झफशेष अनङ्टदान ८४०० 

२३ नेऩार सयकाय फाट प्राद्ऱ हङ्टन ेसभऩूयक अनङ्टदान ८१०० 

२४ प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने सवायी साधन कयको फाॉडपाॉड आम ८४०१ .८६  

२५ प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान ६३९१ 

२६ प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने सशतन अनङ्टदान ४२५६ 

२७ प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ हङ्टने सभऩङ्टयक अनङ्टदान १०००० 

२८ चारङ्ट आ .व.700/700 भा िचन नबइ आगाभी आ .व.700/700 राइन ङ्जपतान 
हङ्टने फजेट 

09.70108 

जम्भा आम 48.844548 

३.कामानरम  सञ्चारन तथा प्रशासङ्झनक िचनको ङ्जवङ्झनमोजन ०७८।०७९                                                फजेट रु .हजायभा  

क्र .सॊ.  कामनक्रभ श्रोत नऩा कामानरम वडा कामानरम जम्भा 
१ ऩदाङ्झधकायी सङ्टङ्जवधा   51177         -    51177 
२ तरफ   10177         -    10177 
३ याशन )नगयप्रहयी(    109         -    109 
४ स्थानीम बत्ता   1777         -    1777 
५ भहॊगी बत्ता   5177         -    5177 
६ ऩोशाक बत्ता   5777         -    5777 
७ कयाय सेवा शङ्टल्क   50077         -    50077 
८ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता   5777 1101 0101 
९ कभनचायी कल्माण कोष           -            -             -    
१० अन्म फैठकबत्ता   1777         -    1777 
११ ङ्जपल्ड बत्ता   5777         -    5777 
१२ कभनचायी प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्काय   177         -    177 
१३ िानेऩानी  तथा ङ्जवद्यङ्टत भहशङ्टर   977 177 077 
१४ सञ्चाय भहशङ्टर   077 017 5917 
१५ अन्म बाडा   077         -    077 
१६ घय बाडा   017         -    017 
१७ सवायी इन्धन   1177 017 0117 
१८ अन्म इन्धन प्रमोजन   517 517 107 
१९ सवायी साधन भभनत सम्बाय   0777 077 0077 
२० भेङ्झसनयी औजाय भभनत सम्बाय   5777 517 5517 
२१ कामानरम भसरन्द िचन   9177 5077 0077 
२२ ऩिऩङ्झिका छऩाई तथा सूचना   5177         -    5177 
२३ ङ्झफभा तथा नङ्जवकयण   077         -    077 
२४ कामनक्रभ िचन   1777         -    1777 
२५ ङ्जवङ्जवध िचन   1777 5511 0511 
२६ ऩदाङ्झधकायी तथा कभनचायी ताङ्झरभ   5777         -    5777 
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२७ ऩङ्टस्तक तथा साभिी िङ्चयद   177         -    177 
२८ भ्रभण िचन   1177 000 0000 
२९ अनङ्टगभन भूल्माङ्कन   5577         -    5577 
३० सबा सञ्चारन िचन   177         -    177 
३१ फाङ्जषनक मोजना ङ्जकताफ तथा अन्म ऩङ्टस्तक छऩाई   177         -    177 
३२ अन्म सेवाशङ्टल्क   177         -    177 
३३ सेवा ऩयाभशन   177         -    177 
३४ अन्म सहामता   017   017 
३५ ङ्झनङ्झभनत सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको भभनत तथा सम्बाय   5777         -    5777 
३६ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सञ्चारन िचन   177         -    177 
३७ पङ्झननचयतथा ङ्जपक्चसन   177         -    177 
३८ जग्गा बाडा   517   517 
३९ भेङ्झसनयी औजाय   5777         -    5777 

कूर जम्भा 05009 0077 577009 
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४ .ऩूॉङ्ञजगत अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभ तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन्                                                                                                                                      
                        फजेट रु .हजायभ  

क्र .सॊ.  कामनक्रभ जम्भा फजेट 
आन्तङ्चयक 

स्रोत 
नऩेार सयकाय 

प्रदेश 
सयकाय 

स्थानीम तह 

१ ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द कामनक्रभ 15005091 7 150077 7 015091 

595 नेऩार सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ  २१३३०० 7 150077 7 7 

591 नगय ऺेिका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामनयत ङ्जवद्यारम कभनचायी तथा 
फारङ्जवकास केन्रका सहमोगी कामनकतानहरुराइन थऩ तरफ 

105091 7 7 7 105091 

590 सभानीकयण )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभहरु  0077 7 7 7 0077 
२ स्वास््म सेवा कामनक्रभ 09050 7 10177 000 0010 

195 नेऩार सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ 10177 7 10177 7 7 
191 प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ 000 7 7 000 7 

190 स्वास््म सॊस्था तथा शहयी स्वास््म केन्रहरुभा सेवा कयायभा कामनयत 
स्वास््मकभॉ तथा कभनचायीहरुको तरफ 

0010 7 7 7 0010 

199 सभानीकयण  )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभहरु  9777 7 7 7 9777 
0 आमङ्टवेद स्वास््म कामनक्रभ 077 7 7 7 077 
४ याङ्जिम  ऩङ्चयचमऩि तथा ऩञ्जीकयण कामनक्रभ २३८८ .८ ८२ 7 1777 7 000901 

1 प्रधानभन्िी  योजगाय कामनक्रभ 50077 7 50777 7 5077 

195 नेऩार सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ 50777 7 50777 7 7 
191 सभानीकयण )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभ  5077 7 7 7 5077 
0 कृङ्जष ङ्जवकास कामनक्रभ 51179 7 51577 7 0579 

095 नेऩार सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ 51577 7 51577 7 7 

091 
एक गाउॉ एक प्राङ्जवङ्झधक कामनक्रभ अन्तयगत कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक 
(सहामक चौथो)-४ य ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक (सहामक चौथो)-२ को तरफ 
साझेदायी 

079 7 7 7 079 
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090 सभानीकयण )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभ  1077 7 7 7 1077 
0 ऩशङ्ट सेवा ङ्जवकास कामनक्रभ 0077 7 0077 7 0177 

095 नेऩार सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामनक्रभ 0077 
 

0077 7 7 
091 सभानीकयण )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभ  0177 7 7 7 0177 
0 भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण 0117 7 7 17 0177 
095 सभानीकयण )ङ्झनशतन (अनङ्टदान अन्तयगतका कामनक्रभ  0177 7 7 7 0177 
091 स्थानीमतहभा रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग सॊयऺण कोष स्थाऩना ५० 7 7 17 7 

0 न्माम  ,कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रविनन  071 7 7 7 071 
57 ऩूवानधाय ङ्जवकास तथा वातावयण ब्मवस्थाऩन  077 7 7 7 077 
55 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध 5177 7 7 7 5177 
51 रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामनक्रभ ३००० 7 0777 7 7 

50 याङ्जिम िाभीण तथा नङ्जवकयणीम उजान कामनक्रभ १००० 7 5777 7 7 

59 
ऩमनटन ऩूवानधाय ङ्जवकास कामनक्रभ  

ङ्झनभानणाङ्झधन स्रिाऩाकन  वाडन नॊ.१२ भा ऩमनटकीम ऩूवानधाय ङ्जवकास 
१५०० 

7 
5177 

7 7 

51 
ऩमनटन ऩूवानधाय ङ्जवकास कामनक्रभ  

स्रिाऩाकन  वाडन नॊ.१२ भा ऩमनटकीम ऩूवानधाय ङ्झनभानण 
४८८०० 

7 
00077 7 57777 

50 साना ङ्झसचाइन कामनक्रभ 51915901 7 0077 0150 0571901 

5095 गॊगटे िोरा भङ्टर कङ्ट रो ङ्झसॊचाइन आमोजना २०८ 7 590 10 7 

5091 टायेरी कङ्ट रो ङ्झसॊचाइन आमोजना 1560.62 7 000 090 090901 

5090 डाॉडा कटेयी ङ्झसॊचाइन आमोजना १३57.57 
 

019 071 075910 

5099 देवीथान धायाऩानी ङ्झसॊचाइन आमोजना २८१2.05 7 5110 010 010971 

5091 अधेंयी िोरा कोरे फेंशी ङ्झसॊचाइन आमोजना २५४2.98 7 5950 101 109900 

5090 तीनधाये ङ्झसॊचाइन आमोजना 1209.71 7 001 100 100905 

5090 गहते रुम्टीिेत ङ्झसॊचाइन आमोजना १४५९.36 7 055 019 019900 

5090 भाङ्झथल्रो धनभङ्टढा ङ्झसॊचाइन आमोजना १४५९.36 7 055 019 019900 
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5090 चािङ्टन चाक्रे ङ्झसॊचाइन आमोजना १५६०.97 7 000 099 090900 

5095० ऩोङ्ञिङ् सङ्टके ङ्झसॊचाइन आमोजना ३०५ 7 150 00 7 

50955 भूरकङ्ट रो ङ्झसॊचाइन आमोजना 001 7 100 570 7 

50951 अगेरी टक्साय ङ्झसॊचाइन आमोजना ३५४ 7 110 575 7 

50950 फरैचे भङ्टहान गयी जरकेनी ङ्झसॊचाइन आमोजना 117 7 510 00 7 

१0 झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर ऺेिगत कामनक्रभ 0901 7 0777 7 901 

5095 यिेऩङ्ट िोरा झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभानण वाडन नॊ .७  
0901 7 0777 7 901 १ 0. २ ढाॉड िोरा झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभानण वाडन नॊ .७  

१090 ङ्झसस्निेोरा च ङ्टप्रङ्ट फेँशी झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभानण वाडन नॊ .५  
१0 गयीवघय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩि ङ्जवतयण कामनक्रभ १०० 7 577 7 7 

१0 सङ्टयङ्ञऺत नागङ्चयक आवास कामनक्रभ ७६०० 7 0077 7 7 

२० सॊस्कृङ्झत प्रविनन कामनक्रभ 0777 7 0777 7 7 

२० .5  ङ्झसिेश्वय भहादेव भङ्ञन्दय वाडन नॊ  .३  5777 7 5777 7 7 

२० .1  रगरगे भहादेव भङ्ञन्दय वाडन नॊ .८  5777 7 5777 7 7 

२० .0  स्वप्नावती भङ्ञन्दय ऩमनटन ऩूवानधाय ङ्झनभानण वाडन नॊ .५  5777 7 5777 7 7 

२१ नऩेार सयकाय ङ्जवशषे अनङ्टदान 0977 7 0977 7 7 

२१ .5  ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जहॊसाफाट प्रबाङ्जवत भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग 
सङ्टयङ्ञऺत आवास बवन ङ्झनभानण 

४२०० 7 9177 7 7 

२१ .1  पोहयभैराराइन आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधफाट ब्मवस्थाऩन आमोजना ४२०० 7 9177 7 7 
11 नऩेार सयकाय सभऩूयक अनङ्टदान कामनक्रभ 50177 7 0577 7 0577 
1195 वडा नॊ .५,७ ,११ य १२ को वडा कामानरम बवन ङ्झनभानण  50177 7 0577 7 0577 
10 प्रदेश सयकाय सभऩूयक अनङ्टदान कामनक्रभ 50077 7 7 57777 0077 

10. १ 
ङ्झभरनचोक-िाद्य गोदाभ -ङ्ञजल्रा प्रशासन कामानरम-हङ्टराकडाॉडा-साल्भे 

िोङ्चयमा - कृष्ण भङ्ञन्दय-कृष्ण भङ्ञन्दय  -यभाइरो डाॉडा -कभेये सडक 
स्तयोङ्ङङ्झत 

50077 7 7 57777 0077 
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19 
रैंङ्जङ्गक ङ्जहॊसा योकथाभ तथा प्रङ्झतकामन ऩङ्चयमोजना अन्तयगत नगय 
ऺेिका १२ वटै वडाहरुभा कामनयत साभङ्टदाङ्जमक भनोसभाङ्ञजक 
कामनकतानहरुको तरफ नऩा ङ्जहस्सा 

09090 7 7 7 09090 

11 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामनक्रभ १२६६६८.१४ 7 १२६६६८.१४ 7 7 

जम्भा 100151900 7 159500959 59110 10000909 
10 कामानरम सञ्चारन तथा प्रशासङ्झनक )चारङ्ट (िचन  577009 7 7 7 577009 
10 नगय स्तयीम आमोजना/कामनक्रभहरु 09007970 7 7 7 09007970 
10 वडा स्तयीम आमोजना/कामनक्रभहरु 01005 7 7 7 01005 

जम्भा 091900909 7 159500959 59110 050710907 

(चारङ्ट आ.व.व.०७८/०७९ को फाङ्जषनक नीङ्झत, ङ्जक्रमाकराऩगत फजेट तथा कामनक्रभको ऩूणन ङ्झफवयण मस कामानरमको वेवसाइट www.siddhicharanmun.gov.np भा उऩरब्ध छ) 
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ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथनक ऐन, २०७८ 

प्रस्तावना् 
           ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथनक फषन ०७८÷०७९ को अथन सम्वन्धी प्रस्तावराई कामानन्वमन गननको 
ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम कय, दस्तङ्टय तथा शङ्टल्क सॊकरन गने, छङ्टट ङ्छदने तथा आम सॊकरनका राङ्झग प्रशासङ्झनक व्मवस्था गनन 
वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको आठा 
नगय सबारे देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जवधेमक स्वीकृत गयेको छ । 

१ सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब्  
(१) मस ऐनको नाभ “ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथनक ऐन  ,२०७८"  यहेको छ। 

(२) मो ऐन स्थानीम याजऩिभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञि ङ्झसङ्जिचयण नगयऩाङ्झरकाको ऺेिबय रागङ्ट हङ्टनछे। 

(३) नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५७ को उऩधाया (४) को अनङ्टसूची – ८ को क्र. सॊ. ४ भा उङ्ञल्रङ्ञित स्थानीम 
कय दस्तङ्टयको ऺेि तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ य अन्तय सयकायी ङ्जवत्त ब्मवस्थाऩन 
ऐन,२०७४ फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाफाट देहाम अनङ्टसायको कय दस्तङ्टय सॊकरन गङ्चयनेछ । 

२. सम्ऩङ्ञत्त कय् 
(१)  नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबिका घय सॊयचना, सो घय सॊयचनारे ओगटेको ऺेिपर य सो ऺेिपर फयाफयको थऩ 

जग्गाभा सम्ऩङ्ञत्त कय य भारऩोत कय ङ्झनधानयण गदान अनङ्टसूची-१ को (क) फभोङ्ञजभको बौगोङ्झरक ऺेि 
अनङ्टसायका जग्गाहरुको भूल्माॊङ्कनको आधायभा गङ्चयने छ । 

 )२ ( सम्ऩङ्ञत्त कयको दय अनङ्टसूची-१ को (ि) फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 (३) सम्ऩङ्ञत्त कय भूल्माङ्कन प्रमोजनको राङ्झग घय (सॊयचना) को भूल्माङ्कन गदान अनङ्टसूची-१ को (ग) फभोङ्ञजभ 
गङ्चयनेछ । 

३. भारऩोत कय् नगयऩाङ्झरकाफाट नगय ऺिे ङ्झबिका घयजग्गाहरु भध्मे सम्ऩत्ती कय राग्ने घय जग्गा वाहेकका 
जग्गाहरुभा अनङ्टसूची–१ (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित जग्गाको भङ्टल्माॊकन दयराई आधाय भानी अनङ्टसङ्टची–२ फभोङ्ञजभको 
दयभा फाङ्जषनक  भारऩोत कय सॊकरन गङ्चयनेछ । 

४.  घय फहार कय् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, 
जग्गा वा ऩोियी ऩूयै वा आॊङ्ञशक तवयरे फहारभा ङ्छदएकोभा अनङ्टसूची –३ भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा घय जग्गा फहार 
कय सॊकरन गङ्चयनछे । 

५.  व्मवसाम कय् नगयऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉङ्ञजगत रगानी य आङ्झथनक कायोवायका 
आधायभा अनङ्टसूची –४ भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा व्मवसाम कय सॊकरन गङ्चयनेछ । 

६.  दतान, अनङ्टभती तथा नङ्जवकयण शङ्टल्क÷दस्तङ्टय् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबिका ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम, सेवाभूरक सॊघ÷सॊस्था 
दतान, अनङ्टभङ्झत तथा नवीकयण य बवन ङ्झनभानणका राङ्झग अनङ्टभङ्झत, नाभसायी, नक्सा सॊशोधन, अङ्झबरेिीकयण य म्माद 
थऩ गदान अनङ्टसूची –५ भा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा शङ्टल्क÷दस्तङ्टय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

७.  फहार ङ्जवटौयी शङ्टल्क् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि आपूरे ङ्झनभानण, येिदेि वा सञ्चारन गयेका हाट फजाय तथा 
नगयऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि सञ्चारन बएका वा गङ्चयने व्मवसामहरुफाट अनङ्टसूची (६) भा उल्रेङ्ञित दयभा शङ्टल्क 
रगाई उऩय गङ्चयनेछ । 

८.  ऩाङ्जकन ङ शङ्टल्क् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि कङ्ट नै सवायी साधनराई ऩाङ्जकन ङ सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाए वाऩत अनङ्टसूची -७ 
भा उल्रेङ्ञित दयभा ऩाङ्जकन ङ शङ्टल्क असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 
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९.  जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थारे अनङ्टसूची  - ८ भा उल्रेङ्ञित 
जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्टजन्म वस्तङ्टको व्मावसाङ्जमक उऩमोग गये फाऩत ्सोही अनङ्टसूङ्ञचभा उल्रेङ्ञित दयभा 
जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय असङ्टर उऩय गङ्चयनछे . 

१०. वस्तङ्ट तथा सेवा ङ्जवक्री शङ्टल्क÷दस्तङ्टय् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबिको स्रेट, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा एवॊ भाटोजन्म वस्तङ्ट य 
सावनजङ्झनक तथा ऐरानी जग्गाभा यहेका काठ, दाउया, जयाजङ्टयी, दहत्तय फहत्तय आङ्छदको ङ्झफक्री य नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्जिऩय, योरय य ब्माकहोई रोडय प्रमोग गये फाऩत ्अनङ्टसूची -९ भा उल्रेङ्ञित दयभा वस्तङ्ट तथा सेवा ङ्जवक्री 
शङ्टल्क÷दस्तङ्टय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

११. सेवा शङ्टल्क÷दस्तङ्टय् नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनभानण, सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन गयेका स्थानीम ऩूवानधाय तथा अनङ्टसूची -१० 
भा उल्रेङ्ञित अन्म कङ्ट नै सेवा उऩमोग गये फाऩत ्सम्फङ्ञन्धत सेवािाहीफाट सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञित दयभा 
सेवा शङ्टल्क÷दस्तङ्टय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

१२. सवायी साधन कय् नगयऩाङ्झरकाफाट टाॉगा/ङ्चयक्सा/ अटो ङ्चयक्सा/ इन -ङ्चयक्साको दतान तथा फाङ्जषनक नवीकयण गदान 
अनङ्टसूची -११ भा उल्रेङ्ञित दयभा सवायी साधन कय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

१३. ङ्जवऻाऩन कय् नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि हङ्टने ङ्जवऻाऩनभा अनङ्टसूची  - १२ फभोङ्ञजभको दयभा ङ्जवऻाऩन कय असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ ।  

१४. ऩमनटन शङ्टल्क् नगय ऺिेका ऩाकन , ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक सम्ऩदा य सॊिहारम जस्ता सम्ऩदा उऩमोगको 
प्रवेश शङ्टल्क नगय कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनमफाट ङ्झनधानङ्चयत दय फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

१५․ दडौंड जङ्चयवाना् नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झरइने दडौंड जङ्चयवाना प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१६. कयभा छङ्टट ङ्छदन नङ्झभल्ने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्व बएका व्मङ्ञि वा सॊस्थाहरुराई कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्जकङ्झसभको कय छङ्टट ङ्छदईने छैन । 

१७. कय तथा शङ्टल्क सॊकरन सम्वन्धी कामनङ्जवङ्झध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय कय, शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय सॊकरन 
सम्वन्धी कामनङ्जवङ्झध नगयऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

 

 

 

 

अनङ्टसूचीहरु 
   अनङ्टसूची –१ 

)ऐनको दपा २ को )१(  सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
सम्ऩङ्ञत्त कयको दय 

   क. सम्ऩङ्ञत्त कय तथा भारऩोत कय ङ्झनधानयणका राङ्झग बौगोङ्झरक ऺेि अनङ्टसायका जग्गाहरुको भूल्माॊङ्कन दय् 
 

वडा नॊ. बौगोङ्झरक ऺिे प्रङ्झत योऩनी भूल्माङ्कन 

१ उऩल्टाय, ङ्झतनङ्जऩप्रे, याम्चे, कोसेरीचौय, वाङ्गी १००००० 
१ भूरघाट ऺेि २००००० 
१ नाल्सङ्ट भैनाटाय ८०००० 
१ गणेस्थान, ऩहयेवेसी, बायतीछाऩ, बोट, वतासे, ङ्जवङ्झभये, नाल्सङ्ट, ऩाथोक ५०००० 



52 
 

वडा नॊ. बौगोङ्झरक ऺिे प्रङ्झत योऩनी भूल्माङ्कन 

१ फाह्रचाॉदे ङ्झसङ्ञञ्चत ऺेि ३००००० 
१ पाऩयस्वाॉया ङ्झसङ्ञञ्चत ऺेि १२०००० 
१ ऩहयेवेसी, भैनाटाय, जङ्ञल्कनी, वाङ्गी, वतासे, डङ्टम्र,े नाल्सङ्ट, ङ्जवङ्झभये ङ्झसङ्ञञ्चत ऺेि १००००० 
१ भैनाटाय देङ्ञि ऩहयेवेसी, दङ्टधकोशी वगय ५०००० 
२ झाक्रीडाॉडा देङ्ञि सबाचौय सम्भ १०००००० 
२ ओिरढङ्टङ्गा यब ङ्टवा सडकरे छोएको ३० ङ्झभटय दाॉमा फामाॉ ३००००० 
२ कच्ची सडकरे छोएका फस्तीमोग्म बङू्झभ १००००० 
२ कृङ्जष मोग्म ऩािा जग्गा ३०००० 
२ कृङ्जष मोग्म ङ्झसङ्ञञ्चत जग्गा ४०००० 
२ वन, वगय य ियवायी १०००० 
३ बैंसी काट्ने डाॉडा देङ्ञि साॉवा डाॉडा सम्भको सडकको ऺिे १९००००० 
३ साॉवा डाॉडादेङ्ञि फयफोट सम्भ ४००००० 
३ फयफोट देङ्ञि अधेंयी ङ्जवतरफ राङ्झभस्वती रुम्जाटाय जान ेसडकको ऺेि २००००० 
३ िाभीण सडकरे छोएका सफै जग्गाहरु १००००० 
३ राङ्झभस्वती टायीिेत, ठङ्टल्ढङ्टङ्गे टायीिेत, फेसीटोर टायीिेत, अधेंयी घङ्टभाउने िेत २५०००० 
३ अन्म फाॉकी िेतहरु, गाउॉिेत, तीरऩाटे िेत, काङ्ञत्तके य भजङ्टवा िेत १००००० 
३ ओियफोट देङ्ञि डाॉडा चौताया सम्भको फायी २००००० 
३ ओियफोटदेङ्ञि साङ्जवक वडा नॊ. ३,  ७,  ८ य ९ को फायी १५०००० 

३ 
अधेंयी नायामणस्थानको साङ्जवक वडा नॊ. १, २, ४, ५ य ९ को राङ्झभस्वती फाॉसफोट, 

िनारटोर, चनौटे, जॊगरे फस्तीटोर,  दङ्झरतटोर य अन्म जग्गाहरु 
५०००० 

४ ५ नॊ.वडा फनानरङ्टको ङ्झसभानादेङ्ञि शङ्टक्रवाये हङ्टॉदै ङ्जवभानस्थर सम्भका सडकका दाॉमा 
फाॉमाका ङ्जकत्ताहरु 3500000।- 

४ रुम्जाटाय भा.ङ्जव.देङ्ञि तेसो फाटो गङ्टरुधाभ चोक हङ्टॉदै भाम्िा जाने सडकको दाॉमा 
फाॉमाका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत योऩनी  3200000।- 

४ ङ्छदऩेश शे्रष्ठको घयदेिी भाम्िा जान ेसडकको ङ्जढक सम्भका दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु 
प्रङ्झत योऩनी 2000000।- 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतारदेङ्ञि गङ्टरुधाभचोक, तेसोफाटो, रुम्जाटाय नभूना भा.ङ्जव.सम्भको दाॉमा 
फाॉमाका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत योऩनी 3000000।- 

४ 

तऩङ्झसरभा उल्रेङ्ञित ङ्झबिी सडकरे छोएका दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत योऩनी 
तेसो फाटोदेङ्ञि काङ्झरका भङ्ञन्दय सम्भ 

2000000।- 
नेऩार फामङ्टसेवा ङ्झनगभ देिी मातामात कामानरम हङ्टॉदै तेसो फाटो सम्भ 
ङ्झतनकङ्ट न ेदेङ्ञि भहादेवस्थान हङ्टॉदै ऩद्मा भेङ्झडकर सम्भ 
वेरपेमय देङ्ञि याभफाफङ्ट शे्रष्ठको घयसम्भ 
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ङ्जवद्यङ्टत क्वाटय देङ्ञि फारकृष्ण गङ्टरुङको घयसम्भ 
वाटाऩयी घयदेङ्ञि जसटोर हङ्टॉदै गङ्टम्वा जाने सडक 
कृष्णफन्धङ्ट गङ्टरुङको घयदेङ्ञि स्वाङ्झभ रुिसम्भ 
ऩद्मा भेङ्झडकर हर देङ्ञि भाम्िा जान ेङ्झतनचोके योडसम्भ 

४ शङ्टक्रवायेदेङ्ञि रुम्जाटाय गङ्टम्वा हङ्टॉदै ङ्ञजल्रा हङ्ञस्ऩटर सम्भका दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु 
प्रङ्झत योऩनी 3200000।- 

४ ङ्ञजल्रा हङ्ञस्ऩटर देङ्ञि ङ्झतनचोके हङ्टॉदै भाम्िा जाने ङ्जढकसम्भ दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु 
प्रङ्झत योऩनी 2500000।- 

४ 
शान्ता याईको घयदेङ्ञि ठङ्टरो ङ्जढक हङ्टॉदै गङ्टम्वा सम्भ जान ेदामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत 
योऩनी  2000000।- 

४ शङ्टक्रवाये देङ्ञि ङ्जवभानस्थर हङ्टॉदै ठूरो ङ्जढकसम्भ ङ्चयङयोडरे छोएका दामाॉ वामाॉका 
ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत योऩनी 2000000।- 

४ ङ्झतनचोके देङ्ञि बोग्टेनी जान ेसडकको दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत योऩनी 2000000।- 
४ रुम्जाटाय बयीका सडकरे नछोएका जग्गाहरु प्रङ्झत योऩनी 1600000।- 

४ रुम्जाटाय ठूरो ङ्जढकदेङ्ञि सडकरे छोएका ङ्झतरङ्गे सम्भका दामाॉ वामाॉका ङ्जकत्ताहरु प्रङ्झत 
योऩनी 500000।- 

४ रुम्जाटाय ङ्जढकदेङ्ञि ठोट्नेिोरासम्भ भाम्िा जाने सडकका दामाॉ फामाॉका ङ्जकत्ताहरु 
प्रङ्झत योऩनी 300000।- 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतारदेङ्ञि ङ्झसस्ने िोरासम्भ सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका ङ्जकत्ताहरु 
प्रङ्झत योऩनी 500000।- 

४ ङ्झसस्ने िोरा य ठोट्ने िोराका ङ्झसङ्ञञ्चत जग्गाहरु प्रङ्झत योऩनी 200000।- 
४ भाङ्झथ उल्रेि बए फाहेकका ऩािा फायी  ,ङ्झनजी वन ,फगय प्रङ्झत योऩनी  100000।- 

५ भाने डाॉडा देिी उङ्छदन ढङ्टॊगासम्भ सडकरे छोएको दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु 1000000।- 

५ फनानरङ्ट ङ्जव.क.चोकदेङ्ञि फनानरङ्ट जानङ्टभामा याइनको घय छेउ सम्भ सडकको दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 1000000।- 

५ ढङ्टङ्ि ेचौतायादेिी ङ्झसिदेवी आ .ङ्जव .सम्भका सडकरे छोएको दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु  1000000।- 
५ देउयारी पेदे चौयदेिी ऩाङ्जटडाॉडा सम्भका सडकरे छोएको दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु 700000।- 
५ ऩाङ्जट डाॉडादेिी रारङ्ट ङ्जढकसम्भ घडेयीभा प्रमोग हङ्टने दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु 700000।- 
५ याज्मरक्ष्भी भा.ङ्जव.देङ्ञि रुम्जाटाय ङ्जवभानस्थर सम्भको सडकरे नछोएका जग्गाहरु 500000।- 

५ फनऩारे वाट साङ्झनटाय राभागाउॉसम्भ ङ्चयङयोडको ८ ङ्झभटय ङ्झबिका सडकरे छोएका 
जग्गाहरु प्रङ्झत योऩनी  1500000।- 

५ राभागाउॉदेिी बोरान डाॉडासम्भ घडेयीभा प्रमोग हङ्टने ङ्चयङयोडरे छोएका जग्गाहरु 700000।- 
५ काङ्झरका चोक - वडा कामानरम- वङ्टरादी- ङ्ञचप्रेचौय सडकरे छोएका जग्गाहरु  700000।- 
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५ याज्मरक्ष्भी भा .ङ्जव .देङ्ञि ऩािारी राभागाउॉ ङ्चयङयोडसम्भ सडकरे छोएका जग्गाहरु  1500000।- 
५ साङ्झनटाय सडकरे नछोएको फायी 500000।- 
५ वनानरङ्ट सडकरे नछोएको फायी 500000।- 
५ याज्मरक्ष्भी भा.ङ्जव.देङ्ञि रुम्जाटाय ङ्झसभाना सम्भ सडकरे छोएका जग्गाहरु 2000000।- 
५ रारङ्ट ङ्जढकदेिी टङ्टहङ्टयेसम्भ सडकरे छोएका घडेयीभा प्रमोग हङ्टने जग्गाहरु 700000।- 
५ ङ्जवप्राॉटेदेिी घङ्टङ्झभनसे रारङ्ट ङ्जढक सम्भको सडकरे छोएका घडेयीभा प्रमोग हङ्टने जग्गाहरु 700000।- 

५ सानो ङ्ञचिे दङ्टम्के भानडेाॉडा ङ्ञचिगङ्टद्ऱासम्भ सडकरे छोएका घडेयीभा प्रमोग हङ्टने 
जग्गाहरु 500000।- 

५ साजे ,स्वायो  ,टायी िेत  500000।- 
५ ङ्ञचराउने वेँसी िेत 500000।- 
५ च ङ्टप्रङ्ट वेँसी िेत 300000।- 
५ च ङ्टप्रङ्ट सडकरे नछोएको िेतीमोग्म फायी 100000।- 
५ ज्माङ्झभये फायी 500000।- 
५ भाने िेत 500000।- 
५ सऩनावती दोबान गनेआहार य सो आसाऩासका िेत 500000।- 
५ ढङ्टङ्िे  ,डाॉडािकन ,यमारे ,सङ्टनायिोऩ  आवादी फायी 100000।- 
५ ढङ्टङ्ि ेसडकरे छोएका जग्गा 200000।- 
५ सानो ङ्ञचिे आवादी फायी ३००००० 

५ 
दङ्टम्के  ,ङ्झसउयानी ,भानडेाॉडा ,जौवायी ,ङ्ञचिे ,घङ्टङ्झभनसे ,छाॉगे ,कङ्टॉ डाय ,उङ्ञत्तसे ,ङ्झसङ्झसिकन ,
टङ्टहङ्टये आवादी फायी 100000।- 

५ वङ्टरादी  ,ङ्ञचप्रेचौय आवादी फायी  200000।- 
५ ऩायी स्वायो िेत २००००० 
५ ङ्झबयकङ्ट ना िेत 200000।- 
५ ङ्झबयकङ्ट ना फायी 50000।- 
५ िोराघय फायी ५०००० 
५ ऩाङ्िवेन फायी 100000।- 
५ िोरा ङ्जकनाय  ,वन ,फगय ऺेिका सफै नीङ्ञज जग्गाहरु  15000।- 
५ रारङ्ट  ,ङ्जहरे ,झायसाॉदी ,भाझगाउॉ ,देउयारी सभेतका िेङ्झतमोग्म जग्गाहरु  400000।- 

५ फनानरङ्ट जानङ्टभामा याईको घयदेिी वाहङ्टनी िोरासम्भ सडकरे छोएको घडेयीभा प्रमोग 
हङ्टने जग्गा 

500000।- 

५ वाहङ्टनी िोरादेिी याज्मरक्ष्भी भा .ङ्जव .सम्भ सडकरे छोएको जग्गा  1000000।- 
५ काङ्ञत्तके  ,कल्रेयी फायी  100000।- 
५ साङ्जवक ओिरढङ्टङ्गा २ को ङ्झसभानादेिी ङ्जवप्राटेसम्भ सडकरे छोएका जग्गाहरु 500000।- 
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५ फन्चये ङ्झबय  ,च ङ्टप्रङ्ट ,यमारे ऩङ्जहयो ,साहङ्टने दोबान ङ्झबय सभेतका ङ्झनजी जग्गाहरु  5000।- 

५ ढङ्टङ्ि ेचौतायादेिी वनानरङ्ट ङ्जव .क.चोक सम्भको सडकरे छोएको घडेयीभा प्रमोग हङ्टन े
जग्गा 500000।- 

५ ढङ्टङ्ि ेचौतायाफाट डाॉडािकन  यमारे हङ्टॉदै च ङ्टप्रङ्ट सडकरे छोएको जग्गा 700000।- 
५ ङ्ञचप्रे चौय - उङ्ञत्तसे- घङ्टङ्झभनसे सडकरे छोएको जग्गा  300000।- 
५ भाङ्झथ उल्रेि बए  फाहेकका साङ्जवक वनानरङ्ट १ देिी ९ सम्भका सफै जग्गा 50000।- 
६ ओिरढङ्टङ्गा सल्रेयी सडकरे छोएको ठाडे हङ्टॉदै जन्तयधाऩ सम्भका जग्गाहरु ५००००० 

६ 
ऩात्रेदेङ्ञि तल्रो भैदान,े काङ्ञत्तकेदेङ्ञि जन्तयिानी वडा कामानरम, आरुफोट देङ्ञि फाख्र े
हङ्टॉदै नङ्झरडाॉडा सम्भको कृङ्जष सडकरे छोएका जग्गाहरु 

३००००० 

६ भाङ्झथ उल्रेङ्ञित कृङ्जष सडकरे छोए फाहेकका अन्म जग्गाहरु २००००० 
६ वन, ऩािा, आवासीम य व्माऩाङ्चयक ऺेि फाहेकका सफै जग्गाहरु २००००० 

६ 
राभेरङ्टङ्ग, फाघिोय देङ्ञि भङ्टरवायी, वैदायिोरा, यातोऩानी, यङ्झभते, ङ्झनङ्ििेोऩ देङ्ञि पङ्ट सेिोऩ, 

बैसीिकन  सम्भका वन, ऩािा, फगय य ऩङ्जहयोका जग्गाहरु 
१००००० 

७ ओिरढङ्टङ्गा सल्रेयी सडकरे छोएका ङ्ञचिेदेङ्ञि टोड्के सम्भका जग्गाहरु ५००००० 

७ 
ङ्ञचिे, घङ्टन्सा, टक्साय, ङ्जवगङ्टटाय भा.ङ्जव. हङ्टॉदै ऩोियी डाॉडासम्भ य ससेऩङ्ट, ङ्जवगङ्टटाय, सङ्टके 
सम्भको कृङ्जष सडकरे छोएका जग्गाहरु 

४००००० 

७ 
धनेऩ ङ्ट, डाॉडागाउॉ, ङ्जवल्दङ्ट, कडेंनी, गोजान, बस्भे य भाङ्झथ उल्रेङ्ञित सडकहरुरे नछोएका 
जग्गाहरु 

२००००० 

७ िाल्टे, बोटेटाय, सल्री, सङ्टके, ङ्जवगङ्टटाय, टक्सायका सफै जग्गाहरु ३०००००० 
७ गैयी, कडेंनी, ड्याम्के, चैते, गोजान, बस्भेका सफै जग्गाहरु १५०००० 
७ ऩोङ्ञिङिोरा, ढाॉडिोरा, बगेंयीिोरा, यिेऩङ्टिोरा, सल्रीिोरा ऺेिका जग्गाहरु १००००० 
७ ियवायी तथा वन ऺेि आसऩास ऩने सफै ङ्झनजी जग्गाहरु ३०००० 

८ 

ङ्झसङ्जिचयण याजभागन िडौंडको रगरगे, सल्रेयी फेङ्झतनी कृङ्जष सडक िडौंडको फम्जनडाॉडा 
देङ्ञि ङ्झछऩङ्झछऩेडाॉडा, कङ्ट वाऩानी देङ्ञि ताभाङ गाउॉ हङ्टॉदै गङ्टरुङ्ग गाउॉको डफर धायासम्भका 
सडकको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु 

१५००००० 

८ 
सल्रेयी फेङ्झतनी कृङ्जष सडकको व्माऩायीक ऺेि बन्दा फाहेकका अन्म शािा सडकको 
फस्ती ऺेिका सडकसॉग छोइएका दाॉमा फामाॉका जग्गाहरु 

८००००० 

८ व्माऩायीक य आवासीम बन्दा फाहेकको सफै कृङ्जष मोग्म जङ्झभनहरु ३००००० 

८ 
आवासीम, व्माऩायीक य कृङ्जष ऺेि बन्दा फाहेकको ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वभा यहेका िय, वन य 
फगय 

५०००० 

९ 
ओिरढङ्टङ्गा च्मानभ सडक, वडा नॊ. ९ को सफै शािा सडकरे छोएको जग्गा, 
कोरेफेसी िेत छङ्झतवन,े सङ्टसङ्टयभा, सोरीफेसी िेत सभेतका जग्गाहरु 

५००००० 

९ आवासीम य ियवायी, वन ऺेि फाहेकका सफै कृङ्जष उऩमोगभा आएका जग्गाहरु ३००००० 
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९ ियवायी, वन ऺेि सफै ५०००० 

१० 

फाॉसवायी चोकदेङ्ञि ऩूडौंमभाता भा.ङ्जव. सम्भको सडक तथा गल्रीको ३० ङ्झभटय दाॉमा 
फामाॉको य सल्रेयी फेङ्झतनी कृङ्जष सडक तथा अन्म शािा सडकरे छोएका  दामाॉ 
फामाॉको जग्गाहरु 

८००००० 

१० व्माऩायीक य आवासीम बन्दा फाहेक सफै िेत तथा फायी ४००००० 
१० ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वभा यहेका सफै ियवायी, वन तथा फगय ५०००० 
१० साङ्जवक वेङ्झतनी वडा नॊ. १, २, ७, ८ य ९ फाहेकका सवै कृङ्जष मोग्म िेतहरु ४००००० 
१० साङ्जवक वेङ्झतनी वडा नॊ. १, २, ७, ८ य ९ का सवै कृषी मोग्म फायीहरु ३००००० 

११ 
ङ्झभरन चोकदेङ्ञि ङ्झनशॊिे जाने सडकको २०० ङ्झभटय ऺेि ङ्झबिको सडकरे छोएका 
दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१८००००० 

११ 
ङ्झभरन चोकदेिी ङ्झनशॊिे जाने सडकको २०० ङ्झभटय सडक छाडी ११ नॊ. य ३ नॊ. 
वडा ङ्झसभानासम्भको सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

८००००० 

११ 
ङ्झभरन चोकदेङ्ञि ङ्झनशॊिे जाने सडकको २०० ङ्झभटय ऺेि ङ्झबिका दामाॉ फामाॉ सडकरे 
नछोएका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
ङ्झभरन चोकफाट २०० ङ्झभटय छोडी ङ्झसङ्जिचयण याजभागनको वाडन नॊ. ३ य ८ को 
ङ्झसभानासम्भ दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
जिल्ऱा प्रहरी कायााऱयबाट खाद्य गोदाम रामबिार ह ॉदै ह ऱाक डाॉडासम्म बिार 
विचको सडकको दायाॉबायाॉ २० ममटर मित्रका िग्गाहरु 

६०००००० 

११ ङ्झभरन चोकको ङ्झसङ्जिचयण याजभागनको दामाॉ फामाॉका २० ङ्झभटय सम्भको जग्गा ८०००००० 

११ 
फारभङ्ञन्दय िोल्सा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामानरम हङ्टॉदै याभफजाय ङ्झनस्कने सडकरे छोएका 
जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 
कृङ्जष ऻान केन्रदेङ्ञि काङ्झरकास्थान ङ्झसधै भङ्टनीको सडक नङ्ञजक याजभागनका २०० 
ङ्झभटयसम्भ दामाॉ फामाॉका २० ङ्झभटय ङ्झबिका जग्गाहरु 

२५००००० 

११ 
ङ्ञशव भङ्ञन्दयदेङ्ञि कभेये ऩानी याॊकीसम्भ, काङ्झरकास्थान देङ्ञि नेऩार टेङ्झरकभ भङ्टनी 
याजभागनको दामाॉ फामाॉका सडकरे छोएको २० ङ्झभटय ङ्झबिका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 
ङ्झसङ्जिचयण याजभागनदेङ्ञि कृङ्जष ङ्जवकास कामानरमसम्भ जान ेसडकको दामाॉ फामाॉका २० 
ङ्झभटय सम्भका जग्गाहरु 

१६००००० 

११ 
ङ्झसङ्जिचयण याजभागन ० प्वाइन्ट यभाइरोडाॉडाका २०० ङ्झभटय सडकको दामाॉ फामाॉका 
२० ङ्झभटय ङ्झबिका जग्गाहरु 

८०००००० 

११ 
० प्वाइन्ट यभाइरो डाॉडाफाट २०० ङ्झभटय ऩङ्झछ आभॉ गेट सम्भको सडकको दामाॉ 
फामाॉका २० ङ्झभटय सम्भका जग्गाहरु 

५०००००० 

११ 
ङ्झसङ्जिचयण याजभागनफाट फसऩाकन  जान े सडकको दामाॉ फामाॉका २० ङ्झभटय सम्भका 
जग्गाहरु 

१५००००० 
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११ फसऩाकन फाट ङ्झनय कङ्ट भाय ङ्झगयीको घय हङ्टॉदै कङ्ट भाय काकीको घयऩयी िोल्सी सम्भको 
सडक आसऩासका जग्गाहरु  ५०००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाको ० प्वाइन्टफाट २०० ङ्झभटय सडक ऩङ्झछ ११ नॊ. य ५ नॊ. वडाको 
ङ्झसभाना सम्भको सडकसॉगै जोङ्झडएका २० ङ्झभटय सम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
यभाइरोडाॉडा ० प्वाइन्टफाट सोरङ्ट जान ेङ्ञचिे ङ्जवप्राॉटे सडकको १०० ङ्झभटय ऩङ्झछका 
जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
ओिरढङ्टङ्गा याभऩङ्टय सडकफाट साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार सोब्रङ्ट जाने सडकको दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
ङ्ञज.स.स भाङ्झथको भोडदेङ्ञि सोब्रङ्ट ङ्झभसन अस्ऩतार जाने सडकको ११ नॊ․वडाको 
ङ्झसभानासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉ २० ङ्झभटय ङ्झबिको जग्गाहरु 

४०००००० 

११ 
ङ्झसङ्जिचयण याजभागनङ्ञस्थत ङ्जव.क. टोरफाट ङ्जवतरव हङ्टॉदै ११ नॊ. य ३ नॊ. को वडा 
ङ्झसभाना सम्भको फाटाको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
ङ्झनशॊिे जाने कृङ्जष सडकफाट ङ्झफतरव राभीस्वती हङ्टॉदै रुम्जाटाय जाने सडकको दामाॉ 
फामाॉ २० ङ्झभटयसम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
ङ्झभरनचोकफाट साङ्जवक सल्रेयी जाने २०० ङ्झभटय ऩङ्झछ ११ नॊ. य ८ नॊ. वडाको 
ङ्झसभानासम्भका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 

ङ्झभरनचोकफाट नगय ऩाकन  हङ्टॉदै िाद्य गोदाभङ्ञस्थत बञ्ज्माङ्ग , ङ्ञजल्रा प्रहयी कामानरम 
जाने भोडसम्भ य सोही भोडफाट ङ्ञजल्रा प्रहयी कामानरम जान े सडक, नगयऩाकन फाट 
गङ्टइनी ङ्ञचिेडाॉडा हङ्टॉदै याभफजाय साभङ्टदाङ्जमक बवन सम्भका य नगय ऩाकन फाट िाद्य 
गोदाभ ङ्झनस्कने सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 
काङ्झरकास्थान ङ्झसधा भङ्टनीको सडकफाट अल्छे चौताया हङ्टॉदै तल्रो गैयीगाउॉ ङ्ञस्थत 
ब ङ्टजेरटोर /याइनटोर हङ्टॉदै रुम्टी सम्भ जाने सडकसॉग छोइएका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 
ङ्झसङ्जिचयण याजभागनदेिी स्वास््म चौकी बवन कायागाय हङ्टॉदै उत्तभ के .सी.को घय जाने 
कायागाय भङ्टनीको भोड सम्भका सडकसॉग छोइन ेजग्गाहरु 

२०००००० 

११ कायागाय भङ्टनीको भोडफाट अल्छे चौताया सम्भ जाने सडकसॉग जोङ्झडएका जग्गाहरु ७००००० 

११ 
कायागाय भङ्टनीको भोडदेङ्ञि जारऩा भा.ङ्जव.भङ्टनी उत्तभ के .सी.को घयतपन  जाने सडकसॉग 
छोइने दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
कायागाय भाङ्झथदेिी थाऩाडाॉडा जाल्ऩा भा.ङ्जव. दाहार प्रङ्झतष्ठानको बवन हङ्टॉदै ङ्झसङ्जिचयण 
याजभागन सम्भ जाने सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाङ्ञस्थत ङ्झबभसेनस्थान कभेये, ङ्जवप्राॉटे सडकको सोरङ्ट जान ेघोडेटो फाटोफाट 
चौताया ङ्ञशव भङ्ञन्दय सम्भका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

२०००००० 

११ चौताया ङ्ञशव भङ्ञन्दयफाट कभेये ऩानी याॊकी सम्भको सडकसॉग जोङ्झडएका जग्गाहरु १०००००० 
११ ङ्जवप्राॉफाटेफाट अल्रे जाने सडक य ओिरढङ्टङ्गा याभऩङ्टय सडक िडौंडफाट ओख्र ेजाने २००००० 
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सडकसॉग जोङ्झडएका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

११ 
यभाइरो डाॉडाको ङ्झबभसेनस्थानफाट ङ्चयङ्ञचरङ्टङ्गहङ्टॉदै याभऩङ्टय जाने सडकको ब ङ्टभेस्थानसम्भको  
सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

३५०००० 

११ 
ङ्झभसन अस्ऩतारफाट हेङ्झरप्माड हङ्टॉदै वाडन नॊ. ११ य १२ को ङ्झसभानासम्भ ऩने सडक 
दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

५००००० 

११ ङ्झभसनङ्ञस्थत हेङ्झरप्माड हङ्टॉदै होल्ऩङ्ट जाने सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु ५००००० 
११ व्माऩाङ्चयक तथा आवासीम बन्दा फाहेकका कृङ्जष ऺेिका अन्म जग्गाहरु २५०००० 
११ ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वभा यहेका वन, वगय तथा ऩािा जग्गाहरु १००००० 

१२ 
११ नॊ. वडाको ङ्झसभाना हङ्टराकडाॉडादेङ्ञि गणेशस्थान हङ्टॉदै सोब्रङ्ट अस्ऩतार जाने ङ्ञज.स.स 
भाङ्झथको भोडसम्भ 

८०००००० 

१२ सोब्रङ्ट अस्ऩतार जाने ङ्ञज.स.स. भाङ्झथको भोडदेङ्ञि ङ्झसभरडाॉडा सम्भका जग्गाहरु ६०००००० 

१२ 
हाट राग्ने हङ्टॉदै गोङ्जवन्द पङ्झननचय अगाङ्झड हङ्टॉदै शङ्टबताया स्कङ्ट र सम्भको सडकको दामाॉ 
फामाॉ ७० ङ्झभटय ङ्झबिका जग्गाहरु 

 

६०००००० 

१२ 
गणेशचोकफाट भन्चने हङ्टॉदै ङ्झसभरडाॉडा सम्भको फस्ती य ङ्ञज.स.स. फाट ङ्झरऩेिोरा 
सम्भको फस्ती ऺिेका सडकसॉग जोङ्झडएका जग्गाहरु 

५००००० 

१२ गणेशचोक देङ्ञि फन कामानरम सम्भका सडक आसऩासका जग्गाहरु ४०००००० 

१२ 
ङ्झसभरडाॉडा देङ्ञि ङ्झभनी फसऩाकन  हङ्टॉदै ङ्झसतरऩङ्टय भोडसम्भको फस्ती ऺेिका सडक 
आसऩासका जग्गाहरु 

१५००००० 

१२ ङ्झसतरऩङ्टयको सडक भोडफाट गोगने, बडाये ज्माङ्झभयेको ङ्झसभाना सम्भका जग्गाहरु ५००००० 

१२ 
ङ्झसभरडाॉडा देङ्ञि ङ्झभङ्झन फसऩाकन  ङ्झसतरऩङ्टय भोड, गोगने बडाये, ङ्ञज.फ.का. फाट ङ्झरऩेिोरा 
सम्भका ङ्झबिी कृङ्जष मोग्म जग्गाहरु 

५००००० 

१२ 
हङ्टराकडाॉडादेङ्ञि गणेशचोक सम्भ, हाट राग्ने देङ्ञि गोङ्जवन्द पङ्झननचय हङ्टॉदै वडा नॊ.११ 
को ङ्झसभाना सम्भका  कृङ्जष मोग्म जग्गाहरु 

३०००००० 

१२ 
याभऩङ्टय जाने सडकको ङ्ञज.स.स. भाङ्झथको भोडफाट वडा नॊ .११ को ङ्झसभाना ङ्झरऩेिोरा 
सम्भका जग्गाहरु 

१५००००० 

१२ गणेशचोक देङ्ञि भञ्चन,े ङ्झसभरडाॉडा, ङ्झभङ्झन फसनऩाकन  हङ्टॉदै ङ्झसतरऩङ्टय भोड सम्भका जग्गाहरु ५००००० 
१२ गणेशचोक देङ्ञि फन कामानरम सम्भका जग्गाहरु ४००००० 
१२ ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वका फाॉकी सफै वन, वगय तथा ियफायीहरु ५०००० 
१२ मऱपेखोऱा, गोगने, मसविचरण पाका  ह ॉदै मञ्चन ेसम्मका िग्गाहरु १००००० 

    ि. नगय ऺिेभा यहेका घय सॊयचना, सो घय सॊयचनारे ओगटेको ऺेिपर य सो ऺेिपर फयाफयको थऩ जग्गाभा 
अनङ्टसूची १    
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         को )क ( भा उल्रेङ्ञित सम्ऩत्ती भङ्टल्माङ्कन दयको आधायभा देहामको दयभा सम्ऩत्ती कय रगाई असङ्टर उऩय गङ्चयनछे 
।  

क्र.सॊ. भङ्टल्माङ्कन यकभ दय रु. 
१ रु. १ देङ्ञि रु. ५ राि सम्भ ७५ 

२ रु. ५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ८ राि सम्भ १०० 

३ रु. ८ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. १० राि सम्भ १२५ 

४ रु. १० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. १५ राि सम्भ २०० 

५ रु. १५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. २० राि सम्भ २५० 

६ रु. २० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. २५ राि सम्भ ३२५ 

७ रु. २५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ३० राि सम्भ ३७५ 

८ रु. ३० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ३५ राि सम्भ ४५० 

९ रु. ३५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ४० राि सम्भ ५०० 

१० रु. ४० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ४५ राि सम्भ ५७५ 

११ रु. ४५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ५० राि सम्भ ६२५ 

१२ रु. ५० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ५५ राि सम्भ ७०० 

१३ रु. ५५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ६० राि सम्भ ७५० 

१४ रु. ६० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ६५ राि सम्भ ८२५ 

१५ रु. ६५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ७० राि सम्भ ८७५ 

१६ रु. ७० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ७५ राि  सम्भ ९५० 

१७ रु. ७५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ८० राि सम्भ १००० 

१८ रु. ८० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ८५ राि  सम्भ १०७५ 

१९ रु. ८५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ९० राि सम्भ ११२५ 

२० रु. ९० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ९५ राि सम्भ १२०० 

२१ रु. ९५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. १ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु. १ कयोड देङ्ञि भाङ्झथ रु. १ कयोड २५ राि सम्भ १५७५ 

२३ रु. १ कयोड २५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. १ कयोड ५० राि सम्भ १८७५ 

२४ रु. १ कयोड ५० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. १ कयोड ७५ राि सम्भ २२०० 

२५ रु. १ कयोड ७५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. २ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु. २ कयोड देङ्ञि भाङ्झथ रु. २ कयोड २५ राि सम्भ २८५० 

२७ रु. २ कयोड २५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. २ कयोड ५० राि सम्भ ३१२५ 

२८ रु. २ कयोड ५० राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. २ कयोड ७५ राि सम्भ ३४५० 

२९ रु. २ कयोड ७५ राि देङ्ञि भाङ्झथ रु. ३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु. ३ कयोड बन्दा भाथी रु. ५० कयोड सम्भ प्रङ्झत राि रु. १५ 

ग. सम्ऩङ्ञत्त कय प्रमोजनको राङ्झग घय (सॊयचना) को भूल्माॊकन देहाम फभोङ्ञजभ गङ्चयनछे । 
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क्र.सॊ. घयको वनावट व्माऩाङ्चयक प्रङ्झत वगन ङ्जपट आवासीम प्रङ्झत वगन ङ्जपट 

१ 
भाटोको जोडाईभा फनकेो ढङ्टङ्गा वा जस्ताको छाना बएको 
घय 

१४०० १३०० 

२ आय. ङ्झस. ङ्झस. फे्रभ स्िक्चयफाट फनेको घय ३००० २७०० 

३ ङ्झसभेन्ट जोडाइभा फनकेो घय २४०० २३०० 

४ सफै ङ्जकङ्झसभका टहयाहरु १२०० १००० 

अनङ्टसूची –२ 

)ऐनको दपा  )३  (सॉग सम्वङ्ञन्धत(  

भारऩोत कयको दय 
नगयऩाङ्झरका ङ्झबिका घय )सॊयचना  (य जग्गाहरु भध्मे सम्ऩत्ती कय राग्न ेघय सॊयचना य जग्गा फाहेकको जग्गाभा 
अनङ्टसूची- १ (क) भा उल्रेङ्ञित भङ्टल्माङ्कन फभोङ्ञजभ देहाम अनङ्टसायको भारऩोत कय ङ्झरईनछे । 

क्र.सॊ. भङ्टल्माङ्कन दय रु. 
१ रु. १ देङ्ञि रु. ५ राि सम्भ ७५ 

२ रु. ५ राि भाङ्झथ रु. ८ राि सम्भ १०० 

३ रु. ८ राि भाङ्झथ रु. १० राि सम्भ १२५ 

४ रु. १० राि भाङ्झथ रु. १५ राि सम्भ २०० 

५ रु. १५ राि भाङ्झथ रु. २० राि सम्भ २५० 

६ रु. २० राि भाङ्झथ रु. २५ राि सम्भ ३२५ 

७ रु. २५ राि भाङ्झथ रु. ३० राि सम्भ ३७५ 

८ रु. ३० राि भाङ्झथ रु. ३५ राि सम्भ ४५० 

९ रु. ३५ राि भाङ्झथ रु. ४० राि सम्भ ५०० 

१० रु. ४० राि भाङ्झथ रु. ४५ राि सम्भ ५७५ 

११ रु. ४५ राि भाङ्झथ रु. ५० राि सम्भ ६२५ 

१२ रु. ५० राि भाङ्झथ रु. ५५ राि सम्भ ७०० 

१३ रु. ५५ राि भाङ्झथ रु. ६० राि सम्भ ७५० 

१४ रु. ६० राि भाङ्झथ रु. ६५ राि सम्भ ८२५ 

१५ रु. ६५ राि भाङ्झथ रु. ७० राि सम्भ ८७५ 

१६ रु. ७० राि भाङ्झथ रु. ७५ राि  सम्भ ९५० 

१७ रु. ७५ राि भाङ्झथ रु. ८० राि सम्भ १००० 

१८ रु. ८० राि भाङ्झथ रु. ८५ राि  सम्भ १०७५ 

१९ रु. ८५ राि भाङ्झथ रु. ९० राि सम्भ ११२५ 

२० रु. ९० राि भाङ्झथ रु. ९५ राि सम्भ १२०० 

२१ रु. ९५ राि भाङ्झथ रु. १ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु. १ कयोड देङ्ञि भाङ्झथ रु. १ कयोड २५ राि सम्भ १५७५ 
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क्र.सॊ. भङ्टल्माङ्कन दय रु. 
२३ रु. १ कयोड २५ राि भाङ्झथ रु. १ कयोड ५० राि सम्भ १८७५ 

२४ रु. १ कयोड ५० राि भाङ्झथ रु. १ कयोड ७५ राि सम्भ २२०० 

२५ रु. १ कयोड ७५ राि भाङ्झथ रु. २ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु. २ कयोड भाङ्झथ रु. २ कयोड २५ राि सम्भ २८५० 

२७ रु. २ कयोड २५ राि भाङ्झथ रु. २ कयोड ५० राि सम्भ ३१२५ 

२८ रु. २ कयोड ५० राि भाङ्झथ रु. २ कयोड ७५ राि सम्भ ३४५० 

२९ रु. २ कयोड ७५ राि भाङ्झथ रु. ३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु. ३ कयोड भाथी रु. ५० कयोड सम्भ प्रङ्झत राि रु. १५ 

अनङ्टसूची –३ 

(ऐनको दपा (४) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
घय फहार कयको दय 

फहार कय (ऩटके)   
नगयऩाङ्झरका ऺिे ङ्झबिको घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, शेड (छप्ऩय), कायिाना, जग्गा वा ऩोियी ऩूयै  
वा आॊङ्ञशक रुऩभा फहारभा ङ्छदएकोभा सम्वङ्ञन्धत धनीफाट फहार यकभको  

 कामानरम प्रमोजनको राङ्झग फहारभा ङ्झरएकोभा  
 अन्म प्रमोजनको राङ्झग ङ्झरएकोभा 

 

 

 

१०% 

३% 

नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेिभा ङ्झनभानण, येिदेि वा सञ्चारन गयेको हाट फजाय य सावनजङ्झनक स्थर, ऐरानी 
जग्गा वा फाटोको छेउभा अस्थामी ऩसर याख्न ङ्छदए वाऩत प्रङ्झत वगन ङ्जपट भाङ्झसक फहार ङ्जवटौयी कय 

 

 

३।– 

 

अनङ्टसूची –४ 

(ऐनको दपा (५) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
फाङ्जषनक व्मवसाम कयको दय 

कयको ङ्झफवयण दय 
ङ्झबङ्झडमो, क्मासेट येकडनय तथा प्रेमय आङ्छदको व्माऩायभा २०००।– 

ज्वेरयी (सङ्टन चाॉदी ) ऩसर कायोफायको आधायभा 
 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ऩाॉच राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ५ रािदेङ्ञि १० राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा दश राि बन्दा भाङ्झथको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 

2000।- 

3000।- 

4000।–  

ऩेिोर ऩम्ऩ ५०००।– 

भोफाईरको सेट ङ्जवके्रता तथा भोफाईर ङ्चयऩेमङ्चयङ्ग सेन्टय १००० ।– 

कटाई ङ्झसराई प्रङ्ञशऺण केन्र १००० ।– 

कटाई ङ्झसराई (टेरङ्चयङ्ग) सेन्टय  
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कयको ङ्झफवयण दय 
 ३ वटासम्भ भेङ्ञशन याख्न ेसेन्टयराई 

 ३ वटाबन्दा फढी भेङ्ञशन याख्न ेसेन्टयराई 

५००।– 

१०००।– 

ऩङ्टस्तक ङ्जवके्रता तथा स्टेशनयी ऩसर २०००।– 

छाऩािाना २०००।– 

पोटो स्टङ्टङ्झडमो १०००।– 

कम्प्मूटय, ङ्जवद्यङ्टत साभान, क्माभेया,  टेङ्झरङ्झबजन, येङ्झडमो जस्ता व्माऩायभा १०००।– 

दैङ्झनक उऩबोगका िाद्य तथा अन्म ङ्जकयाना साभान ऩसर  
 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा तीन राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ३ रािदेङ्ञि ७ रािसम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा सात राि बन्दा भाङ्झथको ऩूॉजी उल्रेि बएका 

 

 

५००। -  

१०००।- 
१५००।- 

थान तथा येङ्झडभेड कऩडाको ऩसर  

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा तीन राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ३ रािदेङ्ञि ७ रािसम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा सात राि बन्दा भाङ्झथको ऩूॉजी उल्रेि बएका 

 

७००।- 

१२००।- 

2000।- 

कस्भेङ्जटक,  पेन्सी ऩसर 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा तीन राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ३ रािदेङ्ञि ५ रािसम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा ऩाॉच राि बन्दा भाङ्झथको ऩूॉजी उल्रेि बएका 

 

६००।– 

८००।- 

१२००।- 

व्मूटी ऩारनय 5००।– 

हेमय कङ्जटङ्ग सैरङ्टन प्रङ्झत ऩटक एक जनाराई भाि सेवा ङ्छदन े 5००।– 

हेमय कङ्जटङ्ग सैरङ्टन प्रङ्झत ऩटक एक जना बन्दा फढीराई सेवा ङ्छदन े १०००।– 

सवायी साधन  ,आङ्झधकायीक उत्ऩादकको Spare Parts ङ्जवके्रता (फाइसाइकर य भोटय साइकर 
फाहेक)  

३०००।– 

वाइसाइकर तथा Spare Parts ङ्जवके्रता १००० ।– 

भोटय साइकर ङ्जवके्रता /शोरुभ तथा आङ्झधकायीक उत्ऩादकको Spare Parts ङ्जवके्रता २०००।– 

अटोभोफाइल्स ङ्जवके्रता /शोरुभ )भोटयसाइकर य वाइसाइकर वाहेक( 5000।- 
येडीमो, ङ्जट.ङ्झब., घडी, प्रशेय कङ्ट कय, ङ्जहटय, ङ्जवद्यङ्टतीम साभािी भभनत केन्र १०००।– 

भासङ्ट ङ्जवके्रता (फे्रस हाउस)  १०००।– 

परपूरको ङ्झफरुवा ङ्जवके्रता  ५००।– 

परपूर ङ्जवके्रता  )साना ऩसर (  5००।– 

परपूर ङ्झफके्रता )ठङ्टरा ऩसर(  1000।- 
ऩूर हाउस १०००।– 

ङ्झससा, प्राइउड ,आल्भङ्टङ्झनमभ ऩाटनस्  ङ्जवके्रता १५००।– 
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धातङ्टका घयामसी साभािी ङ्झफके्रता १००० ।– 

प्राङ्जिकका घयामसी साभािीहरुको ङ्झफके्रता 500।- 
ङ्ञस्टर /काठका पङ्झननचय उत्ऩादक तथा ङ्जवके्रता 3००० ।– 

हाडनवेमय ऩसर फजाय ऺेि  ५०००।– 

हाडनवेमय ऩसर िाङ्झभण ऺेि २०००।– 

िेरौना, उऩहाय (ङ्झगफ्ट) ङ्जवके्रता 
 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा एक राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा १ रािबन्दा भाङ्झथ ३ रािसम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका 
ब्मवसामहरु 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा तीन राि बन्दा भाङ्झथ ऩूॉजी उल्रेि बएका ब्मवसामहरु 

 

500।- 

1000।- 

1500।- 

कऩास ङ्जवके्रता वा कऩासद्राया ङ्झनङ्झभनत साभानका उत्ऩादक (धङ्टङ्झनॉमा)  २०००।– 

कऩास कात्न,े  कऩडा धङ्टन,े ऩान फेच्ने, भाटोको बाॉडा फेच्न ेऩसर १०००।– 

टेङ्झरङ्झबजन, ङ्जफ्रज, भोफाइर सेट तथा अन्म इरेक्िोङ्झनक साभान फेच्ने ऩसर 25००।– 

इजाजत प्राद्ऱ गयी ङ्झफको िोरी भङ्छदयाजन्म वस्तङ्ट ङ्जवक्री गने ऩसर १५००।– 

स्वदेशी वा ङ्जवदेशी ङ्झडङ्जिरयी वा ब्रङ्टअयीफाट उत्ऩाङ्छदत फोतरफन्दी भङ्छदयाजन्म वस्तङ्टको आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्झफके्रता 

7०००।– 

स्वदेशी वा ङ्जवदेशी उत्ऩादनका च ङ्टयोटको ङ्झडरय 5०००।– 

ङ्ञचमा, ङ्झभठाई ऩसर वा बोजनारम ५००।– 

ऩाॉचताये होटेर २००००।– 

चाय ताये होटेर १५०००।– 

तीन ताये होटेर ५०००।– 

दङ्टई य एकताये होटेर 25००।– 

होटर रज तथा गेि हाउस (४ वटा सम्भ कोठाहरु बएको) १२००।- 
होटर रज तथा गेि हाउस (४ वटादेङ्ञि ८ वटासम्भ कोठाहरु बएको) २०००।- 
होटर रज तथा गेि हाउस (८ वटाबन्दा फढी कोठाहरु बएको) ३०००।- 
अन्म सानाङ्झतना होटर तथा िाजाघयहरु ५०० ।- 
यूशन तथा कोङ्ञचङ सेन्टयहरु,कम्प्मूटय इङ्ञन्स्टच्मूट, ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा सेवा आङ्छद १००0।- 
दङ्टग्ध व्मवसामी ङ्ञचज उद्योग ५००।- 
व्मावसाङ्जमक तारीभ केन्र १०००।- 
घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ५००।- 
भझौरा उद्योग ८००।- 
ठूरा उद्योग ३०००।- 
भाङ्झथको वगॉकयणभा नऩयेका अन्म व्मवसामहरु )कायोवायको आधायभा(  ५०० देङ्ञि १००० सम्भ 
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ङ्जवशषेऻ तथा ऩयाभशन सेवा (फाङ्जषनक): 
नङ्झसनङ्ग होभ 8०००।– 

ऩोङ्झर ङ्ञक्रङ्झनक 8000।- 
भेङ्झडकर हर  /हेल्थ केमय  6000।- 
पाभेसी 3000।- 
स्वास््म ङ्ञल्कङ्झनक 3000।- 
ल्माफ तथा येङ्झडमोरोजी 2000।- 
दन्त ङ्ञक्रङ्झनक 3000।- 
आमङ्टवेद ङ्ञक्रङ्झनक 2000।- 
इञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग व्मवसाङ्जमक सेवा (कन्सल्टेन्ट) ४०००।– 

कानङ्टन व्मवसामी २०००।– 

रेिाऩयीऺक व्मवसाम सेवा २०००।– 

अनङ्टसन्धानकतान तथा ऩयाभशनदाता २०००।– 

कम्प्मूटय एनाङ्झरि तथा प्रोिाभय २०००।– 

सबेमय १५००।– 

अनङ्टवादक १०००।– 

ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक १०००।– 

ऩशङ्टऩॊछीका औषधी ऩसर 1500।- 
कृङ्जषसॉग सम्फङ्ञन्धत साभािी  /कीटनाशक औषधी तथा ङ्झफषादीको ङ्जवके्रता  2000।- 
शेमय दरार २०००।– 

साभान ढङ्टवानीकतान तथा कम्ऩनी  20००।– 

ऩेन्टय सॊस्थागत 25००।– 

व्मङ्ञिगत ऩेन्टय 12००।– 

ङ्झनभानण व्मवसामी (फाङ्जषनक): 

“घ” वगनका ङ्झनभानण व्मवसामी दतान /नवीकयण /नाभसायी /प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  “घ”  वगनको ङ्झनभानण ब्मवसामी इजाजतऩि 
सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध ,२०७५ फभोङ्ञजभ  

उत्ऩादनभूरक उद्योग (फाङ्जषनक): 
कोयाभार वा अधन प्रशोङ्झधत भार वा िेय गइयहेको भार साभानको वा अन्म भारसाभान प्रमोग वा 
प्रशोधन गयी भार साभान उत्ऩादन गने उद्योग व्मवसामभा 

२०००।– 

ङ्झिरका भारसाभान उत्ऩादन तथा ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण गने उद्योग व्मवसामभा १५००।– 
उजानभूरक उद्योग् (फाङ्जषनक): 
जरस्रोत, वामङ्ट, सौमनशङ्ञि, कोइरा, प्राकृङ्झतक तेर, ग्माॉस, फामोग्माॉस तथा अन्म स्रोतहरुवाट ऊजान 
ऩैदा गने उद्योग व्मवसामभा 

 

२०००।– 
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सोराय ङ्जवके्रता २०००।– 

भूरत् कृङ्जष वा वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योग व्मवसाम ३०००।– 

िङ्झनज उद्योग (फाङ्जषनक): १५००।– 

ऩमनटन उद्योग (फाङ्जषनक): 
ऩमनटन, आवास, िाबर एजेन्सी, ङ्ञस्कीइङ्ग, ग्राईङ्झडङ्ग, वाटय र् माङ्ञफ्टङ्ग, ऩोनी िेङ्जकङ्ग, ऩदमािा, हटएमय, 

व्मारङ्टङ्झनङ्ग, प्मायासेङ्झरङ्ग, गल्पकोषन, ऩोरो, अश्वायोहण, आङ्छद जस्ता उद्योग व्मवसामभा  

 

५०००।– 

होटर तथा येिङ्ट ॉया (फाङ्जषनक)  :  

भोटेर ३५००।– 

िाजा घयहरु आधङ्टङ्झनक ङ्जकङ्झसभका १२००।– 

िाजा घयहरु साभान्म ङ्जकङ्झसभका ५००।- 
येिङ्टयाॉ तथा होभस्टेहरु २०००।– 

ङ्चयसोटन 2०००।– 

सेवा उद्योग (फाङ्जषनक): 
ऩयाभशन सेवा, ङ्ञजङ्झनङ्ग तथा वेङ्झरङ्ग व्मवसाम, चरङ्ञचि व्मवसाम, सावनजङ्झनक ऩङ्चयवहन व्मवसाम २०००।– 

ङ्झनभानण उद्योग (फाङ्जषनक) 
सडक, ऩूर, योऩवे, येरवे, िङ्झरवस, टनेर, फ्राइङ्ग फजृ तथा औद्योङ्झगक व्माऩाङ्चयक एवभ ् आवास 
कम्प्रेक्स आङ्छद ङ्झनभानण गयी सञ्चरान गने उद्योग व्मवसामभा  

 

२०००।– 

सञ्चाय सेवा (फाङ्जषनक): 
ङ्झनजी ऺेिको हङ्टराक सेवा (कङ्ट ङ्चयमय सेवा) ५००।– 

ङ्झनजी ऺेिफाट इन्टयनेट सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु ३०००।– 

ङ्जवङ्ञत्तम सेवा (फाङ्जषनक): नऩेार सयकायको ऩूणन स्वाङ्झभत्व वाहेकका आङ्झथनक कायोवाय गने 

“क” वगनको वैंक २०,०००।– 

“ि”  वगनको फैंक १५,०००।– 

“ग”  वगनको वैंक तथा ङ्जवङ्ञत्तम सॊस्था १०,०००।– 

“घ” वगनको वैंक तथा ङ्जवङ्ञत्तम सॊस्था/रघङ्टङ्जवत्त सॊस्थाहरु ५०००।— 

फीभा कम्ऩनी ५,०००।– 

ङ्जवदेशी भङ्टरा सटही ५,०००।– 

ङ्झधतोऩि कायोवाय ५,०००।– 

सहकायी  सॊस्थाहरु ४,०००।– 

गैय सयकायी अस्ऩतार ७०००।– 

स्वास््म सेवा (फाङ्जषनक): 
नङ्झसनङ्ग होभ ५०००।– 

ङ्ञक्रङ्झनक तथा ल्माफ  ४०००।– 
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डेन्टर केमय सेन्टय ३०००।– 

औषङ्झध ङ्जवके्रता पाभेसी २५००।– 

ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभभा सञ्चाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरु ५०००।– 

ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ फाङ्जहय सञ्चारन बएका सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरु २०००।– 

तारीभ तथा अनङ्टसन्धान केन्र  १५००।– 

टाईङ्जऩङ्ग, कम्प्मूटय तथा बाषा प्रङ्ञशऺण सॊस्था १५००।– 

ल्माङ्ग्वेज तथा यशून सेन्टय  २०००।– 

भभनत सम्बाय सेवा (फाङ्जषनक) 
हेङ्झब इङ्ञक्वऩभेन्ट, फस, िक, िमाक्टय, ङ्जिऩय भभनत केन्र  ४०००।– 

जीऩ, टेम्ऩो, आङ्छदको भभनत केन्र  २५००।– 

भोटयसाइकर भभनत केन्र 2000।- 
अन्म व्मवसाम (फाङ्जषनक)  :  

ङ्जवऻाऩन एजेन्सी /कङ्ट ङ्चयमय सङ्झबनस  १५००।– 

वैदेङ्ञशक योजगाय सेवा ५०००।– 

स्वदेशी योजगाय सेवा १५००।– 

सेके्रटेङ्चयमर सेवा १५००।– 

हाउङ्ञजङ्ग तथा घयजग्गा िङ्चयद ङ्जवक्री (ङ्चयमर स्टेट) १००००।– 

साइनवोडन वनाउन,े ऩेङ्ञन्टङ्ग सेवा १०००।– 

साइनवोड/फ्रेक्स ङ्जप्रन्ट सेवा २०००।– 

केवङ्टर, नेटवङ्जकन ङ्ग ४०००।– 

ऩाकन , ङ्जऩकङ्झनक स्ऩट १०००।– 

टङ्टय अऩयेटय ३५००।– 

भसाज ऩारनय १५००।– 

दैङ्झनक उऩबोगका िाद्य ऩदाथन फेच्ने ऩसर  

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा कङ्ट र ऩूॉजी तीन राि सम्भ बएका ब्मवसाम 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा कङ्ट र ऩूॉजी ३ राि बन्दा फढी ७ रािसम्भ बएका ब्मवसाम 

 ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा कङ्ट र ऩूॉजी सात राि बन्दा फढी बएका ब्मवसाम 

 
177।– 

5777।– 

१५००।–  
भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित व्मवसामहरुको अनङ्टभङ्झतका राङ्झग शङ्टरु दतान गदान जङ्टन प्रकृङ्झतको ब्मवसाम हो सो ब्मवसामरे फाङ्जषनक 
नवीकयण वाऩत फङ्टझाउनङ्ट ऩने शङ्टल्क फयाफयको यकभ दतान शङ्टल्क ङ्झरइनेछ । 

 

अनङ्टसूची –५ 

(ऐनको दपा (६) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
दतान, अनङ्टभती तथा नवीकयण शङ्टल्क/दस्तङ्टय 
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ङ्जववयण दय 
एक सम वाटसम्भको एप.एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ५,०००।– 

ङ्जफ्रक्वेन्सी भोडङ्टरेसन (एप.एभ.) नवीकयण दस्तङ्टय १०० वाट सम्भको येङ्झडमो मन्ि याख्न ऩाउन े
अनङ्टभङ्झत नवीकयण 

 

१५००।– 

सॊघ/सॊस्था नङ्जवकयण दस्तङ्टय १० रािसम्भ कायोवाय बएको राई (त्मस ऩङ्झछ प्रङ्झतराि थऩ रु. ५ 
ङ्झरने) 

१०००।- 

ङ्जवद्यारम स्थाऩना अनङ्टभङ्झत: 
 साभङ्टदाङ्जमक ३०००।– 

 सॊस्थागत ८०००।– 

कऺा थऩ अनङ्टभङ्झत् 
 साभङ्टदाङ्जमक २०००।– 

 सॊस्थागत ५०००।– 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मवसाङ्जमक तारीभ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत तथा फाङ्जषनक नङ्जवकयण २०००।– 

यूशन, कोङ्ञचङ्ग जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्माऩन सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा फाङ्जषनक नङ्जवकयण २०००।– 

सहकायी सॊस्थाको दतान तथा अनङ्टभङ्झत  १०००।– 

इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जवङ्जहन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत तथा फाङ्जषनक 
नङ्जवकयण   

२०००।– 

एकीकृत फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास अनङ्टभङ्झत प्रङ्झत वगन ङ्जपट रु. २।– 

जर उऩबोिा सङ्झभङ्झत दतान: 
 जर उऩबोिा सङ्झभङ्झत दतान शङ्टल्क १०००।- 
जर उऩबोिा सङ्झभङ्झत नङ्जवकयण (फाङ्जषनक)  
 जर उऩबोिा सङ्झभङ्झत नवीकयण १०००।- 

भाथी जेसङ्टकै रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नगयऩाङ्झरका फाहेकका अको स्थानीम तह वा प्रदेशको ऺेिभा हङ्टन े वस्तङ्टको 
ढङ्टवानी वा सेवाको ङ्जवस्तायभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको वाधा अवयोध गने वा त्मस्तो वस्तङ्टको ढङ्टवानी वा सेवा ङ्जवस्तायभा कय 
वा दस्तङ्टय रगाइन ेछैन । 
 
 

बवन ङ्झनभानणका राङ्झग अनङ्टभङ्झत, नाभसायी, नक्सा सॊशोधन, अङ्झबरेिीकयण य म्माद थऩ दस्तङ्टय् 
    १. बवन ऐन, २०५५ अनङ्टसाय क, ि य ग वगनका बवनहरुको राङ्झग– 

 

बवनको ङ्जकङ्झसभ 

प्रमोजन 

आवासीम 

(प्रङ्झत व. ङ्जप. दय) 
औद्योङ्झगक /व्माऩाङ्चयक 

(प्रङ्झत व. ङ्जप. दय) 
सयकायी 

(प्रङ्झत व.ङ्जप.दय) 
सॊस्थागत 

(प्रङ्झत व.ङ्जप.दय) 
“क” वगनका बवनहरु १० १३ १५ १३ 

“ि” वगनका बवनहरु ८ १० १३ ९ 
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“ग” वगनका बवनहरु ७ ९ १२ ८ 

    २. बवन ऐन, २०५५ अनङ्टसाय "घ" वगनका बवनहरुको राङ्झग् 
 

 

बवनको ङ्जकङ्झसभ 

प्रमोजन 

आवासीम (प्रङ्झत व. 
ङ्जप. दय) 

औद्योङ्झगक/व्माऩाङ्चयक 
(प्रङ्झत व. ङ्जप. दय) 

सयकायी 
(प्रङ्झत व. ङ्जप. दय) 

सॊस्थागत 

(प्रङ्झत व. ङ्जप. दय) 
फजाय ऺेि ४ ५ ५ ६ 

िाभीण ऺेि १.५ २.५ ३.५ ४.५ 

  ३. ङ्जवङ्झनमभ रागङ्ट हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ङ्झनभानण बईसकेका बवनहरुको मथाङ्ञस्थङ्झत÷अङ्झबरेिीकयण नक्सा ऩास दस्तङ्टय (बवन 
ऐन    

      २०५५ अनङ्टसाय( 

बवनको ङ्जकङ्झसभ 

प्रमोजन 

आवासीम (प्रङ्झत 
व.ङ्जप. दय) 

औद्योङ्झगक/व्माऩाङ्चयक 
(प्रङ्झत व.ङ्जप. दय) 

सयकायी 
(प्रङ्झत व.ङ्जप. दय) 

सॊस्थागत 

(प्रङ्झत व.ङ्जप. दय) 
“क” वगनका बवनहरु ९ १० १३ १० 

“ि” वगनका बवनहरु ९ १० ११ ९ 

“ग” वगनका बवनहरु ८ ९ १० ८ 

“घ” वगनका बवनहरु ४ ५ ५ ६ 

 

४.  नाभसायी दस्तङ्टय : 1.  कच्ची बवन रु. ०.५ प्रङ्झत वगनङ्जपट 

            2 . ऩक्की बवन रु.१.०० प्रङ्झत वगनङ्जपट 

५.  नक्सा सॊशोधन दस्तङ्टय् नक्सा ऩास बैसकेको बवनको नक्सा सॊशोधन गनन ऩङ्जहरे रागेको दस्तङ्टयको ६% 

६.  ङ्झनभानण कामनको म्माद थऩ् नक्सा ऩास बैसकेको बवनको नक्सा सॊशोधन गनन ऩङ्जहरे रागेको दस्तङ्टयको ५% 

७.  नक्सा ऩासको राङ्झग ङ्छदइन ेदयिास्त ङ्जकताफको भूल्म् रु.७००।– 

८.  अङ्झबरेिीकयणको राङ्झग ङ्छदइन ेदयिास्त ङ्जकताफको भूल्म् रु.३००।– 

९. ऩङ्जहरो दङ्टई फषन य थऩ दोस्रो दङ्टई फषनका राङ्झग सभेत अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सो सभमावङ्झधङ्झबि  ऩङ्झन बवन ङ्झनभानण कामन 
ऩूणन रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनन नसक्ने, सो अङ्जवङ्झधङ्झबि बवन ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ गये ताऩङ्झन ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ प्रभाण 
ऩि ङ्झरन फाॉकी यहेको घयधनीराई उल्रेङ्ञित अवङ्झध ऩिात् कामन सम्ऩङ्ङ प्रभाण ऩि ङ्छदनङ्टऩने वा बवन ङ्झनभानणका 
राङ्झग ऩङ्टन् अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्टऩने अवस्था बएभा देहाम फभोङ्ञजभ गने: 
 ऩङ्जहरो दङ्टई फषन य थऩ दोस्रो दङ्टई फषनका राङ्झग सभेत अनङ्टभङ्झत ङ्झरई बवन ङ्झनभानण कामन ऩूणन रुऩभा सम्ऩङ्ङ 

नगयी आॊङ्ञशक रुऩभाभाि ङ्झनभानण गयेको य ङ्झनभानण बएजङ्झत बवन स्वीकृत नक्सा य भाऩदडौंड फभोङ्ञजभ ङ्झनभानण 
बएको यहेछ बने सो व्महोया एकीन गयी आॊङ्ञशक ङ्झनभानण सम्ऩङ्ङ बए जङ्झतको आॊङ्ञशक ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ 
प्रभाण ऩि ङ्छदने य फाॉकी ङ्झनभानण इजाजतको राङ्झग  नमाॉ नक्सा ऩासका राङ्झग तोङ्जकएको दयभा दस्तङ्टय ङ्झरई 
स्वीकृत भाऩदडौंड फभोङ्ञजभ थऩ ङ्झनभानण कामन गनन अनङ्टभङ्झत ङ्छदने । 

 अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको ऩङ्जहरो दङ्टई फषन ङ्झबिै वा थऩ दोस्रो दङ्टई फषनका राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्झरई बवन ङ्झनभानण कामन ऩूणन 
रुऩभा सम्ऩङ्ङ गयेको तय ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ गये ऩिात् तत्कार ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन नङ्झरएको 
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कायण सो अवङ्झध ऩङ्झछ कामन सम्ऩङ्ङ प्रभाण ऩि ङ्छदनङ्टऩदान बवन ङ्झनभानणको राङ्झग अनङ्टभङ्झत ऩाएको अङ्जवङ्झध ङ्झबिै 
बवन ङ्झनभानण कामन सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको व्महोयाको स्थरगत वडा सयजङ्झभन य सम्फङ्ञन्धत वडा कामानरमको 
ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा शङ्टरु नक्साऩास गदान राग्ने दस्तङ्टयको ३% प्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई कामन सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन ङ्छदने । 

 

                                   अनङ्टसूची –६ 

)ऐनको दपा (७) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
फहार ङ्जवटौयी शङ्टल्क 

 

ङ्जववयण रु. 
याॉगा प्रङ्झत गोटा (जीउॉदो ङ्जवक्री) १५०।– 

भासङ्ट ङ्जवक्रीका राङ्झग काङ्जटएको याॉगा प्रङ्झत गोटा २००।- 
हाॉस कङ्ट िङ्टया आङ्छद प्रङ्झत गोटा  १०।– 

िसी फोका आङ्छद प्रङ्झत गोटा  ५०।– 

सङ्टॉग ङ्टय प्रङ्झत गोटा (जीउॉदो ङ्जवक्री)  ५०।– 

भासङ्ट ङ्जवक्रीका राङ्झग काङ्जटएको सङ्टॉग ङ्टय प्रङ्झत गोटा १००।– 

साग सब्जी आरङ्ट य परपूर ऩसर २०।– 

अन्म २०।– 

पेन्सी तथा िङ्टरा ऩसर ५०।– 

कऩडा/बाॉडा ऩसर १००।– 

घङ्टम्ती ऩसर 150।– 

भाथीको फगॉकयणभा नऩयेका सेवा व्मवसामको कायोवायको स्तय हेयी १०० देङ्ञि ५०० सम्भ 

काठफाट फनेका साभािीहरु ५०।– 

भाटाका बाॉडाहरु २०।– 

चाभर, कोदो, भकै गहङ्टॉ पाऩय आङ्छद प्रङ्झत ऩोका  /फोया  २०।– 

चटऩटे ऩानीऩूयी आङ्छद ५०।– 

पेन्सी ऩसर ५०।– 

अनङ्टसूची –७ 

(ऐनको दपा (८) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
ऩाङ्जकन ङ शङ्टल्क (ऩटके) 

 

नगयऩाङ्झरकारे व्मवस्था गयेको सवायी ऩाकन भा ऩाङ्जकन ङ्ग गङ्चयने फस, ङ्झभङ्झनवस, िक, 

िमाक्टयभा ऩाङ्जकन ङ्ग गने सभमको आधायभा प्रङ्झत ऩटक  
रु  .५० देङ्ञि ५०० सम्भ  

नगयऩाङ्झरकारे आपूरे तोकेको काय ऩाङ्जकन ङ्ग ऺेिभा ऩाङ्जकन ङ्ग गङ्चयने कायभा ऩाङ्जकन ङ्ग 
गने सभमको आधायभा प्रङ्झत ऩटक 

रु  .३० देङ्ञि २०० सम्भ  
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उङ्ञल्रङ्ञित सवायी साधन वाहेक अन्म सवायी साधनहरुका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे 
व्मवस्था गयेका ऺेिहरुभा ऩाङ्जकन ङ्ग सभमको आधायभा प्रङ्झत ऩटक 

रु  .१० देङ्ञि १०० सम्भ  

 

अनङ्टसूची –८ 

(ऐनको दपा (९) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
जडीफङ्टटी, कवाडी, जीवजन्तङ्ट य वनऩैदावय कय 

          क  .जडीफङ्टटी कय्  

वस्तङ्टको नाभ इकाई ऩङ्चयभाण दय रु. कैङ्जपमत 

ऊन, जगय के.ङ्ञज. १ ५  

िोटो  के.ङ्ञज. १ ५  

जडीफङ्टटी  के.ङ्ञज. १ ३  

फनकस (िय, फाङ्झफमो) रोकता, अल्रो, अभसृो (कूचो) आङ्छद 
िक १ २००० ऩङ्चयभाण कभ बएभा 

सोही अनङ्टऩातभा कय 
ङ्झनधानयण हङ्टने । िमाक्टय १ १००० 

ङ्झससा, सार, िमय (चट्टा, गोङ्झरमा,  ङ्ञचयान) वन कामानरमको 
चरानीको आधायभा 

िक १ २००० ऩङ्चयभाण कभ बएभा 
सोही अनङ्टऩातभा कय 
ङ्झनधानयण हङ्टने । िमाक्टय १ १००० 

           ि. कवाडी कय् 
वस्तङ्टको नाभ इकाई ऩङ्चयभाण दय रु. कैङ्जपमत 
टामय यूफ ,प्राङ्जिकको ऩङ्टयानो ड्रभ, फोतर के.ङ्ञज. १ १  

कागजजन्म वस्तङ्ट के.ङ्ञज. १ १  

ग. धात ङ्टका ऩङ्टयाना ऩिङ्ट साभानहरु् 
वस्तङ्टको नाभ इकाई ऩङ्चयभाण दय रु. कैङ्जपमत 

पराभ के.ङ्ञज. १ १  

अन्म धात ङ्ट (ङ्जऩत्तर, ताभा आङ्छद) के.ङ्ञज. १ १.५०  

काभभा नआउने भेङ्ञशनयी औजायहरु के.ङ्ञज. १ १  

ऩोरेङ्झथन ऩाइऩका टङ्टक्राहरु के.ङ्ञज. १ १  

ङ्झससा(ङ्झरड) को धङ्टरो वा टङ्टक्रा  के.ङ्ञज. १ ३  

काॉचको धङ्टरो वा टङ्टक्रा के.ङ्ञज. १ १  

िारी ङ्झसङ्झस ५०० एभ.एर.बन्दा भाङ्झथ गोटा १ ४०  

िारी ङ्झसङ्झस ५०० एभ.एर.बन्दा तर गोटा १ २०  

बाडाकङ्ट डा, ऩङ्टयाना जस्ता, ग्मारन, जङ्जकन न, गोरङ्जटन, येडफङ्टर 
आङ्छदका फट्टाहरु  

के.ङ्ञज. १ ५०  

यफयका जङ्टत्ता, चप्ऩर, झङ्टिा कऩडा आङ्छद के.ङ्ञज. १ ५०  
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घ. प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषधे गये फाहेकका भयेका वा भाङ्चयएका ऩशङ्टहरुको् 
वस्तङ्टको नाभ इकाई ऩङ्चयभाण दय रु. कैङ्जपमत 

हाड के.ङ्ञज. १ ५०  

ङ्झसॊग के.ङ्ञज. १ ५०  

िङ्टय के.ङ्ञज. १ ५०  

छारा (ठूरो) गोटा १ ३०  

छारा (सानो) गोटा १ १५  

ङ. व्मवसाङ्जमक प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनकासी गङ्चयन ेजीङ्जवत ऩशङ््ट  
ऩशङ्टको नाभ इकाई ऩङ्चयभाण दय रु. कैङ्जपमत 

याॉगा, बैंसी, गाई, गोरु गोटा १ १००  

िसी, फोका, फॊगङ्टय  गोटा १ ५०  

कङ्ट िङ्टया  गोटा १ १  

         च. वन ऩैदावाय कय् नगय ऺेिका साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतको स्वीकृत कामनमोजना फभोङ्ञजभ वन ऩैदावाय 
ङ्जवक्री गयी प्राद्ऱ हङ्टने यकभको १०% 

अनङ्टसूची –९ 

(ऐनको दपा  (१०)  सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
वस्तङ्ट तथा सेवा ङ्जवङ्जक्र शङ्टल्क/दस्तङ्टय 

         क. वस्तङ्ट ङ्झफक्री् 
नगयऩाङ्झरका ऺेिङ्झबिको स्रेट, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा एवॊ भाटोजन्म वस्तङ्ट य सावनजङ्झनक तथा ऐरानी जग्गाभा यहेका 
काठ, दाउया, जयाजङ्टयी, दहत्तय/फहत्तय आङ्छदको ङ्झफक्री: प्रङ्झत घन ङ्जपट रु. ५.३८ (ठेक्का फन्दोफस्त गयी ङ्झफक्री 
गङ्चयदा स्वीकृत ठेक्काको दय फभोङ्ञजभ हङ्टने)  

       ि. सेवा ङ्जवक्री: 
अ) कामानरमको ङ्जिऩय बाडा् 
 पोहोय ढङ्टवानी प्रमोजन प्रङ्झत ङ्जक. ङ्झभ. 
 पोहोय सॊकरन तथा ढङ्टवानी प्रमोजन २ जना जनशङ्ञि सङ्जहत प्रङ्झत घडौंटा 

 

२००।– 

३००।– 

व्माक होइन रोडय बाडा् )कामानरमको व्माक होई रोडयको दैङ्झनक बाडादय:(–  

 भेङ्ञशन बाडाभा रैजाॉदा भेङ्ञशन स्टाटन बएको सभमफाटै प्रङ्झत घडौंटा (इन्धन वाहेक) 
 भेङ्ञशन बाडाभा रैजादा भेङ्ञशन स्टाटन बएको सभमफाटै प्रङ्झत घडौंटा (इन्धन सङ्जहत) 
 अऩयेटय य सहमोगी बत्ता भेङ्ञशन स्टाटन बएको सभमफाटै प्रङ्झत घडौंटा  )भेशीन स्टाटन बएको 
सभम गणना गदान जङ्टन स्थानफाट भेङ्ञशन स्टाटन गङ्चयएको हो सो स्थानफाट गएको य सोही 

स्थानसम्भ आइऩङ्टगेको सभम सभेत गणना गङ्चयने(  

 

१३००।– 

२३००।— 

 

 
२००।– 

 कामानरमको योरयको दैङ्झनक बाडादय (अऩयेटय सङ्जहत इन्धन फाहेक)  

 अऩयेटय बत्ता दैङ्झनक )८ कामन घडौंटाराइन १ ङ्छदन गणना गङ्चयने(  

८,०००।– 

१६००।- 
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अनङ्टसूची –१० 

(ऐनको दपा (११) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
सेवा शङ्टल्क/दस्तङ्टय 

         क) सम्ऩङ्ञत्त भूल्माॊङ्कन सेवा (ऩटके): 
ङ्जववयण सेवा शङ्टल्क 

दश राि सम्भको भूल्माॊकनभा प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. ५००।– 

दश रािदेङ्ञि ऩच्चीस रािसम्भको भूल्माॊकनभा प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. १०००।– 

ऩच्चीस रािदेङ्ञि ऩचास रािसम्भको भूल्माॊकनभा प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. २५००।– 

ऩचास रािदेङ्ञि एक कयोडसम्भको भूल्माॊकनभा प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. ५०००।- 

एक कयोडदेङ्ञि भाङ्झथ प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस रु. ७०००।- 

 

ि) दतान, प्रभाङ्ञणकयण तथा अन्म ङ्झसपाङ्चयस (ऩटके)M 
चाय ङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणत ३००।- 
पराना ङ्जकत्ताभा घय /सॊयचना यहेको )घय ऩातार (िङ्टरेको ङ्झसपाङ्चयस  ३००।- 
ङ्जकत्ता काट ङ्झसपाङ्चयस ३००।- 
पयक पयक नाभ  ,थय ,वतन बएको व्मङ्ञि एउटै हो बङे्ङ ङ्झसपाङ्चयस  ३००।- 
नाभ  ,थय ,जन्भ ङ्झभङ्झत  सॊसोधन ङ्झसपाङ्चयस  ३००।- 
सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस २५०।- 
व्मवसाम फन्द ङ्झसपाङ्चयस ५००।- 
व्माऩाय व्मवसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस ५००।- 
जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत ५००।- 
भोङ्जह रगत कट्टा ङ्झसपाङ्चयस ५००।- 
हकदाय वा ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत ५००।- 
जग्गा धनी प्रभाण ऩङ्टजान हयाएको ङ्झसपाङ्चयस ५००।- 
जग्गा धङ्झन प्रभाण ऩङ्टजानभा पोटो टाॉस ङ्झसपाङ्चयस १००।- 
कऺा ८ को रब्धाङ्क ऩिको ङ्झफवयण सच्माइन प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउन े ३००।- 
घय फहार कयको रेिाजोिा ङ्झसपाङ्चयस  ३००।- 
जग्गा नाभसायीको सजनङ्झभन तथा प्रभाङ्ञणकयण ङ्झसपाङ्चयस ५००।– 

व्मवसाम /उद्योग नाभसायी वा ठाॉउसायी ङ्झसपाङ्चयस  ५००।- 
फन्द घय तथा कोठा िोल्न े ३००।- 
वैवाङ्जहक अॊङ्झगकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस १०००।- 
ङ्जवद्यारम ठाॉउसायी ङ्झसपाङ्चयस २०००।- 
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ङ्जववयण सेवा शङ्टल्क 

ङ्ञजङ्जवत प्रभाङ्ञणकयण ङ्झसपाङ्चयस १०००।- 
प्रचङ्झरत कानङ्टनरे प्रत्मामोजन गयेको अङ्झधकाय फभोङ्ञजभको अन्म ङ्झसपाङ्चयस १००।- 
सम्ऩङ्ञत्त भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयस् 
वाङ्जषनक ऩाॉच रािसम्भको आम ङ्जववयण िङ्टरेको प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस ३००।– 

वाङ्जषनक ऩाॉच रािभाङ्झथ दश रािसम्भको आम ङ्जववयण िङ्टरेको  प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस ७५०।– 

दश रािभाङ्झथ तीस रािसम्भको आम ङ्जववयण िङ्टरेको प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस १०००।– 

तीस रािभाङ्झथ ऩचास रािसम्भको आम ङ्जववयण िङ्टरेको ङ्झसपाङ्चयस २०००।– 

ऩचास राि बन्दा भाङ्झथको आम ङ्जववयण िङ्टरेको ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झतराि ५०।– 

घय जग्गाको अवङ्ञस्थङ्झत ङ्झसपाङ्चयस् 
क) ङ्जवशषे भूल्माङ्कनभा ऩने ङ्जकत्ताहरुभा प्रङ्झत ङ्जकत्ता रु. ४००।- 

ि) ङ्जवशेष भूल्माॊङ्कनभा नऩने ङ्जकत्ताहरुभा प्रङ्झत ङ्जकत्ता रु. १००।- 

ङ्जवशेष भूल्माॊङ्कनभा ऩने जग्गाको ङ्जकत्ताकाट ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत ङ्जकत्ता  ४००।– 

ङ्जवशेष भूल्माॊङ्कनभा नऩने जग्गाको ङ्जकत्ताकाट ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत ङ्जकत्ता ४००।- 
जग्गा नाऩजाॉच )ङ्जपल्ड येिाङ्कन (सेवा शङ्टल्क:  

वडा नॊ․ सेवा शङ्टल्क 
१ १५००।- 

२ १२००।- 

३ ८००।- 

४ ८००।- 

५ ८००।- 

६ १५००।- 

७ १५००।- 

८ ८००।- 

९ ८००।- 

१० १०००।- 

११ ५००।- 

१२ ५००।- 

सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ /सॊस्थाको अनङ्टयोधभा जग्गा नाऩजाॉच गनङ्टनऩदान प्रङ्झत ङ्जकत्ता रु․  १५००।- 

ङ्जवद्यङ्टत ङ्झभटय भागको प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस ३००।– 

िानेऩानीको धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस ३००।– 

अॊिजेी बाषाभा गङ्चयने प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस   ५००।– 

भङ्छदया ङ्जवक्रीको राङ्झग इजाजत ङ्झरने प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस ३००।– 



74 
 

ङ्जववयण सेवा शङ्टल्क 

नाता प्रभाङ्ञणत स्थानीम प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत १००।– 

नाता प्रभाङ्ञणत वैदेङ्ञशक सेवाको ऩेन्सन नाभसायी प्रमोजन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत ४००।– 

नाता प्रभाङ्ञणत वैदेङ्ञशक अध्ममन प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत ५००।– 

नाता प्रभाङ्ञणत अॊिजेी बाषाभा प्रङ्झत प्रभाङ्ञणत ७००।– 

नागयङ्जकता ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस १५०।– 

नागयङ्जकता प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस २००।- 

नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस सजनङ्झभन फङ्टझ्नङ्ट ऩनेभा प्रङ्झत गोटा ५००।– 

व्मङ्ञिगत घटना दतान कामनक्रभ् 
ब्मङ्ञिगत घटना दतान ङ्झफरम्फ शङ्टल्क प्रङ्झत दतान 

)याङ्जिम ऩङ्चयचमऩि तथा ऩञ्जीकयण ङ्झनमभावरी,२०७७ को ङ्झनमभ १७ )२ (फभोङ्ञजभ(  

२००।- 

ब्मङ्ञिगत घटना दतान प्रभाणऩि हयाए वा नाङ्झसएभा सोको नक्कर ङ्झरनङ्टऩदान राग्ने नक्कर दस्तङ्टय 
)ऩटके (  

काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायणरे ब्मङ्ञिगत घटना दतान प्रभाण ऩि हयाए वा नाङ्झसएको 
ठहय बएभा राग्ने दस्तङ्टय )ऩटके) (याङ्जिम ऩङ्चयचमऩि तथा ऩञ्जीकयण ङ्झनमभावरी,२०७७ को 

ङ्झनमभ 9. )२ (य )३ (फभोङ्ञजभ(  

 

५००।- 

 
 
 

२५०।- 
ब्मङ्ञिगत घटना तथा नागङ्चयक अङ्झबरेि दतान ङ्जकताफ हेयेको दस्तङ्टय )ऩटके(  

)याङ्जिम ऩङ्चयचमऩि तथा ऩञ्जीकयण ङ्झनमभावरी ,२०७७ को ङ्झनमभ 9 ४ )१  (फभोङ्ञजभ(  २००।- 

सॊस्था दतान गननको राङ्झग गङ्चयने ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत गोटा १०००।– 

जीङ्जवत प्रभाङ्ञणकयण ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत गोटा ५००।– 

ऩेन्सन नाभसायी तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण प्रभाङ्ञणकयण (वैदेङ्ञशक ऩेन्सन प्रमोजन) प्रङ्झत गोटा १०००।– 

ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतको नाभभा वैंक िाता िोल्ने य वन्द गने ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत गोटा ५००।– 

अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणकयणको ङ्झसपाङ्चयस प्रङ्झत गोटा ५००।– 

भारऩोत कामानरमरे तमाय गयेको ङ्जवशषे भूल्माॊकनभा ऩने ऺेिका घय जग्गाको अवङ्ञस्थङ्झत 
प्रभाणीकयण प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस 

७००।– 

भारऩोत कामानरमरे तमाय गयेको ङ्जवशेष भूल्माॊकनभा नऩने ऺेिका घय जग्गाको अवङ्ञस्थङ्झत 
प्रभाणीकयण प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस  

१००।– 

कय /दस्तङ्टय च ङ्टिा गयेको सक्कर यङ्झसद हयाए वा नाङ्झसन गइन सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनङ्टऩदान प्रङ्झत 
यङ्झसद वाऩतको दस्तङ्टय )काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका कायण हयाए वा नाङ्झसएको ठहय बएभा 

दस्तङ्टय  नराग्न े

 

 

20 

भाङ्झथ उल्रेि बए वाहेकका अन्म ङ्झसपाङ्चयसको प्रकृङ्झत हेयी  प्रङ्झत ङ्झसपाङ्चयस १००देङ्ञि 
५०० 

कामानरमभा ऩनन आउन ेजङ्टनसङ्टकै व्महोयाको ङ्झनवेदन दस्तङ्टय वाऩत  १०।- 
सबाहर बाडा हर भाि (दैङ्झनक) 0०००।- 
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ङ्जववयण सेवा शङ्टल्क 

 प्रोजेक्टय सङ्जहत प्रमोग गदान  (दैङ्झनक)  9०००।- 
प्रोजेक्टय बाडा दैङ्झनक/ऩटके  १०००।- 
भङ्टरङ्टकी देवानी कामनङ्जवङ्झध )सॊङ्जहता (ऐन ,२०७४ को दपा ३६ को उऩदपा २ य ३ फभोङ्ञजभ 
ङ्झरित प्रभाङ्ञणत दस्तङ्टय् 

 रु  .५० हजाय सम्भको रेनदेन यकभ वा ङ्झरितभा उल्रेि बएको ङ्जवगोभा  

 रु  .५० हजायदेङ्ञि भाङ्झथ २ रािसम्भको रेनदेन यकभ वा ङ्झरितभा उल्रेि बएको 
ङ्जवगोभा 

 रु  .२ रािदेङ्ञि भाङ्झथको रेनदेन यकभ वा ङ्झरितभा उल्रेि बएको ङ्जवगोभा  

 
 
५०।- 
 
१५०।- 
 
२००।- 

      ग) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शङ्टल्क् 
क्र.सॊ. ङ्जववयण भाङ्झसक सेवा शङ्टल्क 

१ १ देङ्ञि ५ जना सम्भ फसोवास गने घय  ५०।- 

२ ६ देङ्ञि १० जना सम्भ फसोवास गने घय १००।- 

३ १० देङ्ञि २० जना सम्भ फसोवास गने घय १५०।- 

४ २० जना बन्दा फढी फसोवास गने घय २००।- 

५ िाजा घय सानो  ५०।- 

६ िाजा घय ठूरो  १००।- 

७ िाजा य िाना सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको होटर  २००।- 

८ ङ्झससाका वोतर उत्सजनन गने होटरहरु (ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा एक राि 
सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका)  

२००।- 

९ ङ्झससाका वोतर उत्सजनन गने होटरहरु )ब्मवसाम दतान प्रभाण ऩिभा एकराि बन्दा 
भाङ्झथ तीन राि सम्भको ऩूॉजी उल्रेि बएका )  

३००।- 

१० िाना य वासको सङ्टङ्जवधा बएको ङ्झससाका वोतरहरु उत्सजनन गने होटरहरु  )ब्मवसाम 
दतान प्रभाण ऩिभा तीन राि बन्दा भाङ्झथको ऩूॉजी उल्रेि बएका (  

५००।- 

११ जङ्टत्ता चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (सानो)  १००।- 

१२ जङ्टत्ता चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (ठङ्टरो) २५०।- 

१३ जङ्टत्ता चप्ऩरको भाि ऩसर १५०।- 

१४ थान कऩडाको ऩसर २००।- 

१५ ङ्जकयाना तथा िाद्याङ्ङ सङ्जहतको ऩसर  ३००।- 

१६ ङ्जकयाना ऩसर (सानो)  १००।- 

१७ ङ्जकयाना ऩसर (ठङ्टरो) २००।- 

१८ हेमय कङ्जटङ्ग शैरङ्टन २००।- 

१९ कस्भेङ्जटक, पेन्सी, ऩङ्झिका, स्टेशनयी आङ्छदका ऩसर  १५०।- 
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क्र.सॊ. ङ्जववयण भाङ्झसक सेवा शङ्टल्क 

२० औषधी ऩसर २००।- 

२१ ङ्ञचमा, कङ्जप, केक तथा वेकयी य साईफय १५०।- 

२२ परपङ्ट र वा जङ्टस ऩसर व्मवसाम, तयकायी ऩसर  ) ङ्झफङ्जक्र ऩङ्चयभाणका 
आधायभा( 

२०० देिी ५०० 
सम्भ 

२३ औषङ्झध ऩसर ल्माफ सङ्जहतको  ३००।- 

२४ छाऩािाना पोहय उत्सजननको भािा हेयी ३०० देङ्ञि ५०० सम्भ 

२५ भासङ्ट ऩसर  ३००।- 

 

२६ 

 

ङ्जवद्यारमहरु् 
१. कऺा ५ बन्दा भङ्टनीका ङ्जवद्यारमहरु १५०।- 

२. कऺा ६ देङ्ञि कऺा ८ सम्भका ङ्जवद्यारमहरु २५०।- 

३. कऺा ९ देङ्ञि कऺा १२ सम्भका ङ्जवद्यारमहरु ५००।- 

२७ सयकायी तथा गैय सयकायी कामानरमहरु पोहय उत्सजननको भािा हेयी १५० देङ्ञि ५०० सम्भ  

२८ वकन सऩ पोहय उत्सजननको भािा हेयी २०० देङ्ञि ५०० सम्भ 

२९ पङ्झननचयका उत्ऩादक तथा ङ्जवके्रता पोहय उत्सजननको भािा हेयी ३०० देङ्ञि ५०० सम्भ 

३० हाडन वेमयका साभान ङ्जवके्रता पोहय उत्सजननको भािा हेयी 9०० देङ्ञि ५०० सम्भ 
३१ भाङ्झथ उल्रेि बए फाहेकका अन्म 

ऩसरहरु  
१००–५०० सम्भ 

       घ) कृषी तथा ऩशङ्टऩॊऺी सेवा् 
१ ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन सभूह तथा कृषक सभूह दतान शङ्टल्क रु․ ५०० नङ्जवकयण रु․ ३००।- 
२ ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन तथा कृषी पभन दतान शङ्टल्क रु․ १००० नङ्जवकयण रु․ ५००।- 
३ ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन तथा कृषक सभङ्टह प्रत्मेक आङ्झथनक फषन व्मतीत बएको तीन भङ्जहना ङ्झबि  नवीकयण 

गयाउनङ्ट ऩनेछ । सो ङ्झभङ्झत ऩिात् नवीकयण गयाउन आएभा सो आङ्झथनक फषनका राङ्झग थऩ ५० प्रङ्झतशत 
शङ्टल्क राग्नेछ। 

४ ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन तथा कृषक पभन प्रत्मेक आङ्झथनक फषन व्मतीत बएको तीन भङ्जहनाङ्झबि नवीकयण गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । सो ङ्झभङ्झत ऩिात् नवीकयण गयाउन आएभा सो आङ्झथनक फषनका राङ्झग थऩ ५० प्रङ्झतशत शङ्टल्क 
राग्नेछ। 

५ उऩचाय सेवा् 
गाई बैसी उऩचाय दतान शङ्टल्क – रु. १५।- 
बेडा फाख्रा उऩचाय दतान शङ्टल्क – रु. १०।- 
कङ्ट िङ्टया उऩचाय दतान शङ्टल्क – रु. ५ ।- 
कङ्ट कङ्ट य, ङ्झफयारो उऩचाय दतान शङ्टल्क – रु. २५।- 
गोफय ऩयीऺण शङ्टल्क – रु. १५।- 
फॊगङ्टय फन्ध्माकयण दतान शङ्टल्क – रु. ५०।- 
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फोका फन्ध्माकयण दतान शङ्टल्क – रु. २५।- 
६ ऩशङ्टऩॊऺी ऩोि भाटनभ शङ्टल्क : 

गाई बैसी :- रु. १००।- 
बेडा फाख्रा :- रु. १००।- 
कङ्ट िङ्टया हाॉस : - रु. ५० ।- 
कङ्ट कङ्ट य, ङ्झफयारो :- रु. १००।- 
घोडा :- रु. ३००।- 

 

अनङ्टसूची –११ 

(ऐनको दपा  (१२)  सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
सवायी साधन कय 

टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा य इङ्चयक्साको दतान, अनङ्टभङ्झत य नवीकयण दस्तङ्टय् 
टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा य इ–ङ्चयक्साको दतान  )ऩटके(  २०००।– 

टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा य इ–ङ्चयक्साको रुट अनङ्टभङ्झत  )ऩटके(  १५००।– 

टाॉगा, ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा य इ–ङ्चयक्साको अनङ्टभङ्झत ऩि नवीकयण  )फाङ्जषनक(  १५००।– 

 

अनङ्टसूची –१२ 

(ऐनको दपा (१३) सॉग सम्वङ्ञन्धत) 
ङ्जवऻाऩन कय 

ङ्जवऻाऩन कय (फाङ्जषनक): 
भादक ऩदाथन य सूङ्झतनजन्म वस्तङ्टहरुको् 
क) होङ्झडङ्ग फोडन/ङ्झड.ङ्जऩ.एस. फोडन/ग्रो फोडन २०।– 

ि) ङ्झबते्त रेिन २०।– 

ग) तङ्टर व्मानयभा रेिाई २०।– 

होटर तथा व्माऩाय व्मवसाम तथा सवायी साधनको प्रविनन सम्वन्धी् 
क) होङ्झडनङ्ग फोडन/ङ्झड.ङ्जऩ.एस. फोडन/ग्रो फोडन  ) प्रङ्झत वगन ङ्जपट( १५।– 

ि) ङ्झबते्त रेिन  ) प्रङ्झत वगन ङ्जपट( १५।– 

ग) तङ्टर व्मानयभा रेिाई  ) प्रङ्झत वगन ङ्जपट( १५।– 

 

84 . ङ्झफरम्व शङ्टल्क सम्फन्धी ब्मवस्था् 
 

चारङ्ट आङ्झथनक फषनभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने कय  ,शङ्टल्क रगामतको याजश्व यकभ सोही आ.व.भा नफङ्टझाइन आगाभी आ.व.भा 
फङ्टझाउॉदा  तऩङ्झसर अनङ्टसाय ङ्जवरम्फ शङ्टल्क थऩ गयी अशङ्टर उऩय गङ्चयने छ । 

)१ (ऩङ्जहरो चौभाङ्झसक अवङ्झधङ्झबि फङ्टझाएभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभभा ऩाॉच प्रङ्झतशत,  

)२ (दोस्रो चौभाङ्झसक अवङ्झधङ्झबि फङ्टझाएभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभभा दश प्रङ्झतशत,  
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)३ (तेस्रो चौभाङ्झसक अवङ्झधङ्झबि फङ्टझाएभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभभा ऩन्स्र ऩ ््यङ्झतशत, 
)४ (आगाभी आ.व.को तेस्रो चौभाङ्झसक अवङ्झधङ्झबि नफङ्टझाइन अको आङ्झथनक फषनभा फङ्टझाएभा प्रङ्झत आङ्झथनक फषन फीस  

प्रङ्झतशतका  दयरे । 

(ध) स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्झफवयण् 
१.  आव ०७७/०७८ को  ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन नीङ्झत्  

)क(  नगय स्तयीम ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराइन थऩ कृमाशीर गयाइनेछ । 

(ि) नगयऺेिङ्झबि बौङ्झतक ऩूवानधायहरु ङ्झनभानण गदान वातावयणीम य प्राकृङ्झतक स्रोतहरुभा ऩनन सक्ने प्रबाव 
न्मूनीकयण गने नीङ्झतराइन कामानन्वमनभा ल्माइनेछ । 

(ग)  नगयऩाङ्झरकाभा आऩतकारीन कामन सञ्चारन केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने य केन्रभा आवश्मकता 
अनङ्टसायका याहत साभािी बडौंडायण गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(घ) नगय ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामन मोजना तमाय गयी कामानन्वमनभा ल्माइनछे । 

(ङ)  जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनन अनङ्टकूरन तथा ङ्जवऩद् न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतनाभूरक कामनक्रभहरु 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

(च)  ङ्जवऩद्को प्रबावभा ऩयेका य जोङ्ञिभभा यहेका व्मङ्ञि तथा ऩङ्चयवायको उद्दायका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा  उऩरब्ध 
जनशङ्ञि, साभािी य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष ऩङ्चयचारनको भाध्मभफाट तत्कार उद्दाय गङ्चयने तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

२.  स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा यहेको यकभ्रु.१९,३०,५००। (उङ्ङाइस राि तीस हजाय ऩाॉच सम) कोष  
    ऩङ्चयचारनका राङ्झग ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामनङ्जवङ्झध, २०७५ जायी गयीकामानन्वमनभा ल्माइएको। 

३ आश्रमस्थर  ङ्झनभानणका राङ्झग िङ्टरा स्थान्  

   (क) हाट राग्ने ऺेि वाडन नॊ.१२ 

 (ि) स्थानीम िेर भैदान वाडन नॊ.१२ 

 (ग) ङ्झनशॊिे बञ्ज्माङ वाडन नॊ.२ 

 (घ) रुम्जाटाय िेरभैदान वाडन नॊ.४ 

 (ङ) फनऩारे चउय वाडन नॊ.५ 

४. हेङ्झरकप्टय अवतयण स्थर    
 (क) साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार सोब्रङ्ट  (ि) स्थानीम िेरभैदान ओिरढङ्टङ्गा (ग) रुम्जाटाय ङ्जवभानस्थर रुम्जाटाय 
५ .नगय ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभतका ऩदाङ्झधकायीरुको सम्ऩकन  नम्फय्  

ङ्झस.नॊ. नाभ थय ऩद सम्ऩकन  नम्फय 
१ नगय प्रभङ्टि श्री भोहन कङ्ट भाय शे्रष्ठ सॊमोजक ९८४१०७२१०१ 

२ उऩप्रभङ्टि श्री इच्छा कङ्ट भायी गङ्टरुङ सदस्म ९८४२८५८१९९ 

३ प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री याभेश्वय ऩोियेर सदस्म ९८५२८२३१११ 

४ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.७ श्री फभ फहादङ्टय याइन सदस्म ९८४१५३८४४६ 
५ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.२ श्री कृष्ण फहादङ्टय काकी सदस्म ९८५२८४०१९८ 
६ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.१ केदायवावङ्ट वस्नेत सदस्म ९८६२६०५१८८ 
७ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.१० श्री दाभोदय धभरा सदस्म ९८६३७४५७४४ 
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८ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.११ श्री ङ्जवनोद कङ्ट भाय के.सी. सदस्म ९८५१०९११०० 
९ वडा अध्मऺ वाडन नॊ.९ श्री दान फहादङ्टय वाङ्झनमा सदस्म ९८६२८०५९७० 

१० नगय प्रहयी प्रभङ्टि  सदस्म  
११ ङ्जवऩद् सम्ऩकन  व्मङ्ञि उभेश काकी सदस्म सङ्ञचव ९८६२८०८२९० 

 

६ .ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनभा िङ्जटन ेस्वमभसेवकहरुको ङ्झफवयण् 
ङ्झस.नॊ. नाभ थय ङ्ञजम्भेवायी सम्ऩकन  नॊ. 
१ अङ्झसस्टेन्ट सव इङ्ञञ्जङ्झनमय श्री याजेन्र कङ्ट भाय शे्रष्ठ सॊमोजक ९८५२८४०८३६ 

२ कामानरम सहमोगी श्री भदन ताभाङ  सहमोगी ९८४९३८२२६६ 

३ तेञ्जी शेऩान  वारुणमन्ि चारक ९८६२९१६६८७ 

४ का.स.ऩदभ फहादङ्टय थाऩा भगय सहमोगी ९८६२६०९५४२ 

५ भहेश भगय व्माक होइ रोडय चारक ९८४३१८५०२८ 

६ िङ्टन्ते दभाइन  सहमोगी ९८४२९४०१५० 

 

७ . नगय ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन  ,२०७५ को दपा ६ )२ (फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत वडा  सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजकत्वभा ७ )सात  (सदस्मीम वडा स्तयीम ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मावस्थाऩन  सङ्झभङ्झत यहन े। 

८.ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ ऺिेहरुको अद्यावङ्झधक ङ्झफवयण्  

वडा नॊ. ऩङ्जहयो प्रबाङ्जवत 
सॊखमा 

फाढी प्रबाङ्जवत 
सॊखमा 

आगरागी प्रबाङ्जवत 
सॊखमा 

१     दूधकोशी 

१३० 

तरङ्टवा 

१०५ 

२     ङ्झसस्ने िोरा ठङ्टराछाऩ 

३       अॉधेयी 
४     ठोटने िोरा   

५ 
यमारे ऩङ्जहयो 

३४५ 

ङ्झसस्ने िोरा   

च ङ्टप्रङ्ट ऩङ्जहयो      

७ 

ऩोङ्ञिङ् िोरा ऩङ्जहयो 
ङ्जवगङ्टटाय ऩोङ्ञिङ् िोरा   

धनेऩ ङ्ट ऩङ्जहयो ङ्जवगङ्टटाय      

८ 
तीर िोङ्चयमा ऩङ्जहयो 
सल्रेयी  

    

९ भङ्टसङ्टये ऩङ्जहयो ज्माङ्झभये  भोरङ्टङ् िोरा ज्माङ्झभये 
१० रुप्से ऩङ्जहयो फेङ्झतनी  भोरङ्टङ् िोरा   

११   ङ्झरऩेिोरा   
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१२ 
गोगने िोरा ङ्ञशरतऩङ्टय 
ऩङ्जहयो ओिरढङ्टङ्गा  

  

(न) कामानरमको वेवसाईट : WWW.siddhicharanmun.gov.np 

(ऩ) कामानरमको ईभेर : siddhicharanmunicipality@gmail.com 

९. आ.व. ०७७।०७८ भा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप् त गने राबिाहीहरुको ङ्जववयण्- 

वडा 
नॊ. 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राद्ऱ गङ्चययहेका  
राबिाहीहरुको  सॊखमा 

फाङ्जषनक रगत कट्टा 
बएका सॊखमा 

फाङ्जषनक नमाॉ थऩ बएका 
राबिाही सॊखमा 

5 111 0 50 
1 900 51 00 
0 100 51 07 
9 171 05 00 
1 090 50 50 
0 500 15 0 
0 100 01 10 
0 150 50 15 
0 100 57 59 
57 151 50 19 
55 119 09 50 
51 559 50 57 
जम्भा 0107 101 190 

 ९.१ आ.व. ०७७।०७८ भा दतान बएका व्मङ्ञिगत घटनाको ङ्जववयण्- 

 

 

वडा नॊ 
जन्भ भतृ्मङ्ट 

ङ्जववाह 

फसाईसयाई 

सम्फन्ध 

ङ्जवच्छेद 
कैङ्जपमत 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष जम्भा भङ्जहरा ऩङ्टरुष जम्भा 
आएको 
दतान 
सॊखमा 

आएको 
सदस्म 

सॊखमा 

गएको 
दतान 
सॊखमा 

गएको 
सदस्म 
सॊखमा 

5 90 11 00 0 0 59 10 50 17 9 90 7  

1 90 10 570 50 50 01 10 51 51 7 00 1  

0 15 10 90 9 0 50 10 1 17 0 11 7  

9 05 00 09 50 17 00 00 51 11 1 1 7  

1 17 00 00 17 15 95 01 1 1 0 1 1  

0 00 17 10 9 0 0 50 7 7 5 0 7  

0 50 10 90 50 0 17 50 7 7 9 10 5  

0 10 00 01 0 0 51 २८ 5 9 7 7 7  

0 05 00 00 1 55 50 50 5 0 57 91 5  

57 09 09 00 0 0 51 50 7 7 1 51 7  

55 50 01 17 55 55 11 17 0 51 59 10 1  

51 59 50 10 0 0 50 57 50 97 1 0 7  

जम्भा 
सॊखमा 

000 951 005 557 510 100 ३०० 00 509 11 100 0  

http://www.siddhicharanmun.gov.np/
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१०.चारङ्ट आङ्झथनक फषन ०७८/०७९ को २०७८ साउन भङ्जहनादेङ्ञि ०७८ असोज भसान्त सम्भको िचनको पाॉटवायी् 
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