सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्वन्धी ननयमावली, २०६५
को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको

ठाकुरबाबा नगरपानलकाको आ. व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमानसक
(२०७८ माघ १ गतेदेजि २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म) को वववरण

ठाकुरबाबा नगरपानलका

नगर कायवपानलकाको कायावलय
सै नवार बर्दवया

लुजम्बनी प्रदे श, नेपाल

ववषयसूची
१. कायावलयको पररचय

१

२. काम, कतवव्य र अनधकार

२-३

३. िनप्रनतनननध तथा कमवचारी सङ्ख्या र कायव वववरण

३-९

४. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध

९-१८

५. सम्पादन गरे को कामको वववरण

१८-३०

६. सूचना अनधकारी र प्रमुिको नाम र पद

३१

७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची

३१-३२

८. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्वन्धी अद्यावनधक वववरण

३२-३४

९. वेवसाईटको वववरण

३५

१०. सूचना मागसम्वन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना र्दएको

३५

कार्ाालर्को पररचर्
लुम्बिनी प्रदे श अन्तर्ात िर्दार्ा म्जल्लाको साववकका िर्नाह र नेउलापुर र्ा. वव. स. लाई
समेटेर धमधत २०७२ साल आम्िन ०२ मा ििई नर्रपाधलका स्थापना भएको र पधि म्शवपुर र
ठाकुरद्वारा र्ा. वव. स. लाई समेत समेटेर ठाकुरिािा नर्रपाधलकाको स्थापना वव. सं . २०७३
साल फाल्र्ुण २७ मा भएको हो। सङ्घीर् प्रणालीअनुसार र्ो नर्रपाधलका िर्दार्ा म्जल्ला क्षेत्र नं.
२ मा र प्रदे श सभा धनवााचन क्षेत्रको आिारमा क्षेत्र नं. २ (क) मा पदाि। भौर्ोधलक वहसािमा
र्स नर्रपाधलकाको पूव,ा पम्िम र उत्तरमा िर्दार्ा राविर् धनकुञ्ज पदाि भने दम्क्षणमा मिुवन
नर्रपाधलका पदाि। २८ धिग्री २३ धमनेटदे म्ि २८ धिग्री २३ धमनेट उत्तरी अक्षांशसबम र ८१
धिग्री ११ धमनेटदे म्ि ८१ धिग्री १९ धमनेट पूवी दे शान्तरसबम फैधलएको र्स नर्रपाधलकाको कुल
क्षेत्रफल १०४.५७ वर्ा वकलोधमटर र जनघनत्व ५३४ रहे को ि। प्रशासधनक रुपमा ९ वटा
विामा ववभाजन र्ररएको र्स नर्रपाधलकाको जनसङ्ख्र्ा वव. सं . २०७६ सालमा र्ररएको िानेपानी
सरसफाई तथा स्वच्िता (वास) र्ोजनाको घरिुरी सवेक्षणअनुसार ५७,२०५ (पुरुषः २८,८६०
र मवहलाः २८,३४४) रहेको ि भने कुल घरिुरीको सङ्ख्र्ा १०,४५४ रहे को ि। समुन्र
सतहिाट सरदर १७५ धमटरको उचाईमा रहे को र्स नर्रपाधलकाको औषत न्र्ूनतम तापक्रम ८
धिग्री सेम्ल्सर्स र अधिकतम तापक्रम ४३ धिग्री सेम्ल्सर्स रहे को ि भने औषत वावषाक वषाा
११२० धमधलधलटर हुने र्रे को ि। म्जल्ला सदरमुकाम र्ुलररर्ािाट २२ वकलोधमटर उत्तर
पम्िममा अवम्स्थत र्स नर्रपाधलका पूव-ा पम्िम राजमार्ा तथा हुलाकी मार्ासँर् जोधिएको ि। र्स
नर्रपाधलका अन्तर्ात पने मु्र् िजार क्षेत्रहरु भरु रर्ाउँ, िर्नाह, शाहीपुर, िकुवा तथा ठाकुरद्वारा
रहेका िन्।
वव सं २०७३ साल फाल्र्ुण २७ र्ते र्स नर्रपाधलकाको स्थापना भएपधि कररि पाँच
मवहना प्रमुि प्रशासकीर् अधिकृतले नै कार्ाकारी प्रमुिको रुपमा कार्ा र्रे को दे म्िन्ि । वव. सं .
२०७४ साल आषाढ १४ र्ते स्थानीर् तहको धनवााचन भई आषाढ २२ र्ते धनवााम्चत
जनप्रधतधनधिहरुले पदभार ग्रहण र्रे पधि मात्र पदाधिकारी सवहतको नर्रपाधलका िन्र्ो । स्थापना
पिात भािाको घर तथा नेउलापुर स्वास््र् चौकीको भवनमा सञ्चाधलत र्स नर्रपाधलकाको कार्ाालर्
वव. सं . २०७७ साल भार २५ र्तेिाट विा नं. ४, सै नवारमा धनमााणनिीन आफ्नै भवनमा रही
कार्ा सञ्चालन र्रररहे को ि।
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काम, कताव्र् र अधिकार
नेपालको सं वविान, २०७२ को िारा ५७ को उपिारा ४ मा व्र्वस्था र्री अनुसूची-८ मा उल्लेम्ित
स्थानीर् तहको अधिकारको सूची तपधसलिमोम्जम रहे को ि।
१. नर्र प्रहरी

२. सहकारी सं स्था

३. एफ. एम. सञ्चालन

४. स्थानीर् कर (सबपम्त्त कर, घर िहाल, घर जग्र्ा रम्जिेसन शुल्क, सवारी सािन कर), सेवा

शुल्क दस्तुर, पर्ाटन शुल्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भूधमकर (मालपोत), दण्ि जररवाना,
मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन

५. स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन

६. स्थानीर् त्र्ाङ्क र अधभलेि सङ्कलन

७. स्थानीर् स्तरका ववकास आर्ोजना र पररर्ोजनाहरु
८. आिारभूत र माध्र्ाधमक म्शक्षा

९. आिारभूत स्वास््र् र सरसफाई

१०. स्थानीर् िजार व्र्वस्थापन, वातावरण सं रक्षण र जैववक वववविता
११. स्थानीर् सिक, ग्रमीण सिक, कृवष सिक, धसँचाईं

१२. र्ाउँ सभा/नर्र सभा, म्जल्ला सभा, स्थानीर् अदालत, मेलधमलाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन
१३. स्थानीर् अधभलेि व्र्वस्थापन
१४. घर जग्र्ा िनी पुजाा ववतरण

१५. कृवष तथा पशुपालन, कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पशु स्वास््र्, सहकारी
१६. ज्र्ेष्ठ नार्ररक, अपाङ्गता भएका व्र्म्ि र अशिहरुको व्र्वस्थापन
१७. िेरोजर्ारको त्र्ाङ्क सङ्कलन

१८. कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन, सञ्चालन र धनर्न्त्रण

१९. िानेपानी, साना जलववद्युत आर्ोजना, वैकम्ल्पक ऊजाा
२०. ववपद् व्र्वस्थापन

२१. जलािार, वन्र्जन्तु, िानी तथा िधनज पदाथाको सं रक्षण
२२. भाषा, सं स्कृधत र लधलतकलाको सं रक्षण र ववकास

नेपालको सं वविान, २०७२ को िारा ५७ को उपिारा ५ मा व्र्वस्था र्री अनुसूची-९ मा उल्लेम्ित सङ्घ,
प्रदे श र स्थानीर् तहको अधिकारको साझा सूची तपधसलिमोम्जम रहे को ि।
१. सहकारी

२. म्शक्षा, िेलकुद र पत्रपधत्रका
३. स्वास््र्
४. कृवष

५. ववद्युत, िानेपानी, धसँचाईं जस्ता सेवाहरु

६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ि जररवाना तथा प्राकृधतक स्रोतिाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्ाटन शुल्क

७. वन, जङ्गल, वन्र्जन्तु, चराच ुरुङ्गी, जल उपर्ोर्, वातावरण, पर्ाावरण तथा जैववक वववविता
८. िानी तथा िधनज
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९. ववपद् व्र्वस्थापन

१०. सामाम्जक सुरक्षा र र्ररिी धनवारण

११. व्र्म्िर्त घटना, जन्म, मृत्र्ु, वववाह र त्र्ाङ्क
१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक, र सङ्खग्रहालर्
१३. सुकुबिासी व्र्वस्थापन

१४. प्राकधतक स्रोतिाट प्राप्त रोर्ल्टी
१५. सवारी सािन अनुमधत

जनप्रधतधनधि तथा कमाचारी सङ्ख्र्ा र कार्ा वववरण
ठाकुरिािा नर्रपाधलकाका धनवााम्चत जनप्रधतधनधिहरुको वववरण
क्र. सं .

पदाधिकारीको नामथर

पद

सबपका नं.

विा नं.

१

श्री घननारार्ण श्रे ष्ठ

नर्र प्रमुि

९८६६५३४५५०

-

२

श्री कृष्णा कुश्मा थारु

नर्र उपप्रमुि

९८५८०२५०२८

-

३

श्री श्र्ाम लाल थारु

विा अध्र्क्ष

९८४८२३८४३९

४

श्री जन्मजर् धतमल्सेना

विा सदस्र्

९८६८०१७११६

५

श्री धनमराज िनाल

विा सदस्र्

९८५८०२७९३०

६

श्री िालु धि. क.

विा सदस्र्

९८२४५२६२५३

७

श्री राम कुमारी थारु

विा सदस्र्

९८४८१२६३२१

८

श्री हररराम थारु

विा अध्र्क्ष

९८४८०७८२६५

९

श्री ववष्णु िहादुर शाही

विा सदस्र्

९८४४८८२८७६

१०

श्री अब्िर थारु

विा सदस्र्

९८४८०७०६८१

११

श्री र्ीता थारु

विा सदस्र्

९८२४५३६८२६

१२

श्री मान कुमारी सुनार

विा सदस्र्

९८६६५३३३९६

१३

श्री श्रीकृष्ण थारु

विा अध्र्क्ष

९८५८०४६९९९

१४

श्री रुपकला कुमारी थापा

विा सदस्र्

९८१२४५०७५१

१५

श्री सं र्म नेपाली

विा सदस्र्

९८२६५४७५४४

विा सदस्र्

९८४८१२८६४८

१६

ँ े सुनार
श्री औस

१७

श्री राम कुमार थारु

विा सदस्र्

९८२२५९१७५५

१८

श्री शेर िहादुर थारु

विा अध्र्क्ष

९८४८०९५२१४

१९

श्री अमर थापा

विा सदस्र्

९८६९४६६९५५

२०

श्री इम्न्दरा थारु

विा सदस्र्

९८६३२८७९२७

२१

श्री मानवीर िरकटुवा

विा सदस्र्

९८१५५००३६०

२२

श्री लक्ष्मी सुनार

विा सदस्र्

९८२४५७९३८३

२३

श्री र्ंर्ाराम जैसी

विा अध्र्क्ष

९८६८९८४२३२

२४

श्री सुववदार थारु

विा सदस्र्

९८४३८८२३०६

२५

श्री राम कुमार थारु

विा सदस्र्

९८१५५९६७७१

२६

श्री फूल कुमारी नेपाली

विा सदस्र्

९८१२५२५६५७

२७

ररि

विा सदस्र्

-

२८

श्री भवानी प्रसाद भ ुषाल

विा अध्र्क्ष

९८४८०७०५५२

२९

श्री कृष्ण िहादुर थारु

विा सदस्र्

९८४४८८०१२३

३०

श्री प्रशान्त कुमार धि. क.

विा सदस्र्

९८६४९००५४४

१

२

३

४

५

3
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सूचना अधिकारी

३१

श्री धनता चौिरी

विा सदस्र्

९८६८६९९२१६

६

३२

श्री शाम्न्त धि. क.

विा सदस्र्

९८६३३०१११७

३३

श्री पदम िहादुर िड्का

विा अध्र्क्ष

९८४८१३७९४८

३४

श्री राजकली रोकार्

विा सदस्र्

९८६८२५५८०७

३५

श्री सुक्मा लोहार

विा सदस्र्

९८६८१०८९९५

३६

श्री कलम िहादुर ववष्ट

विा सदस्र्

९८६८०१७१६२

३७

श्री भार्ीराम थारु

विा सदस्र्

९८६८०५८४८२

३८

श्री धनम प्रसाद थारु

विा अध्र्क्ष

९८६९४६८८६५

३९

श्री रत्न िहादुर आले

विा सदस्र्

९८६९५२१५२२

४०

श्री मोधतपुरा धतरुवा

विा सदस्र्

९८६८०२०६७७

४१

श्री मंर्रु थारु

विा सदस्र्

९८१६५२४५६०

४२

श्री धसता थारु

विा सदस्र्

९८६६७०७८३३

४३

श्री रािा चौिरी

विा अध्र्क्ष

९८४८०७९५९१

४४

श्री हेमन्त आचार्ा

विा सदस्र्

९८४९६४७११०

४५

श्री शंकर पुन

विा सदस्र्

९८४८२०२५५७

४६

श्री धभिनी थारु

विा सदस्र्

९८४८१११८४३

४७

श्री सुन्तली कामी

विा सदस्र्

९८१२४६३४०८

४८

श्री ज्र्ोधत नेपाली

कार्ापाधलका सदस्र्

९८४५६३८३४३

-

४९

श्री मोधतराम सुनार

कार्ापाधलका सदस्र्

९८६८८१४३००

-

५०

श्री धसताराम लोहार

कार्ापाधलका सदस्र्

९८१४५८१०४५

-

७

८

९

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाको कार्ापाधलकाका पदाधिकारीहरुको वववरण
क्र. सं .

पदाधिकारीको नामथर

पद

सबपका नं.

१

श्री घननारार्ण श्रे ष्ठ

अध्र्क्ष

९८६६५३४५५०

२

श्री कृष्णा कुश्मा थारु

सदस्र्

९८५८०२५०२८

३

श्री श्र्ाम लाल थारु

सदस्र्

९८४८२३८४३९

४

श्री हररराम थारु

सदस्र्

९८४८०७८२६५

५

श्री श्रीकृष्ण थारु

सदस्र्

९८५८०४६९९९

६

श्री शेर िहादुर थारु

सदस्र्

९८४८०९५२१४

७

श्री र्ंर्ाराम जैसी

सदस्र्

९८६८९८४२३२

८

श्री भवानी प्रसाद भुषाल

सदस्र्

९८४८०७०५५२

९

श्री पदम िहादुर िड्का

सदस्र्

९८४८१३७९४८

१०

श्री धनम प्रसाद थारु

सदस्र्

९८६९४६८८६५

११

श्री रािा चौिरी

सदस्र्

९८४८०७९५९१

१२

श्री राम कुमारी थारु

सदस्र्

९८४८१२६३२१

१३

श्री इम्न्दरा थारु

सदस्र्

९८६३२८७९२७

१४

श्री राजकली रोकार्

सदस्र्

९८६८२५५८०७

१५

श्री मोधतपुरा धतरुवा

सदस्र्

९८६८०२०६७७

१६

श्री धभिनी थारु

सदस्र्

९८४८१११८४३

१७

श्री ज्र्ोधत नेपाली

सदस्र्

९८४५६३८३४३

१८

श्री मोधतराम सुनार

सदस्र्

९८६८८१४३००

4

अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

१९

श्री धसताराम लोहार

सदस्र्

९८१४५८१०४५

२०

श्री रामहरर ररजाल

सदस्र् सम्चव

९८५१२५३३५१

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाको कार्ाालर्मा कार्ारत कमाचारीहरुको वववरण
क्र. सं .

कमाचारीको नाम

पद

सबपका नं.

शािा/उपशािा

१

रामहरर ररजाल

प्रमुि प्रशासकीर् अधिकृत

९८५१२५३३५१

कार्ाालर् प्रमुि

२

सुर्दप धसं ह सुनार

ले िा अधिकृत

९८४३७४२२९०

३

तपेन्रराज जोशी

लेिापाल

९८४८०७२९६३

४

राजेश कुमार राम

सहलेिापाल

९८४८२३७६२८

५

कुल िहादुर ववष्ट

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८१९२४३१

६

चक्रपाणी आचार्ा

सहार्क पाँचौँ

७

धमना धतधमल्सैना

सहार्क पाँचौँ

९८६०२०५३६९

८

पूणा िहादुर थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८१२५५७३४५

९

सुधनल चन्द

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६६८६१८३२

१०

र्दनेश धिष्ट

सूचना प्रववधि अधिकृत

आधथाक प्रशासन शािा

९८४८०७४२४२
९८५८०७२१११

कमाचारी प्रशासन
उपशािा,
म्जन्सी शािा
राजि उपशािा,

९८६०८२२७४९

सामाम्जक सुरक्षा तथा
पञ्जीकरण शािा
सूचना तथा सञ्चार प्रववधि

११

र्दनेश धिष्ट

सूचना प्रववधि अधिकृत

९८६०८२२७४९

१२

र्ोर्नसरा आचार्ा

सहार्क मवहला ववकास धनरीक्षक

९८४८०७०४४९

मवहला, िालिाधलका तथा

१3

र्ररमा िड्का

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८०५६९६६

समाज कल्र्ाण शािा

१4

अनन्त राज सुवेदी

अधिकृत िै ठौँ

९८४९९१७८९१

१5

सुधनल पोख्रेल

उजाा सहार्क

९८४८१७०४५५

१6

राजन श्रे ष्ठ

सहार्क कब्र्ुटर अपरे टर

९८६९४५७८७८

१7

ज्ञान िहादुर थारु

ईम्न्जधनर्र

९८४४८२२६८७

१8

राजेश थापा

सि-ईम्न्जधनर्र

९८४४८०३०९३

19

प्रदीप कुमार साह

सि-ईम्न्जधनर्र

९८४५२४९२२९

२०

ववशाल पोख्रेल

अधसस्टे न्ट सि-ईम्न्जधनर्र

९८६८६५३५५५

पूवाािार ववकास तथा

२१

पुष्पा चौिरी

अधसस्टे न्ट सि-ईम्न्जधनर्र

९८०४५३३२६४

िस्ती ववकास शािा

२२

िमाराज िाँर्ी

अधसस्टे न्ट सि-ईम्न्जधनर्र

९८४९८४४९६९

२३

सन्तोष प्रसाद िजर्ाईं

अधसस्टे न्ट सि-ईम्न्जधनर्र

९८५११८७६३२

२४

हेमन्त चौिरी

अधमन

९८४९३८४६५९

२५

सीता कुमारी भण्िारी

म्शक्षा अधिकृत

९८४८१३२७४७

म्शक्षा, र्ुवा तथा िेलकुद

२६

ऋवष प्रसाद र्ितोला

प्राववधिक सहार्क

९८४८१७०२०२

ववकास शािा

शािा

र्ोजना तथा अनुर्मन
उपशािा

5

अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

२७

धनशेष रिाल

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४२३४१९००

2८

रववन्र अर्ााल

रोजर्ार सं र्ोजक

९८५११५१४३५

२९

राजेश ज्ञवाली

प्राववधिक सहार्क

९८४८०६०३७५

३०

चन्र िहादुर राना

३१

आजान ररजाल

सहार्क कब्र्ुटर अपरे टर

9842708453

३२

मान कुमारी थारु

सहार्क कब्र्ुटर अपरे टर

९८६६२१३१४१

३३

जर्ा भण्िारी

कृवष अधिकृत

९८६८१०५०६४

३४

िुवरा ाज िम

प्राववधिक सहार्क

९८५८०४३४९२

३५

आम्शष चौिरी

प्राववधिक सहार्क

९८४८२५८८२२

कृवष ववकास

३६

ववरे न्र रावत

नार्वि प्राववधिक सहार्क

९८४८२60324

उपशािा

३७

ओम कुमारी र्रारी थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८१२४४४१०१

३८

ु न र्ितोला
मिुसद

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८००५२२८००

३९

अमर िहादुर शाही

अधिकृत िै ठौँ

९८४४८८७९६२

४०

चन्र िहादुर महतरा

पशु सेवा प्राववधिक

९८६८१६२११४

पशुपंक्षी तथा मत्स्र्

४१

जीवन कँिेल

नार्ि पशु सेवा प्राववधिक

९८४८१३५२९३

ववकास शािा

४२

िोटली थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६९९८७३८२

४३

धमना धतधमल्सै ना

सहार्क पाँचौँ

९८६८०५१८३१

४४

पुष्कर न्र्ौपाने

MIS अपरे टर

९८६१०९९३१५

सवाराज भारती

MIS अपरे टर

९८४८२६६१६६

४६

भुपेन्र भारती

हेभी सवारी चालक

९८६८१२६९९१

४७

अधनल कुमार चौिरी

हेभी सवारी चालक

९८६४७८९६६६

४८

र्दपेश पुन मर्र

हेभी सवारी चालक

९८६६७१२१२२

४९

घनश्र्ाम ररजाल

हलुका सवारी चालक

९८६९९७१७७७

५०

राजु चौिरी

हलुका सवारी चालक

९८१६५५२९३८

५१

ववकास र्ुरुङ्ग

हलुका सवारी चालक

९८६४९८०१२३

५२

िम िहादुर थारु

हलुका सवारी चालक

९८६१८१८५४५

५३

करुणा िड्का

उद्यम ववकास सहजकताा

९८६२४१६०६२

५४

ववनोद चौिरी

उद्यम ववकास सहजकताा

९८४८०४७०५२

४५

सहार्क पाँचौँ

रोजर्ार सेवा केन्र
आधथाक ववकास तथा

९८४८६०२५०५

जग्र्ा प्रशासन शािा
भू-सेवा केन्र

न्र्ार्ीक सधमधत
व्र्म्िर्त घटना दताा
तथा सामाम्जक सुरक्षा
सुदृढीकरण आर्ोजना

ईक्र्ुपमेन्ट

उद्यम ववकास

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाको विा कार्ाालर्हरुमा कार्ारत कमाचारीहरुको वववरण
क्र. सं .

कमाचारीको नामथर

पद

सबपका नं.

१

महेशी चौिरी

विा सम्चव (सहार्क पाँचौँ)

९८६११६३१७६

२

आरती थापा

कृवष स्वर्ंसेवक

९८४८३६१३९१

विा

6

अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

नं.

३

टे क िहादुर थापा

पशु स्वर्ंसेवक

९८६५६८५६२७

४

तारा चौिरी

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८०६३३५६

५

केशव प्रसाद िनाल

विा सम्चव (अ. स. ई.)

९८५८०२६४८३

६

धसताराम ररजाल

सेलिा सं र्ोजक

९८५८०२७६४४

७

सुधमत्रा थारु

कृवष स्वर्ंसेवक

९८२२५७९२३०

८

सुरेश थारु

पशु स्वर्ंसेवक

९८४८२५८७७५

९

मधनता चौिरी

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४०२०१९६३

१०

सानी मल्ल

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८४८१७५५४४

११

पदमराज भण्िारी

कृवष स्वर्ंसेवक

९८१२५३९४१६

१२

सुरेन्र िनाल

पशु स्वर्ंसेवक

९८६९५४४१७१

१३

िना दे वकोटा

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८१३१७२१

१४

धनमाला आचार्ा

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८६४७२७२५१

१५

उमेश थारु

पशु स्वर्ंसेवक

९८१५५१२२०४

१६

दामोदर पोख्रेल

मेलधमलाप सं र्ोजक

९८६१०७००२

१७

चन्र कुमारी थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८०४५६२५

१८

रुववना चौिरी

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८६९९५६२३९

१९

धनश्मा कुमारी उपाध्र्ार्

कृवष स्वर्ंसेवक

९८६४९२०२१६

२०

म्शवराज िनाल

पशु स्वर्ंसेवक

९८४८११८३३१

२१

प्रेम प्रसाद िनाल

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८९८४२७७

२२

कृपाराम िनाल

विा सम्चव (सहार्क पाँचौँ)

९८४४०८४५२१

२३

वटका पौिेल

कृवष स्वर्ंसेवक

९८६८१८०४०१

२४

सपना अधिकारी

पशु स्वर्ंसेवक

९८६८१६२५६१

२५

भूधमका भुसाल

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८१७८९९९

२६

लोकेन्र िहादुर सावद

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८४८५३८१०४

२७

धनमाला भण्िारी

कृवष स्वर्ंसेवक

९८६४९२०७८४

२८

र्ीता भण्िारी

पशु स्वर्ंसेवक

९८६४९२०७८४

२९

सररता चौिरी (थापा)

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८९०८३७०

३०

v'l;/fd rf}w/L

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८४८२५४८७०

३१

र्ीता पौिे ल

मेलधमलाप सं र्ोजक

९८४४८७४३६१

३२

राज िहादुर अधिकारी

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८०२८९८७

३३

िोटली थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६९९८७३८२

३४

दीपक राज भण्िारी

विा सम्चव (सहार्क चौँथो)

९८६४६३६६३०

३५

ववद्या अधिकारी

कृवष स्वर्ंसेवक

९८१२४४९७४९

३६

जर्दीश शाही

पशु स्वर्ंसेवक

९८५८०३५११७

३७

रािा आचार्ा

मेलधमलाप सं र्ोजक

९८६८१५१९७५

३८

लक्ष्मी ररजाल

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८३७४६९६

1

२

3

4

5

6

७

8

9

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाको स्वास््र् चौकी तथा आिारभूत स्वास््र् केन्रमा कार्ारत कमाचारीहरुको वववरण
क्र.
सं .

कमाचारीको नाम

पद

सबपका नं.

शािा
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अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

१

ईन्र िहादुर राजवंशी

जनस्वास््र् अधिकृत

९८५८०२५००२

२

रामेिर िनाल

जनस्वास््र् अधिकृत

९८५८०३३३१५

३

ववष्णु ज्ञवाली

अधिकृत िै ठौँ

९८५८०२६१९९

४

सािना िोर्टी

पोषण सहजकताा

९८१४५२२८५१

५

कृपाराम र्ितोला

अधिकृत िै ठौँ

९८६६८०१७५०

६

उमा धतधमल्सेना

हे. अ.

९८४९९४२८७६

७

सपा धसं ह सावद

अ. हे. व.

९८६८९०३०८५

८

ररता भारती

अ. न. मी.

९८४८१२९१२६

९

जानकी न्र्ौपाने

अ. न. मी.

९८६६८४४४११

१०

प्रधतक्षा शमाा

अ. न. मी. (िधथाङ्ग)

९८४८०५४८८०

११

मोतीराम िनाल

ल्र्ा. अ.

९७४१४८५८०७

१२

िड्क िहादुर चौिरी

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४४८२२६२७

१३

वटका थापा मर्र

स्वीपर

९८६८६९५८१६

१४

पूणा प्रसाद जैसी

जनस्वास््र् अधिकृत िै ठौँ

९८६८१६२२७३

१५

र्दप िहादुर िस्नेत

अधिकृत िै ठौँ

९८५८०२६१९९

१६

र्णेश प्रसाद आचार्ा

हे. अ.

९८४८१३६२८२

१७

ववधनता वली र्ौतम

धस. अनमी.

९८४४९४७३३७

१८

सुम्चता घती मर्र

अ. न. मी.

९८६८०२८५९८

१९

मधनषा न्र्ौपाने

अ. हे. व.

९८६६४६१३४०

२०

मधनकला पाण्िे

अ. न. मी. (िधथाङ्ग)

९८४८१२८६६३

२१

राजु चौिरी

ल्र्ा. टे .

९८६६८३२११८

२२

िल िहादुर ित्री

ल्र्ा. अ.

९८५८०६७६२६

२३

धसजाना कुमारी िड्का

ल्र्ा. अ.

९८६८००५०९१

२४

दे वीलाल थारु

का. स.

९८१२५१३३५७

२५

धभमसेन थारु

सवारी चालक

९८४८१४५०७६

२६

धनमाला थारु

स्वीपर

९८४८१८७८८८

२७

सुरेश चौिरी

हे . अ.

९८४८०८१७३३

२८

वटका ढकाल

अ. न. मी.

९८४४८६१२६३

२९

धलला कुमारी धि. क.

अ. न. मी.

९८६४७८०५३७

३०

मान कुमारी सापकोटा

धस. अ. न. मी.

९८४४८८३२७२

म्शवपुर स्वास््र्

३१

प्रज्ञा पन्त

अ. न. मी. (िधथाङ्ग)

९८४८०७०७७३

चौकी

३२

म्शलमार्ा थारु

ल्र्ा. अ.

९८४५६००९०२

३३

प्रेमलाल काफ्ले

का. स.

९८४९८९२३६२

३४

ररता चौिरी

स्वीपर

९८६८२२०३०५

३५

राजेन्र प्रसाद सुवेदी

अधिकृत िै ठौँ

९८६८००५२४७

३६

प्रववना र्ुरुङ्ग

हे. अ.

९८४८१८५४४३

३७

ओम प्रकाश थारु

हे. अ.

९८६४९०१०२१

स्वास््र् शािा

िर्नाहा स्वास््र्
चौकी

नेउलापुर स्वास््र्
चौकी

ठाकुरद्वारा स्वास््र्
चौकी
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अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

३८

सीता चौिरी

अ. न. मी.

९८४८०३१४०१

३९

सरस्वती नेपाल

अ. न. मी.

९८६२३६९२२४

४०

उषा कुमारी चौिरी

धस. अ. हे. व. पाँचौँ

९८४८०४१४११

४१

प्रधतभा र्ोर्ी

अ. न. मी. (िधथाङ्ग)

९८५८०३६३०९

४२

जीवन चौिरी

ल्र्ा. अ.

९८६८२५७८९७

४३

र्ुरु प्रसाद थारु

का. स.

९८२५५०५३१२

४४

आशा चौिरी

स्वीपर

९८६४९००२०१

४५

हररचन्र थारु

सवारी चालक

९८६८९५७९०२

४६

कमला िुढा

अ. हे. व.

९८६८२४०७२५

४७

लक्ष्मी िढु वाल

अ. न. मी.

९७४८००३५६९

४८

सीता काकी

का. स.

९८१४५९७६१६

४९

टोपिहादुर धि. क.

हे . अ.

९८४८०८०६२४

५०

सुधमत्रा शमाा

अ. न. मी.

९८४१०४७१०८

५१

कमला थापा

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६४९२००५६

५२

धनमाला िड्का

अ. हे. व.

९८६८३८०१५३

५३

दुर्ाा सुनार

अ. न. मी.

९८६८२०८६२९

५४

रामरुपा िोर्टी

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४१८४३२२९

५५

उद्धवराज शमाा

धस. अ. हे. पाँचौँ

९८४८१८९९५६

५६

सुरक्षा थारु

हे. अ.

९८४२३४४९९६

५७

रुपा दवहत

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८१२४२९६५२

५८

मोहन सापकोटा

अ. हे. व.

९८४८२६०५३७

५९

सुलोचना थारु

अ. न. मी.

९८२८३७१९५५

६०

र्णेश थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६८१५१७२६

६१

िा. कुलर्दप कुमार र्ादव

मेधिकल अधिकृत

९८४८०९८७०८

६२

सृजना रे ग्मी

स्टाफ नसा

९८४८१०३११९

६३

रे िा चौिरी

स्टाफ नसा

९८२४५६२४७५

६४

प्रकाश थारु

अ. हे. व.

९८०८९३२१९१

६५

रोपधत र्ोर्ी

अ. हे. व.

९८४७०२३२७८

६६

ज्ञानु पररर्ार

अ. न. मी.

९८६७१४६२९३

६७

धसता थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८६६८४७८९६

६८

हरर प्रसाद थारु

कार्ाालर् सहर्ोर्ी

९८४८१०४२९४

आिारभ ुत स्वास््र्
केन्र ठाकुरद्वारा

आिारभ ुत स्वास््र्
केन्र पेरहनी
आिारभ ुत स्वास््र्
केन्र र्ोदाना

आिारभ ुत स्वास््र्
केन्र िनकट्टी
आिारभ ुत स्वास््र्
केन्र मोहनपुर

नर्र अस्पताल

सेवा प्रदान र्ना लाग्ने दस्तुर र अवधि
क्र.
सं .

प्रदान र्ररने

सेवाको वववरण

लाग्ने

आवश्र्क कार्जातहरु

दस्तुर

लाग्ने
समर्

म्जबमेवार
शािा

र्ुनासो
सुन्ने

अधिकारी

कैवफर्त
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अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

१. र्ोजना नर्रपाधलकाको

स्वीकृत वावषाक कार्ाक्रमधभत्र
ु ने
परे को हुनप

२. उपभोिा सधमधत र्ठन र्ना
जारी र्ररएको ७ र्दने सूचनाको
प्रधतधलवप
३. उपभोिा सधमधत र्ठनको
माईन्र्ुटको प्रधतधलवप
४. विा कार्ाालर्को धसफाररस

कार्ाालर् प्रमुि

५. उपभोिा सधमधतको
उपभोिा
१

सधमधतमाफात

(र्ोजना सबझौता र्ने, िाता

सञ्चालन हुने

िोल्ने र र्र्द अनुर्मन सधमधत

र्ोजनाहरुको
सबझौता

अनुपम्स्थत

िैठकको माईन्र्ुटको प्रधतधलवप

र्ोजना
–

र्ठन नभएको वा

सोही
र्दन

तथा
अनुर्मन
उपशािा

कार्ाववधिअनुसार नभए चर्न

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्

भएमा/
भीिभाि भएमा/
कार्जात

प्रमुि

नपुर्ेमा

िढी समर्

ु ने)
र्ने धनणार् र्रे को हुनप

लाग्न सक्ने

६. उ. स. को िाप (र्ोजनाको
नामसँर् धमल्ने तथा
लोर्ोसवहतको)
७. लार्त अनुमान (इम्स्टमेट)
८. उ. स. का

पदाधिकारीहरुको नार्ररकताको
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
९. उ. स. को नाममा रहेको
िैङ्क िाता नं.
१. र्ोजना नर्रपाधलकाको

स्वीकृत वावषाक कार्ाक्रमधभत्र
ु ने
परे को हुनप

कार्ाालर् प्रमुि

२. विा सधमधतको धनणार्

२

अनुपम्स्थत

अमानतमाफात

३. विा कार्ाालर्को धसफाररस

सञ्चालन हुने

४. सबवम्न्ित कार्ाालर्को वा

र्ोजनाहरुको
सबझौता

सधमधतको धनणार् तथा धसफाररस

र्ोजना
–

सोही
र्दन

(विा सम्चव िाहेक अन्र्को

तथा
अनुर्मन
उपशािा

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्

भएमा/
भीिभाि भएमा/
कार्जात

प्रमुि

नपुर्ेमा

हकमा)

िढी समर्

५. लार्त अनुमान (इम्स्टमेट)

लाग्न सक्ने

६. सबवम्न्ित कमाचारीको िैङ्क
िाता नं.
१. र्ोजना तथा अनुर्मन
अमानत/
उपभोिा
सधमधतमाफात
३

सञ्चाधलत
र्ोजनाहरुको
रकम

ु ानीको
भि
वट्पणी

र्ोजना सबपन्न

उपशािाको वट्पणी

भएपिात

२. विास्तरीर्/नर्रस्तरीर्

अम्न्तम

अनुर्मन सधमधतको प्रधतवेदन

र्ोजना

(रु. २ लाि भन्दा िढी
लार्तको र्ोजनामा नर्रस्तरीर्
र अन्र्को हकमा विास्तरीर्

–

सोही

तथा

र्दन

अनुर्मन
उपशािा

अनुर्मन सधमधतको प्रधतवेदन

मूल्र्ाङ्कन,

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

अनुर्मन र
कार्ापाधलकािाट
धनणार् भएपधि
मात्र भुिानीको

पेश र्नुप
ा ने)

लाधर् वट्पणी

३. प्राववधिकको अम्न्तम

उठ्ने

मूल्र्ाङ्कन (फाईनल िील)
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अनन्त राज सुवेदी
सूचना अधिकारी

४. विा कार्ाालर्को धसफाररस
५. उपभोिा सधमधतको
अध्र्क्षिाट प्रमाम्णत िोर
हाम्जरी फाराम
६. िील भरपाई (रु.
२०,००० भन्दा िढीको
हकमा भ्र्ाट िील र अन्र्को
हकमा ्र्ान िील)
७. नदीजन्र् पदाथाको हकमा
भ्र्ाट िील/भरपाई, राजि
धतरे को रधसद, सिक ममात
शुल्क धतरे को रधसद
८. ढु वानीको हकमा चालकको
लाइसेन्स, सवारी सािनको
ु र भरपाई
ब्लुिक

९. हेभी इक्र्ुपमेन्ट प्रर्ोर्
र्रे को भए सोको रधसद वा
धिल भरपाई
१०. उपभोिा सधमधतले कार्ा
सबपन्न भएको र भुिानी मार्
र्ने भनी र्रे को धनणार्को
प्रधतधलवप

११. अनुर्मन सधमधतले
भुिानीको लाधर् र्रे को
धसफाररस/धनणार्को प्रधतधलवप
१२. उपभोिा सधमधत,
अनुर्मन सधमधत र

ु
स्थानीर्वासीको सं र्ि
उपम्स्थधतमा िचा सावाजधनक
र्रे को धनणार्को प्रधतधलवप
१३. सूचना पाटी टाँसेको

स्थलर्त फोटो र सावाजधनक
ु ाई कार्ाक्रमको फोटो
सुनव

१४. र्ोजना सञ्चालन र्नुभ
ा न्दा
अर्ाधि, काम हुँदै र्दाा र

र्ोजना सबपन्न भईसकेपवटको
स्थलर्त फोटो

१५. कार्ाालर् प्रमुििाट
प्रमाम्णत लार्त अनुमान
(इम्स्टमेट)
१६. सबझौता पत्र र कार्ाादेश

४

ठे क्काको वट्पणी
(रधनङ्ग िील)

र्ोजना

१. धनवेदन
२. प्राववधिक मूल्र्ाङ्कन

–

३. सबझौता पत्र र कार्ाादेश

सोही

तथा

र्दन

अनुर्मन
उपशािा

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि
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र्ोजना सबपन्न
भएपिात
१. धनवेदन

अम्न्तम

२. प्राववधिकको अम्न्तम
५

ठे क्काको वट्पणी
(अम्न्तम िील)

र्ोजना

मूल्र्ाङ्कन
३. सबझौता पत्र र कार्ाादेश

–

–

४. विाको धसफाररस

तथा
अनुर्मन
उपशािा

५. अनुर्मन सधमधतको

मूल्र्ाङ्कन,
शािा प्रमुि

अनुर्मन

वा कार्ाालर्

र

प्रमुि

कार्ापाधलकािाट
धनणार् भएपधि

प्रधतवेदन

मात्र भुिानीको
लाधर् वट्पणी
उठ्ने

१. अनुसूची-१ िमोम्जमको
ढाँचाको धनवेदन
२. विा कार्ाालर्को धसफाररस
३. सञ्चालकको नार्ररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
४. फमा स्थापना र्ने जग्र्ाको
जग्र्ािनी प्रमाणपुजााको
प्रधतधलवप (र्र्द सञ्चालकको
नाममा जग्र्ा नभएमा
मञ्जुरीनामा र िहाल सबझौता)
५. कबपनी रम्जष्टरको

कार्ाालर् वा घरे ल ु तथा साना
उद्योर् कार्ाालर्मा फमा दताा
र्रे को प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

फाईल पेश

६. स्थार्ी लेिा नं. (्र्ान)

र्रे पधि जाँचिुझ

दतााको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
"घ" वर्ा
६

धनमााण व्र्वसार्ी
ईजाजतपत्र

सधमधतमाफात

७. धसधभल ईम्न्जधनर्ररङ्ग

ववषर्मा कम्बतमा प्रमाणपत्र तह
उत्तीणा १ जना प्राववधिक,
कम्बतमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणा

रु.
१२,०००

िानवीन हुने र

एक

र्ोजना तथा

शािा प्रमुि

कार्ापाधलकािाट

मवहना

अनुर्मन

वा कार्ाालर्

धनणार् भएपधि

धभत्र

उपशािा

प्रमुि

मात्र प्रमुि

१ जना प्रशासनीक र

प्रशासकीर्
अधिकृतले

वाम्णज्र्शास्त्र/अथाशास्त्रमा
प्रमाणपत्र तह उत्तीणा १ जना

१ मवहनाधभत्र

लेिाको कमाचारीको

प्रमाणपत्र र्दने

नार्ररकताको प्रमाणपत्र, शैम्क्षक
प्रमाणपत्र तथा धनर्ुम्ि पत्रको
प्रधतधलवप
८. सञ्चालकको नाममा रहेको
ट्रर्ाक्टर/वट्रपर (१ थान) को
िील िुकको प्रधतधलवप (अन्र्
व्र्म्िको नाममा रहेको भए
कम्बतमा ३ वषासबम भािामा
धलएको भनी र्रे को सबझौता
पत्र र िील िुकको प्रधतधलवप)
९. धमक्स्चर (१ थान),
भाइब्रे टर (३ थान), वाटर पबप
(३ थान) र लेभधलङ्ग मेधसन (१
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सेट) िररद र्रे को भ्र्ाट
िीलको सक्कल
१०. र्ाम्न्त्रक उपकरणहरु
ठीक अवस्थामा रहेको भनी
मेकाधनकल इम्न्जधनर्रले
प्रमाम्णत र्रे को प्रमाणपत्रको
प्रधतधलवप
११. मेकाधनकल इम्न्जधनर्रको
शैम्क्षक प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
र नेपाल ईम्न्जधनर्सा
एसोधसर्सनको सदस्र्ताको
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
१२. मेधसन तथा उपकरणको
िीमासबवन्िी कार्जातहरुको
प्रधतधलवप
(क) आम्िन
मसान्तसबम
१. धनवेदन

रु.

२. कर च ुिा प्रमाणपत्रको

६,०००।-

प्रधतधलवप
घ वर्ा धनमााण
७

(ि) चैत्र

३. राजि धतरे को रधसद

मसान्तसबम

व्र्वसार्ी

४. अम्घल्लो आ. व. मा र्रे को

रु.

सोही

ईजाजतपत्र

कार्ाहरुको अद्यावधिक वववरण

८,०००।-

र्दन

नवीकरण

(अनुसूची-४ िमोम्जमको

(र्) चैत्र

ढाँचामा)

र्ोजना तथा

शािा प्रमुि

अनुर्मन

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

मसान्तसबम

५. घ वर्ा धनमााण व्र्वसार्ी

पधन

ईजाजतपत्र

नवीकरण
नर्रे मा

िारे ज हुने
१. धनवेदन
२. घ वर्ा धनमााण व्र्वसार्ी
ईजाजतपत्र

जाँचिुझ

३. फमा सञ्चालकको

सधमधतिाट

नार्ररकता प्रमाणपत्रको
घ वर्ा धनमााण
८

व्र्वसार्ी
ईजाजतपत्रको
नामसारी

प्राप्त

प्रधतधलवप

धसफाररसको

४. नामसारी हुने व्र्म्िको
नार्ररकता प्रमाणपत्रको

रु. ३०००

प्रधतधलवप

५. घरे ल ु तथा साना उद्योर्

–

र्ोजना तथा

शािा प्रमुि

अनुर्मन

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

आिारमा

कार्ापाधलकािाट
धनणार् भएपिात

कार्ाालर्/ कबपनी रम्जिारको

प्रमुि
प्रशासकीर्
अधिकृतले

कार्ाालर्िाट फमा नामसारी
र्रे को प्रमाणपत्रको धसफाररस

नामसारी

६. कार्ाववधिमा उल्लेम्ित

र्ररर्दने

जनशम्ि तथा मेधसन
उपकरणको कार्जात
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१. धनवेदन
२. धनवेदकको नार्ररकता
घ वर्ा धनमााण
९

व्र्वसार्ी
ईजाजतपत्रको
प्रधतधलवप

प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
३. घ वर्ा धनमााण व्र्वसार्ी

रु. ५००

ईजाजतपत्रको प्रधतधलवप

सोही
र्दन

(उपलब्ि भएसबम)

र्ोजना तथा

शािा प्रमुि

अनुर्मन

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

४. पासपोटा साईजको फोटो २
वटा
१. सबिम्न्ित व्र्म्िको धनवेदन

सोही

२. नार्ररकता प्रमाणपत्रको

र्दन

प्रधतधलवप
अपाङ्गता
१०

पररचर्पत्र
ववतरण

(ररपोटा

३. विा कार्ाालर्को धसफाररस
४. १६ वषा मुधनको हकमा
जन्मदताा प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

धनःशुल्क

४. सं रक्षकको नार्ररकताको

चावहने र

मवहला तथा

शािा प्रमुि

िैठकमा

िालिाधलका

वा कार्ाालर्

पेश र्नुा

शािा

प्रमुि

मवहला तथा

शािा प्रमुि

िालिाधलका

वा कार्ाालर्

शािा

प्रमुि

पने भएमा

प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

एक

५. २ प्रधत पासपोटा साईजको

मवहनाधभत्र)

फोटो
१. धनवेदन
२. नार्ररकता प्रमाणपत्रको
प्रधतधलवप
११

ज्र्ेष्ठ नार्ररक

३. नार्ररकताको स्थार्ी

पररचर्पत्र

ठे र्ाना िावहरको भएमा

धनःशुल्क

सोही
र्दन

िसाईसराईको प्रधतधलवप
४. हालसालै म्िचेको पासपोटा
साईजको फोटो २ प्रधत
१२

िाल सं रक्षण, िाल
उद्धार र िाल राहात
लैं धर्क वहं सा, िाल

१३

सबिम्न्ित विा कार्ाालर्को

प्रकृधत

मवहला तथा

शािा प्रमुि

िालिाधलका

वा कार्ाालर्

कार्ाालर्को समन्वर्मा

अनुसार

शािा

प्रमुि

सबिम्न्ित विाको धसफाररस

घटनाको
प्रकृधत

मवहला तथा

शािा प्रमुि

िालिाधलका

वा कार्ाालर्

अनुसार

शािा

प्रमुि

धसफाररस र ईलाका प्रहरी

वववाह न्र्ूनीकरण

सवहत ईलाका प्रहरी

सबिन्िी कार्ा

कार्ाालर्को समन्वर्मा

घटनाको
धनःशुल्क

धनःशुल्क

मवहला, िालिाधलका,
ज्र्ेष्ठ नार्ररक,
१४

अपाङ्गता भएका
व्र्म्िहरुसँर्
सबिम्न्ित ववधभन्न

१. सबिम्न्ित व्र्म्िको धनवेदन
२. विाको कार्ाालर्को

घटनाको
प्रकृधत

मवहला तथा

शािा प्रमुि

िालिाधलका

वा कार्ाालर्

अनुसार

शािा

प्रमुि

रु.

सोही

आधथाक

१,१००।-

र्दन

ववकास शािा

धनःशुल्क

धसफाररस

धसफाररस
१. धनवेदन
प्राईभेट फमा/पसल
१५

दताा (५ लाि भन्दा
ँ ी भएको)
कम पुज

२. विा कार्ाालर्को धसफाररस
३. नार्ररकता प्रमाणपत्रको
प्रधतधलवप
४. चार वकल्ला तथा सरजधमन

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

मुच ुल्का
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सहकारी ऐन २०७४, सहकारी

१६

सहकारी
दताा/धनर्मन/अनुर्मन

धनर्मावली २०७५, ठाकुरिािा
नर्रपाधलकाको सहकारी ऐन

सोही

आधथाक

र्दन

ववकास शािा

रु.

३०

आधथाक

7,000।-

र्दनधभत्र

ववकास शािा

धनःशुल्क

२०७५ िमोम्जम आवश्र्क

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

कार्जातहरु
होमस्टे सञ्चालन धनर्मावली
२०७६, प्रदे श होमस्टे सञ्चालन,
१७

होमस्टे दताा

प्रविान तथा धनर्मन सबिन्िी
कार्ाववधि, २०७५ िमोम्जम

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

आवश्र्क कार्जातहरु
१. अनुसूची १.१ िमोम्जमको
ढाँचाको धनवेदन
२. समूहको िैठकको धनणार्
प्रधतधलवप (३ प्रधत)

१८

कृषक समूह
सूचीकरण (दताा)

३. समूहका सदस्र्हरुद्वारा

सूचना

अनुमोर्दत वविान (२ प्रधत)

प्रकाशन

४. व्र्म्ि स्वर्ंले प्रमाम्णत

भएको

कृवष ववकास

अवधिमा

उपशािा

र्रे को नार्ररकता प्रमाणपत्रको

धनःशुल्क

प्रधतधलवप

१-३

५. कार्ासधमधतका

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

र्दनधभत्र

पदाधिकारीहरुको फोटो
एक/एक प्रधत
६. सबिम्न्ित विा कार्ाालर्को
धसफाररस
१. अनुसूची १.४ िमोम्जमको
ढाँचाको धनवेदन
२. समूहको िैठकको धनणार्
प्रधतधलवप
कृषक समूह
१९

अद्यावधिक
(नवीकरण)

सूचना

३. व्र्म्ि स्वर्ंले प्रमाम्णत

प्रकाशन

र्रे को नार्ररकता प्रमाणपत्रको
प्रधतधलवप

धनःशुल्क

भएको

कृवष ववकास

अवधिमा

उपशािा

४. अध्र्क्ष वा सबपका

सोही

व्र्म्िको फोटो एक प्रधत

र्दन

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

५. सबिम्न्ित विा
कार्ाालर्/समन्वर् सधमधतको
धसफाररस
१. धनवेदन
२. विामा र्ररएको सजाधमन
मुच ुल्काको प्रधतधलवप
फमा दतााको धसफाररस
२०

(घरे ल ु तथा साना

उद्योर् कार्ाालर्लाई)

३. सञ्चालकको नार्ररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

धनःशुल्क

४. जग्र्ािनी प्रमाणपत्रको

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

प्रधतधलवप तथा सबझौता पत्र
५. सबिम्न्ित विाको धसफाररस
पत्र र दस्तुर धतरे को प्रमाण
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१. धनवेदन
२. विामा र्ररएको सजाधमन
मुच ुल्काको प्रधतधलवप
२१

फमा दतााको धसफाररस
(नर्रपाधलकालाई)

३. सञ्चालकको नार्ररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

धनःशुल्क

४. जग्र्ािनी प्रमाणपत्रको

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

प्रधतधलवप तथा सबझौता पत्र
५. सबिम्न्ित विाको धसफाररस
पत्र र दस्तुर धतरे को प्रमाण
१. धनवेदन

२. विािाट कृवष
प्राववधिकहरुको रोहवरमा

र्ररएको सजाधमन मुच ुल्काको
वन्र्जन्तु पीधितलाई
२२

र्दइने
राहतको धसफाररस

प्रधतधलवप
३. धनवेदकको नार्ररकताको

धनःशुल्क

प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
४. क्षतीको वववरण िुलाउने

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

फोटोहरु
५. सबिम्न्ित विा
कार्ाालर्/समन्वर् सधमधतको
धसफाररस
१. धनदे म्शकाको अनूसूची
िमोम्जमको आवेदन
२. सहकारीको कार्ा सधमधतको
धनणार्को प्रधतधलपी
२३

रासार्धनक मल
ईजाजतपत्र नवीकरण

३. सहकारी दताा तथा

रु. १००

नवीकरणका प्रमाणपत्रहरुको

(जररिाना

प्रधतधलपीहरु

िाहेक)

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

४. सूचनामा तोवकए
िमोम्जमका कार्जातहरु
५. सबिन्िीत विा कार्ाालर्को
धसफाररस
१. स्वीकृत कार्ाववधि तथा
सूचनाअनुसारको

अनुसूचीिमोम्जमको धनवेदन
२. समूह वा सधमधतको
धनणार्को प्रधतधलवप
२४

ववधभन्न अनुदान

३. नार्ररकताको प्रमाणपत्र

सबिन्िी कार्ाक्रम

तथा जग्र्ािनी प्रमाणपूजााको

धनःशुल्क

प्रधतधलवप

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

४. सूचना तथा कार्ाववधि
िमोम्जमका कार्जातहरु

५. सबिन्िीत विा कार्ाालर्को
धसफाररस
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१. धनदे म्शका िमोम्जमको

अनूसूची अनुसार पूणा रुपमा
भररएको स्टक प्रमाम्णत फाराम
२. सहकारीको कार्ा सधमधतको
अनुदानको रासार्धनक
२५

मलको स्टक
प्रमाम्णकरण
तथा धसफाररस

धनणार्को प्रधतधलपी
३. धसफाररसका लार्ी धनवेदन
४. तोवकएको ढाँचामा

धनःशुल्क

अनुदाधनत मल धिक्री िील

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

सोही

कृवष ववकास

र्दन

उपशािा

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

धिजक तथा वववरण
५. ववक्री भएको तथा स्टक
रहेको अनुदाधनत मलको मात्रा
िुल्ने प्रमाम्णत कार्जात एक
प्रधत
१. धनवेदन

कृषक समूह दताा
२६

२. समूहको धनणार्को प्रधतधलवप
३. कार्ासधमधतका पदाधिकारी

प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप

वा सबपका व्र्म्िको फोटो

तथा समूहको वविान

एक प्रधत

प्रमाणीकरण

रु. १००
प्रधत
प्रमाणपत्र

४. समूहका दुई धतहाई

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

सदस्र्हरुिाट प्रमाम्णत समूहको
वविान २ प्रधत
१. धनवेदन
२. धनवेदकको नार्ररकताको
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप
२७

प्राववधिक सहर्ोर् तथा
लार्त अनुमान

३. जग्र्ािनी प्रमाणपुजााको
प्रधतधलवप तथा सबझौता पत्रको

धनःशुल्क

प्रधतधलवप

शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

४. िेती र्ना चाहेको
िालीहरुको वववरण
१. रीतपूवा भररएको धनवेदन
(उपशािािाट प्राप्त हुने)
२. समूह वा सधमधतको
२८

पशुपंक्षी समूह दताा
तथा नवीकरण

धनणार्को प्रधतधलवप
३. समूह वा सधमधतको वविान

धनःशुल्क

सोही
र्दन

२ प्रधत

पशुपंक्षी तथा

शािा प्रमुि

मत्स्र् ववकास

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

पशुपंक्षी तथा

शािा प्रमुि

मत्स्र् ववकास

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

४. सबिन्िीत विा कार्ाालर्को
धसफाररस
१. धनवेदन
ऋण धसफाररस
२९

(पशुपंक्षी पालन
व्र्वसार्को लाधर्)

२. नार्ररकताको प्रमाणपत्रको
प्रधतधलवप
३. सबिन्िीत विा कार्ाालर्को

धनःशुल्क

सोही
र्दन

धसफाररस
४. व्र्वसावर्क र्ोजना
सबिम्न्ित विाको पशु

३०

उपचार सेवा

प्राववधिकलाई ििर र्रे र वा
पशुपंक्षीलाई शािा वा सेवा
केन्रमा ल्र्ाएर

धनःशुल्क

सोही
र्दन

पशु प्राववधिक,

शािा प्रमुि

सेवा केन्र वा

वा कार्ाालर्

शािा

प्रमुि
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ववधिपूवक
ा र्ोिर सङ्कलन र्रे र
३१

र्ोिर परीक्षण

ल्र्ाउनुपने वा पशु

धनःशुल्क

प्राववधिकलाई घरमा

सोही
र्दन

िोलाउनुपने
सबिन्िीत विाको पशु
३२

िोका, राँर्ो तथा साँढे
सुमाने सेवा

प्राववधिकलाई ििर र्रे र वा
शािा वा सेवा केन्रमा पशु

धनःशुल्क

सोही
र्दन

ल्र्ाएर

३३

कृधत्रम र्भािान सेवा

तोवकएको पशु प्राववधिकलाई

(र्ाई र भैँ सीलाई)

जानकारी र्राउनुपने

धनःशुल्क

प्रर्ोर्शाला

शािा प्रमुि

फाँट, पशुपंक्षी

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

पशु प्राववधिक,

शािा प्रमुि

सेवा केन्र वा

वा कार्ाालर्

शािा

सोही

तोवकएको

र्दन

प्राववधिक

प्रमुि
शािा प्रमुि
वा कार्ाालर्
प्रमुि

परामशा सेवा
(महामारी रोर्
३४

व्र्वस्थापन, पशु
पालन, आहारा, प्रजनन,

मौम्िक वा धलम्ित धनवेदन

धनःशुल्क

सोही
र्दन

िजारीकरण र िीमा

पशुपंक्षी तथा

शािा प्रमुि

मत्स्र् ववकास

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

पशुपंक्षी तथा

शािा प्रमुि

मत्स्र् ववकास

वा कार्ाालर्

उपशािा

प्रमुि

सबिन्िी)
पशुपंक्षीको त्र्ाङ्क
३५

तथा सेवा सबिन्िी

मौम्िक वा धलम्ित धनवेदन

धनःशुल्क

जानकारी

सोही
र्दन

१. कृवष ववकास उपशािाः
आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा कृवष ववकास उपशािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण
तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

र्ोजना/कार्ाक्रमको नाम

सं .

१

करे सािारी प्रविान (एक

ववधनर्ोम्जत

इकाई

लक्ष्र्

तेस्रो

िजेट

त्रैमाधसकको

(रु.)

प्रर्धत

२,००,०००

जना

२००

२,००,०००

घर एक करे शावारी)

उपलम्ब्ि

९ वटा विाका ९ वटा समूहका २००

जना कृषकहरुले तरिारीको िीउ ववतरण
र्ररएको जसले करे सािारी धनमााणमा
सहर्ोर् पुग्ने

२

विार्त ववधभन्न िाली
सं रक्षण सबिन्िी प्रदशानी

१,३५,०००

सङ्ख्र्ा

२७

९०,०००

कार्ाक्रम सञ्चालन
३

स्थलर्त घुबती िाली तथा

ववधभन्न िालीहरुमा दे िा पने वकरा
पवहचान भई िाली व्र्वस्थापनमा सहर्ोर्
पुर्ेको

१,५०,०००

सङ्ख्र्ा

३०

९०,०००

धसजन ववशेष ताधलम

९ वटै विामा वहउँ दे तथा वसन्ते

धसजनमा लर्ाइने िालीिारे ३६० जना
वकसानहरुलाई ताधलम र्दइएको

४

व्र्वसावर्क वकसानहरुलाई

१,००,०००

जना

१५०

१,००,०००

९ वटै विाका ४५ जना िेमौसमी

र्ुणस्तरीर् िीउववजन

तरकारी लर्ाउने ४५ जना

सहर्ोर् (मार्मा आिाररत)

वकसानहरुलाई िनौट र्री िीउववजन
सहर्ोर् र्ररएको
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५

कृषक पाठशाला सञ्चालन

३,५०,०००

९

सङ्ख्र्ा

१,९०,०००

सिै विाहरुमा सञ्चालनमा रहे को तथा ५
वटा विामा आलु लर्ार्तका िालीमा
पाठशालामा सबपन्न भएको

६

अर्ााधनक तरकारी र्ाउँ

१,००,०००

र्ाउँ

१

१,००,०००

र्ोववन्दपुर र्ाउँ मा कार्ाक्रम सञ्चालन
र्ररएको

७

एकीकृत िाद्यतत्व
व्र्वस्थापन तथा माटो

३,५०,०००

एकमुष्ट

८०,०००

माटो परीक्षण कार्ा सञ्चालन र्ररएको

-

विार्त रुपमा लाभग्राही िनौट भई

सुिार कार्ाक्रम
८

अधभर्ानमुिी भकारो सुिार

१,५०,०००

जना

३०

तथा र्ोठे मल सुिार

सबझौताको चरणमा रहे को

कार्ाक्रम
९

१०

अधभर्ानमुिी हररर्ो मल,
कबपोष्ट मल तथा िार्ो

१,००,०००

विा

९

१,००,०००

र्ड्यौली मल धनमााण र्नाका लाधर्

कार्ाक्रम

ताधलम सञ्चालन र्ररएको

कृवष र्ाम्न्त्रकरणका

१५,४२,५००

एकमुष्ट

-

्लावष्टक टनेल सहर्ोर्

१,००,०००

जना

५५

१,००,०००

(५० प्रधतशत अनुदान)
िोररङ्ग जिान, साना धसँचाई
प्रविान एवं ममात सबभार
१३

समन्वर् कार्ाक्रम र कृवष

५५ जना कृषकलाई ्लावष्टक टनेल
ववतरण र्ररएको

१०,००,०००

एकमुष्ट

-

कृवष समूह/सधमधत

पररचालन तथा कृषक

आवेदन सङ्कल भई िनौटको चरणमा
रहेको

प्रधतशत अनुदान)

१२

विामा हररर्ो मल र १ वटा विामा

फवटालाइजर व्र्वस्थापन

सामाग्री सहर्ोर् (३५
११

५ वटा विामा कबपोष्ट मल, ३ वटा

आवेदन सङ्कलन भएको र िनौटको
चरणमा रहेको

कृवष मेला सञ्चालनको तर्ारीमा रहेको
२,००,०००

एकमुष्ट

२,००,०००

१,००,०००

एकमुष्ट

९०,०००

तथा समन्वर् सधमधतका िैठकहरु
धनर्धमत रुपमा सञ्चालन भइरहे का

मेला सञ्चालन
१४

कृवष समूह सधमधत

पररचालन तथा कृषक

धनर्धमत रुपमा समन्वर् सधमधतका
िैठकहरु व्र्वस्थापन र्ररएको

समन्वर् कार्ाक्रम
१५

कृवष शािा तथा कृवष

२,००,०००

एकमुष्ट

२,००,०००

इकाई व्र्वस्थापन

विा, सेवा केन्र तथा शािाका लाधर्
फधनाचर लर्ार्तका सामाग्रीहरुको
व्र्वस्थापन र्ररएको

१६

मसला िाली लर्ार्त
प्रधतफलमा आिाररत

४,००,०००

एकमुष्ट

४,००,०००

आवेदन प्राप्त भई द्िनौटको चरणमा
रहेको

सहर्ोर् कार्ाक्रम (नर्ाँ
तथा क्रमार्त)
१७

आलु िेतीको ववस्तारका
लाधर् िीउ लर्ार्तमा

२,००,०००

एकमुष्ट

२,००,०००

आवेदन प्राप्त भई िनौटको चरणमा
रहेको

सहर्ोर् (क्रमार्त)
१८

एक विा एक स्वर्मंसेवक

कृवष सेवा करार धनरन्तरता

१९११०००

जना

७

४,४१,०००

७ जना स्वर्ंसेवकलाई प्रधत मवहना

२१,००० का दरले तीन मवहनाको
तलि धनकासा र्ररएको
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१९

कृवष प्राववधिकहरुका लाधर्

७०,०००

पोसाक भत्ता

जना

७

धनर्मानुसार चैत्र मवहनामा धनकासा

७०,०००

र्ररएको

क्र. सं .

सेवाको वववरण

इकाई

सङ्ख्र्ा

१

िनौट सधमधतको िैठक

पटक

८

२

अनुर्मन सधमधतको िैठक

पटक

४

३

नर्रस्तरीर् कृषक समन्वर् सधमधतको िैठक

पटक

४

४

विा स्तरीर् कृषक समन्वर् सधमधतको िैठक

पटक

५४

५

कमाचारी िैठक

पटक

१०

६

शािािाट वफल्ि अनुर्मन/धनरीक्षण

पटक

१५

७

िररद सधमधतको िैठक

पटक

८

८

िाता सञ्चालन धसफाररस

सङ्ख्र्ा

१४

९

राहत धसफाररस (धनकुञ्जलाई)

सङ्ख्र्ा

३६

१०

धसँचाई धमटर धसफाररस

सङ्ख्र्ा

१९

११

फमा दताा धसफाररस (घरे ल ु कार्ाालर्लाई)

सङ्ख्र्ा

३४

१२

नर्ाँ समूह दताा

सङ्ख्र्ा

१०

१३

पुरानो समूह नवीकरण

सङ्ख्र्ा

१६०

२. आधथाक ववकास शािाः
आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा आधथाक ववकास शािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण
तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

र्ोजना/कार्ाक्रमको नाम

सं .
१

२

सहकारी सं स्थाहरुको तरलता

ववधनर्ोम्जत

िचा भएको

िजेट

िजेट

१,५०,०००

१,२७,५००

उपलम्ब्ि
सहकारी सं स्थाहरुका सञ्चालक सधमधतका ३६ जना

तथा जोम्िम व्र्वस्थापन

अध्र्क्ष, सदस्र् तथा व्र्वस्थापकलहरुलाई तरलता र

ताधलम

जोम्िमका ववकषर् ताधलम प्रदान र्ररएको

होमस्टे प्रविान

१,००,०००

१,००,०००

(धब्रन्दापुरी होमस्टे )

नर्ाँ होमस्टे स्थापना तथा सञ्चालन सबिन्िी सैद्धाम्न्तक
तथा व्र्वहाररक ताधलम तथा अवलोकन भ्रमण सबपन्न
भएको

३

सहकारी र्दवस

१,००,०००

१,००,०००

२०७८ साल चैत्र २० र्ते ६५ औ ँ सहकारी र्दवसको
अवसरमा कार्ाक्रम आर्ोजना र्री सहकारी तथा
सहकारीकमीहरुलाई सबमान र्ररएको

४
५
६
७

सहकारी सं स्थाहरुको अनुर्मन

५०,०००

-

ठाकुरिािा नर्रपाधलकामा सञ्चाधलत १० वटा सहकारी
सं स्थाहरुको अनुर्मन र्ररएको

पर्ाटन प्रविानका लाधर् कार

५,००,०००

५,००,०००

लुम्बिनी प्रदे शका ववधभन्न म्जल्लाहरुमा पर्ाटन प्रविानका

र्र्ाली

लाधर् चार र्दने कार र्र्ाली सबपन्न र्ररएको

कुिुरा पालन तथा दाना

ठाकुरिािा-९ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ११ जना सहभार्ी

िनाउने ताधलम

भई ताधलम धलएका

िंर्रु पालन तथा दाना,

ठाकुरिािा-६, ८ र ९ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ४३ जना

धमधनरल ब्लक िनाउने ताधलम

सहभार्ी भई

ताधलम धलएका
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सूचना अधिकारी

८

भैँ सी र िाख्रा पालन तथा

७,५६,०००

दाना, धमधनरल ब्लक र

७,५६,०००

ठाकुरिािा-६ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ९ जना सहभार्ी
भई ताधलम धलएका

साइलेस घाँस िनाउने ताधलम
९

ठाकुरिािा-६ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ११ जना सहभार्ी

धसलाई कटाई ताधलम

भई ताधलम धलएका
१०

ठाकुरािािा-४ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ५ जना सहभार्ी

ढवकर्ा िुनाई ताधलम

भई ताधलम धलएका
११

ठाकुरिािा-१ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा २३ जना सहभार्ी

िाख्रा पालन तथा दाना,
धमधनरल ब्लक र साइलेस

९०,५००

घाँस िनाउने ताधलम
१२
१३

भई ताधलम धलएका

९०,५००

िंर्रु पालन तथा दाना,

ठाकुरिािा-१ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ६ जना सहभार्ी

धमधनरल ब्लक िनाउने ताधलम

भई ताधलम धलएका

भैँ सी पालन तथा दाना,

ठाकुरिािा-१ मा सञ्चाधलत कार्ाक्रममा ७ जना सहभार्ी

धमधनरल ब्लक र साइलेस

भई ताधलम धलएका

घाँस िनाउने ताधलम

सहकारी सं स्थाहरुको तरलता तथा जोम्िम व्र्वस्थापन ताधलम

धब्रन्दापुरी होमस्टे प्रविान सबिन्िी ताधलम तथा अवलोकन भ्रमण
अन्तरवक्रर्ा कार्ाक्रमका झलकहरु
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६५औ ँ राविर् सहकारी र्दवस-२०७८ को कार्ाक्रमका केही झलकहरु

३. मवहला िालिाधलका तथा समाज कल्र्ाण उपशािाः
आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा मवहला िालिाधलका तथा समाज कल्र्ाण उपशािािाट
सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

र्ोजना/कार्ाक्रमको नाम

कार्ाक्रम भएको

ववधनर्ोम्जत

िचा भएको

धमधत

िजेट

िजेट

पूव ा जनमुम्ि सेना सबमान

२०७८ साल

२,८५,०००

२,८५,०००

कार्ाक्रम

फार्ुन १ र्ते

सं .
१

उपलम्ब्ि
९० जना पूव ा जनमुम्ि सेना तथा
सवहद पररवारलाई ब्लाङ्केट, दोसल्ला
तथा सबमान पत्रसवहत सबमान
र्ररएको

र्दवस तथा समारोह
२

२०७८ साल

३१,८१५

३१,८१५

माध्र्ाधमक ववद्यालर्स्तरीर् िात्रा

फार्ुन २३ र २४

वक्तृत्वकला प्रधतर्ोधर्ता तथा

र्ते

अन्तरााविर् मवहला र्दवसको
अवसरमा कार्ाक्रम र्ररएको

३

अपाङ्गता पररचर्पत्र ववतरण

२०७८ साल चैत्र

कार्ाक्रम

९ र्ते

१,००,०००

१४,४००

१६ जना अपाङ्गता भएका
व्र्म्िहरुलाई पररचर्पत्र ववतरण
र्ररएको

४

ववकासमा िरघर (सञ्चार

२०७८ साल चैत्र

तथा समन्वर्)

मसान्त

१,५०,०००

३३,०००

११० जना िरघर तथा
चौकीदारलाई माधसक रु. १०० का
दरले ३ मवहनाको ३३,००० सञ्चार
िचा उपलब्ि र्राइएको
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११२ औ ँ अन्तरााविर् मवहला र्दवस-२०७८ को कार्ाक्रमका केही झलकहरु

पूव ा जनमुम्ि सेना र सवहद/िेपत्ता पररवार सबमान कार्ाक्रमका केही झलकहरु

४. म्शक्षा, र्ुवा तथा िेलकुद शािाः
आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा म्शक्षा, र्ुवा तथा िेलकुद शािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको
वववरण तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

र्ोजना/कार्ाक्रमको नाम

सं .
१

ववधनर्ोम्जत

इकाई

लक्ष्र्

िजेट (रु.)
म्शक्षकको तलि

१०,०१,००,०००

िचा भएको िजेट

उपलम्ब्ि

(रु.)
जना

२०३

२,५९,३५,८८०

२०३ जना म्शक्षकको तेस्रो
त्रैमाधसकको तलि धनकासा भएको

२

नर्र म्शक्षकको तलि

१,१४,६५,७२७

जना

२८

२९,२५,९३७

२८ जना नर्र म्शक्षकको तेस्रो
त्रैमाधसकको तलि धनकासा भएको

३

ववद्यालर् कमाचारी तथा
िालववकास म्शक्षकको

१,००,८२,०००

जना

९६

२०,४०,०००

तलि
सामुदावर्क ववद्यालर्मा
४

अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुका
लाधर् िात्रवृम्त्त कार्ाक्रम

३६ जना ववद्यालर् कमाचारी तथा
६० जना िालववकास म्शक्षकको तेस्रो
त्रैमाधसकको तलि धनकासा भएको

२०,१८,०००

वटा

२६

(ववद्या-

१५,२९,२००

िात्रवृम्त्त ३००९ जना, दधलत
िात्रवृम्त्त ३५४ जना र अपाङ्ग

लर्)

िात्रवृम्त्त ४६ जनालाई ववतरण
र्ररएको
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५

६

सेधनटरी ्र्ाि िररद

३४,८६,०००

तथा सांस्कृधतक

२६

३४,८६,०००

४९५३६ थान िररद र्रे को र

(ववद्या-

तथा ववतरण कार्ाक्रम
शैम्क्षक सामाग्री प्रदशानी

वटा

३०५९ जना िात्रिात्राहरुलाई

लर्)

२,००,०००

ववतरण र्ररएको

वटा

२८

५७,६९०

२०७८ साल फार्ुन २७ र्ते
शैम्क्षक सामाग्री प्रदशानी र्ररएको

कार्ाक्रम
७

सूचना प्रववधि ताधलम

१,५०,०००

जना

२६

१,३१,९७६

सूचना प्रववधि ताधलम सञ्चालन
र्ररएको

८

स्थानीर् पाठ्यक्रम तथा

२,५०,०००

पटक

१

१,९५,४९०

५०० थान सन्दभा सामाग्री धनमााण

सन्दभा सामाग्री धनमााण
९

ववद्यालर् कमाचारी तथा

र्री प्रकाशन र्ररएको
जना

९६

१९,७९,८३२

िालववकास म्शक्षकहरुको
नर्रस्तरीर् फुटिल

१,५०,०००

पटक

१

१,५०,०००

नर्रस्तरीर् वक्रकेट

५०,०००

पटक

१

५०,०००

नर्रस्तरीर् एथलेवटक्स

५०,०००

पटक

१

५०,०००

भधलिल, एथलेवटक्स तथा िो-िो

२,००,०००

पटक

१

२,००,०००

िेलािीहरुलाई सबमान र्ररएको

१,००,०००

पटक

१

१,००,०००

थप तलि भत्ता

१०

ववद्यालर् कमाचारी तथा िालववकास

१९,९२,१७०

म्शक्षकहरुको तेस्रो त्रैमाधसकको थप
तलि भत्ता धनकासा र्ररएको

प्रधतर्ोधर्ता
११

नर्रस्तरीर् फुटिल, वक्रकेट,

प्रधतर्ोधर्ता

१२

प्रधतर्ोधर्ता आर्ोजना र्री

प्रधतर्ोधर्ता
१३

नर्रस्तरीर् िो-िो
प्रधतर्ोधर्ता

१४

नर्रस्तरीर् भधलिल
प्रधतर्ोधर्ता

५. र्ोजना तथा अनुर्मन उपशािाः
आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा र्ोजना तथा अनुर्मन उपशािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको
वववरण तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।

•

१५ वटा 'घ' वर्ा धनमााण व्र्वसार्ी ईजाजतपत्रहरुको नवीकरण र्री रु. १,२०,००० राजि
सङ्कलन र्ररएको

•

१ वटा घ वर्ा धनमााण व्र्वसार्ी ईजाजतपत्र ववतरण र्री रु. १२,००० राजि सङ्कलन र्ररएको

•

तपधसलका िैठकहरुमा सहम्जकरण र्ररएको

क्र. सं .

सधमधत

िैठक सङ्ख्र्ा

१

नर्रसभा िैठक

१ वटा

२

नर्र कार्ापाधलका

१० वटा

३

सुरम्क्षत ववपन्न आवास िनौट तथा कार्ाान्वर्न सधमधत

२ वटा

कैवफर्त
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विास्तरीर् र्ोजनाहरुको सबझौता तथा कार्ाान्वर्नको अवस्था

•

विा

कुल

र्ोजना सबझौता

सबझौता हुन

भ ुिानी

भ ुिानी हुन

नं.

र्ोजना

भएको

िाँकी

भएका

िाँकी

१

४०

३१

९

१९

१२

७८

२

२८

२७

१

१८

९

९६

३

३९

३४

५

१९

१५

८७

४

४४

३८

६

२९

९

८६

५

३५

२९

६

२२

७

८३

६

२९

१६

१३

७

९

५५

७

२६

२३

३

१३

१०

८८

८

३२

२७

५

२१

६

८४

९

१९

१९

०

११

८

१००

कुल र्ोजना

२९२

२४४

४८

१५९

८५

८४

कार्ा प्रधतशत

आ. व. २०७८-७९ योजना वववरण
50
45
40
35

44

40

39

38

35

34

31

2827

30

32

29

29

26

25
20

16

15

9

10

6

5

5

27
23

1919

13

6

5

3

1

0

0
1

2

कुल योजना

3

4

5

योजना सम्झौता भएको

6

7

8

9

सम्झौता हुन बााँकी
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र्ोजना वववरण

सबझौता
हुन

र्ोजना भ ुिानी वववरण
300

िाँकी

250

16%

244

200

159

150

85

100
50
र्ोजना सबझौता

0

भएको…

र्ोजना…
सबझौता हुन…

र्ोजना

सबझौता

भुिानी

भएको

भएका

भुिानी हुन
िाँकी

६. रोजर्ार सेवा केन्रः
आ. व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा रोजर्ार सेवा केन्रिाट सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण तलको
ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

र्ोजना/कार्ाक्रमको नाम

र्ोजना सञ्चालन

ववधनर्ोम्जत

िचा भएको

भएको स्थान

िजेट (रु.)

िजेट (रु.)

तथा स्तरोन्नधत

ठाकुरिािा-९

७,००,१९५

विा नं. ३ को िाटो ममात

ठाकुरिािा-३

सं .
१

२

विा नं. ९ को िाटो ममात

६,६६,११२

उपलम्ब्ि

कार्ा सुचारु

सिक स्तरोन्नधत तथा ममात र्ना १७

रहेको

जना िेरोजर्ारले ७१ र्दनको

कार्ा सुचारु

सिक स्तरोन्नधत तथा ममात र्ना २८

रहेको

जना िेरोजर्ारले ४१ र्दनको

रोजर्ारी पाउने

रोजर्ारी पाउने
३

विा नं. १ मा िाटो तथा

ठाकुरिािा-१

भवन ममात
४

विा नं. ७ मा िाटो ममात

२,५९,७१२

५

पाइप लाइन ववस्तार

िाटो तथा भवन ममात र्ना ३० जना

रहेको

िेरोजर्ारले १५ र्दनको रोजर्ारी
पाउने

ठाकुरिािा-७

३,०२,२७२

तथा स्तरोन्नधत
विा नं. २ को िानेपानी

कार्ा सुचारु

कार्ा सुचारु

सिक स्तरोन्नधत तथा ममात र्ना १५

रहेको

जना िेरोजर्ारले ३४ र्दनको
रोजर्ारी पाउने

ठाकुरिािा-२

३,२३,५८१

कार्ा सुचारु

५०० धमटर िानेपानी पाइपलाइन

रहेको

ववस्तार तथा सिक ममात र्ना ३४
जना िेरोजर्ारले २० र्दनको

(तेस्रो चरण)

रोजर्ारी पाउने

विा नं. १ मा िाटो, नाला
६

ममात तथा िानेपानी पाइप
लाइन ववस्तार (दोस्रो चरण)

ठाकुरिािा-१

४,९९,८४२

कार्ा सुचारु
रहेको

५०० धमटर िानेपानी पाइपलाइन
ववस्तार तथा सिक ममात र्ना ३०
जना िेरोजर्ारले २९ र्दनको
रोजर्ारी पाउने
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विा नं. ३ को ववधभन्न
७

स्थानमा ट्रर्ाक धनमााण तथा

ठाकुरिािा-३

अम्ग्न धनर्न्त्रणको लाधर्

९,५०,१५८

कार्ा सुचारु
रहेको

िािल िन्ने

अम्ग्न धनर्न्त्रण रे िा तथा िाटोको
ट्रर्ाक धनमााण ममात र्ना २८ जना
िेरोजर्ारले ५८ र्दनको रोजर्ारी
पाउने

प्र. म. रोजर्ार कार्ाक्रमका लाभग्राहीहरु िानेपानी पाइप लाइन ववस्तार तथा सिक स्तरोन्नधत/ममातको कार्ा
सञ्चालन र्रररहे को अवस्थामा म्िम्चएका केही तम्स्िरहरु

७. न्र्ार्ीक सधमधत तथा मेलधमलाप केन्रः
आ. व. २०७८/०७९ मा न्र्ार्ीक सधमधत तथा मेलधमलाप केन्रिाट सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण तलको
ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र. सं . वववादको प्रकार

वववाद सङ्ख्र्ा

१

घरे ल ु वहं सा

२१

२

जग्र्ा वववाद

१७

३

अंशिण्िा

११

४

लेनदे न

८

५

कुटवपट

७

६

र्ालीर्लौज

६

७

सबिन्ि ववच्िे द

२

८

ज्र्ाला मजदुरी

१

९

अन्र्

९

जबमा

कैवफर्त
आ. व.

२०७८।०७९
को तेस्रो

चौमाधसकमा
दताा भएका

वववादहरुको
सङ्ख्र्ा ५

वटा रहे को
ि।

८७
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८. राजि, सामाम्जक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शािाः
आ. व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा सङ्कधलत राजिको वववरण
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आ. व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमाधसक सबम सङ्कधलत कुल राजिको वववरण
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आ. व. २०७८।०७९ को सामाम्जक सुरक्षा भत्ता (तेस्रो त्रैमाधसक) को वववरण

९. विाहरुिाट सबपार्दत कामको वववरणः
ठाकुरिािा नर्रपाधलकाका नौ वटा विा कार्ाालर्हरुिाट आ. व. २०७८।०७९ को दोस्रो
त्रैमाधसकमा सबपार्दत कार्ाहरुको वववरण तलको ताधलकामा प्रस्तुत र्ररएको ि ।
क्र.

कामको वववरण

सं .

विा नं.
१

२

३

४

५

६

७

८

९

१

नार्ररकताको धसफाररस

४५

५३

४५

२

नार्ररकताको प्रधतधलवप धसफाररस

४२

३३

२६

३

घर िाटो प्रमाम्णत

३८

१४

२६

४

चार वकल्ला प्रमाम्णत

५४

३८

१२

५

नाता प्रमाम्णत

२३

२०

२५

६

सर्ोल प्रमाम्णत

०

४

६

७

ववद्युत धसफाररस

८

१६

७

८

व्र्वसार् दताा धसफाररस

-

३

-

९

अन्र् धसफाररस

२५

२२५

२०५

१०

जन्म दताा

३८

२३

४५

११

वववाह दताा

२६

२६

२५

१२

मृत्र्ु दताा

११

३

१२

१३

िसाईसराई दताा (आउने)

(१४)

२

३

(४)

(१०)

२

०

१४

िसाईसराई दताा (जाने)

(५५)

(९)
१५

सबिन्ि ववच्िे द दताा

१

१

१

१६

पशुपंक्षी सबिन्िी सेवा

५३०

-

७५
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सूचना अधिकारी र प्रमुिको नाम र पद
सूचना अधिकारीको वववरणः
नामः

अनन्त राज सुवेदी

पदः

अधिकृत िै ठौँ

सबपका नं.:

९८४९९१७८९१

ईमेलः

suchanaadhikari.thakurbabamun@gmail.com

कार्ाालर् प्रमुिको वववरणः
नामः

रामहरर ररजाल

पदः

प्रमुि प्रशासकीर् अधिकृत

सबपका नं.:

९८५१२५३३५१

ईमेलः

rijal.rh@gmail.com
ऐन, धनर्म, ववधनर्म वा धनदे म्शकाको सूची

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाले हालसबम जारी र्रे का ऐन, धनर्मावली, नीधत, कार्ाववधि, धनदे म्शका वा
मापदण्िको वववरण र्स प्रकार रहे को ि।
ठाकुरिािा नर्रपाधलकामा आ. व. २०७८।०७९ सबम धनमााण भएका कानूनहरुको वववरण
०७४/०७५

०७५/०७६

०७६/०७७

०७७/०७८

०७८/०७९

जबमा

ऐन

४

४

३

३

०

१४

धनर्मावली

१

१

३

०

०

५

नीधत

१

०

०

०

१

२

कार्ाववधि

५

१३

४

१३

८

४३

धनदे म्शका

१

१

०

०

०

२

मापदण्ि

०

०

१

०

०

१

जबमा

१२

१९

११

१६

९

६७

(तेस्रो त्रैमाधसकसबम)

ठाकुरिािा नर्रपाधलकाले आ. व. २०७८।०७९ को तेस्रो त्रैमाधसकमा धनमााण र्री जारी र्रे का
ऐन, धनर्म, ववधनर्म वा धनदे म्शकाको वववरण र्स प्रकार रहे को ि ।
१. िालववकास सहर्ोर्ी कार्ाकताा पररचालन तथा ववदाई सबवन्िी कार्ाववधि, २०७८
२. लम्क्षत वर्ा उत्थान कार्ाक्रम सं चालन कार्ाववधि, 2078
31
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३. आकम्स्मक कोष व्र्वस्थापन कार्ाववधि, 2078
४. करार कमाचारी कल्र्ाण कोष पररचालन कार्ाववधि, 2078

आबदानी, िचा तथा आधथाक कारोिार सबवन्िी अद्यावधिक वववरण
िजेट

वावषाक िजेट

प्रकार

िचा रकम

िचा प्रधतशत

तेस्रो

कुल

तेस्रो

कुल

त्रैमाधसक

(तेस्रो त्रैमाधसकसबम)

त्रैमाधसक

(तेस्रो त्रैमाधसकसबम)

ँ ीर्त
पूज

४२,२८,१८,१९५

९,३३,३२,८६१

२४,५९,३२,४५८

२२.०७

५८.१७

३२,७९,१४,५२१

४,२९,२४,६११

९,८३,७५,६०७

१३.०९

३०

कुल

७५,०७,३२,७१६

१३,६२,५७,४७२

३४,४३,०८,०६५

१८.१४

४५.८६

चालु

स्थानीर् सम्ञ्चत कोष व्र्वस्थापन प्रणाली (SuTRA) को प्रधतवेदन
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वेवसाईटको वववरण
कार्ाालर्को वेवसाईटः
फेसिुक पेजः

https://thakurbabamun.gov.np

https:// www.facebook.com/thakurbabamun

कार्ाालर्का सूचनाहरु धनर्धमत रुपमा कार्ाालर्को फेसिुक पेज तथा वेवसाईटमा रा्ने, रे धिर्ो
टाइर्रिाट प्रसारण र्ने तथा सूचनापाटीमा समेत टाँस्ने र्ररएको ि ।

सूचना मार्सबवन्िी धनवेदन र सो उपर सूचना र्दएको
आ. व. २०७८।०७९ मा धलम्ित रुपमा सूचना मार् र्ररएको तथा सूचना र्दइएको वववरण
क्र.

अवधि

सं .
१

मार् र्ररएका

प्रदान र्ररएका

सूचनाहरुको सङ्ख्र्ा

सूचनाहरुको सङ्ख्र्ा

२

२

२

२

०

०

४

४

प्रथम त्रैमाधसक

कैवफर्त

(साउन १ दे म्ि असोज ३१ र्तेसबम)
२

दोस्रो त्रैमाधसक
(काधताक १ दे म्ि पौष ३० र्तेसबम)

३

तेस्रो त्रैमाधसक
(माघ १ दे म्ि चैत्र ३० र्तेसबम)
जबमा

आ. व. २०७८।०७९ मा प्रदान र्ररएका सूचनाहरुको ववस्तृत वववरण
क्र.

सूचना मार् र्ने

सं .

व्र्म्ि/सं स्था/धनकार्

१

२

३

४

मार् र्ररएको सूचनाको वववरण

र्दपक िर्लकोटी

विा तथा नर्रधभत्र सञ्चाधलत अनुमधत

ओधलभ ग्र ुप अफ कबपनी प्रा. धल.

प्राप्त उद्योर् व्र्वसार्को नाम तथा

लाम्जबपाट, काठमािौँ

सबपका नं.

र्दपक िर्लकोटी

नर्रपाधलकाधभत्र सञ्चाधलत ववद्यालर्,

ओधलभ ग्र ुप अफ कबपनी प्रा. धल.

क्र्ाबपस र स्वास््र् सं स्था तथा सो

लाम्जबपाट, काठमािौँ

सं स्थाको सबपका नं.

प्रेम िहादुर धि. क.

नर्रपाधलकाले र्रे का काम,

रे धिर्ो मधनाङ्ग स्टार ९० मेर्ाहजा

जनप्रधतधनधि तथा प्रमुि प्रशासकीर्

नेपालर्ञ्ज-१०, िाँके

अधिकृत सबिन्िी ववधभन्न ११

रमेश पराजुली

नर्रपाधलकाको आबदानी र िचा,

राविर् र्ोजना आर्ोर्

जनसङ्ख्र्ा तथा साक्षरता दर

धसं हदरिार, काठमािौँ

सबिन्िी प्रश्न

धनवेदन

सूचना र्दएको

धमधत

धमधत
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