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ऩङ्चयचम खण्ड 

         भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 
    गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

         प्राप्चा ,ओखरढङ्टङ्गा । 

  आ.फ. २०७७/०७८ (२०७७ भाघ देङ्ञख चैत भसान्त सम्भ )  

सङ्टचनाको हक कामाान्वमन सम्फङ्ञन्ध प्रगङ्झत ङ्झफफयण 

 

 

१.ऩषृ्ठब ङ्टङ्झभ् 
नेऩारको १ नम्फय प्रदेश अन्तगात ऩने ओखरढङ्टॊगा ङ्ञजल्राको भध्मे बागभा अवङ्ञथथत थोरेदेम्फा 
ङ्झसयानफाट फगेको ङ्ञशफदङ्टती गङ्गा "भोरङ्टङ खोरा" को नाभफाट साङ्झफकका गाङ्झफस कङ्ट न्तादेफी, फरुणेश्वय 
(१-८), हका ऩ ङ्टय, प्राप्चा, श्रीचौय, यागाङ्छदऩ य ऩात्रे (१,२,७-९) सभाङ्जहत गयी ङ्झसभाङ्कन गङ्चयएको 
बौगोङ्झरक ऺेत्र भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको नाभरे नाभङ्जङ्कत छ । ओखरढङ्टॊगा ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ 
ङ्झस.न.ऩा ओखरढङ्टॊगाफाट २३ ङ्जक ङ्झभ ऩङ्ञिभ सडक मात्रा गयेऩङ्झछ मो गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र प्राप्चा 
देउयारी ऩङ्टग्न सङ्जकन्छ । ङ्ञजल्राका ८ थथानीम तहभध्मे मस भोरङ्टङ गाउॉ ऩाङ्झरकाको जनसॊख्मा 
१५८६२ य ऺेत्रपर ११२ फगा ङ्जक ङ्झभ यहेको छ । 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक अवथथा:- 
ऺते्रपर:- ११२ फगा ङ्जक ङ्झभ 

ङ्झसभाना:- ऩङ्टवा ङ्झसङ्छिचयण नगयऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा ङ्ञखङ्ञजदेम्फा गाउॉऩाङ्झरका  य चम्ऩादेवी गाउॉऩाङ्झरका, 
उत्तयभा ङ्झसङ्छिचयण नगयऩाङ्झरका  य ङ्ञखङ्ञजदेम्फा दङ्ञऺणभा सङ्टनकोशी गाउॉऩाङ्झरका य ङ्झसङ्छिचयण 
नगयऩाङ्झरका यहेको छ । 

प्रभङ्टख नङ्छदनारा धाङ्झभाक दशानीम थथर:- मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भोरङ्टङ, ऩोङ्ञिङ, कङ्ट रखोरा, गैयाफायी 
खोरा, डोरे खोरा, झगयऩङ्टय खोरा, ऩेकङ्ट  खोरा अङ्झन सेप्री झयना, सेप्री भोरङ्टङ दोबान झयना च्मादी 
झयना रगामत प्रच ङ्टय सम्बाफना फोकेका ऩमाटकीम थथरहरु यहेका छ्न । कङ्ट न्तादेवी भङ्ञन्दय 
(सेङ्झतदेवी, शान्तादेवी काङ्झरदीीँ यिकारी), फरुणेश्वय भहादेफ भङ्ञन्दय ,काङ्झरकादेवी भङ्ञन्दय सोराखाका , 
जरजरेश्वय भहादेव ङ्झत्रवेणी  भकयधाभ,  भाङ्झरका देवी, ङ्छदप्री, जरकन्मा देवी भङ्ञन्दय, बङ्गारे तीन 
कन्मादेवी ,फेङ्झर चभेरी, ऩन्चकन्मा देवी केउङ्चयनी य ढाडफेसी, कभरा भाइ भङ्ञन्दय कङ्ट रखोरा फगय 
रगामतका भङ्ञन्दयहरु  ऩङ्झन मङ्जह गाउॉऩाङ्झरका यहेका छ्न । गौयीशङ्कय ङ्जहभार देङ्ञखने तीनतरे ऩहाड 
ऩङ्झन मङ्जह गाउॉ ऩाङ्झरकाभा अवङ्ञथथत यहेको छ । उगेन छ्योङ्झरङ गङ्टम्फा श्रीचौय  य ऩात्रे तेन्जङ्टय तेङ 
गङ्टय गङ्टम्फा ऩङ्झन मङ्जह गाउॉऩाङ्झरका ऩदाछन । 
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२. ङ्झनकामको थवरुऩ य प्रकृङ्झत् 
ऩङ्चयचम 

 प्रदेश नॊ. १ 

 ङ्ञजल्रा्- ओखरढङ्टङ्गा थथाऩना ङ्झभङ्झत्- २०७३ ऺेत्रपर  ११२ फगा ङ्जकङ्झभ  
 वडा सॊख्मा्- ८ 

 ङ्छदघाकाङ्झरन सोच्- "कृङ्जष ऩमाटन हङ्चयमारी वन - सभिृ भोरङ्टङको खङ्टङ्झसमारी भन" 
 घयधङ्टयी सॊख्मा 4208 (घय धङ्टयी सफेऺण २०७५) 
 जनसॊख्मा १०९३२ भङ्जहरा  ११३४५ ऩङ्टरुष (घय धङ्टयी सफेऺण २०७५) 
 ङ्जवद्यारम भा ङ्जव १०, आधायब ङ्टत २८, क्माम्ऩस १ शङ्जहद आदशा क्माम्ऩस  
 सङ्टयऺा ङ्झनकाम ३  इराका प्रहयी कामाारम याभऩङ्टय, प्रहयी चौङ्जक प्राप्चा , प्रहयी चौकी श्रीचौय 
 थवाथ्म सॊथथा ७ वटा, ४ थवाथ्म इकाई (हेल्थ मङ्टङ्झनट ) 

३. काभ कताब्म य अङ्झधकाय्- 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको काभ कताब्म य अङ्झधकाय नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसङ्टची -८ भा उल्रेख बए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । नेऩारको सॊङ्जवधानरे सङ्घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भूर सॊयचना सॊघ, 

प्रदेश य थथानीम तह गयी तीन तहको हङ्टने य याज्मशङ्ञिको प्रमोग तीनै तहरे सॊङ्जवधान य कानून 
फभोङ्ञजभ गने व्मवथथा गयेको छ । सॊघ, प्रदेश य थथानीम तहको अन्तयसम्फन्ध सहकाङ्चयता, 
सहअङ्ञथतत्व य सभन्वमको ङ्झसद्धान्तभा आधाङ्चयत हङ्टने व्मवथथा गयेको छ । 

 नगय प्रहयी  
 सहकायी सॊथथा  
 थथानीम कय (सम्ऩङ्ञत्त कय घय फहार कय घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सवायी साधन 

 थथानीम सेवाको व्मवथथाऩन  
 थथानीम त्माङ्क य अङ्झबरेख सॊकरन 

 थथानीम थतयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना  
 आधायब ङ्टत य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  
 आधायबतू थवाथ्म य सयसपाइ  
 थथानीम फजाय ब्मफथथाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  
 थथानीम सडक, ग्राङ्झभण सडक कृङ्जष सडक, ङ्झसॊचाई  
 गाउॉसबा ङ्ञजल्रासबा थथानीम अदारत भेरङ्झभराऩ य भध्मथथताको व्मवथथाऩन  
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 थथानीम अङ्झबरेख व्मवथथाऩन  
 घय जग्गा धनी ऩङ्टजाा ङ्जवतयण  
 कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन कृङ्जष उत्ऩादन व्मवथथाऩन ऩशङ्ट थवाथ्म सहकायी  
 जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवथथाऩन  
 फेयोजगाय त्माङ्क सॊकरन  
 कृङ्जष प्रसायको व्मफथथाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण  
 खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, फैकङ्ञल्ऩक उजाा 
 ङ्जवऩद् व्मफथथाऩन  
 जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथाको सॊयऺण  
 बाषा सॊथकृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास  

४. ङ्झनकामभा यहन ेकभाचायी सॊख्मा य कामाङ्जववयण  

दयफङ्ञन्द तेङ्चयज 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

प्राप्चा,ओखरढङ्टङ्गा । 

दयफङ्ञन्द तेङ्चयज 

क्र.स. ऩद तह सेवा सभङ्टह उऩसभङ्टह 
ङ्ञथवकृत 
दयफन्दी 

अन्म सेवा 
फाट 

सभामोजन 

फाॉकी 
दयफन्दी 

कैङ्जपमत 

१ प्रभङ्टख 
प्रशासकीम 
अङ्झधकृत  

८ औ प्रशासन  सा.प्र.   १  १ ङ्चयि 

२ इङ्ञिङ्झनमय ७/८ 
औ 

ईङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर  १  १ ङ्चयि  

३ अङ्झधकृत  ७/८ 
औ 

ङ्ञशऺा  ङ्ञश.प्र.  १  १ ङ्चयि 

४ अङ्झधकृत ७/८ 
औ 

प्रशासन  रेखा   १   ऩदऩङ्टङ्झता 

५ अङ्झधकृत ६ औॊ प्रशासन  सा.प्र.   १   ऩदऩङ्टङ्झता 



4 सङ्टचनाको हक कामाान्वमन सम्फङ्ञन्ध प्रगङ्झत ङ्झफफयण | भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका प्राप्चा,ओखरढङ्टङ्गा 
 

६ आन्तङ्चयक 
रेखा 
ऩङ्चयऺक 

५ औॊ प्रशासन  रेखा   १  १ ङ्चयि 

७ सहामक  ५ औॊ प्रशासन  सा.प्र.  ४  २ २ 
ऩदऩङ्टङ्झता  

२ ङ्चयि 

८ कम्प्मङ्टटय 
अऩयेटय 

५ औॊ प्रशासन  सा.प्र.   १   ऩदऩङ्टङ्झता  

९ रेखा 
सहामक  

५ औॊ प्रशासन  रेखा   १  १ ङ्चयि  

१० प्रा.स.  ५ औॊ प्रशासन  ङ्ञशऺा   १   ऩदऩङ्टङ्झता  

११ हे.अ.  ५/६ 
औॊ 

थवाथ्म  हे.ई.   १   ऩदऩङ्टङ्झता  

१२ सव 
इङ्ञिङ्झनमय 

५ औॊ इङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर  १   ऩदऩङ्टङ्झता 

१३ अ.सव 
इङ्ञिङ्झनमय 

चौथो इङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर  १   ऩदऩङ्टङ्झता 

१४ स. भङ्जहरा 
ङ्जवकास 
ङ्झनङ्चयऺक 

चौथो ङ्जवङ्जवध   १  १ ङ्चयि 

१५ खा.ऩ.स.टे चौथो इङ्ञन्ज थमङ्झनटयी   १   ऩदऩङ्टङ्झता 
कामाारम तपा  जम्भा   १९ ० ८  

वडा कामाारम तपा        

१ सहामक ५ औॊ प्रशासन  सा.प्र.   ३  ३ ङ्चयि 

२ सफ इङ्ञि ५ औॊ ईङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर  ३  ३ ङ्चयि 
३ सहामक  चौथो  प्रशासन  सा.प्र.   ४  २  ३ 

ऩदऩङ्टङ्झता 
२ ङ्चयि 

४ अ.सव 
इङ्ञिङ्झनमय 

चौथो इङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर  ५ ३ १ १ ङ्चयि 

१ 
ऩदऩङ्टङ्झता 
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वडा कामाारम तपा  जम्भा   १६ ३ १०  
जम्भा  ३५ ३ १८  
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट शाखा अन्तगात  

क्र.स. ऩद  तह  शाखा कैङ्जपमत  

१ ऩशङ्ट सेवा अङ्झधकृत  छैटौं ऩशङ्ट ङ्जवकास शाखा  

२ कृङ्जष अङ्झधकृत   छैटौं कृङ्जष ङ्जवकास शाखा   

३ ना.प्रा.स.  चौथो कृङ्जष ङ्जवकास शाखा  

४ कामाारम सहमोङ्झग  शे्रङ्ञण ङ्जवङ्जहन (ऩाॉचौं 
थतय )  

ऩशङ्ट ङ्जवकास शाखा  

५ कामाारम सहमोङ्झग  शे्रङ्ञण ङ्जवङ्जहन (ऩाॉचौं 
थतय )  

कृङ्जष ङ्जवकास शाखा   

  जम्भा  ५ जना   

 

 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाभा कामायत अन्म कभाचायीको ङ्जववयण  

क्र.स. ऩद  तह  शाखा कैङ्जपमत  

१ सूचना प्रङ्जवधी अङ्झधकृत  छैटौं सूचना प्रङ्जवधी शाखा  प्रदेश तथा थथानीम सयकाय 
सहमोग कामाक्रभ 

२ हे.अ.  ऩाचौं थवाथ्म शाखा   

३ योजगाय सॊमोजक छैटौं योजगाय सेवा केन्र प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ 
४ Mis अऩयेटय ऩाॉचौं ऩङ्ञिकयण ऩिीकयण ङ्झफबाग  
५ प्राङ्जवङ्झधक सहामक ऩाॉचौं योजगाय सेवा केन्र प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ 
६ ङ्जपल्ड सहामक  चौथो ऩङ्ञिकयण ऩिीकयण ङ्झफबाग  

७ अङ्झभन  चौथो नाङ्जऩ  आन्तङ्चयक श्रोत 
८ अ.स.ई  चौथो प्राङ्जवङ्झधक  ङ्ञजल्रा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतफाट 

सभामोजन २ जना  
 जम्भा  ८ जना   
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कामा ङ्जववयण  

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक उऩशाखा -  

१ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण गने । 

२ अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण गने । अऩाङ्ग ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण सम्फङ्ञन्ध कामाङ्झफङ्झध 
२०७५फभोङ्ञजभ अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम ऩिात। 

३) जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण गने । 

४) फार क्रफ ङ्झनमङ्झभत तथा ब्मफङ्ञथथत रुऩभा सॊचारन गने  । 

सम्ऩका  ब्माङ्ञि्- रङ्ञमभ ङ्ञघङ्झभये (खङ्झतवडा) ९८६१७९१७९० 

 

थवाथ्म शाखा  

क्र.स. 
थवाथ्म शाखारे प्रदान गने 

सेवा 
सेवा प्रदान गने 

ङ्झनकाम 
ङ्ञजम्भवाय ब्मङ्ञि 

सेवा प्राप्त गदाा 
राग्न ेशङ्टल्क 

१ २४ सै घन्टा सङ्टत्केयी सेवा थवाथ्म चौकी  ANM  ङ्झन:शङ्टल्क 
२ गबाऩतन सेवा  थवाथ्म चौकी 

याभऩङ्टय य हका ऩ ङ्टय  

ताङ्झरभ प्राप्त (MA) 

कभाचायी 
ङ्झन:शङ्टल्क 

३ ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयक औषङ्झध 
उऩचाय ङ्झसपाङ्चयस 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयक 
औषङ्झध उऩचाय सङ्झभङ्झत  

ङ्झन:शङ्टल्क  

४ जङ्जटर योगहरुको राङ्झग 
आङ्झथाक सहामता  

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका  आङ्झथाक सहामता 
सङ्झभङ्झत  

ङ्झन:शङ्टल्क  

५ घङ्टङ्ञम्त USG सेवा कामाक्रभ 
(३/३ भङ्जहनाभा)  

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका  ताङ्झरभ प्राप्त अनभी  ङ्झन:शङ्टल्क  

६ भहाभायी प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण  भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका 
RRT  

थवाथ्म कभी भोरङ्टङ 
गाउॉऩाङ्झरका  

ङ्झन:शङ्टल्क  

७ ङ्झनमङ्झभत साभान्म उऩचाय 
तथा औषङ्झध ङ्झफतयण  

थवाथ्म चौकी थवाथ्म शाखा प्रभङ्टख  

थवाथ्म कभाचायी  
ङ्झन:शङ्टल्क  

८ गाउॉ घय ङ्ञक्रङ्झनक तथा 
खोऩ सेवा 

थवाथ्म चौकी  थवाथ्म चौकीका 
थवाथ्म कभी 

ङ्झन:शङ्टल्क  

सम्ऩका  ब्मिी - फेदहङ्चय दाहार थवाथ्म सॊमोजक 9852840570 
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                शायदा याई ऩ.हे.न.  9८४२९२९२५६ 

       ङ्झभत्रङ्झभनङ्ट ढकार हे.अ. ९८५२८४१३२२   

 

कृङ्जष ङ्झफकास शाखा -  

१ कृङ्जष नीङ्झत कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी ङ्झनभााण तथा कामाान्वमन साथै कृङ्जष कामाक्रभ ङ्झनभााण कामाान्वमन 
अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन । 

२. उङ्ङत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध ऻानको प्रसायण गने (मन्त्र उऩकयण ङ्झफउ प्रङ्जवङ्झध )  

३. उङ्ङत ङ्झफज फङृ्छि तथा फोट ङ्झफरुवाको योग ङ्जकया ब्मफथथाऩन   

४. कृषक सभङ्टह गठन ऩङ्चयचारन ब्मफथथाऩन (याजश्व २०० गाउॉऩाङ्झरकाभा दाङ्ञखरा गनङ्टा ऩने)  

५. कृङ्जष पभा दताा कृङ्जष सहकायी दताा ऩङ्चयचारन (याजश्व २०० गाउॉऩाङ्झरकाभा दाङ्ञखरा गनङ्टा ऩने) 

सम्ऩका  ब्मङ्ञि -  

ङ्झफनोद कङ्ट भाय कट्वार्- 9862506286 कृङ्जष शाखा प्रभङ्टख  

शाङ्ञन्तरार साऩकोटा्- 9861579687 ना.प्रा.स.  

 

ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ ङ्झनमभन शाखा  

१) उङ्ङत प्रङ्जवङ्झध प्रसाय  

२) ऩशङ्ट भा नश्ल सङ्टधाय फाट ऩशङ्टऩारन गयी उत्ऩादनभा फङृ्छि गने । 

३) गोठ, खोय ब्मफथथाऩनभा सङ्टधाय  

४) ऩशङ्ट प्रजननभा सङ्टधाय  

नयनाथ पङ्ट मार्- ऩशङ्ट सेवा अङ्झधकृत (छैटौं) 9842465061  

 

ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द शाखा  

 १. भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका ङ्जवद्यारमहरुको ङ्झनङ्चयऺण एवॊ सङ्टऩङ्चयफेऺण गने । 

 २. ङ्ञशऺा ऐन य ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम सॊचारन बए नबएको, त्मथतो ङ्जवद्यारमभा ऩमााप्त 
बौङ्झतक साधन य ङ्ञशऺक ऩमााप्त बए नबएको, ङ्झनधााङ्चयत ऩाठ्यक्रभ फभोङ्ञजभ अध्माऩन बए नबएको 
सम्वन्धभा प्रधानाध्माऩक, ङ्ञशऺक-अङ्झबबावक सॊघ य ङ्ञशऺकसॊग ङ्जवभशा गयी सो अनङ्टरुऩ बएको 
नदेङ्ञखएभा सङ्टधाय गना रगाउने। 

३. ङ्जवद्याराम ङ्झनयीऺण सम्वन्ध प्रङ्झतवेदन गाउॉ ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने गङ्चयएको । 
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४. ङ्जवद्यारमको ङ्जवकासको राङ्झग व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत तथा थथानीम ङ्ञशऺाप्रभेीहरुसॊग सम्ऩका  तथा 
आवश्मक सयसल्राह य अन्तयङ्जक्रमा गने । 

५. शैङ्ञऺक थतय फङृ्छिको रुऩभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रधानाध्माऩक तथा ङ्जवद्यारम व्मफथथाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺहरुसॊग गोङ्जष्ठहरु सॊचारन गने । 

६. ऩयीऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ आधायब ङ्टत तह (कऺा ८) को ऩङ्चयऺा सञ्चारन गने । 

७. ङ्जवद्यारमहरुको IEMIS राई सभम सभमभा अद्यावङ्झधक गने । 

८. गाउॉऩाङ्झरकाराई आवश्मक ऩने ऐन कानङ्टन नीङ्झत एवॊ ङ्झनदेङ्ञशका ङ्झनभााणभा सहमोग गने । 

९. ङ्जवद्याथीहरुको अन्तङ्झनाङ्जहत प्रङ्झतबाहरुको प्रष्पङ्ट टनको राङ्झग सभम सभमभा ङ्जवद्याथी प्रङ्झतबा ऩङ्जहचान 
अन्तगात अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन गने । 

१०. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र हङ्टन ेखेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सॊचारन गने । 

सम्ऩका  ब्माङ्ञि -  

रमभी ङ्ञघङ्झभये (खङ्झतवडा) प्रा.स. ९८६१७९१७९० 

 

योजगाय सेवा केन्र  

१. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको फेयोजगाय व्माङ्ञिको आवेदन सॊकरन गयी फेयोजगाय व्मङ्ञिको ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक गने । 

२. प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ भापा त सॊचारन हङ्टने मोजनाहरुको प्रबावकायी कामाान्वमन गने । 

सम्ऩका  ब्मङ्ञि - 

भाधव काकी योजगाय सॊमोजक ९८५२८४०३५७ 

ङ्ञजतेन याई प्राङ्जवङ्झधक सहामक ९८६२३६८३१३ 

 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा व्मङ्ञिगत घटना दताा प्रणारी सङ्टदृढीकयण आमोजनाको थथानीम 
थतयको सेवा इकाइा 
१. आमोजना व्मवथथाऩन इकाईरे तमाय गयेको कामामोजना अनङ्टरुऩ घटना दताा तथा साभाङ्ञजक 

सङ्टयऺाका त्माङ्कहरु सॊकरन गने कम्प्मङ्टटयभा प्रङ्झफष्ट गने य त्मसको व्मवथथाऩनभा सहजीकयण 
गने । 

२. थथानीम तहका प्रत्मेक वडाफाट घटना दतााका सूचना पायभ सॊकरन गयी सेवा केन्रभा ल्माउने 
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३. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको सङ्टची तथा प्रत्मेक तै्रभाङ्झसकको ब ङ्टिानीको ङ्जववयण 
व्मवथथाऩन सूचना प्रणारीभा प्रङ्झफष्ट गने, अद्यावङ्झधक गने य बत्ता ङ्जवतयण प्रणारीभा सहमोग गने 
।  

४. थथानीम तहभा हङ्टने घटना दताा तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी सम्ऩूणा कामाहरु गने  
सम्ऩका  ब्माङ्ञि -  

भदन कङ्ट भाय के.सी. एभ. आई. एस. अऩयेटय ९८५२८४०४०७ 

ङ्झगता काफ्रे ङ्जपल्ड सहामक ९८६३८२९३६३ 
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५. ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा सम्वङ्ञन्धत शाखा ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी य राग्न ेसभम 

 

 

सेवा आवश्मक  कागजात प्रङ्जक्रमा राग्न ेसभम: शङ्टल्क 

: 

सेवा 
ङ्छदन े
कामाा
रम: 

थथान
: 

सेवा ङ्छदन े
अङ्झधकायी: 

सम्ऩ
का : 

छात्रफङृ्ञत्त 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र य नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

२) घय बएभा चारङ्ट आ.व. 
सम्भको भारऩोत य घय जग्गा 
कय वा एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय 

ङ्झतयेको यङ्झसद, व्मवसाम बएभा 
व्मवसाम कय ङ्झतयेको यङ्झसद  

३) शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी ङ्झसपाङ्चयस तमाय 
गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने  

६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 
 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

   प्रभङ्टख 
प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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ङ्जवऩङ्ङ 
ङ्जवद्याथी 
छात्रफङृ्ञत्त 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र य नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

२) शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी ङ्झसपाङ्चयस 

तमाय गने 

५) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध 

गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

  

ब्मवसाम 
दताा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) व्मवसाम दताा गयेको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

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

कय ङ्झतयेको यङ्झसद वा कय 
ङ्झनधाायण थवीकृत बएको 
कागजात 

४) फहारभा बए सम्झौता 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
५) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

५) दङ्टई प्रङ्झत ऩासऩोटा साइजको 
पोटो 

ङ्जवद्यारम 
सञ्चारन 
थवीकृत । 
कऺा फङृ्जद्ध 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) ङ्जवद्यारम कऺा फङृ्जद्धका 
राङ्झग ङ्झनवेदन 

२) ङ्जवद्यारम दताा प्रभाण ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) थथानीम तहको नाभभा चारङ्ट 
आ. व.को नवीकयण सङ्जहतको 
व्मवसाम दताा प्रभाण ऩत्र 

४) सयकायी फाहेकका 
ङ्जवद्यारमका हकभा चारङ्ट आ. व. 
सम्भको भारऩोत य घय जग्गा 
कय वा एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय 
ङ्झतयेको यङ्झसद 

५) फहारभा बए सम्झौता 
ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य फहार कय 
ङ्झतयेको यङ्झसद  

६) ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे  सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको प्राङ्जवङ्झधक कभाचायीरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय थथरगत ङ्झनयीऺण गयी 
प्रङ्झतवेदन तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

  

अन्म 
कामाारमको 
भाग 

१) ङ्झनवेदनतथा नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

२) कामाारमको ऩत्र 

१) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ऩत्र दताा गने 

         प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 
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अनङ्टसाय 
ङ्झफवयण 
खङ्टराई 
ऩठाउने कामा 

३) ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म 
कागजातहरु 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे ङ्जववयण तमाय गने 

५) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउन 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

सॊथथा दताा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) ङ्जवधान वा ङ्झनमभावरी, 
ङ्झनवेदन य नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

२) सॊथथा बाडाभा फथने बए 
सम्झौता ऩत्र य फहार कय 
ङ्झतयेको यङ्झसद । नङ्झतयेको बए 

ङ्झतनङ्टा फङ्टझाउनङ्ट ऩने 

३) सॊथथा आफ्नै घयभा फथने 
बए सोको जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजाा 
य नक्सा ऩास प्रभाण ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४) चारङ्ट आ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको 
यङ्झसद वा कय ङ्झनधाायण थवीकृत 
बएको कागजात 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

         प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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ङ्झभराऩत्र 
कागज/ 

उजङ्टयी दताा 

१) ङ्झभराऩत्र गने दङ्टवै ऩऺको 
सॊमङ्टि ङ्झनवेदन 

२) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरुको 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म 
कागजातहरु 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सॊमोजकरे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस 

तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत 
सॊमोजक, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

  

फहार कय १) ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) फहार सम्झौता 
३) नेऩार सयकायभा फहारसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा दताा गयेको 
प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४) नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

५) चारङ्ट आ.व. सम्भ घय जग्गा 
य भारऩोत ङ्झतयेको यङ्झसदको वा 
ङ्झनधाायण आदेशको प्रभाङ्ञणत 

१) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

२) तोङ्जकएको कभाचायीरे कय ङ्झनधाायण तमाय 
गयी  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ ऩेश 
गने । 

३) तोङ्जकएको कय फङ्टझाउन े

४) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई कय ङ्झनधाायण 
ऩत्र उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

ङ्जवऻाऩन कय १) ङ्झनवेदन य सॊथथाको प्रभाङ्ञणत 
कागजात 

२) सम्फङ्ञन्धत थथानीम तहभा 
ङ्झतना फङ्टझाउन ऩने व्मवसाम 

य अन्म कयको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

                                           सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

  

नमाॊ 
व्मवसामदताा 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) नागङ्चयकता प्रभाङ्ञणऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) ङ्जवदेशीको हकभा याहदानीको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा सम्फङ्ञन्धत 
दङ्टतावासको ङ्झनजको ऩङ्चयचम खङ्टल्ने 
ङ्झसपाङ्चयस 

४) २ प्रङ्झत पोटो 
५) घय फहार सम्झौता 
६) आफ्नै घय टहया बए चा.रङ्ट. 
आ.व. सम्भको भारऩोत य 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहतको तोङ्जकएको कागजात 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटभा तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) ङ्झनवेदकरे तोकेको शङ्टरक वङ्टझाउने 
५) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई प्रभाणऩत्र 
उऩरव्ध गयाउने 

सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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घयजग्गा कय ङ्झतयेको यङ्झसद 

७) थथानीम तहको नाभभा दताा 
नगयी प्मान वा अन्म ङ्झनकामभा 
दताा गयी व्मवसाम दताा गयेको 
हकभा प्मान दताा वा अन्म 
ङ्झनकामफाट जायी गयेको 
व्मवसाम प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

व्मवसाम 
नवीकयण 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) नागङ्चयकता प्रभाङ्ञणऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) थथानीम तहफाट दताा बएको 
व्मवसाम दतााको प्रभाणऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४) फहार सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

५) आफ्नै घय टहया बए चा.रङ्ट. 
आ.व. सम्भको भारऩोत य 
घयजग्गा कय ङ्झतयेको 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहतको तोङ्जकएको कागाजत 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटभा तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) ङ्झनवेदकरे तोकेको शङ्टरक वङ्टझाउने 
५) चरानी गयी चरानी गयी ङ्झनवेदकराई 
प्रभाणऩत्र उऩरव्ध गयाउने 

सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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उल्रेङ्ञखत 
फाहेक अन्म 

थथानीम 
आवश्मकता 
अनङ्टसायका 
ङ्झसपाङ्चयस/ 
प्रभाङ्ञणतहरु 

१) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य ङ्झनवेदन 

२) ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभाण 
कागजात 

३) चारङ्ट आ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको 
यङ्झसद वा कय ङ्झनधाायण थवीकृत 
बएको कागजात 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 

  

ब्माऩाय 
ब्मवसाम 
नबएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) कायण सङ्जहतको ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) थथानीम तहको नाभभा 
व्मवसाम दताा गयेको प्रभाणऩत्र 

४) चारङ्ट आ. व. सम्भको भारऩोत 
य घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसद वा कय 
ङ्झनधाायण थवीकृत बएको कागजात 

५) सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का आवश्मक 
ऩयेभा सो सभेत 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु ऩेश 
गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
थथरगत सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने  

६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस उऩरब्ध 
गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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ब्मवसाम 
फन्द 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) आफ्नो व्मवसामको ङ्जवथततृ 
व्महोया सङ्जहतको ङ्झनवेदन ऩत्र 

२) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३) चारङ्ट आ.व. सम्भको 
व्मवसाम नवीकयण गयेको 
प्रभाणऩत्रको सक्कर 

४) घयफहार सम्झौता ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

५) थथरगत प्रङ्झतवेदन 

६) ङ्जवदेशीको हकभा ऩङ्चयचम 
खङ्टल्ने कागजात वा सम्फङ्ञन्धत 
दङ्टतावासको ऩत्र 

७) आपनै घय बएभा चारङ्ट 
आ.व. सम्भको भारऩोत य घय 
जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त 
कय ङ्झतयेको यङ्झसद वा कय 
ङ्झनधाायण थवीकृत बएको 
कागजात 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४) तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस 

तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने 
६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 
उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

      प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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घय नक्सा 
ऩास 

१) ङ्झनवेदन ऩत्र 

नमाॉ ऩास तथा ङ्झनभााण 
इजाजतको राङ्झग ऩेश गनङ्टाऩने 
कागजातहरु:- 

१) ङ्झनभााण गङ्चयने घयको नक्सा 
(गा.ऩा. द्वाया तोङ्जकएको ढाॉचा) 
– २ प्रङ्झत  

२) थरक्चय ङ्झडजाईन नक्सा – 

२ प्रङ्झत 

३) जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजााको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ – १ प्रङ्झत 

४) चारङ्ट आङ्झथाक वषाको 
एङ्जककृत सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको 
यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ – १ प्रङ्झत 

५) नेऩारी  नागङ्चयकता प्रभाण 
ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ – १ 
प्रङ्झत 

६) ङ्जकत्ता नॊ. थऩष्ट बएको नाऩी 
नक्साको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ – १ 
प्रङ्झत (ब्रू ङ्जऩन्ट तथा रेस 
नक्सा) 
७) घय नक्सा तमाय गने 

१) ङ्झनवेदन सङ्जहत तोङ्जकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतररे सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीराई तोक आदेश गने 

३) ङ्झनवेदन दताा गने 

४)तोङ्जकएको कभाचायीरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
थथरगत सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी 
ङ्झसपाङ्चयस तमाय गने 

५) ङ्झनवेदकरे तोङ्जकएको शङ्टल्क फङ्टझाउने  

६) चरानी गयी ङ्झनवेदकराई ङ्झसपाङ्चयस 

उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् सोही 
ङ्छदन, 

सजाङ्झभनको 
हकभा 
फढीभा ३ 
ङ्छदनङ्झबत्र 

   प्रभङ्टख 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृत, 

सम्फङ्ञन्धत 
पाॉटका 
कभाचायी 
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प्राङ्जवङ्झधकको गा.ऩा. भा दताा 
बएको प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ – 

१ 

८) फाटोको राङ्झग भॊज ङ्टयीनाभा 
ङ्छदएको अवथथभा वडा अध्मऺको 
योहवयभा भॊज ङ्टयीनाभा गयेको ऩत्र 
भॊजङ्टयीनाभा ङ्छदने फाटो ऩयेको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩेश गनङ्टाऩने छ ।  

११) ऩासऩोटा साईजको पोटो 
५ प्रङ्झत  
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६. ङ्झनणाम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी्-  
 

साभान्म ङ्झनणामहरु शाखा प्रभङ्टखको ङ्जटप्ऩणी आधायभा कामाारम प्रभङ्टखफाट, प्रशासकीम ङ्झनणाम प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृत थतय ङ्झनणामफाट य अन्म ङ्झनणामको हकभा ङ्झफषमफथतङ्ट हेयी गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ कामाऩाङ्झरका फैठक य गाउॉ सबाफाट गने व्मवथथा यहेको छ । 

 

७. ङ्झनणाम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 
मस भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको सेवाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझे वा सभमभा सेवा प्राप्त नबएभा ङ्झन. 
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री सन्तोष गौतभ सभऺ गङ्टनासो गना सङ्जकने व्मवथथा यहेको छ । 

 

८ सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण  
सॊथथागत ङ्जवकास, शङ्टसासन य सेवा प्रवाह  

 सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग कम्प्मङ्टटय ङ्जप्रन्टय रगामत साभाग्रीहरुको फन्दोफथत 
गङ्चयएको । 

 अध्मऺज्मङ्ट, उऩाध्मऺज्मङ्ट, केङ्जह वडा अध्मऺज्मङ्टहरु य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत रगामत 
केङ्जह कभाचायीहरुरे ङ्झफङ्झबङ्ङ सभमभा थथानीम तहको राङ्झग प्रदान गङ्चयएको अनराईन बच ङ्टाअर 
कामाक्रभहरुभा सहबागी हङ्टनङ्ट बएको । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका आङ्झथाक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत सॊमोजक श्री टॊकनाथ दाहार य मोजना पाॉट 
प्रभङ्टख श्री तेज प्रसाद धभरारे मोजना तजङ्टाभा सम्वङ्ञन्ध प्रदेश प्रङ्ञशऺण केन्रको आमोजनाभा 
सञ्चाङ्झरत ऺभता ङ्जवकास कामाक्रभभा सहबागी हङ्टनङ्ट बएको छ । 

 प्रदेश प्रङ्ञशऺण केन्रको आमोजनाभा सञ्चाङ्झरत "कानङ्टन भथमौदा ङ्झनभााण तथा कानङ्टन रेखन 
सम्वङ्ञन्ध " ऺभता ङ्जवकास कामाक्रभ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवधेमक सङ्झभङ्झत सॊमोजक श्री 
ङ्छदऩक याई य सूचना प्रङ्जवधी अङ्झधकृत गोऩार नेऩार सहबागी हङ्टनङ्ट बएको छ । 

   
 

 

ऩङ्टवााधाय ऺते्र  
 प्रदशे समपरुक अनदुान अन्तगगत मोलङु गाउँपाललका र प्रदशे नं. को लागत साझेदारीमा सैमल 

कोनागम माझखकग  रोड र थुम्की गोपे उलेनी माझखकग  ककलन सडकको ट््रयाक ओपनको लागी मोलुङ 

गाउँपाललकाद्वारा लिद्यलुतय बोलपत्र आब्हान गरीसलकएको ह दँा यस आ.ि. मा उक्त सडक परु्ग रुपमा लनमागर् 

गररनेछ । 

 ओखरढङ्टङ्गा याभऩङ्टय रप्सेपेदी सडक ङ्झनभााण मोजनाको कारोऩते्र तथा ग्रावेर गना गाउॉऩाङ्झरका 
अध्मऺ एवॊ उऩाध्मऺरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन तथा सभमभा काभ सम्ऩङ्ङ गयाउन जोड 
ङ्छदनङ्ट बएको छ । 



22 सङ्टचनाको हक कामाान्वमन सम्फङ्ञन्ध प्रगङ्झत ङ्झफफयण | भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका प्राप्चा,ओखरढङ्टङ्गा 
 

 

साभङ्ञजक ऺते्र 

ङ्ञशऺा 
 आवश्मकता अनङ्टसाय कऺा थऩ गयी सॊचारन गने सम्वन्धभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ प्राप्त 

कागजातको अध्ममन य थथरगत ङ्झनयीऺण अनङ्टगभनका आधायभा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रदान गने 
कामा गङ्चयएको छ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वारवाङ्झरकाराई आधायब ङ्टत य भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्झन:शङ्टल्क ङ्ञशऺा 
उऩरब्ध गयाउने उिेश्मराई ऩूया गना आवश्मक ङ्ञशऺा सम्वङ्ञन्ध कानङ्टन ङ्झनभााण गङ्चयएको छ  

 गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेको ङ्झफद्यारम फरुणेश्वय भा.ङ्जव. य ङ्ञशवदङ्टङ्झत भा.ङ्जव भा सञ्चाङ्झरत प्राङ्जवङ्झधक 
धाय तपा को कऺा सञ्चारनभा आवश्मक सहमोग प्रदान गयी प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक 
ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदईएको छ । 

 ङ्जवद्यारम बनाादय फङृ्छि गने कऺा छोड्ने य दोहोर् माउने दय न्मङ्टन गना शैङ्ञऺक शत्रको सङ्टरुभा 
ङ्झफद्यारम वडा कामाारम य जन प्रङ्झतङ्झनङ्झधको सङ्जक्रमताभा ङ्जवद्याथी बनाा अङ्झबमान सञ्चारन गयी 
भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩूणा साऺय गाउॉऩाङ्झरका घोषणा गङ्चयएको छ ।  

 हार सञ्चारनभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्रहरुभध्मे केङ्जह साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्रराई 
साधन स्रोत सम्ऩङ्ङ फनाईएको छ । 

 ङ्झफद्याथीहरुको अन्तयङ्झनङ्जहत प्रङ्झतबाहरुको प्रष्पङ्ट टनको राङ्झग ङ्झफङ्झबङ्ङ सभमभा अङ्झतङ्चयि 
ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गङ्चयएको छ । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका अन्तगातका साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमभा थवमॊसेवक ङ्ञशऺक सम्वङ्ञन्ध 
आवश्मक कामाङ्जवङ्झध ङ्झनभााण गङ्चय थवमॊसेवक ङ्ञशऺकहरुको ब्मफथथा गङ्चयएको छ । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र आधायब ङ्टत तहभा दयफङ्ञन्द ङ्झभरानको काभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

थवाथ्म  
 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका अन्तगातका सम्ऩूणा वडाहरुराई ऩूणा खोऩ सङ्टङ्झनङ्ञित वडा घोषणा गङ्चयएको 
छ । 

 आङ्झथाक सहामता कामाङ्जवङ्झध २०७५ फभोङ्ञजभ ङ्झफङ्झबङ्ङ  योग राङ्झग उऩचाययत ङ्झफयाभीहरुराई 
मातामात खचा थवरुऩ आङ्झथाक सहामता प्रदान गङ्चयएको छ । 

 ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयकहरुराई नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त अथऩतारहरुभा प्राप्त हङ्टने आङ्झथाक 
सहमोगको राङ्झग ङ्झफङ्झबङ्ङ सभमभा गाउॉऩाङ्झरकाको तपा फाट आवश्मक ङ्झसपाङ्चयस उऩरब्ध 
गयाइएको छ । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. २ भा यहेको थवाथ्म चौकी याभऩङ्टयराई थतयोङ्ङङ्झत गयाई ५ 
शैमाको अथऩतार ङ्झनभााण गना आवश्मक ऩने जग्गा व्मवथथाऩन गयाई उि अथऩतारको 
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ङ्ञशरन्मास ङ्झभङ्झत २०७७।०८।०१ गते सॊङ्ञघम प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा सदथम भा. मऻयाज सङ्टनङ्टवायको 
प्रभङ्टख आङ्झत्मताभा सम्ऩङ्ङ बएको छ । साथै ङ्झफथततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन ङ्झनभााण गङ्चय 
ङ्जवद्यङ्टङ्झतम फोरऩत्र फभोङ्ञजभ ५ शैमाको प्राथङ्झभक अथऩतार बवनको वोरऩत्र आब्हान गङ्चयएको 
छ । 

 याभऩङ्टय अथऩतार याभऩङ्टयको राङ्झग आवश्मक ऩने दऺ जनशङ्ञि १ जना भेङ्झडकर अङ्झधकृत य 
२ जना थटाप नसा सेवा कयायभा ङ्झनमङ्टि गयी २ वेडभा अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरण्डय सङ्जहतको  ५ 
शैमाको अथऩतार सॊचारनभा ल्माउन सपर बएका छौं । 

 

आङ्झथाक ऺते्र्- 
ऩमाटन 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ७ य ८ को ङ्झसभानाभा यहेको प्राकृङ्झतक सौन्दमा यभणीम 
झयना ऩमाटकीम गन्तब्म "सेङ्ञप्र झयना  सौन्दमाकयण तथा भहोत्सव " ङ्ञशषाकभा सॊथकृङ्झत, 
ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम फाट रु ५० राख फजेट प्राप्त बई उि सेङ्ञप्र 
झयनाको ऩमाटङ्जकम ऩूवााधाय ङ्जवकासको राङ्झग ङ्झड.ङ्जऩ. आय ङ्झनभााण गङ्चय ङ्झफद्यङ्टङ्झतम फोरऩत्र भापा त 
सेङ्ञप्र झयनाको ऩमाटङ्जकम ऩूवााधाय ङ्जवकास गना राङ्झगएको छ । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्झफङ्झबङ्ङ ऩमाटकीम गन्तब्महरु (कङ्ट न्तादेवी भङ्ञन्दय, थानी ढङ्टङ्गा, तीनतरे, 
जरजरेश्वय भहादेव भङ्ञन्दय सेङ्ञप्र झयनाको) को ङ्झफथततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन ङ्झनभााण कामा 
सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको आ.व. २०७७।०७८ को ङ्ञथवकृत कामाक्रभ अनङ्टसाय ऩमाटन ऩङ्टवााधाय 
ङ्जवकास ङ्ञशषाकभा यहेको रु १० राख फजेटफाट भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका वडा न. ४ भा यहेको 
धाङ्झभाक ऩमाटङ्जकम गन्तब्म जरजरेश्वय भहादेव भङ्ञन्दय रष्ट ङ्झनभााण तथा जरजरेश्वय भहादेव 
भङ्ञन्दय सौन्दमाकयण गना राङ्झगएको छ । 

  ओखरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्रा दोश्रो ठङ्टरो ऩहाड ङ्झतनतरे डाॉडा ऩमाटङ्जकम ऩूवााधाय ङ्जवकासको रागी 
आ.व. २०७८।०७९ भा केङ्ञन्रम सभऩङ्टयक कोष अन्तगात रु १ कयोड फजेट भाग गङ्चयएको 
छ । 

  

कृङ्जष ऩशङ्ट  
   प्रमास ऩङ्चयमोजनाको सहकामाभा भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाभा,  

 प्राङ्जष्टक घयभा वेभौसभी तयकायी खेङ्झत कामाकभ अन्तगात ३२ घयधङ्टयी सॊख्माराई तयकायी 
खेङ्झतको रागी कृङ्जष साभाङ्झग्र ङ्झफतयण गङ्चयएको छ ।  

 प्राङ्जष्टक घयभा च्माउ खेङ्झत कामाक्रभ अन्तगात १६ घयधङ्टयी सॊख्माराई च्माउ खेङ्झतको रागी 
कृङ्जष साभाङ्झग्र ङ्झफतयण गङ्चयएको छ ।   
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 वॊगङ्टय ऩाठा ऩाङ्छठ ङ्जवतयण कामाक्रभ अन्तगात २० घयधङ्टयी सॊख्माराई वॊगङ्टय ऩाठा ऩाङ्छठ ङ्झफतयण 
गङ्चयएको छ ।   

 तयकायी ङ्जवउ ङ्जवजन तथा साभग्री ङ्जवतयण कामाक्रभ उङ्ङत तयकायी ङ्झफउॉ (काउरी, फन्दा, 
गोरबेडा, प्माज, भङ्टरा) ङ्झफतयण गङ्चयएको छ । 

 नाऩतौर व्मवथथाऩनका राङ्झग ङ्झडङ्ञजटर तयाजङ्ट ङ्जवतयण कामाक्रभ  अन्तगात ४ वटा फजाय 
सङ्झभङ्झत राई ङ्झडङ्ञजटर तयाजङ्ट प्रदान गङ्चयएको छ ।  

 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ल्माव थथाऩना कामाक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

साथै , 
 गाउॉऩाङ्झरका भापा त ङ्जकसानहरुराई उङ्ङत प्रजाङ्झतको जै घासको ङ्झफउॉ ङ्झफतयण सम्ऩङ्ङ बएको 

छ । 

 ऩशङ्ट ऩङ्ञन्छको सङ्झबारेन्स एङ्जऩङ्झरमो रोङ्ञजकर योगको भाङ्झसक चौभाङ्झसक ङ्चयऩोङ्जटाङ बएको छ । 

 ऩशङ्ट व्मवथथाऩनको राङ्झग ब्मफसाङ्जमक पभासॊग सङ्झभङ्झत ऩशङ्टऩारक कृषकहरुराई औषङ्झध 
ङ्झफतयण बएको  । 

 ऩशङ्ट ऩॊऺी उऩचाय तथा भ्माङ्ञक्सनेशन कामाक्रभ ङ्झनयन्तय रुऩभा बई यहेको   
 

उद्योग  
 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ भा उद्योग ग्राभ थथाऩनाको राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क जग्गा उऩरब्ध 

बइ त्मसको ङ्झफथततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन ङ्झनभााणको चयणभा यहेको य उद्योग भन्त्रारमराई 
उद्योग ग्राभ थथाऩना य सञ्चारनको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको छ । 

 

९. कामाारम प्रभङ्टख य सूचना अङ्झधकायीको नाभ य ऩद  
 

क्र.स. नाभ थय ऩद सम्ऩका  नॊ. इभेर 

१ श्री सन्तोष गौतभ ङ्झन. प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

९८५२८४०५०१   
 

yesgautam11@gmail.com 

२ श्री गोऩार नेऩार सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत ९८५१११७१७२ 
ito.molungmun@gmail.com 

 

 

१०. भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया ङ्झनङ्झभात ऐन कामाङ्झफङ्झधहरुको ङ्झफफयण  
 

क्र.स. ऐन, कामाङ्झफङ्झधको नाभ प्रभाङ्ञणत ङ्झभङ्झत  कैङ्जपमत  
१ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५, २०७५।१०।२० 

 

२ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामाङ्झफङ्झध (ङ्झनमङ्झभत २०७५।१०।२० 
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गने) ऐन,२०७५ 
३ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामाङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्ध) 

ऐन, २०७५ 
२०७५।१०।२० 

 

४ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका कृङ्जष ब्मफसाम प्रफिान ऐन, २०७५ २०७५।१०।२० 
 

५ २०७५भोरङ्टङ ङ्झफऩद् जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण तथा ब्मफथथाऩन 
ऐन, २०७५ 

२०७५।१०।२० 
 

6 अऩाङ्ग ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण सम्फङ्ञन्ध कामाङ्झफङ्झध, २०७५ २०७५।०९।०२ 
 

7 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन कोष (सञ्चारन) 
कामाङ्जवङ्झध, २०७५ 

२०७५।10।16 
 

8 थथानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामाङ्जवङ्झध, २०७५  २०७५।10।16 
 

9 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका आङ्झथाक सहामता सम्फङ्ञन्ध कामाङ्झफङ्झध 
२०७५ 

२०७५।10।०4 
 

10 उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा ब्मफथथाऩन 
सम्फङ्ञन्ध कामाङ्झफङ्झध, २०७६ 

२०७५।०७।३०  

11 घ फगाको ङ्झनभााण ब्मफसामी ईजाजत ऩत्र सम्फङ्ञन्ध 
कामाङ्झफङ्झध, २०७५  

२०७५।०९।०२ 
 

12 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ ङ्ञशऺा ङ्झनमाभावरी, २०७५ २०७५।०७।३० 
 

13 गाउॉ सबा सन्चारन कामाङ्झफङ्झध, २०७४ 2074।०४।१७ 
 

14 भोरङ्टङ गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको फैठक सन्चारन सम्फङ्ञन्ध 
कामाङ्झफङ्झध, २०७४ 

2074।०४।१७  

15 कामाऩाङ्झरका कामा ङ्झफबाजन ङ्झनमाभावरी, २०७४ 2074।०४।१७  

16 भोरङ्टङ गाउॉ कामाऩाङ्झरका (कामा सम्ऩादन) ङ्झनमभावरी, 
२०७४ 

2074।०४।१७  

17 भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायीहरुको आचासॊङ्जहता, २०७४ 2074।०४।१७  

18 ङ्झनणाम वा  आदेश य अङ्झधकायऩत्रको प्रभाणीकयण 
(कामाङ्झफङ्झध) ङ्झनमभावरी, २०७४ 

2074।०5।19  

१९ उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा ब्मफथथाऩन 
सम्फङ्ञन्ध कामाङ्जवङ्झध, २०७५ 

२०७५।०७।३० 
 

२० भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको  जरस्रोत तथा भङ्टहान दताा कामाङ्जवङ्झध,  

२०७७ 
२०७७।०२। २०   
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२१ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा ऐन २०७६ २०७६।१०।१५  

२२ कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ब्मफसाम ऐन २०७६ २०७६।१०।१५  

२३ फाताफयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन २०७६ २०७६।१०।१५  

२४ ऩङ्टवााधाय ङ्जवकास सम्वङ्ञन्ध ऐन  २०७६।१०।१५  

२५ ङ्जवध्मारम व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत गठन सम्वङ्ञन्ध कामाङ्जवङ्झध, 
२०७६ 

२०७६।१०।१५  

२६ ङ्छदवा खाजा सञ्चारन तथा ब्मफथथाऩन सम्फङ्ञन्ध कामाङ्जवङ्झध, 
२०७६ 

२०७६।१०।१५  

२७ आधायब ङ्टत तह (कऺा-८) को ऩङ्चयऺा सञ्चारन, ब्मफथथाऩन 
तथा ङ्झनमभन कामाङ्जवङ्झध, २०७६ 

२०७६।१०।१५  

२८ अऩाङ्गता बएका ब्माङ्ञिको ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण काङ्जवाङ्झध, 
२०७५ ऩङ्जहरो सॊशोधन 

२०७६।१०।१५  

२९ फजाय अनङ्टगभन तथा फजाय सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७६  २०७६।१०।१५  

३० गैय सयकायी सॊघ सॊथथाको ऩङ्चयमोजना ङ्ञथवकृङ्झत, सञ्चारन य 
सभन्वम सम्फङ्ञन्ध ङ्झनदेङ्ञशका, २०७६ 

२०७६।१०।१५  

३१ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवध्मारमभा ङ्झनङ्ञज ङ्ञशऺक व्मफथथाऩन अनङ्टदान 
कामाङ्जवङ्झध -२०७७ 

२०७७।०३।२५  

३२ ङ्जवद्यारम सभामोजन तथा एकीकयण कामाक्रभ कामाान्वमन 
कामाङ्जवङ्झध २०७७ 

२०७७।०३।२५  

३३ भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरको बङू्झभ ऐन २०७७ २०७७।०३।२५  

३४ आङ्झथाक ऐन २०७७ २०७७।०३।२५  

३५ कन्टेजेङ्ञन्स खचा सम्वङ्ञन्ध कामाङ्जवङ्झध २०७७ २०७७।०३।२५  

३६ ङ्झफङ्झनमोजन ऐन २०७७ २०७७।०३।२५  

३७ सङ्टशासन ङ्झनङ्झत २०७७ २०७७।११।१८  

३८ रैंङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशकयण ङ्झनङ्झत 
२०७७ 

२०७७।११।१८  

३९ सॊथथा दताा सम्वङ्ञन्ध ऐन २०७७ २०७७।११।१८  

४० व्मफसाम दताा २०७७ २०७७।११।१८  

४१ थथाङ्झनम तह रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवाकयण कोष (सञ्चारन) २०७७।११।१८  
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कामाङ्जवङ्झध २०७७ 
४२ सहकायी ङ्झनमभावङ्झर , २०७७ २०७७।११।१८  

४३ सॊथथा दताा ङ्झनमभावङ्झर, २०७७ २०७७।११।१८  

११. आम्दाङ्झन खचा  तथा आङ्झथाक कायोफाय सम्वङ्ञन्ध अध्मावङ्झधक ङ्जववयण  

ङ्झस.नॊ. आम्दाङ्झन ङ्ञशषाक  यकभ (हजायभा) 

१ सभाङ्झनकयण अनङ्टदान ८०७०० 

२ शसता अनङ्टदान ऩङ्टॉजीगत १८९३०० 

३ सभाङ्झनकयण अनङ्टदान ७००० 

४ ङ्जवषशे अनङ्टदान ऩङ्टॉजीगत २००० 

५ सभऩङ्टयक अनङ्टदान ऩङ्टॉजीगत १०००० 

६ याजथव फाॉडपाॉड २४०९ 

७ याजथव फाॉडपाॉड ६१५४६.६ 

८ आन्तङ्चयक  २२२० 

 

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र फजेट ३५५१७५ 

 

चैत भसान्त सम्भको आन्तङ्चयक आम जम्भा्- ११,९४४९१।-  

चैत भसान्त सम्भको ऩङ्टॉङ्ञजगत खचा् -   ४,५६,१७,३४३.८४    ऩङ्टॉङ्ञजगत खचा प्रङ्झतशत  ४०.०६% 

चैत भसान्त सम्भको चारङ्ट खचा् -  १३,४६,७५,३६७.०४   चारङ्ट खचा प्रङ्झतशत    ४७.२१% 

१२. सावाजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्वङ्ञन्ध ङ्झनवेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदएको ङ्झफषम 

मस आ.व. २०७७।०७८ भा भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाभा सूचना भाग सम्वङ्ञन्ध देहाम फभोङ्ञजभका सूचना 
भाग बई आएको भा ङ्झनवेदन फभोङ्ञजभका सूचना प्रदान गङ्चयएको छ । 

क्र.स. सूचना भाग गङ्चयएको ङ्झनवेदन सॊख्मा  सूचना प्रदान गङ्चयएको ङ्जववयण 

१ आ.व.२०७७।०७८ चैत भसान्त सम्भभा 
भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा दङ्टई 
वटा सूचना भाग गङ्चयएको ङ्झनवेदन ऩेश 
बएको छ । 

आ.व.२०७७।०७८ चैत भसान्त सम्भभा 
गाउॉ ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झतको फैठक य सॊथथा दताा 
प्रकृमा सम्वङ्ञन्ध ङ्जववयण भाग बएको दङ्टफै 
ङ्झनवेदनभा भाग बए फभोङ्ञजभको सूचना प्रदान 
गङ्चयएको छ ।    
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१३.सावाजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अङ्झतङ्चयि प्रशासन बए सो को ङ्जववयण  

भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩङ्टणा गङ्झतङ्जवङ्झध सूचनाहरु भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको वेव साइट 
www.molungmun.gov.np भा ङ्झनयन्तय रुऩभा प्रकाङ्ञशत बई यहेको साथै अन्म प्रकाशनहरु नयहेको 
साथै गाउॉऩाङ्झरका सम्वङ्ञन्ध केङ्जह सङ्टझाव गङ्टनासो बएभा भोरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरकाको इभेर ठेगाना 
info@molungmun.gov.np, molungrm@gmail.com भा भेर गना सङ्जकनेछ । 
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