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कार्ाालर्को परिचर् 

लमु्बिनी प्रदेश अन्तर्ात िर्दार्ा म्िल्लाको साविकका िर्नाह ि नेउलापिु र्ा. वि. स. लाई 
समेटेि मममत २०७२ साल आम्िन ०२ मा ििई नर्िपामलका स्थापना भएको ि पमि म्शिपिु ि 
ठाकुिद्वािा र्ा. वि. स. लाई समेत समेटेि ठाकुििािा नर्िपामलकाको स्थापना वि. सं. २०७३ 
साल फाल्र्णु २७ मा भएको हो। सङ्घीर् प्रणालीअनसुाि र्ो नर्िपामलका िर्दार्ा म्िल्ला क्षेत्र नं. 
२ मा ि प्रदेश सभा मनिााचन क्षेत्रको आधािमा क्षेत्र नं. २ (क) मा पदाि। भौर्ोमलक वहसािमा 
र्स नर्िपामलकाको पूिा, पम्िम ि उत्तिमा िर्दार्ा िाविर् मनकुञ्ज पदाि भने दम्क्षणमा मधिुन 
नर्िपामलका पदाि। २८ मिग्री २३ ममनेटदेम्ि २८ मिग्री २३ ममनेट उत्तिी अक्षांशसबम ि ८१ 
मिग्री ११ ममनेटदेम्ि ८१ मिग्री १९ ममनेट पूिी देशान्तिसबम फैमलएको र्स नर्िपामलकाको कुल 
क्षेत्रफल १०४.५७ िर्ा वकलोममटि ि िनघनत्ि ५३४ िहेको ि। प्रशासमनक रुपमा ९ िटा 
ििामा विभािन र्रिएको र्स नर्िपामलकाको िनसङ्ख्र्ा वि. सं. २०७६ सालमा र्रिएको िानेपानी 
सिसफाई तथा स्िच्िता (िास) र्ोिनाको घिधिुी सिेक्षणअनसुाि ५७,२०५ (परुुषः २८,८६० 
ि मवहलाः २८,३४४) िहेको ि भने कुल घिधिुीको सङ्ख्र्ा १०,४५४ िहेको ि। समनु्र 
सतहिाट सिदि १७५ ममटिको उचाईमा िहेको र्स नर्िपामलकाको औषत न्रू्नतम तापक्रम ८ 
मिग्री सेम्ल्सर्स ि अमधकतम तापक्रम ४३ मिग्री सेम्ल्सर्स िहेको ि भने औषत िावषाक िषाा 
११२० मममलमलटि हनुे र्िेको ि। म्िल्ला सदिमकुाम र्लुरिर्ािाट २२ वकलोममटि उत्ति 
पम्िममा अिम्स्थत र्स नर्िपामलका पूिा-पम्िम िािमार्ा तथा हलुाकी मार्ासँर् िोमिएको ि। र्स 
नर्िपामलका अन्तर्ात पने मु् र् ििाि क्षेत्रहरु भरुिर्ाउँ, िर्नाह, शाहीपिु, िकुिा तथा ठाकुिद्वािा 
िहेका िन।्  

वि सं २०७३ साल फाल्र्णु २७ र्ते र्स नर्िपामलकाको स्थापना भएपमि करिि पाँच 
मवहना प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृतले नै कार्ाकािी प्रमिुको रुपमा कार्ा र्िेको देम्िन्ि । वि. सं. 
२०७४ साल आषाढ १४ र्ते स्थानीर् तहको मनिााचन भई आषाढ २२ र्ते मनिााम्चत 
िनप्रमतमनमधहरुले पदभाि ग्रहण र्िेपमि मात्र पदामधकािी सवहतको नर्िपामलका िन्र्ो । स्थापना 
पिात भािाको घि तथा नउेलापिु स्िास््र् चौकीको भिनमा सञ्चामलत र्स नर्िपामलकाको कार्ाालर् 
वि. सं. २०७७ साल भार २५ र्तेिाट ििा नं. ४, सैनिािमा मनमााणनधीन आफ्नै भिनमा िही 
कार्ा सञ्चालन र्रििहेको ि। 
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काम, कताव्र् ि अमधकाि 

नेपालको संविधान, २०७२ को धािा ५७ को उपधािा ४ मा व्र्िस्था र्िी अनसूुची-८ मा उल्लेम्ित 
स्थानीर् तहको अमधकािको सूची तपमसलिमोम्िम िहेको ि। 

१. नर्ि प्रहिी 
२. सहकािी संस्था 
३. एफ. एम. सञ्चालन 

४. स्थानीर् कि (सबपम्त्त कि, घि िहाल, घि िग्र्ा िम्ििेसन शलु्क, सिािी साधन कि), सेिा 
शलु्क दस्तिु, पर्ाटन शलु्क, विज्ञापन कि, व्र्िसार् कि, भमूमकि (मालपोत), दण्ि िरििाना, 
मनोिञ्जन कि, मालपोत सङ्कलन 

५. स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापन 

६. स्थानीर् त्र्ाङ्क ि अमभलेि सङ्कलन 

७. स्थानीर् स्तिका विकास आर्ोिना ि परिर्ोिनाहरु 

८. आधािभतू ि माध्र्ाममक म्शक्षा 
९. आधािभतू स्िास््र् ि सिसफाई 

१०. स्थानीर् ििाि व्र्िस्थापन, िाताििण संिक्षण ि िैविक विविधता 
११. स्थानीर् सिक, ग्रमीण सिक, कृवष सिक, मसँचाईं 

१२. र्ाउँ सभा/नर्ि सभा, म्िल्ला सभा, स्थानीर् अदालत, मेलममलाप ि मध्र्स्थताको व्र्िस्थापन 

१३. स्थानीर् अमभलेि व्र्िस्थापन 

१४. घि िग्र्ा धनी पिुाा वितिण 

१५. कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्र्िस्थापन, पश ुस्िास््र्, सहकािी 
१६. ज्र्ेष्ठ नार्रिक, अपाङ्गता भएका व्र्म्ि ि अशिहरुको व्र्िस्थापन 

१७. िेिोिर्ािको त्र्ाङ्क सङ्कलन 

१८. कृवष प्रसािको व्र्िस्थापन, सञ्चालन ि मनर्न्त्रण 

१९. िानेपानी, साना िलविद्यतु आर्ोिना, िैकम्ल्पक ऊिाा 
२०. विपद् व्र्िस्थापन 

२१. िलाधाि, िन्र्िन्त,ु िानी तथा िमनि पदाथाको संिक्षण 

२२. भाषा, संस्कृमत ि लमलतकलाको संिक्षण ि विकास 

नेपालको संविधान, २०७२ को धािा ५७ को उपधािा ५ मा व्र्िस्था र्िी अनसूुची-९ मा उल्लेम्ित सङ्घ, 
प्रदेश ि स्थानीर् तहको अमधकािको साझा सूची तपमसलिमोम्िम िहेको ि। 

१. सहकािी  

२. म्शक्षा, िेलकुद ि पत्रपमत्रका 
३. स्िास््र् 

४. कृवष 

५. विद्यतु, िानेपानी, मसचँाईं िस्ता सेिाहरु 

६. सेिा शलु्क, दस्तिु, दण्ि िरििाना तथा प्राकृमतक स्रोतिाट प्राप्त िोर्ल्टी, पर्ाटन शलु्क 
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७. िन, िङ्गल, िन्र्िन्त,ु चिाचरुुङ्गी, िल उपर्ोर्, िाताििण, पर्ााििण तथा िैविक विविधता 
८. िानी तथा िमनि 

९. विपद् व्र्िस्थापन 

१०. सामाम्िक सिुक्षा ि र्रििी मनिािण 

११. व्र्म्िर्त घटना, िन्म, मतृ्र्,ु वििाह ि त्र्ाङ्क 

१२. पिुातत्ि, प्राचीन स्मािक, ि सङ्खग्रहालर् 

१३. सकुुबिासी व्र्िस्थापन 

१४. प्राकमतक स्रोतिाट प्राप्त िोर्ल्टी 
१५. सिािी साधन अनमुमत  

िनप्रमतमनमध तथा कमाचािी सङ्ख्र्ा ि कार्ा विििण 

ठाकुििािा नर्िपामलकाका मनिााम्चत िनप्रमतमनमधहरुको विििण 

क्र. सं. पदामधकािीको नामथि पद सबपका  नं. ििा नं. 
१ श्री घननािार्ण शे्रष्ठ नर्ि प्रमिु ९८६६५३४५५० - 

२ श्री कृष्णा कुश्मा थारु नर्ि उपप्रमिु ९८५८०२५०२८ - 

३ श्री श्र्ाम लाल थारु ििा अध्र्क्ष ९८४८२३८४३९  
 
 

१ 

४ श्री िन्मिर् मतमल्सेना ििा सदस्र् ९८६८०१७११६ 

५ श्री मनमिाि िनाल ििा सदस्र् ९८५८०२७९३० 

६ श्री िाल ुमि. क. ििा सदस्र् ९८२४५२६२५३ 

७ श्री िाम कुमािी थारु ििा सदस्र् ९८४८१२६३२१ 

८ श्री हरििाम थारु ििा अध्र्क्ष ९८४८०७८२६५  
 
 

२ 

९ श्री विष्ण ुिहादिु शाही ििा सदस्र् ९८४४८८२८७६ 

१० श्री अब्िि थारु ििा सदस्र् ९८४८०७०६८१ 

११ श्री र्ीता थारु ििा सदस्र् ९८२४५३६८२६ 

१२ श्री मान कुमािी सनुाि ििा सदस्र् ९८६६५३३३९६ 

१३ श्री श्रीकृष्ण थारु ििा अध्र्क्ष ९८५८०४६९९९  
 
 

३ 

१४ श्री रुपकला कुमािी थापा ििा सदस्र् ९८१२४५०७५१ 

१५ श्री संर्म नेपाली ििा सदस्र् ९८२६५४७५४४ 

१६ श्री औसेँ सनुाि ििा सदस्र् ९८४८१२८६४८ 

१७ श्री िाम कुमाि थारु ििा सदस्र् ९८२२५९१७५५ 

१८ श्री शेि िहादिु थारु ििा अध्र्क्ष ९८४८०९५२१४  
 
 

४ 

१९ श्री अमि थापा ििा सदस्र् ९८६९४६६९५५ 

२० श्री इम्न्दिा थारु ििा सदस्र् ९८६३२८७९२७ 

२१ श्री मानिीि धिकटुिा ििा सदस्र् ९८१५५००३६० 

२२ श्री लक्ष्मी सनुाि ििा सदस्र् ९८२४५७९३८३ 

२३ श्री रं्र्ािाम िैसी ििा अध्र्क्ष ९८६८९८४२३२  
 

५ 
२४ श्री सवुिदाि थारु ििा सदस्र् ९८४३८८२३०६ 

२५ श्री िाम कुमाि थारु ििा सदस्र् ९८१५५९६७७१ 
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२६ श्री फूल कुमािी नेपाली ििा सदस्र् ९८१२५२५६५७ 

२७ रिि ििा सदस्र् - 

२८ श्री भिानी प्रसाद भषुाल ििा अध्र्क्ष ९८४८०७०५५२  
 
 

६ 

२९ श्री कृष्ण िहादिु थारु ििा सदस्र् ९८४४८८०१२३ 

३० श्री प्रशान्त कुमाि मि. क. ििा सदस्र् ९८६४९००५४४ 

३१ श्री मनता चौधिी ििा सदस्र् ९८६८६९९२१६ 

३२ श्री शाम्न्त मि. क. ििा सदस्र् ९८६३३०१११७ 

३३ श्री पदम िहादिु िड्का ििा अध्र्क्ष ९८४८१३७९४८  
 
 

७ 

३४ श्री िािकली िोकार् ििा सदस्र् ९८६८२५५८०७ 

३५ श्री सकु्मा लोहाि ििा सदस्र् ९८६८१०८९९५ 

३६ श्री कलम िहादिु विष्ट ििा सदस्र् ९८६८०१७१६२ 

३७ श्री भार्ीिाम थारु ििा सदस्र् ९८६८०५८४८२ 

३८ श्री मनम प्रसाद थारु ििा अध्र्क्ष ९८६९४६८८६५  
 
 

८ 

३९ श्री ित्न िहादिु आले ििा सदस्र् ९८६९५२१५२२ 

४० श्री मोमतपिुा मतरुिा  ििा सदस्र् ९८६८०२०६७७ 

४१ श्री मंर्रु थारु ििा सदस्र् ९८१६५२४५६० 

४२ श्री मसता थारु ििा सदस्र् ९८६६७०७८३३ 

४३ श्री िाधा चौधिी ििा अध्र्क्ष ९८४८०७९५९१  
 
 

९ 

४४ श्री हेमन्त आचार्ा ििा सदस्र् ९८४९६४७११० 

४५ श्री शंकि पनु ििा सदस्र् ९८४८२०२५५७ 

४६ श्री मभिनी थारु ििा सदस्र् ९८४८१११८४३ 

४७ श्री सनु्तली कामी ििा सदस्र् ९८१२४६३४०८ 

४८ श्री ज्र्ोमत नेपाली कार्ापामलका सदस्र् ९८४५६३८३४३ - 

४९ श्री मोमतिाम सनुाि कार्ापामलका सदस्र् ९८६८८१४३०० - 

५० श्री मसतािाम लोहाि कार्ापामलका सदस्र् ९८१४५८१०४५ - 

 

ठाकुििािा नर्िपामलकाको कार्ापामलकाका पदामधकािीहरुको विििण 

क्र. सं. पदामधकािीको नामथि पद सबपका  नं. 
१ श्री घननािार्ण शे्रष्ठ अध्र्क्ष ९८६६५३४५५० 
२ श्री कृष्णा कुश्मा थारु सदस्र् ९८५८०२५०२८ 

३ श्री श्र्ाम लाल थारु सदस्र् ९८४८२३८४३९ 

४ श्री हरििाम थारु सदस्र् ९८४८०७८२६५ 

५ श्री श्रीकृष्ण थारु सदस्र् ९८५८०४६९९९ 

६ श्री शेि िहादिु थारु सदस्र् ९८४८०९५२१४ 

७ श्री रं्र्ािाम िैसी सदस्र् ९८६८९८४२३२ 

८ श्री भिानी प्रसाद भषुाल सदस्र् ९८४८०७०५५२ 

९ श्री पदम िहादिु िड्का सदस्र् ९८४८१३७९४८ 

१० श्री मनम प्रसाद थारु सदस्र् ९८६९४६८८६५ 

११ श्री िाधा चौधिी सदस्र् ९८४८०७९५९१ 
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१२ श्री िाम कुमािी थारु सदस्र् ९८४८१२६३२१ 
१३ श्री इम्न्दिा थारु सदस्र् ९८६३२८७९२७ 
१४ श्री िािकली िोकार् सदस्र् ९८६८२५५८०७ 
१५ श्री मोमतपिुा मतरुिा  सदस्र् ९८६८०२०६७७ 
१६ श्री मभिनी थारु सदस्र् ९८४८१११८४३ 
१७ श्री ज्र्ोमत नेपाली सदस्र् ९८४५६३८३४३ 

१८ श्री मोमतिाम सनुाि सदस्र् ९८६८८१४३०० 

१९ श्री मसतािाम लोहाि सदस्र् ९८१४५८१०४५ 

२० श्री िामहरि रििाल सदस्र् सम्चि ९८५१२५३३५१ 
 

ठाकुििािा नर्िपामलकाको कार्ाालर्मा कार्ाित कमाचािीहरुको विििण 

क्र. सं. कमाचािीको नाम पद सबपका  नं. शािा/उपशािा 

१ िामहरि रििाल प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृत ९८५१२५३३५१ कार्ाालर् प्रमिु 

२ र्िुिाि अमधकािी लेिा अमधकृत ९८५११०६०४७ 

आमथाक प्रशासन शािा 
३ तपेन्रिाि िोशी लेिापाल ९८४८०७२९६३ 

४ िािेश कुमाि िाम सहलेिापाल ९८४८२३७६२८ 

५ कुल िहादिु विष्ट कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८१९२४३१ 

६ चक्रपाणी आचार्ा सहार्क पाचँौँ 
९८४८०७४२४२ 
९८५८०७२१११ 

 

कमाचािी प्रशासन 
उपशािा,  

म्िन्सी शािा 
7 पूणा िहादिु थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८१२५५७३४५ 
8 समुनल चन्द कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६६८६१८३२ 

9 

तेिेन्र िस्नेत सहार्क पाचँौँ ९८४१०८२७१६ 

िािि उपशािा, 
सामाम्िक सिुक्षा तथा 

पञ्जीकिण शािा 

१0 र्दनेश मिष्ट सूचना प्रविमध अमधकृत ९८६०८२२७४९ 
सूचना तथा सञ्चाि प्रविमध 

शािा 
१1 रिता कुमािी थारु मवहला विकास मनिीक्षक ९८६८२६३२१४ 

मवहला, िालिामलका तथा 
समाि कल्र्ाण शािा 

१2 र्ोर्नसिा आचार्ा सहार्क मवहला विकास मनिीक्षक ९८४८०७०४४९ 

१3 र्रिमा िड्का कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८०५६९६६ 

१4 अनन्त िाि सिेुदी अमधकृत िैठौँ ९८४९९१७८९१ 
र्ोिना तथा अनरु्मन 

उपशािा 
१5 समुनल पोख्रले उिाा सहार्क ९८४८१७०४५५ 

१6 िािन शे्रष्ठ सहार्क कब्र्टुि अपिेटि ९८६९४५७८७८ 

१7 ज्ञान िहादिु थारु ईम्न्िमनर्ि ९८४४८२२६८७ 
पूिााधाि विकास तथा 
िस्ती विकास शािा 

१8 िािेश थापा सि-ईम्न्िमनर्ि ९८४४८०३०९३ 

19 प्रदीप कुमाि साह सि-ईम्न्िमनर्ि ९८४५२४९२२९ 
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२0 तािा भण्िािी सि-ईम्न्िमनर्ि ९८४८३५५९१३ 

२1 विशाल पोख्रले अमसस्टेन्ट सि-ईम्न्िमनर्ि ९८६८६५३५५५ 

२2 पषु्पा चौधिी अमसस्टेन्ट सि-ईम्न्िमनर्ि ९८०४५३३२६४ 

२3 धमािाि िाँर्ी अमसस्टेन्ट सि-ईम्न्िमनर्ि ९८४९८४४९६९ 

२4 सन्तोष प्रसाद ििर्ाईं अमसस्टेन्ट सि-ईम्न्िमनर्ि ९८५११८७६३२ 
२5 हेमन्त चौधिी अममन ९८४९३८४६५९ 
२6 सीता कुमािी भण्िािी म्शक्षा अमधकृत ९८४८१३२७४७ 

म्शक्षा, र्िुा तथा िेलकुद 
विकास शािा 

२7 ऋवष प्रसाद र्ितोला प्राविमधक सहार्क ९८४८१७०२०२ 

२8 मनशेष ििाल कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४२३४१९०० 

29 िविन्र अर्ााल िोिर्ाि संर्ोिक ९८५११५१४३५ 
िोिर्ाि सेिा केन्र 

३0 िािेश ज्ञिाली प्राविमधक सहार्क ९८४८०६०३७५ 

३१ चन्र िहादिु िाना 
सहार्क पाँचौँ 

९८४८६०२५०५ 
आमथाक विकास तथा 
िग्र्ा प्रशासन शािा 

३२ आिान रििाल सहार्क कब्र्टुि अपिेटि 9842708453 
भ-ूसेिा केन्र 

३३ मान कुमािी थारु सहार्क कब्र्टुि अपिेटि ९८६६२१३१४१ 
३४ िर्ा भण्िािी कृवष अमधकृत ९८६८१०५०६४ 

कृवष विकास  
उपशािा 

३५ धिुािाि िम प्राविमधक सहार्क ९८५८०४३४९२ 

३६ आम्शष चौधिी प्राविमधक सहार्क ९८४८२५८८२२ 

३७ वििेन्र िाित नार्िि प्राविमधक सहार्क ९८४८२60324 

३८ ओम कुमािी र्िािी थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८१२४४४१०१ 
३९ मधसुदुन र्ितोला कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८००५२२८०० 

४० अमि िहादिु शाही अमधकृत िैठौँ ९८४४८८७९६२ 

पशपंुक्षी तथा मत्स्र् 
विकास शािा 

४१ चन्र िहादिु महतिा पश ुसेिा प्राविमधक ९८६८१६२११४ 

४२ िीिन कँिेल नार्ि पश ुसेिा प्राविमधक ९८४८१३५२९३ 

४३ िोटली थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६९९८७३८२ 

४४ ममना मतममल्सैना सहार्क पाचँौँ ९८६८०५१८३१ न्र्ार्ीक समममत 

४५ पषु्कि न्र्ौपाने 
MIS अपिेटि ९८६१०९९३१५ 

व्र्म्िर्त घटना दताा 
तथा सामाम्िक सिुक्षा 
सदुृढीकिण आर्ोिना ४६ सिािाि भािती MIS अपिेटि ९८४८२६६१६६ 

४७ भपेुन्र भािती हेभी सिािी चालक ९८६८१२६९९१ 

ईक्र्पुमेन्ट 

४८ अमनल कुमाि चौधिी हेभी सिािी चालक ९८६४७८९६६६ 

४९ र्दपेश पनु मर्ि हेभी सिािी चालक ९८६६७१२१२२ 

५० घनश्र्ाम रििाल हलकुा सिािी चालक ९८६९९७१७७७ 
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५१ िाि ुचौधिी हलकुा सिािी चालक ९८१६५५२९३८ 

५२ विकास र्रुुङ्ग हलकुा सिािी चालक ९८६४९८०१२३ 

५३ िम िहादिु थारु हलकुा सिािी चालक ९८६१८१८५४५ 

५३ करुणा िड्का उद्यम विकास सहिकताा ९८६२४१६०६२ 
उद्यम विकास 

५४ विनोद चौधिी उद्यम विकास सहिकताा ९८४८०४७०५२ 

 

ठाकुििािा नर्िपामलकाको ििा कार्ाालर्हरुमा कार्ाित कमाचािीहरुको विििण 

क्र. सं. कमाचािीको नामथि पद 
सबपका  नं. ििा  नं. 

१ महेशी चौधिी ििा सम्चि (सहार्क पाचँौँ) ९८६११६३१७६  

 

1 
२ आिती थापा कृवष स्िरं्सेिक ९८४८३६१३९१ 

३ टेक िहादिु थापा पश ुस्िरं्सेिक ९८६५६८५६२७ 
४ तािा चौधिी कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८०६३३५६ 

५ केशि प्रसाद िनाल ििा सम्चि (अ. स. ई.) ९८५८०२६४८३  

 

 

२ 

६ मसतािाम रििाल सेलिा संर्ोिक ९८५८०२७६४४ 

७ समुमत्रा थारु कृवष स्िरं्सेिक ९८२२५७९२३० 

८ सिेुश थारु पश ुस्िरं्सेिक ९८४८२५८७७५ 

९ ममनता चौधिी कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४०२०१९६३ 

१० सानी मल्ल ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८४८१७५५४४  

 

3 
११ पदमिाि भण्िािी  कृवष स्िरं्सेिक ९८१२५३९४१६ 

१२ सिेुन्र िनाल पश ुस्िरं्सेिक ९८६९५४४१७१ 

१३ धना देिकोटा कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८१३१७२१ 

१४ मनमाला आचार्ा ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८६४७२७२५१  

 

4 
१५ उमेश थारु पश ुस्िरं्सेिक ९८१५५१२२०४ 

१६ दामोदि पोख्रले मेलममलाप संर्ोिक ९८६१०७००२ 

१७ चन्र कुमािी थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८०४५६२५ 

१८ रुविना चौधिी ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८६९९५६२३९  

 

5 
१९ मनश्मा कुमािी उपाध्र्ार् कृवष स्िरं्सेिक ९८६४९२०२१६ 

२० म्शििाि िनाल पश ुस्िरं्सेिक ९८४८११८३३१ 

२१ प्रमे प्रसाद िनाल कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८९८४२७७ 

२२ कृपािाम िनाल ििा सम्चि (सहार्क पाचँौँ) ९८४४०८४५२१  

 

6 
२३ वटका पौिेल कृवष स्िरं्सेिक ९८६८१८०४०१ 

२४ सपना अमधकािी पश ुस्िरं्सेिक ९८६८१६२५६१ 

२५ भमूमका भसुाल कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८१७८९९९ 

२६ लोकेन्र िहादिु सािद ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८४८५३८१०४  

 

७ 
२७ र्ीता पौिेल मेलममलाप संर्ोिक ९८४४८७४३६१ 

२८ मनमाला भण्िािी कृवष स्िरं्सेिक ९८६४९२०७८४ 
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२९ र्ीता भण्िािी पश ुस्िरं्सेिक ९८६४९२०७८४ 

३० सरिता चौधिी (थापा) कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८९०८३७० 

३१ v'l;/fd rf}w/L ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८४८२५४८७०  

 

8 
३३ िाि िहादिु अमधकािी कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८०२८९८७ 

३४ िोटली थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६९९८७३८२ 

३५ दीपकिाि भण्िािी ििा सम्चि (सहार्क चौँथो) ९८६४६३६६३०  

 

9 
३६ विद्या अमधकािी कृवष स्िरं्सेिक ९८१२४४९७४९ 

३७ िर्दीश शाही पश ुस्िरं्सेिक ९८५८०३५११७ 

३८ िाधा आचार्ा मेलममलाप संर्ोिक ९८६८१५१९७५ 
३९ लक्ष्मी रििाल कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८३७४६९६ 

 

ठाकुििािा नर्िपामलकाको स्िास््र् चौकी तथा आधािभतू स्िास््र् केन्रमा कार्ाित कमाचािीहरुको विििण 

क्र. 
सं. 

कमाचािीको नाम पद सबपका  नं. शािा 

१ ईन्र िहादिु िाििंशी िनस्िास््र् अमधकृत ९८५८०२५००२ 

स्िास््र् शािा २ िामेिि िनाल िनस्िास््र् अमधकृत ९८५८०३३३१५ 

३ विष्ण ुज्ञिाली अमधकृत िैठौँ ९८५८०२६१९९ 
४ साधना िोर्टी पोषण सहिकताा ९८१४५२२८५१ 

५ कृपािाम र्ितोला अमधकृत िैठौँ ९८६६८०१७५० 

िर्नाहा स्िास््र् 
चौकी 

६ उमा मतममल्सेना हे. अ. ९८४९९४२८७६ 

७ सपा मसंह सािद अ. हे. ि. ९८६८९०३०८५ 

८ रिता भािती अ. न. मी. ९८४८१२९१२६ 

९ िानकी न्र्ौपाने अ. न. मी. ९८६६८४४४११ 

१० प्रमतक्षा शमाा अ. न. मी. (िमथाङ्ग) ९८४८०५४८८० 

११ मोतीिाम िनाल ल्र्ा. अ. ९७४१४८५८०७ 

१२ िड्क िहादिु चौधिी कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४४८२२६२७ 

१३ वटका थापा मर्ि स्िीपि ९८६८६९५८१६ 

१४ र्दपक िहादिु थापा अमधकृत िैठौँ ९८५८०२६२७७ 

 
 
 
 
 
 
 

नेउलापिु स्िास््र् 
चौकी 

१५ र्दप िहादिु िस्नेत अमधकृत िैठौँ ९८५८०२६१९९ 
१६ पूणा प्रसाद िैसी िनस्िास््र् अमधकृत िैठौँ ९८६८१६२२७३ 

१७ र्णेश प्रसाद आचार्ा हे. अ. ९८४८१३६२८२ 

१८ विमनता िली र्ौतम मस. अनमी. ९८४४९४७३३७ 

१९ समु्चता घती मर्ि अ. न. मी. ९८६८०२८५९८ 

२० ममनषा न्र्ौपाने अ. हे. ि. ९८६६४६१३४० 

२१ ममनकला पाण्िे अ. न. मी. (िमथाङ्ग) ९८४८१२८६६३ 
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२२ िाि ुचौधिी ल्र्ा. टे. ९८६६८३२११८ 

२३ िल िहादिु ित्री ल्र्ा. अ. ९८५८०६७६२६ 

२४ मसिाना कुमािी िड्का ल्र्ा. अ. ९८६८००५०९१ 

२५ देिीलाल थारु का. स. ९८१२५१३३५७ 

२६ मभमसेन थारु सिािी चालक ९८४८१४५०७६ 

२७ मनमाला थारु स्िीपि ९८४८१८७८८८ 

२८ सिेुश चौधिी हे. अ. ९८४८०८१७३३ 

म्शिपिु स्िास््र् 
चौकी 

२९ वटका ढकाल अ. न. मी. ९८४४८६१२६३ 

३० मलला कुमािी मि. क. अ. न. मी. ९८६४७८०५३७ 

३१ मान कुमािी सापकोटा मस. अ. न. मी. ९८४४८८३२७२ 

३२ प्रज्ञा पन्त  अ. न. मी. (िमथाङ्ग) ९८४८०७०७७३ 

३३ म्शलमार्ा थारु ल्र्ा. अ. ९८४५६००९०२ 

३४ प्रमेलाल काफ्ले का. स. ९८४९८९२३६२ 

३५ रिता चौधिी स्िीपि ९८६८२२०३०५ 

३६ िािेन्र प्रसाद सिेुदी अमधकृत िैठौँ ९८६८००५२४७ 

ठाकुिद्वािा स्िास््र् 
चौकी 

३७ प्रविना र्रुुङ्ग हे. अ. ९८४८१८५४४३ 

३८ ओम प्रकाश थारु हे. अ. ९८६४९०१०२१ 

४९ सीता चौधिी अ. न. मी. ९८४८०३१४०१ 

४० सिस्िती नेपाल अ. न. मी. ९८६२३६९२२४ 

४१ उषा कुमािी चौधिी मस. अ. हे. ि. पाँचौँ ९८४८०४१४११ 

४२ प्रमतभा र्ोर्ी अ. न. मी. (िमथाङ्ग) ९८५८०३६३०९ 

४३ िीिन चौधिी ल्र्ा. अ. ९८६८२५७८९७ 

४४ र्रुु प्रसाद थारु का. स. ९८२५५०५३१२ 

४५ आशा चौधिी स्िीपि ९८६४९००२०१ 

४६ हरिचन्र थारु सिािी चालक ९८६८९५७९०२ 

४७ कमला िढुा अ. हे. ि. ९८६८२४०७२५ 

आधािभतु स्िास््र् 
केन्र ठाकुिद्वािा ४८ लक्ष्मी िढुिाल अ. न. मी. ९७४८००३५६९ 

४९ सीता काकी का. स. ९८१४५९७६१६ 

५० टोपिहादिु मि. क. हे. अ. ९८४८०८०६२४ 
आधािभतु स्िास््र् 

केन्र पेिहनी ५१ समुमत्रा शमाा अ. न. मी. ९८४१०४७१०८ 

५२ कमला थापा कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६४९२००५६ 

५३ मनमाला िड्का अ. हे. ि. ९८६८३८०१५३ 
आधािभतु स्िास््र् 

केन्र र्ोदाना ५४ दरु्ाा सनुाि अ. न. मी. ९८६८२०८६२९ 

५५ िामरुपा िोर्टी कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४१८४३२२९ 

५६ उद्धििाि शमाा मस. अ. हे. पाचँौँ  ९८४८१८९९५६ 
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५७ सिुक्षा थारु हे. अ. ९८४२३४४९९६ आधािभतु स्िास््र् 
केन्र  िनकट्टी ५८ रुपा दवहत कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८१२४२९६५२ 

५९ मोहन सापकोटा अ. हे. ि. ९८४८२६०५३७ 
आधािभतु स्िास््र् 
केन्र  मोहनपिु 

६० सलुोचना थारु अ. न. मी. ९८२८३७१९५५ 

६१ र्णेश थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६८१५१७२६ 

६२ िा. कुलर्दप कुमाि र्ादि मेमिकल अमधकृत ९८४८०९८७०८ 

नर्ि अस्पताल 

६३ सिृना िेग्मी स्टाफ नसा ९८४८१०३११९ 

६४ िेिा चौधिी स्टाफ नसा ९८२४५६२४७५ 

६५ प्रकाश थारु अ. हे. ि. ९८०८९३२१९१ 

६६ रोपमत र्ोर्ी अ. हे. ि. ९८४७०२३२७८ 

६७ ज्ञान ुपरिर्ाि अ. न. मी. ९८६७१४६२९३ 

६८ मसता थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८६६८४७८९६ 

६९ हरि प्रसाद थारु कार्ाालर् सहर्ोर्ी ९८४८१०४२९४ 

 

सेिा प्रदान र्ना लाग्ने दस्तिु ि अिमध 

क्र. 
सं. 

प्रदान र्रिन े

सेिाको विििण 
आिश्र्क कार्िातहरु 

लाग्न े 

दस्तिु 
लाग्न े 

समर् 

म्िबमेिाि 
शािा 

र्नुासो 
सनु्न े

अमधकािी 
कैवफर्त 

१ 

उपभोिा  
समममतमाफा त  

सञ्चालन हनुे  
र्ोिनाहरुको  

सबझौता 

१. र्ोिना नर्िपामलकाको 
स्िीकृत िावषाक कार्ाक्रममभत्र 
पिेको हनुपुने 

२. उपभोिा समममत र्ठन र्ना 
िािी र्रिएको ७ र्दने सूचनाको 
प्रमतमलवप 

३. उपभोिा समममत र्ठनको 
माईन्र्टुको प्रमतमलवप 

४. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

५. उपभोिा समममतको 
िैठकको माईन्र्टुको प्रमतमलवप 
(र्ोिना सबझौता र्ने, िाता 
िोल्ने ि र्र्द अनरु्मन समममत 
र्ठन नभएको िा 
कार्ाविमधअनसुाि नभए चर्न 
र्ने मनणार् र्िेको हनुपुने)  
६. उ. स. को िाप (र्ोिनाको 
नामसँर् ममल्ने तथा 
लोर्ोसवहतको) 
७. लार्त अनमुान (इम्स्टमटे) 
८. उ. स. का 

– 
सोही  
र्दन 

र्ोिना  
तथा  

अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

कार्ाालर् प्रमिु  

अनपुम्स्थत 
भएमा/  

भीिभाि भएमा/  

कार्िात 
नपरेु्मा  

िढी समर्  

लाग्न सक्न े
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पदामधकािीहरुको नार्रिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

९. उ. स. को नाममा िहेको 
िैङ्क िाता नं. 

२ 

अमानतमाफा त 
सञ्चालन हनु े

र्ोिनाहरुको  
सबझौता 

१. र्ोिना नर्िपामलकाको 
स्िीकृत िावषाक कार्ाक्रममभत्र 
पिेको हनुपुने 

२. ििा समममतको मनणार् 

३. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

४. सबिम्न्धत कार्ाालर्को िा 
समममतको मनणार् तथा मसफारिस 
(ििा सम्चि िाहेक अन्र्को 
हकमा) 
५. लार्त अनमुान (इम्स्टमटे) 
६. सबिम्न्धत कमाचािीको िैङ्क 
िाता नं. 

– 
सोही  
र्दन 

र्ोिना  
तथा  

अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

कार्ाालर् प्रमिु  

अनपुम्स्थत 
भएमा/  

भीिभाि भएमा/  

कार्िात 
नपरेु्मा  

िढी समर्  

लाग्न सक्न े

३ 

अमानत/ 

उपभोिा  
समममतमाफा त  

सञ्चामलत  

र्ोिनाहरुको  

िकम  

भिुानीको  

वट्पणी 

१. र्ोिना तथा अनरु्मन 
उपशािाको वट्पणी 
२. ििास्तिीर्/नर्िस्तिीर् 
अनरु्मन समममतको प्रमतिेदन 
(रु. २ लाि भन्दा िढी 
लार्तको र्ोिनामा नर्िस्तिीर् 
ि अन्र्को हकमा ििास्तिीर् 
अनरु्मन समममतको प्रमतिेदन 
पेश र्नुापने) 
३. प्राविमधकको अम्न्तम 
मूल्र्ाङ्कन (फाईनल िील) 
४. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

५. उपभोिा समममतको 
अध्र्क्षिाट प्रमाम्णत िोि 
हाम्ििी फािाम 

६. िील भिपाई (रु. 
२०,००० भन्दा िढीको 
हकमा भ्र्ाट िील ि अन्र्को 
हकमा ्र्ान िील) 
७. नदीिन्र् पदाथाको हकमा 
भ्र्ाट िील/भिपाई, िािि 
मतिेको िमसद, सिक ममात 

शलु्क मतिेको िमसद  

८. ढुिानीको हकमा चालकको 
लाइसेन्स, सिािी साधनको 
ब्लिुकु ि भिपाई  

९. हेभी इक्र्पुमेन्ट प्रर्ोर् 
र्िेको भए सोको िमसद िा 
मिल भिपाई 

१०. उपभोिा समममतले कार्ा 

– 
सोही  
र्दन 

र्ोिना  
तथा  

अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

र्ोिना सबपन्न 
भएपिात 
अम्न्तम 
मूल्र्ाङ्कन,  

अनरु्मन ि  

कार्ापामलकािाट  

मनणार् भएपमि 
मात्र भिुानीको 
लामर् वट्पणी 

उठ्न े
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सबपन्न भएको ि भिुानी मार् 
र्ने भनी र्िेको मनणार्को 
प्रमतमलवप 

११. अनरु्मन समममतले 
भिुानीको लामर् र्िेको 
मसफारिस/मनणार्को प्रमतमलवप 

१२. उपभोिा समममत, 

अनरु्मन समममत ि 
स्थानीर्िासीको संर्िु 
उपम्स्थमतमा िचा सािािमनक 
र्िेको मनणार्को प्रमतमलवप  

१३. सूचना पाटी टाँसेको 
स्थलर्त फोटो ि सािािमनक 
सनुिुाई कार्ाक्रमको फोटो 
१४. र्ोिना सञ्चालन र्नुाभन्दा 
अर्ामि, काम हुँदै र्दाा ि 
र्ोिना सबपन्न भईसकेपवटको 
स्थलर्त फोटो 
१५. कार्ाालर् प्रमिुिाट 
प्रमाम्णत लार्त अनमुान 
(इम्स्टमेट) 
१६. सबझौता पत्र ि कार्ाादेश 

४ 
ठेक्काको वट्पणी 
(िमनङ्ग िील) 

१. मनिेदन 

२. प्राविमधक मूल्र्ाङ्कन 

३. सबझौता पत्र ि कार्ाादेश 

– 
सोही  
र्दन 

र्ोिना  
तथा  

अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

५ 
ठेक्काको वट्पणी 
(अम्न्तम िील) 

१. मनिेदन 

२. प्राविमधकको अम्न्तम 
मूल्र्ाङ्कन 

३. सबझौता पत्र ि कार्ाादेश 

४. ििाको मसफारिस 

५. अनरु्मन समममतको 
प्रमतिेदन 

– – 

र्ोिना  
तथा  

अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

र्ोिना सबपन्न  

भएपिात 
अम्न्तम  

मूल्र्ाङ्कन, 

अनरु्मन  

ि 
कार्ापामलकािाट  

मनणार् भएपमि  

मात्र भिुानीको  
लामर् वट्पणी 

उठ्न े

६ 

"घ" िर्ा 
मनमााण व्र्िसार्ी  

ईिाितपत्र 

१. अनसूुची-१ िमोम्िमको 
ढाँचाको मनिेदन 

२. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

३. सञ्चालकको नार्रिकता 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

४. फमा स्थापना र्ने िग्र्ाको 
िग्र्ाधनी प्रमाणपिुााको 
प्रमतमलवप (र्र्द सञ्चालकको 
नाममा िग्र्ा नभएमा 

रु.  
१२,००० 

एक 

मवहना 
मभत्र 

र्ोिना तथा 
अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

फाईल पेश  

र्िेपमि िाँचिझु  

समममतमाफा त  

िानिीन हनु ेि  

कार्ापामलकािाट 
मनणार् भएपमि  

मात्र प्रमिु  

प्रशासकीर्  

अमधकृतले  
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मञ्जुिीनामा ि िहाल सबझौता)  
५. कबपनी िम्िष्टिको 
कार्ाालर् िा घिेल ुतथा साना 
उद्योर् कार्ाालर्मा फमा दताा 
र्िेको प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

६. स्थार्ी लेिा नं. (्र्ान) 
दतााको प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

७. मसमभल ईम्न्िमनर्रिङ्ग 
विषर्मा कम्बतमा प्रमाणपत्र तह 
उत्तीणा १ िना प्राविमधक, 

कम्बतमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणा 
१ िना प्रशासनीक ि 
िाम्णज्र्शास्त्र/अथाशास्त्रमा 
प्रमाणपत्र तह उत्तीणा १ िना 
लेिाको कमाचािीको 
नार्रिकताको प्रमाणपत्र, शैम्क्षक 

प्रमाणपत्र तथा मनर्मु्ि पत्रको 
प्रमतमलवप 

८. सञ्चालकको नाममा िहेको 
ट्रर्ाक्टि/वट्रपि (१ थान) को 
िील िकुको प्रमतमलवप (अन्र् 
व्र्म्िको नाममा िहेको भए 
कम्बतमा ३ िषासबम भािामा 
मलएको भनी र्िेको सबझौता 
पत्र ि िील िकुको प्रमतमलवप) 
९. ममक्स्चि (१ थान), 
भाइबे्रटि (३ थान), िाटि पबप 
(३ थान) ि लेभमलङ्ग मेमसन (१ 
सेट) िरिद र्िेको भ्र्ाट 
िीलको सक्कल 

१०. र्ाम्न्त्रक उपकिणहरु 
ठीक अिस्थामा िहेको भनी 
मेकामनकल इम्न्िमनर्िले 
प्रमाम्णत र्िेको प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

११. मेकामनकल इम्न्िमनर्िको 
शैम्क्षक प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 
ि नेपाल ईम्न्िमनर्सा 
एसोमसर्सनको सदस्र्ताको 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

१२. मेमसन तथा उपकिणको 
िीमासबिन्धी कार्िातहरुको 
प्रमतमलवप 

१ मवहनामभत्र  

प्रमाणपत्र र्दन े
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७ 

घ िर्ा मनमााण  

व्र्िसार्ी  
ईिाितपत्र  

निीकिण 

१. मनिेदन 

२. कि चिुा प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

३. िािि मतिेको िमसद 

४. अम्घल्लो आ. ि. मा र्िेको 
कार्ाहरुको अद्यािमधक विििण 
(अनसूुची-४ िमोम्िमको 
ढाँचामा) 
५. घ िर्ा मनमााण व्र्िसार्ी 
ईिाितपत्र 

(क) आम्िन 

मसान्तसबम 
रु. 

६,०००।- 
(ि) चैत्र 

मसान्तसबम 
रु. 

८,०००।- 
(र्) चैत्र 

मसान्तसबम 
पमन 

निीकिण 
नर्िेमा 

िािेि हनु े

सोही  
र्दन 

र्ोिना तथा 
अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

८ 

घ िर्ा मनमााण  

व्र्िसार्ी  
ईिाितपत्रको  

नामसािी 

१. मनिेदन 

२. घ िर्ा मनमााण व्र्िसार्ी 
ईिाितपत्र 

३. फमा सञ्चालकको 
नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

४. नामसािी हनु ेव्र्म्िको 
नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

५. घिेल ुतथा साना उद्योर् 
कार्ाालर्/ कबपनी िम्ििािको 
कार्ाालर्िाट फमा नामसािी 
र्िेको प्रमाणपत्रको मसफारिस 

६. कार्ाविमधमा उल्लेम्ित 
िनशम्ि तथा मेमसन 
उपकिणको कार्िात 

रु. ३००० – 

र्ोिना तथा 
अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

िाँचिझु 

समममतिाट  

प्राप्त 
मसफारिसको  
आधािमा  

कार्ापामलकािाट  

मनणार् भएपिात  

प्रमिु 
प्रशासकीर्  

अमधकृतले 
नामसािी 
र्रिर्दने 

९ 

घ िर्ा मनमााण  

व्र्िसार्ी  
ईिाितपत्रको  

प्रमतमलवप 

१. मनिेदन 

२. मनिेदकको नार्रिकता 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

३. घ िर्ा मनमााण व्र्िसार्ी 
ईिाितपत्रको प्रमतमलवप 
(उपलब्ध भएसबम) 
४. पासपोटा साईिको फोटो २ 
िटा 

रु. ५०० 
सोही  
र्दन 

र्ोिना तथा 
अनरु्मन  

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 
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१० 

अपाङ्गता  
परिचर्पत्र  

वितिण 

१. सबिम्न्धत व्र्म्िको मनिेदन 

२. नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

३. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

४. १६ िषा ममुनको हकमा 
िन्मदताा प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

४. संिक्षकको नार्रिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप  

५. २ प्रमत पासपोटा साईिको 
फोटो 

मनःशलु्क 

सोही  
र्दन 

(रिपोटा 
चावहने ि 
िैठकमा 
पेश र्नुा 
पने भएमा 

एक 
मवहनामभत्र) 

मवहला तथा  
िालिामलका 

शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

११ 
ज्रे्ष्ठ नार्रिक  

परिचर्पत्र 

१. मनिेदन 

२. नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप  

३. नार्रिकताको स्थार्ी 
ठेर्ाना िावहिको भएमा 
िसाईसिाईको प्रमतमलवप 

४. हालसालै म्िचेको पासपोटा 
साईिको फोटो २ प्रमत  

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

मवहला तथा  
िालिामलका  

शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

१२ 
िाल संिक्षण, िाल 

उद्धाि ि िाल िाहात 

सबिम्न्धत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस ि ईलाका प्रहिी 
कार्ाालर्को समन्िर्मा 

मनःशलु्क 

घटनाको 
प्रकृमत 
अनसुाि 

मवहला तथा  
िालिामलका  

शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

१३ 

लैंमर्क वहंसा, िाल 
वििाह न्रू्नीकिण 
सबिन्धी कार्ा 

सबिम्न्धत ििाको मसफारिस 
सवहत ईलाका प्रहिी 

कार्ाालर्को समन्िर्मा 
मनःशलु्क 

घटनाको  
प्रकृमत  

अनसुाि 

मवहला तथा  
िालिामलका  

शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

१४ 

मवहला, िालिामलका, 
ज्रे्ष्ठ नार्रिक, 

अपाङ्गता भएका 
व्र्म्िहरुसँर् 

सबिम्न्धत विमभन्न 

मसफारिस 

१. सबिम्न्धत व्र्म्िको मनिेदन 

२. ििाको कार्ाालर्को 
मसफारिस 

मनःशलु्क 

घटनाको 
प्रकृमत  

अनसुाि 

मवहला तथा  
िालिामलका  

शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर् 

प्रमिु 

  

१५ 

प्राईभेट फमा/पसल 
दताा (५ लाि भन्दा 
कम पुिँी भएको) 

१. मनिेदन 

२. ििा कार्ाालर्को मसफारिस 

३. नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

४. चाि वकल्ला तथा सििममन 
मचुलु्का 

रु. 
१,१००।- 

सोही  
र्दन 

आमथाक  

विकास शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

१६ 
सहकािी 

दताा/मनर्मन/अनरु्मन 

सहकािी ऐन २०७४, सहकािी 
मनर्मािली २०७५, ठाकुििािा 
नर्िपामलकाको सहकािी ऐन 
२०७५ िमोम्िम आिश्र्क 

कार्िातहरु 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

आमथाक 

विकास शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 
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१७ होमस्टे दताा 

होमस्टे सञ्चालन मनर्मािली 
२०७६, प्रदेश होमस्टे सञ्चालन, 

प्रिधान तथा मनर्मन सबिन्धी 
कार्ाविमध, २०७५ िमोम्िम 
आिश्र्क कार्िातहरु 

रु. 
7,000।- 

३०  

र्दनमभत्र 

आमथाक  

विकास शािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

१८ 
कृषक समूह  

सूचीकिण (दताा) 

१. अनसूुची १.१ िमोम्िमको 
ढाँचाको मनिेदन 

२. समूहको िैठकको मनणार् 
प्रमतमलवप (३ प्रमत) 
३. समूहका सदस्र्हरुद्वािा 
अनमुोर्दत विधान (२ प्रमत) 
४. व्र्म्ि स्िरं्ले प्रमाम्णत 
र्िेको नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप   

५. कार्ासमममतका 
पदामधकािीहरुको फोटो 
एक/एक प्रमत 

६. सबिम्न्धत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस 

मनःशलु्क 

सूचना  
प्रकाशन  

भएको  
अिमधमा  
१-३  

र्दनमभत्र 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

१९ 

कृषक समूह  

अद्यािमधक 
(निीकिण) 

१. अनसूुची १.४ िमोम्िमको 
ढाँचाको मनिेदन 

२. समूहको िैठकको मनणार् 
प्रमतमलवप 

३. व्र्म्ि स्िरं्ले प्रमाम्णत 
र्िेको नार्रिकता प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

४. अध्र्क्ष िा सबपका  
व्र्म्िको फोटो एक प्रमत 

५. सबिम्न्धत ििा 
कार्ाालर्/समन्िर् समममतको 
मसफारिस  

मनःशलु्क 

सूचना  
प्रकाशन  

भएको  
अिमधमा  
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२० 

फमा दतााको मसफारिस  

(घिेल ुतथा साना 
उद्योर् कार्ाालर्लाई) 

१. मनिेदन 

२. ििामा र्रिएको सिाममन 
मचुलु्काको प्रमतमलवप 

३. सञ्चालकको नार्रिकता 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

४. िग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप तथा सबझौता पत्र 

५. सबिम्न्धत ििाको मसफारिस 
पत्र ि दस्तिु मतिेको प्रमाण 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 
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२१ 
फमा दतााको मसफारिस  

(नर्िपामलकालाई) 

१. मनिेदन 

२. ििामा र्रिएको सिाममन 
मचुलु्काको प्रमतमलवप 

३. सञ्चालकको नार्रिकता 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

४. िग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप तथा सबझौता पत्र 

५. सबिम्न्धत ििाको मसफारिस 
पत्र ि दस्तिु मतिेको प्रमाण 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२२ 

िन्र्िन्त ुपीमितलाई 
र्दइने  

िाहतको मसफारिस 

१. मनिेदन 

२. ििािाट कृवष 
प्राविमधकहरुको िोहििमा 
र्रिएको सिाममन मचुलु्काको 
प्रमतमलवप 

३. मनिेदकको नार्रिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

४. क्षतीको विििण िलुाउन े
फोटोहरु 

५. सबिम्न्धत ििा 
कार्ाालर्/समन्िर् समममतको 
मसफारिस 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२३ 
िासार्मनक मल  

ईिाितपत्र निीकिण 

१. मनदेम्शकाको अनूसूची 
िमोम्िमको आिेदन 

२. सहकािीको कार्ा समममतको 
मनणार्को प्रमतमलपी 
३. सहकािी दताा तथा 
निीकिणका प्रमाणपत्रहरुको 
प्रमतमलपीहरु 

४. सूचनामा तोवकए 
िमोम्िमका कार्िातहरु 

५. सबिन्धीत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस 

रु. १०० 

(िरििाना 
िाहेक) 

सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२४ 
विमभन्न अनदुान  

सबिन्धी कार्ाक्रम 

१. स्िीकृत कार्ाविमध तथा 
सूचनाअनसुािको 
अनसूुचीिमोम्िमको मनिेदन 

२. समूह िा समममतको 
मनणार्को प्रमतमलवप 

३. नार्रिकताको प्रमाणपत्र 
तथा िग्र्ाधनी प्रमाणपूिााको 
प्रमतमलवप 

४. सूचना तथा कार्ाविमध 
िमोम्िमका कार्िातहरु 

५. सबिन्धीत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 
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२५ 

अनदुानको िासार्मनक  

मलको स्टक 
प्रमाम्णकिण  

तथा मसफारिस 

१. मनदेम्शका िमोम्िमको 
अनूसूची अनसुाि पणूा रुपमा 
भरिएको स्टक प्रमाम्णत फािाम 

२. सहकािीको कार्ा समममतको 
मनणार्को प्रमतमलपी 
३. मसफारिसका लार्ी मनिेदन 

४. तोवकएको ढाँचामा 
अनदुामनत मल मिक्री िील 
मििक तथा विििण 

५. विक्री भएको तथा स्टक 
िहेको अनदुामनत मलको मात्रा 
िलु्ने प्रमाम्णत कार्िात एक 
प्रमत 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२६ 

कृषक समूह दताा 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 
तथा समूहको विधान 

प्रमाणीकिण 

१. मनिेदन 

२. समूहको मनणार्को प्रमतमलवप 

३. कार्ासमममतका पदामधकािी 
िा सबपका  व्र्म्िको फोटो 
एक प्रमत  

४. समूहका दईु मतहाई 
सदस्र्हरुिाट प्रमाम्णत समूहको 
विधान २ प्रमत 

रु. १००  

प्रमत 
प्रमाणपत्र 

सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२७ 
प्राविमधक सहर्ोर् तथा  

लार्त अनमुान 

१. मनिेदन 

२. मनिेदकको नार्रिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप 

३. िग्र्ाधनी प्रमाणपिुााको 
प्रमतमलवप तथा सबझौता पत्रको 
प्रमतमलवप 

४. िेती र्ना चाहेको 
िालीहरुको विििण 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

कृवष विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु  

िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२८ 
पशपंुक्षी समूह दताा  
तथा निीकिण 

१. िीतपूिा भरिएको मनिेदन 
(उपशािािाट प्राप्त हनुे) 
२. समूह िा समममतको 
मनणार्को प्रमतमलवप 

३. समूह िा समममतको विधान 
२ प्रमत 

४. सबिन्धीत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस  

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

पशपंुक्षी तथा 
मत्स्र् विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

२९ 

ऋण मसफारिस  

(पशपंुक्षी पालन  

व्र्िसार्को लामर्) 

१. मनिेदन 

२. नार्रिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रमतमलवप 

३. सबिन्धीत ििा कार्ाालर्को 
मसफारिस 

४. व्र्िसावर्क र्ोिना 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

पशपंुक्षी तथा 
मत्स्र् विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 
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३० उपचाि सेिा 

सबिम्न्धत ििाको पश ु
प्राविमधकलाई ििि र्िेि िा 
पशपंुक्षीलाई  शािा िा सेिा 

केन्रमा ल्र्ाएि 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

पश ुप्राविमधक, 

सेिा केन्र िा 
शािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

३१ र्ोिि पिीक्षण 

विमधपूिाक र्ोिि सङ्कलन र्िेि 
ल्र्ाउनपुने िा पश ु
प्राविमधकलाई घिमा 

िोलाउनपुने 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

प्रर्ोर्शाला 
फाँट, पशपंुक्षी 
उपशािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

३२ 
िोका, िारँ्ो तथा साढेँ 

समुाने सेिा 

सबिन्धीत ििाको पश ु
प्राविमधकलाई ििि र्िेि िा 
शािा िा सेिा केन्रमा पश ु

ल्र्ाएि 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

पश ुप्राविमधक, 

सेिा केन्र िा 
शािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

३३ 
कृमत्रम र्भाधान सेिा  
(र्ाई ि भैँसीलाई) 

तोवकएको पश ुप्राविमधकलाई 
िानकािी र्िाउनपुने 

मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

तोवकएको  
प्राविमधक 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

३४ 

पिामशा सेिा  
(महामािी िोर् 
व्र्िस्थापन, पश ु

पालन, आहािा, प्रिनन, 

ििािीकिण ि िीमा 
सबिन्धी) 

मौम्िक िा मलम्ित मनिेदन मनःशलु्क 
सोही  
र्दन 

पशपंुक्षी तथा 
मत्स्र् विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

३५ 

पशपंुक्षीको त्र्ाङ्क 
तथा सेिा सबिन्धी 

िानकािी  
मौम्िक िा मलम्ित मनिेदन मनःशलु्क 

सोही  
र्दन 

पशपंुक्षी तथा 
मत्स्र् विकास 

उपशािा 

शािा प्रमिु 
िा कार्ाालर्  

प्रमिु 

  

 

१. कृवष विकास उपशािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा कृवष विकास उपशािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको विििण 
तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र. 
सं. 

र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम विमनर्ोम्ित  

ििेट 

(रु.) 

इकाई लक्ष्र् प्रथम  

तै्रमामसकको  

प्रर्मत 

उपलम्ब्ध 

१ र्हुँको िीउ उत्पादनमा 
अनदुान 

१,२०,००० िीघा १५ १५ ५५ िना लाभग्राही िनौट भई सबझौता 
भइसकेको ि २५-३० मेवट्रक टन 
र्हुँको िीउ उत्पादन हनुे प्रक्षेपण 

२ तोिी तथा मसिुोको िीउ 
उत्पादनमा अनदुान 

१,२०,००० िीघा १५ १५ १५ िना लाभग्राही िनौट भई सबझौता 
भइसकेको २-३ मेवट्रक टन र्हुँको िीउ 

उत्पादन हनुे प्रक्षेपण 
३ िसन्ते/िषे/वहँउदे मकै 

िीउ सहर्ोर् कार्ाक्रम 
(५० प्रमतशत) 

 

१,००,००० 
 

एकमषु्ट 
 

१,००,००० 
१००० के. म्ि. मकैको िीउ वितिण 

र्रिएको, करिि ६० मिघामा िेती हनुे ि 
१५० मेवट्रक टन मकै उत्पादन हनुे 
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४ किेसािािी प्रिधान (एक 
घि एक किेशािािी) 

२,००,००० िना २०
० 

- आिेदन प्राप्त भएको ति िनौट हनु 
िाँकी 

५ च्र्ाउको िीउ सहर्ोर् 
तथा च्र्ाउ प्रिधान 

कार्ाक्रम (५० प्रमतशत) 

 

५०,००० 
 

एकमषु्ट 
 

५०,००० 
४२ िना कृषकलाई च्र्ाउको िीउ 

सहर्ोर् र्रिएको िसिाट २६ टन च्र्ाउ 
उत्पादन भई ५२ लाि आबदानी हनुे 

 

६ 
 

कृषक पाठशाला सञ्चालन 
 

३,५०,००० 

 

सङ्ख्र्ा 
 

९ 

 

१,९०,००० 
नौ िटै ििामा सहभार्ीहरु िनौट 
भइसकेको ि ५ िटा ििामा आल ु
लर्ार्तका िालीमा शरुु भएको 

७ एकीकृत िाद्यतत्ि 
व्र्िस्थापन तथा माटो 

सधुाि कार्ाक्रम 

 

१,५०,००० 
 

एकमषु्ट 

 

८०,००० 

 

माटो पिीक्षण कार्ा सञ्चालन र्रिएको 

८ कृवष र्ाम्न्त्रकिणका 
सामाग्री सहर्ोर् (२५ 
प्रमतशत अनदुान)  

 

१५,४२,५०० 

 

एकमषु्ट 

 

- 

 

आिेदन सङ्कल  भई िनौटको चिणमा 
िहेको 

९  ्लावष्टक टनेल सहर्ोर् 
(५० प्रमतशत अनदुान) 

१,००,००० एकमषु्ट - आिेदन सङ्कल  भई िनौटको चिणमा 
िहेको 

१० िोरिङ्ग ििान, साना 
मसँचाई प्रिधान एिं ममात 

सबभाि 

 

१०,००,००० 
 

एकमषु्ट 
 

- 

 

आिेदन सङ्कलन भएको ि िनौटको 
चिणमा िहेको 

 

११ 
कृवष समूह/समममत 

परिचालन तथा कृषक 
समन्िर् कार्ाक्रम ि कृवष 

मेला सञ्चालन 

 
 

२,००,००० 

 
 

एकमषु्ट 

 
 

१,००,००० 

कृवष मेला सञ्चालनको तर्ािीमा िहेको 
तथा समन्िर् समममतका िैठकहरु 
मनर्ममत रुपमा सञ्चालन भइिहेका 

 

क्र. सं. सेिाको विििण इकाई सङ्ख्र्ा 
१ िनौट समममतको िैठक पटक ४ 

२ अनरु्मन समममतको िैठक पटक १ 

३ नर्िस्तिीर् कृषक समन्िर् समममतको िैठक पटक ४ 

४ ििा स्तिीर् कृषक समन्िर् समममतको िैठक पटक ३० 

५ शािािाट वफल्ि अनरु्मन/मनिीक्षण पटक १० 

६ िरिद समममतको िैठक पटक ३ 

७ िाता सञ्चालन मसफारिस सङ्ख्र्ा १३ 

८ िाहत मसफारिस (मनकुञ्जलाई) सङ्ख्र्ा १२ 
९ मसँचाई ममटि मसफारिस सङ्ख्र्ा १५ 
१० फमा दताा मसफारिस (घिेल ुकार्ाालर्लाई) सङ्ख्र्ा २२ 
११ नर्ाँ समूह दताा सङ्ख्र्ा १० 
१२ पिुानो समूह निीकिण सङ्ख्र्ा १६० 
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२. आमथाक विकास शािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा आमथाक विकास शािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको विििण 
तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

 

कृवष शािािाट प्रकाम्शत केही सूचनाहरु 

अनरु्मन तथा स्थलर्त घबुती तामलमका केही झलकहरु 
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क्र. 
सं. 

र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम कार्ाक्रम भएको 
मममत 

विमनर्ोम्ित  

ििेट 

िचा भएको 
ििेट 

उपलम्ब्ध 

१ हात्तीसाि वपकमनक स्थल 
व्र्िस्थापन 

- ४,००,००० - र्ोिना सबझौता भएि सञ्चालन भइिहेको 

 

२ 

 

भाषा तामलम 
असोि १२ 
देम्ि कामताक 
११ र्तेसबम  

 

२,५०,००० 

 

२,५०,००० 
पर्ाापर्ाटन मञ्चसँर् सबझौता र्िेि 

कार्ाक्रम सञ्चालन र्रिएको िसमा ३० 
िनाले तामलम मलएका  

 

३ 
होमस्टे प्रिधान (र्ोविन्दपिु 

२,००,००० तथा 
मिन्रापिुी १,००,०००) 

- ३,००,००० - र्ोविन्दपिु सामदुावर्क होमस्टेसँर् 
सबझौता भएि सञ्चालनमा िहेको ति 
मिन्रापिुीसँर् सबझौता हनु िाँकी 

 

४ 
िािि पिामशा सबिन्धी 

अन्तिवक्रर्ा 
कामताक ७ र्ते २५,००० २५,००० ३५ िनाको सहभामर्तामा िािि 

सबिन्धी अन्तिवक्रर्ा कार्ाक्रम सञ्चालन 
र्रिएको 

५ सहकािी संस्थाहरुको 
अनरु्मन 

कामताक २२ ि 
पौष २५ र्ते 

५०,००० - ६ िटा ििाका ९ िटा सहकािी 
संस्थाहरुको अनरु्मन र्रिएको 

 

  
 

  
 

 

भाषा तामलम  सहकािी अनरु्मन  

िािि पिामशा सबिन्धी अन्तिवक्रर्ा कार्ाक्रमका झलकहरु  
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३. मवहला िालिामलका तथा समाि कल्र्ाण उपशािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा मवहला िालिामलका तथा समाि कल्र्ाण उपशािािाट 
सबपार्दत कार्ाहरुको विििण तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र. 
सं. 

र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम कार्ाक्रम भएको 
मममत 

विमनर्ोम्ित  

ििेट 

िचा भएको 
ििेट 

उपलम्ब्ध 

१ अपाङ्गता समन्िर् समममतको 
िैठक 

कामताक २६ ि 
पौष २६ र्ते  

१,००,००० २६,३८५ ३८ िना अपाङ्गलाई अपाङ्गता 
परिचर्पत्र वितिण र्रिएको 

 
 

२ 

 
 

लोक संस्कृमत प्रिधान 
कार्ाक्रम 

 
 

कामताक १० देम्ि 
१७ र्तेसबम 

 
 

२,००,००० 

 
 

२,००,७८० 

माध्र्ाममक विद्यालर्का २२ िना 
िात्रा/िात्रहरुलाई नतृ्र् प्रम्शक्षण ि 
नतृ्र् प्रमतर्ोमर्ता सञ्चालन र्िी ३ 

िनालई सबमान र्रिएको  
३ सवहद तथा िेपत्ता 

परििािलाई सबमान 
मम्ङ्खसि ६ र्ते १,५०,००० १,४७,५७७ ठाकुििािा नर्िपामलकाका ८३ िना 

सवहद तथा िेपत्ता परििाि सबमामनत 
४ विकासमा ििघि (सञ्चाि 

तथा समन्िर्) 
कामताक १२ १,५०,००० ४७,१०३ ििघिसँर् अन्तिवक्रर्ा कार्ाक्रम 

सञ्चालन र्रिएको तथा ११० िना 
ििघि तथा चौकीदािलाई मामसक 
रु. १०० का दिले ३ मवहनाको 
३३,००० सञ्चाि िचा उपलब्ध 

र्िाइएको 
५ िालवििाह, लार्औुषध 

दिेुशनी, लैवङ्गक वहंसा 
विरुद्ध सामदुावर्क प्रहिी 

साझेदािी 

 

मम्ङ्खसि ९ र्तेदेम्ि 
२४ र्तेसबम 

 

१,००,००० 
 

६०,००० 
लैवङ्गक वहंसा विरुद्धको १६ र्दने 

अमभर्ान सञ्चालन र्रिएको साथै ििा 
नं. १, ३, ६ ि ९ मा सन्देशमूलक 

होमिाङ्ग िोि िाम्िएको 
 

६ 
 

र्दिस समािोह 
 

मम्ङ्खसि १९ र्ते 
 

१,००,००० 
 

१७,००० 
स्िास््र् शािासँर्को समन्िर्मा 
अन्तिााविर् मवहला स्िरं्सेविका 

र्दिस मनाइएको 
७ सन्देशमूलक सूचना प्रसािण मम्ङ्खसिदेम्ि पौष 

मसान्तसबम 
५०,००० १५,००० िेमिर्ो टाइर्ि माफा त सूचना प्रसािण 

र्रिएको 
८ एचआईभी प्रभावित तथा 

लैवङ्गक अल्पसङ्ख्र्क 
सहर्ोर् कार्ाक्रम 

 

माघ ०६ र्ते 
 

८०,००० 
 

- 
प्रस्तािनाको लामर् सूचना प्रकाशन 

र्रिएको 
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४. म्शक्षा, र्िुा तथा िेलकुद शािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा म्शक्षा, र्िुा तथा िेलकुद शािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको 
विििण तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र. 
सं. 

र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम विमनर्ोम्ित 

ििेट (रु.) 

इकाई लक्ष्र् िचा भएको 
ििेट (रु.) 

उपलम्ब्ध 

१ म्शक्षकको तलि १०,००,००,००० िना २०३ २,३७,८७,७६
३ 

२०३ िना म्शक्षकको दोस्रो 
तै्रमामसकको तलि मनकासा भएको 

२ नर्ि म्शक्षकको तलि १,१४,६५,७२७ िना २८ २५,४५,२३३ २८ िना नर्ि म्शक्षकको दोस्रो 
तै्रमामसकको तलि मनकासा भएको 

 

३ 
विद्यालर् कमाचािी तथा 
िालविकास म्शक्षकको 

तलि 

 

१,००,८२,००० 
 

िना 
 

९६ 
 

२३,४५,०३८ 
३६ िना विद्यालर् कमाचािी तथा ६० 
िना िालविकास म्शक्षकको दोस्रो 
तै्रमामसकको तलि मनकासा भएको 

४ विद्यालर् सञ्चालन तथा 
व्र्िस्थापन 

२१,७७,००० िटा २६ १२,७०,००० विद्यालर्को सञ्चालन तथा 
व्र्िस्थापनका लामर् िकम र्दइएको 

 
 

५ 

विद्यालर् शैम्क्षक र्णुस्ति 
सदुृवढकिण एिं कार्ा 

 
 

८०,६१,००० 

 
 

एकमषु्ट 

 

मनकासा हनु 
िाँकी 

कार्ा सबपादनमा आधारित अनदुानले 
विद्यालर्हरुको शैम्क्षक र्णुस्ति सधुाि 

हनु े

लैवङ्गक वहंसा विरुद्धको १६ र्दने अमभर्ानको कार्ाक्रम तथा ठाकुिद्वािामा िाम्िएको होमिङ्ग िोिाको तम्स्िि  

लोक संस्कृमत प्रिधान कार्ाक्रमका झलकहरु  
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सबपादनमा आधारित 
प्रोत्साहन 

६ र्दिा िािा कार्ाक्रम १,४०,५८,००० िटा २६ 

 
२५,१६,३९५ विद्याथीहरुलाई र्दिा िािाको 

व्र्िस्थापन र्रिएको  
७ सामाम्िक परिचालक 

तलि 
७२,००० िना ३ ७२,००० सामाम्िक परिचालकहरुलाई तलि 

मनकासा र्रिएको 
 
 

८ 

कोमभि-१९ का कािण 
उत्पन्न परिम्स्थमतमा 

मसकाई सहम्िकिणका 
लामर् शैम्क्षक कार्ाक्रम 

 
 

५,००,००० 

 
 

िटा 

 

२३५० 

पसु्तक 

 
 

२,१९,५०२।५ 

२३५० िटा पसु्तक प्रकाशन भएको 
िसले मसकाई सहम्िकिणमा सहर्ोर् 

परु्ााएको 

९ हरित विद्यालर् कार्ाक्रम ५०,००० िटा १० ५०,००० १० िटा विद्यालर्हरुमा फूलिािी 
मनमााण र्रिएको 

१० पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक 
तथा मूल्र्ाङ्कन सबिन्धी 

तामलम (एकीकृत 
पाठ्यक्रम) 

 
 

१,५०,००० 

 
 

पटक 

 
 

१ 

 
 

१,०३,८४५ 

 

एकीकृत पाठ्यक्रम सबिन्धी तामलम 
सञ्चालन भएको 

११ विद्यालर् कमाचािीको थप 
तलि भत्ता 

३२,७६,००० िना ३६  
 

१९,७९,८३२ 

३६ िना विद्यालर् कमाचािी तथा ६० 
िना िालविकास म्शक्षकहरुको थप 

तलि मनकासा र्रिएको १२ िालविकास म्शक्षकको 
थप तलि भत्ता 

५४,६०,००० िना ६० 

१३ िािपमत िमनङ्ग म्शल्ि 
िेलकुद 

९,००,००० पटक  १ ९,००,००० िािपमत िमनङ्ग म्शल्ि िेलकुद 
प्रमतर्ोमर्ता आर्ोिना भएको 

 

  
 चौँथो नर्िस्तिीर् िािपमत िमनङ्ग म्शल्ि िेलकुद प्रमतर्ोमर्ताका झलकहरु 
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५. िािि, सामम्िक सिुक्षा तथा पञ्जीकिण उपशािाः  

िािि सङ्कलन सबिन्धी विििण 

 

एकीकृत पाठ्यक्रम सबिन्धी तामलमका झलकहरु 
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सामाम्िक सिुक्षा भत्ता वितिण सबिन्धी विििण 

 

६. र्ोिना तथा अनरु्मन उपशािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा र्ोिना तथा अनरु्मन उपशािािाट सबपार्दत कार्ाहरुको 
विििण तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

• वि. सं. २०७१ सालको िाढीिाट प्रभावित ५९० िना लाभग्राहीहरुलाई दोस्रो वकस्ता िापत प्राप्त 
िकम लाभग्राहीहरुको िातामा पठाइएको 

• ११ िटा घ िर्ा मनमााण व्र्िसार्ी ईिाितपत्रहरुको निीकिण र्िी रु. ८८,००० िािि सङ्कलन 
र्रिएको 

• ३ िटा घ िर्ा मनमााण व्र्िसार्ी ईिाितपत्र वितिण र्िी रु. ३६,००० िािि सङ्कलन र्रिएको 
• तपमसलका िैठकहरुमा सहम्िकिण र्रिएको  
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क्र. सं. समममत िैठक सङ्ख ्र्ा कैवफर्त 

१ विशेष नर्िसभा िैठक १ िटा  

२ नर्ि कार्ापामलका ८ िटा  

३ सिुम्क्षत विपन्न आिास िनौट तथा कार्ाान्िर्न समममत २ िटा  

 

• ििास्तिीर् र्ोिनाहरुको सबझौता तथा कार्ाान्िर्नको अिस्था 

ििा  
नं.  

कुल  

र्ोिना  
र्ोिना सबझौता  

भएको  
सबझौता हनु  

िाँकी  
भिुानी  
भएका  

भिुानी हनु  

िाँकी 
कार्ा प्रमतशत 

१ ४१ २१ २० १२ ९ ५१ 

२ २८ २१ ७ ९ १२ ७५ 

३ २७ २३ १४ ८ १५ ६२ 

४ ४४ ३१ १३ १६ १५ ७० 

५ ३४ २५ ९ १६ ९ ७४ 

६ २८ १२ १६ ५ ७ ४३ 

७ २५ १६ ९ ८ ८ ६४ 

८ ३२ २० १२ १३ ७ ६३ 

९ १९ १५ ४ ५ १० ७९ 

कुल र्ोिना  २८८ १८४ १०४ ९२ ९२ ६४ 

 

 

41

28

37

44

34

28
25

32

19
21 21

24

31

25

12
16

20

15

20

7

13 13
9

16

9
12

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

आ. व. २०७८-७९ योजना वववरण

कुल योजना योजना सम्झौता भएको सम्झौता हुन बााँकी 
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७. स्िास््र् तथा सामाम्िक विकास शािाः  

आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा स्िास््र् तथा सामाम्िक विकास शािािाट सबपार्दत 
कार्ाहरुको विििण तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र. सं. सञ्चामलत र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम कार्ाक्रम भएको 
मममत 

सहभार्ी 
सङ्ख्र्ा 

िचा भएको ििेट 
(रु.) 

१ िाविर् मभटाममन ए क्र्ा्सलु िुिाउने कार्ाक्रम कामताक ७ ि ८ ८९ ७६,४००।- 

२ कोमभि-१९ विरुद्धको िोप अमभर्ान स्िास््र्कमी 
र्ातार्ात िचा 

मनिन्ति ९० १,८७,००० 

३ मवहला स्िास््र् स्िरं्सेविका र्दिस तथा ६० िषा उमेि 
परेु्का मवहला स्िरं्सेविकाहरुको मिदाई कार्ाक्रम 

मम्ङ्खसि १८ र्ते ७२ २,३२,५५० 

४ मवहला स्िास््र् स्िरं्सेविकाहरुलाई पनुातािर्ी तामलम  मम्ङ्खसि ६ ि 
१८ 

१६८ ३,००,००० 

५ नेउलापिु स्िास््र् चौकीमा िेमलभिी िेि िरिद मम्ङ्खसि २९ र्ते १ ५०,००० 

६ स्िास््र् संस्था तथा अस्पतालका स्िास््र्कमी, मवहला 
स्िास््र् स्िरं्सेविकाहरु तथा म्शक्षकहरुलाई आिँा, 

नाक, कान तथा घाँटीसबिन्धी अमभमिुीकिण 

मम्ङ्खसि १८ 
देम्ि २९ सबम 

२५२ ५,००,००० 

७ पोषण सबिन्धी िावषाक समीक्षा कार्ाक्रम कामताक ३ र्ते ११२ ९०,००० 

८ सतु्केिी पिात घिभेट कार्ाक्रमको नर्िपामलका स्तिीर् 
अमभमिुीकिण 

मम्ङ्खसि २९ र्ते ४० ४०,००० 

९ स्िास्थकमीहरुलाई पोषण सबिन्धी िहृत ््र्ाकेि 
तामलम 

पौप ८, ९ ि 
२९ र्ते 

१४८ ८,४२,००० 

१० सिुम्क्षत र्भापतन सेिा मनिन्ति ७७ ६१,६०० 

र्ोिना सबझौता 
भएको …

सबझौता
हनु 
िाकँी 
36%

र्ोिना विििण

र्ोिना …
सबझौता हनु …

185
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भिुानी हनु 
िाकँी

र्ोिना भिुानी विििण
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११ स्िास््र् संस्था अनदुान  
 

मनिन्ति 

२९०  
 

७,७१,४०० १२ सतु्केिी र्ातार्ात  २४१ 

१३ र्भािती उत्प्रिेणा कार्ाक्रम ५३१ 

 

  
 

  
 

८. िोिर्ाि सेिा केन्रः  

आ. ि. २०७८/०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा िोिर्ाि सेिा केन्रिाट सबपार्दत कार्ाहरुको विििण तलको 
तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र. 
सं. 

र्ोिना/कार्ाक्रमको नाम र्ोिना सञ्चालन 
भएको स्थान 

विमनर्ोम्ित 

ििेट (रु.) 

िचा भएको 
ििेट (रु.) 

उपलम्ब्ध 

 

१ 
ििा नं ५ मा िानेपानी पाइप 
लाइन विस्ताि सेक्सन-१  

(र्िुारुप) फेि-२ 

 

ििा नं. ५ 
 

६,६३,३२० 
 

कार्ा सचुारु 
िहेको 

४.४ वकलोममटि िानेपानी पाइप 
लाइन विस्ताि १९ िना 

िेिोिर्ािहरुले ५८ र्दनको िोिर्ािी 
प्राप्त र्ने 

 
 

२ 

ििा नं. ६, ७, ८ ि ९ का 
सािािमनक पूिााधािहरुको 

 

ििा नं.  

 
 

६,९२,४०० 

 
 

४,११,४०८ 

५८६ ममटि िाटो िमनएको ि ििा 
नं. ८ म्चट्कैर्ाम्स्थत िीणा कृवष सेिा 

मवहला स्िरं्सेविका सबमान कार्ाक्रम पनुताािर्ी तामलम 

िृहत ्पोषण ्र्ाकेि तामलमका झलकहरु 
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ममात तथा स्तिोन्नमत  

(र्िुारुप) फेि-१ 
६ ि ८ केन्रको भिन भत्काइएको तथा २४ 

िनाले ३० र्दनको िोिर्ािी पाएका 
 
 

३ 

ििा नं. ६, ७, ८ ि ९ का 
सािािमनक पूिााधािहरुको 
ममात तथा स्तिोन्नमत  

(र्िुारुप) फेि-२ 

 
 

ििा नं. ६ 

 
 

६,०१,७४१ 

 

कार्ा सचुारु 
िहेको 

िनज्र्ोमत मा. वि. को िीणा भिन 
भत्काउने, २३ िना िेिोिर्ािहरुले 
४५ र्दनको िोिर्ािी प्राप्त र्ने 

 

४ 
ििा नं २ को िानेपानी 
पाइपलाइन विस्ताि  

सेक्सन-१  (र्िुारुप) 

 

ििा नं. २ 
 
१२,११,४२९ 

 

कार्ा सचुारु 

(२,३०,२२३ 
भिुानी भएको) 

८ वक.मम. िानेपानी पाइपलाइन 
विस्ताि हनुे, २१ िना िेिोिर्ािले 

१०० र्दन ििाििको िोिर्ािी पाउने 
 

५ 
ििा नं. २ िानेपानी 

पाइपलाइन विस्ताि सेक्सन-२  
 

ििा नं. २ 

 

१५,७६,०७१ 
 

कार्ा सचुारु 
िहेको 

१०.४ वक.मम. िानेपानी पाइपलाइन 
विस्ताि हनुे, ३४ िना िेिोिर्ािले 

८० र्दनको िोिर्ािी पाउने 
 
 

६ 

 

नर्ाँ िाटो ट्रर्ाक मनमााण तथा 
िानेपानी र्ोिना ििा नं ५  

 
 

ििा नं. ५ 

 
 

१५,५७,९०० 

 

कार्ा सचुारु 
िहेको 

७०० मम. िाटोको ट्रर्ाक िुल्ने तथा 
८.७ वक.मम. िानेपानी पाइपलाइन 
विस्ताि हनुे, २७ िना िेिोिर्ािले 
१०० र्दनको िोिर्ािी पाउने 

 

  
 

 

प्र. म. िोिर्ाि कार्ाक्रमका लाभग्राहीहरु ििा नं. ८ को कृवष सेिा केन्रको िीणा भिन िीणा भिन भत्काउँदै 
तथा नाली िनी िाटोमा माटो पटानी र्रिसकेपमिको अिस्था 
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९. ििाहरुिाट सबपार्दत कामको विििणः 

ठाकुििािा नर्िपामलकाका नौ िटा ििा कार्ाालर्हरुिाट आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो 
तै्रमामसकमा सबपार्दत कार्ाहरुको विििण तलको तामलकामा प्रस्ततु र्रिएको ि । 

क्र.  

सं. 
कामको विििण ििा नं. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ नार्रिकताको मसफारिस ५४ ७८ ४२ ५४ ६२ ३९ ५४ ३२ ४३ 
२ नार्रिकताको प्रमतमलवप मसफारिस १९ १९ ३० २१ ३४ २५ २२ १७ ३२ 
३ घि िाटो प्रमाम्णत  ३५ ३२ २७ १६ १९ १४ ६ ११ ३३ 
४ चाि वकल्ला प्रमाम्णत ७० २७ ३७ १७ २८ २९ २६ १४ ३५ 
५ नाता प्रमाम्णत ३० २२ २१ २२ २१ ९ १३ १३ ३० 
६ सर्ोल प्रमाम्णत १५ ९ ५ ० १ ० ५ २ १५ 
७ विद्यतु मसफारिस १४ १७ १९ ५ २७ ७ २७ ४ १६ 

८ व्र्िसार् दताा मसफारिस १० १४ ६ २ ४ ३ २ १ १३ 
९ अन्र् मसफारिस ६०७ ५०२ ११६ १५५ २४० २५ २२२ २५१ ४४ 
१० िन्म दताा ३१ ६२ ४४ ३९ ३९ ३१ २८ २१ ३२ 
११ वििाह दताा ८६२९ २७ १४ १६ १२ १४ १२ ५ १२ 
१२ मतृ्र् ुदताा ५९५ ९ ६ १२ ८ १० ९ ५ ११ 
१३ िसाईसिाई दताा (आउने) २७ ६ ३ ५ ५ १ ५ २ ७ 
१४ िसाईसिाई दताा (िाने) ३ ४ ४ ५ ५ १० १ १ १ 
१५ सबिन्ध विच्िेद दताा १ १ ० २ १ ० ० १ २ 
१६ पशपंुक्षी सबिन्धी सेिा ५० १०७ १० - - - ८६ - ८२ 

 

प्र. म. िोिर्ाि कार्ाक्रम माफा त सञ्चामलत िानेपानी पाइपलाइन विस्तािको कार्ा 
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मवहला स्िरं्सेविका सबमान कार्ाक्रम (ििा नं. १) एकल मवहला कार्ाक्रम (ििा नं. १) 

ज्रे्ष्ठ नार्रिक सबमान कार्ाक्रम (ििा नं. २) मवहला स्िास््र् स्िरं्सेविका, ििघि, चौकीदाि सबमान 
कार्ाक्रम (ििा नं. २) 

अपाङ्ग सबमान कार्ाक्रम (ििा नं. ४) िालिामलकाको सपना कार्ाक्रम (ििा नं. ४) 
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िनचेतनामूलक सिक नाटक (ििा नं. ५) िालिामलकाको सपना कार्ाक्रम (ििा नं. ५) 

िेलकुद सामाग्री वितिण (ििा नं. ६) िन्िन्त ुपीमितलाई िाहत वितिण (ििा नं. ६) 

िेलकुद सामाग्री वितिण (ििा नं. ७) ििघि तथा चौकीदािलाई मोिाइल वितिण कार्ाक्रम (ििा नं. ७) 
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सूचना अमधकािी ि प्रमिुको नाम ि पद 

सूचना अमधकािीको विििणः 

नामः  अनन्त िाि सिेुदी 

पदः  अमधकृत िैठौँ 

सबपका  नं.: ९८४९९१७८९१ 

ईमेलः  suchanaadhikari.thakurbabamun@gmail.com 

 

िनचेतनामूलक सिक नाटक (ििा नं. ८) तिकािीको िीउ वितिण कार्ाक्रम (ििा नं. ८) 

श्री ने. िा. मा. वि. ठाकुिद्वािाको सटि मनमााण (ििा नं. ९) कुलो लाइमनङ्ग (ििा नं. ९) 
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कार्ाालर् प्रमिुको विििणः 

नामः  िामहरि रििाल 

पदः  प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृत 

सबपका  नं.: ९८५१२५३३५१ 

ईमेलः  rijal.rh@gmail.com 

ऐन, मनर्म, विमनर्म िा मनदेम्शकाको सूची 
ठाकुििािा नर्िपामलकाले हालसबम िािी र्िेका ऐन, मनर्मािली, नीमत, कार्ाविमध, मनदेम्शका िा 
मापदण्िको विििण र्स प्रकाि िहेको ि। 

ठाकुििािा नर्िपामलकामा आ. ि. २०७८।०७९ सबम मनमााण भएका कानूनहरुको विििण 

 ०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ 

(दोस्रो तै्रमामसकसबम) 
िबमा 

ऐन ४ ४ ३ ३ ० १४ 

मनर्मािली १ १ ३ ० ० ५ 

नीमत १ ० ० ० १ २ 

कार्ाविमध ५ १३ ४ १३ ४ ३९ 

मनदेम्शका १ १ ० ० ० २ 

मापदण्ि ० ० १ ० ० १ 

िबमा १२ १९ ११ १६ ५ ६३ 

 

ठाकुििािा नर्िपामलकाले आ. ि. २०७८।०७९ को दोस्रो तै्रमामसकमा मनमााण र्िी िािी र्िेका 
ऐन, मनर्म, विमनर्म िा मनदेम्शकाको विििण र्स प्रकाि िहेको ि । 

१. ठाकुििािा नर्िपामलका शैम्क्षक विकास कोष परिचालन सबिन्धी कार्ाविमध, २०७८ 

२. अटो तथा ई-रिक्सा दताा तथा व्र्िस्थापन सबिन्धी कार्ाविमध, २०७८ 

आबदानी, िचा तथा आमथाक कािोिाि सबिन्धी अद्यािमधक विििण 

ििेट 
प्रकाि 

िावषाक ििेट िचा िकम िचा प्रमतशत 

प्रथम  

तै्रमामसक 
दोस्रो  

तै्रमामसक 
कुल 

(अधािावषाक) 
प्रथम 

तै्रमामसक 
दोस्रो 

तै्रमामसक 
कुल 

(अधािावषाक) 
चाल ु ४३,५८,४८,९०० ८,१९,४०,३५७ ७,०६,५९,२४० १५,२५,९९,५१७ १८.८०  १६.२१ ३५.०१ 

पूिँीर्त ३१,४८,८३,८१६    २,३५,१७१ ५,५२,१५,८२५ ५,५४,५०,९९६  ०.०७  १७.५४ १७.६१ 

कुल ७५,०७,३२,७१६ ८,२१,७५,५२८ १२,५८,७५,०६५ २०,८०,५०,५९३ १०.९५ १६.७६ २७.७१ 
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स्थानीर् सम्ञ्चत कोष व्र्िस्थापन प्रणालीको प्रमतिदेन 
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िेिसाईटको विििण 

कार्ाालर्को िेिसाईटः https://thakurbabamun.gov.np 

फेसिकु पेिः https:// www.facebook.com/thakurbabamun  

कार्ाालर्का सूचनाहरु मनर्ममत रुपमा कार्ाालर्को फेसिकु पेि तथा िेिसाईटमा िा् ने, िेमिर्ो 
टाइर्ििाट प्रसािण र्ने तथा सूचनापाटीमा समेत टाँस्ने र्रिएको ि । 

सूचना मार्सबिन्धी मनिेदन ि सो उपि सूचना र्दएको 
आ. ि. २०७८।०७९ मा मलम्ित रुपमा सूचना मार् र्रिएको तथा सूचना र्दइएको विििण 

क्र. 
सं. 

अिमध मार् र्रिएका 
सूचनाहरुको सङ्ख्र्ा 

प्रदान र्रिएका 
सूचनाहरुको सङ्ख्र्ा 

कैवफर्त 

१ प्रथम तै्रमामसक 

(साउन १ देम्ि असोि ३१ र्तेसबम) 

२ २  

२ दोस्रो तै्रमामसक 

(कामताक १ देम्ि पौष ३० र्तेसबम) 

२ २  

 

आ. ि. २०७८।०७९ मा प्रदान र्रिएका सूचनाहरुको विस्ततृ विििण 

क्र. 
सं. 

सूचना मार् र्ने 
व्र्म्ि/संस्था/मनकार् 

मार् र्रिएको सूचनाको विििण मनिेदन  

मममत 

सूचना र्दएको 
मममत 

कैवफर्त 

 
 

१ 

र्दपक िर्लकोटी 
ओमलभ ग्रपु अफ कबपनी प्रा. मल. 

लाम्िबपाट, काठमािौँ 

ििा तथा नर्िमभत्र सञ्चामलत अनमुमत 
प्राप्त उद्योर् व्र्िसार्को नाम तथा 

सबपका  नं. 

 

२०७८।०४।११ 

 

२०७८।०४।२५ 

 

 
 

२ 

र्दपक िर्लकोटी 
ओमलभ ग्रपु अफ कबपनी प्रा. मल. 

लाम्िबपाट, काठमािौँ 

नर्िपामलकामभत्र सञ्चामलत विद्यालर्, 
क्र्ाबपस ि स्िास््र् संस्था तथा सो 

संस्थाको सबपका  नं. 

 

२०७८।०४।१२ 
 

२०७८।०४।२५ 
 

 
 

३ 

प्रमे िहादिु मि. क. 
िेमिर्ो ममनाङ्ग स्टाि ९० मेर्ाहिा 

नेपालर्ञ्ज-१०, िाँके 

नर्िपामलकाले र्िेका काम, 
िनप्रमतमनमध तथा प्रमिु प्रशासकीर् 
अमधकृत सबिन्धी विमभन्न ११ 

प्रश्नहरु  

 

२०७८।०७।१३ 

 

२०७८।०८।१२ 
 

 

४ 
िमेश पिािलुी 

िाविर् र्ोिना आर्ोर् 

मसंहदििाि, काठमािौँ 

नर्िपामलकाको आबदानी ि िचा, 
िनसङ्ख्र्ा तथा साक्षिता दि 

सबिन्धी प्रश्न 

 

२०७८।०८।१४ 
 

२०७८।०९।०४ 
 

 

 

 अनन्त िाि सिेुदी       िामहरि रििाल 

 सूचना अमधकािी        प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृत 

 
 

 


