जिल्ला जिकास सजिजिको कार्ाालर्
िाप्लेिुङ

(आ.ब. २०७३।०७४)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र जनर्िािली, २०५६ को
जनर्ि ३ बिोजिि प्रकाजिि जििरण
१) कार्ाालर्को स्िरूप र प्रकृजि
२०१९ सालमा जिल्लाहरुको जिभािन भई २०४८ सालमा जिल्ला जिकास सजमजिको व्यिस्था हुनु पिू व यो संस्था जिल्ला
पञ्चायिको रुपमा रहेको जथयो । २०४६ सालको रािजनजिक पररििवन पश्चाि र नेपाल अजिराज्यको संजििान, २०४७ लागु
भएपजि पञ्चायि शब्दको सट्टा जिल्ला जिकास सजमजिलार्व स्थानीय जनकायको रूपमा खडा गररयो र स्थानीय जनकायहरुलाई
सक्षम, सदृु ढ र जिकासको के न्द्रजिन्द्दु िनाउन प्रयत्न भए अनरुू प २०५५ सालमा स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन र जनयमािली,
२०५६ िारी गररयो । रािनैजिक, आजथवक, सामाजिक िािािरणमा आएको पररििवन सँगै जिल्लाको जिकास जनमावणामा जिल्ला
जिकास सजमजि के न्द्रभागमा रही जिके जन्द्रकरणको भािना अनरुु प स्थानीय जनकायलाई सक्षम ,सढु ृढ र सिल िनाउन स्थानीय
स्िायत्त ऐन, २०५५ र जनयमािली, २०५६ को व्यिस्था पजि अझ िढी अजिकार सम्पन्द्न िथा जिम्मेिारी मल
ु क सस्ं थाको रुपमा
जिकजसि भएको ि । ऐनको व्यिस्था भए अनरुू प हालसम्म जिल्ला जिकास सजमजिले दईु प्रकारको जिम्मेिारीहरु िहन गदै
आएको ि । त्यसमा नेपाल सरकारद्वारा सजु म्पएका कायवक्रमहरु र आफ्नै जनणवयबाट गररने कायवक्रमहरु िथा सेिा प्रिाहलाई
सम्पन्द्न गदै जिकासको जनजम्ि महत्िपूणव जिम्मेिारी िोके को संस्थाको रुपमा रजह आएको ि । जिल्ला जिकास सजमजि िथा नेपाल
सरकारद्वारा प्राप्त कायवक्रम िथा जनदेशनहरुलाई सव्ु यिजस्थि रुपमा कायव सम्पादन गनवको जनजम्ि यस कायावलयिाट कामहरु
सम्पादन हुदै आएका िन् । साथै, यस कायावलयबाट सरकारी, गैरसरकारी र सामदु ाजयक संस्था िथा जिशेष कायवक्रमहरु समेि
संचालन हुदै आएका िन् ।

२) जिल्ला जिकास सजिजिको उद्देश्र्
लोकिाजन्द्िक मल्ू य मान्द्यिामा आिाररि स्थानीय स्िायत्त शासनको माध्यमद्वारा िनिाको िीिस्िरमा सिु ार ल्याउने । साथै,
नीजि जनयम िथा जिल्लाको समग्र जिकास जनमावणलार्व प्रभािकारी रूपमा िोड जदनु समेिका उद्देश्य रहेका िन् ।

३) कार्ाालर्को काि, किाव्र् र अजधकार
स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ र जनयमािली, २०५६ ले िोके बमोजिम यस कायावलयले सम्पादन गने मख्ू य मख्ू य
कायवहरू देहाँय बमोजिम रहेका िन् : कृ जष सम्बन्द्िी,
 ग्रामीण खानेपानी िथा बस्िी जिकास सम्बन्द्िी,
 िलजिद्यिु सम्बन्द्िी,
 जनमावण िथा यािायाि सम्बन्द्िी,
 भजू म सिु ार िथा भजू म व्यिस्था सम्बन्द्िी,
 मजहला जिकास िथा असहाय सम्बन्द्िी,
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 िन िथा िािािरण सम्बन्द्िी,
 जशक्षा िथा खेलकुद जिकास सम्बन्द्िी,
 श्रमको ज्याला सम्बन्द्िी,
 जसंचार्व र भ-ू क्षय िथा नदी जनयन्द्िण सम्बन्द्िी,
 सचू ना िथा सञ्चार सम्बन्द्िी,
 भाषा र सँस्कृ जि सम्बन्द्िी,
 घरे लु उद्योग सम्बन्द्िी,
 स्िास््य सेिा सम्बन्द्िी,
 पयवटन सम्बन्द्िी,
 जिजिि ।

४) र्स कार्ाालर्िा रहने किाचारी संख्र्ा र कार्ा जििरण
जिल्ला जिकास सजमजिको कायावलयमा रहने कमवचारी जििरण अनसु चू ी १ मा प्रजिष्ट गररएको ि ।

५) र्स कार्ाालर्बाट प्रदान गररने सेिाहरू
यस कायावलयबाट प्रदान गररने मख्ू य सेिाहरू अनसु चू ी २ मा उल्लेख गररएको ि ।

६) सेिा प्रदान गने िाखा र जिम्िेिार अजधकारी
प्रिासन िाखा
 जिजिसको जिजभन्द्न जिजनयम, जनदेजशका िथा कायवजिजि ििवमु ा सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको स्िीकृ ि संगठन स्िरुप िथा कायवजििरण लागु गराउने सम्िन्द्िी कायव ।
 पदपजु िव सजमजि र संगठन िथा प्रशासन सजमजिको काम कारिाहीमा सहयोग गनेकायव ।
 गाजिसको संचालनको गाजिस सजचिको पररचालन गने कायव ।
 जिजिसमा पनव आएका गनु ासो िथा जसकायि ब्यिस्थापन सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसका कमवचारीको दरिदं ी िथा जनयक्त
ु ीको अजभलेख राख्ने कायव ।
 गाजिस सजचिहरुको जनयक्त
ु ी, हाजिरी िथा जिदाको अजभलेख िथा सरुिा िथा कािको पि ियारी सम्िन्द्िी कायव ।
 कमवचारीहरुको जनयजु क्तपि, सरुिापि िथा अिकासपि ियारगरी सम्िजन्द्ििलाई बझु ाउने कायव ।
 कमवचारीहरुको दैजनक हाजिरी र हाजिरी रे कडव सम्बन्द्िी कायव ।
 कमवचारीहरुको कायवसम्पादन मल्ू यांकन गराउने िथा अजभलेख राख्ने सम्िन्द्िी कायव ।
 श्रेणी जिजहन कमवचारीहरुको पररचालन सम्िन्द्िी कायव ।
 गाजिसको काम कारिाहीमा प्रशासजनक सहयोग सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको मानि ससं ािन जिकासकोलाजग आिश्यकिा पजहचान गरी योिना िथा कायवक्रम ििवमु ा र कायावन्द्ियन
सम्िन्द्िी कायव ।
 गाजिसहरुको क्षमिा अजभबृजि िथा कायव प्रणालीमा सिु ार सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसले संचालन गने जिजभन्द्न िाजलम, गोष्ठी संचालन सम्बन्द्िी कायव ।
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 अन्द्िरशाखा समन्द्िय सम्िन्द्िी कायव ।
 घ िगवको ठे क्का र्िािि िथा नजिकरण सम्िन्द्िी कायव ।
 कायावलय व्यिस्थापन (सरु क्षा, सरसफाई, पिाचार, कायवप्रकृ या जनिावरण आदी) सम्िन्द्िी कायव ।
 अन्द्य शाखा िथा उपशाखालाई निोजकएका आकजस्मक कायव संचालन सम्िन्द्िी कायव ।
 गाजिस सजचिहरुको बैठक िथा कमवचारी बैठक संचालन सम्िन्द्िी कायव ।
 नेपाल सरकारले गाजिस सजचिले गनेगरी िोजक पठाएका कायवहरुको कायान्द्ियन गराउने कायव ।
 गाजिसहरुिाट भएका जनणवयहरुको संकलन, अध्ययन र जनदेशन सम्िन्द्िी कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
खररदार श्री सजचन रे ग्मी

जिन्सी िाखा
 जिल्ला जिकास सजमजिको खररद कायव योिना ियार गने ।
 जिन्द्सी सामान िथा सम्पजत्त खररद, अजभलेख िथा संरक्षण सम्बन्द्िी कायव ।
 माग भर्आएको जिन्द्सी सामान उपलब्ि गराउने सम्बन्द्िी कायव ।
 जिन्द्सी मौज्दािको िाजषवक जििरण ियार गने कायव ।
 जिजिसको लाजग आिश्यक घरिग्गा िथा सिारी सािन भाडामा जलने कायव ।
 जिन्द्सी जनरीक्षण गराउने कायव ।
 जिजिसको भौजिक सामग्री िथा अचल सम्पजत्तको ममवि सम्भार िथा सरु क्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको जललाम गनवपु ने सामानहरु जललाम जिक्री सम्िन्द्िी कायव ।
 हराईपराई, सडीगली गएका काम नलाग्ने सामानहरुको जमन्द्हा गराउने कायव ।
 सिारी सािन र जिजिसका सम्पजत्तहरुको दिाव, नजिकरण र कर िथा शल्ु क चक्त
ु ा सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको स्िाजमत्िमा रहेको चल, अचल सम्पजत्तको मल्ू य सजहिको अजभलेख अद्यािजिक राख्ने कायव ।
 िपाई सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसमा रहेका परु ाना कागिाि िल्ू याउने र िल्ु याउन सहयोग गने कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
नायब सब्ु बा श्री कृ ष्ण प्रसाद सिु दे ी

दिाा चलानी इकाई
 जनिेदन, जचठ्ठीपि कागिािहरुको दिाव िथा चलानी सम्िन्द्िी कायव ।
 सम्िजन्द्िि कायावलय, व्यजक्त र शाखालाई पि बझु ाउने कायव ।
 अन्द्य कायावलयिाट आएका सूचना टाँसगरी सम्िजन्द्ििलाई िानकारी पठाउने कायव ।
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जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
खररदार श्री जसिा गरू
ु ङ

र्ोिना िथा अनगु िन िाखा
 आिजिक जिल्ला जिकास योिना िथा बाजषवक जिल्ला जिकास योिना ििमवु ा सम्िजन्द्ि कायव ।
 जनक्षेजपि कायवहरु (कृ जष र पश)ु र जिषयगि कायावलयहरु (िन, भू संरक्षण, सहकारी, घरे लु उद्योग आजद) को योिना
ििमवु ा िथा कायावन्द्ियनमा जिजिसको िफव िाट सहयोग गने कायव ।
 सािविजनक नीजि साझेदारी प्रििवन सम्िन्द्िी कायव ।
 िन िथा िािािरण संरक्षण, घरे लु िथा साना उद्योग जिकास, ग्राजमण कृ जष प्रजिजिको प्रििवन, जिल्लामा सहकारी
िथा सहकारीिाको िथा प्रििवन, कृ षी सामग्री िथा कृ जष उपिको बिार ब्यिस्थापन सम्िन्द्िी कायव ।
 अन्द्िराजष्िय िथा िाह्य दािृ जनकायहरुसगं सम्पकव िथा समन्द्िय सम्िन्द्िी कायव ।
 नगरपाजलका र गाँउ जिकास सजमजिको योिना ििमवु ामा सहयोग गने कायव ।
 कृ जष, िन िथा िािािरण सजमजिको काम कारिाहीमा सहयोग गने कायव ।
 आिजिक योिनाको मध्यािजिको सजमक्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसका आयोिना िथा कायवक्रमहरुको प्रजििेदन ियारी गनव लगाई सम्िजन्द्िि जनकायमा पठाउने कायव ।
 जिजिसलाई हस्िान्द्िरण भै आएका योिनाहरुको अजभलेख राख्ने िथा संचालनको व्यिस्था जमलाउने कायव ।

र्ोिना उपिाखा
 आिजिक िथा बाजषवक जिल्ला जिकास योिना ििवमु ाकोलाजग कागिाि संकलन सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिस िथा नेपाल सरकारिाट स्िीकृ ि योिना िथा कायवक्रमहरुको जििरण राख्ने कायव ।
 स्िीकृ ि िाजषवक योिना कायावन्द्ियन सम्िन्द्िी प्रशासजनक कायव ।
 र्लाकास्िररय सहभाजगिामल
ू क योिना ििमवु ा गोष्ठी आयोिना सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसिाट संचालन हुने योिनाहरूको कायावन्द्ियन प्रकृ या (बोलपि, कोटेशन, उपभोक्ता, अमानि िा सोझै) िनोट
सम्बन्द्िी प्रारजम्भक कायव ।
 जिल्ला जिकास सजमजििाट संचाजलि हुने योिना िथा कायवक्रमहरु संझौिा, जकस्िा िथा रजनङ जिल जनकासा िथा
फरफारक सम्िन्द्िी प्रारजम्भक कायव ।
 गाजिसहरुलाई अनदु ान जनकासा सम्िन्द्िी प्रारजम्भक कायव ।
 बाजषवक योिना िथा कायवक्रमको प्रगजि जििरण ियारी िथा सम्िजन्द्िि जनकायमा पठाउने कायव ।
 परफरमेन्द्स िण्डको अजभलेख, म्याद थप र िरौटी िम्मा, अजभलेख र जफिाव सम्बन्द्िी प्रारजम्भक कायव ।

अनुगिन िथा िूल्र्ांकन उपिाखा
 जिजिसको योिनाहरुको प्रगजि प्रजििेदनको सजमक्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 जनक्षेपीि कायावलयहरुको जनकासा सम्िन्द्िमा प्रारजम्भक कायव ।
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 जिल्ला जस्थि जिषयगि जनकायहरुको कायवक्रम िथा प्रगजि जििरण सक
ं लन िथा प्रसोिन गरी सजमक्षाकोलाजग
उपलब्ि गराउने कायव ।
 जिल्ला जिकास योिनाहरुको िाँचपास सम्िन्द्िी प्रशासजनक कायव ।
 गाँउ जिकास सजमजिहरुको स्थलगि अनगु मन गरी प्रजििेदन पेश गने कायव ।
 जिषयगि जनकाय, गाजिस र नगरपाजलका िथा अन्द्य जनकायहरुिाट संचाजलि योिना िथा कायवक्रमहरुको प्रगजि
जििरण सक
ं लनगरी अजभलेखका लाजग सचू ना के न्द्रमा पठाउने कायव ।
 आयोिना सपु ररिेक्षण िथा अनगु मन सजमजि िथा उपसजमजिको प्रशासजनक कायव ।
 जिल्ला जिकास योिनाको अिव िाजषवक िथा िाजषवक सजमक्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसमा संचाजलि जिजभन्द्न कायवक्रम िथा पररयोिनाहरुिाट संचाजलि कायवक्रमको अनुगमन सम्िन्द्िी कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी




स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
कायवक्रम अजिकृ ि श्री दगु ाव प्रसाद श्रेष्ठ
खररदार श्री िल
ु सा जनरौला

आजथाक प्रिासन िाखा
 जिजिसको आजथवक प्रशासन सम्िन्द्िी नीजि ििमवु ा बाजषवक बिेट ियारी सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको आय स्रोिको नीजि जनमावण, रािश्व दररे ट जनिावरण िथा आय अनमु ान सम्िन्द्िी कायव ।
 आयका नयाँ क्षेि स्रोिहरुको पजहचान सम्िन्द्िी कायव ।
 रािश्व िाँडफाँड, के न्द्र सरकारिाट प्राप्त हुने ससिव िथा जनसिव अनदु ानको जनकासा जलने कायव ।
 जिजिसको बैंक खािा सचं ालनको ब्यिस्था जमलाउने कायव ।
 आय, ब्यय िथा िरौटीको जहसाि जकिाि राख्ने कायव ।
 जिजिसको आय ब्यय जििरण िथा खचवको फाँटिारी ियार गरी सम्िजन्द्िि जनकायमा पठाउने कायव ।
 जिजिसको आयब्यय जििरणको आलेप र मलेप गराउने कायव ।
 आजथवक कारोिारमा स्थानीय जिकास अजिकारी, पदाजिकारी िथा अन्द्य शाखालाई राय उपलब्ि गराउने कायव ।
 जिषयगि शाखाकोलाजग जिजिसिाट कायवक्रम हेने सम्िजन्द्िि डेक्सको जसफाररशमा जनकासा जदने कायव ।
 गाजिसहरुलाई रािश्व िाँडफाँड िथा अनदु ान उपलब्ि गराउने कायव ।
 रािश्व असल
ु ीको अनुगमन िथा सजमक्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 खचवको जिल भरपाई प्रमाजणि सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसको आय ब्ययको अिस्थाको अनगु मन सम्िन्द्िी कायव ।

लेखा उपिाखा
 जिजिसको ििेट, स्िीकृ ि योिना िथा कायवक्रम र जनणवय अनुसार भक्त
ु ानीको लाजग कागिाि ियार गने िथा
अजभलेख राख्ने सम्िन्द्िी कायव ।
 पेश्की िथा िेरुिक
ु ो अजभलेख राख्ने कायव ।
 असल
ु गनव िाँकी पेश्की िथा िेरुिहु रु असल
ु र फछ्र्यौट सम्िन्द्िी कायव ।
 गाजिस िथा अन्द्य जनकायको खािा सच
ं ालन जसफाररश िथा सहयोग सम्िन्द्िी कायव ।
5

 भक्त
ु ानी िथा जनकासा उपलब्ि गराउने कायव ।

रािश्व उपिाखा
 रािश्व सक
ं लन नीजि जनमावण सम्िन्द्िी कायव ।
 रािश्वको ि्यांक संकलन, जिश्लेषण िथा रािश्व प्रक्षेपण सम्िन्द्िी कायव ।
 आन्द्िररक स्रोि अजभबृजिकालाजग गाजिस र अन्द्य संघसंस्था िीच साझेदारी प्रििवन सम्िन्द्िी कायव ।
 पररषदले गरे का कर िथा शल्ु क सम्िन्द्िी जनणवयहरु प्रचार प्रसार र सािविजनक गने कायव ।
 कर, सेिा शल्ु क, दस्िरु आजदको आय ठे क्का पट्टा सम्िन्द्िी प्रारजम्भक कायव ।
 जिजिसका सबै प्रकारका रािश्व असल
ु ी, अजभलेखन िथा बैंक दाजखला सम्िन्द्िी कायव ।
 बक्यौिा रािश्वको अजभलेख र असल
ु ी सम्िन्द्िी कायव ।
 मालपोिको लगि जलने र गाजिसहरुलाई उपलब्ि गराउने कायव ।
 रािश्व सक
ं लन के न्द्रको जनिावरण, भौजिक व्यिस्था िथा सरु क्षा सम्िन्द्िी कायव ।
 नगदी रजसद जनयन्द्िण सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसका सािनहरु, भिन आजद भाडामा जदने सम्िन्द्िी कायव ।
 जिल्ला रािश्व परामशव सजमजिको काम कारिाहीमा सहयोग गने कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी





स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
लेखा अजिकृ ि श्री िीथवराि पोखरे ल
लेखापाल श्री बल बहादरु रार्व
सह लेखापाल श्री कमला गौिम

सच
ू ना ब्र्िस्थापन िाखा
 जिल्लाको आिजिक योिना ििमवु ाकोलाजग सचू ना संकलन िथा जिश्ले षण सम्िन्द्िी कायव ।
 ि्याकं, सचू ना र िानकारीहरुको जिश्ले षण िथा प्रकाशन सम्िन्द्िी कायव ।
 जिजिसमा सचू ना प्रजिजिको प्रयोग सम्िन्द्िी योिना ििमवु ा िथा जिकास सम्िन्द्िी कायव ।
 जिल्लाको िस्िजु स्थजि (प्रोफाईल), आिजिक िथा बाजषवक योिना, जिजनयम, जनदेजशका िथा बल
ु ेजटन प्रकाशन
सम्बन्द्िी कायव ।
 जिल्लाको श्रोि नक्सा ियारी िथा अद्यािजिक गने कायव ।
 समाचार िथा सचू नाहरु पि पजिका, रे जडयो िथा अन्द्य संचारका माध्यमहरुलाई उपलब्ि गराउने कायव ।
 समदु ाय स्िरको सचू ना संकलन िथा प्रसोिन सम्िन्द्िी कायव ।
 जिल्लाका जिजभन्द्न कायावलयहरु र जिजिसका शाखाहरु िीच सचू ना सिं ाल स्थापना गने ।
 कायावलयको र्न्द्टरनेट र बेभसाईट सच
ं ालन सम्िन्द्िी कायव ।
 सचू ना िथा ि्याक
ं हरु जिक्री जििरणकोलाजग नीजि ििमवु ा िथा जिक्री जििरण सम्िन्द्िी कायव ।
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सच
ू ना िथा अजिलेख के न्र
 ऐन, जनयम िथा पररपिहरु सक
ं लन गरी राख्ने कायव ।
 सचू ना मल
ू क सामग्रीहरुको जििरण सम्िन्द्िी कायव ।
 गाजिस िथा अन्द्य जनकायहरुिाट संचाजलि योिना िथा कायवक्रमहरुको अजभलेख राख्ने कायव ।
 स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २१२ ले जनजदवष्ट गरे का अजभलेखहरु सचू ना के न्द्रमा व्यिजस्थि रुपले
राख्ने कायव ।
 पस्ु िक िथा पिपजिकाहरुको ग्राहक िन्द्ने, नजिकरण गने, संकलन िथा अध्ययनको व्यिस्था जमलाउने कायव ।

गैसस सिन्िर् उपिाखा
 गैससहरूको ि्याक
ं सक
ं लन, अद्यािजिक र प्रोफार्ल ियारी सम्िन्द्िी कायव ।
 गैसस िथा संस्था दिाव िथा नजिकरण जसफाररश सम्िन्द्िी कायव ।
 संस्था आिििा दिाव िथा नजिकरण सम्िन्द्िी कायव ।
 गैसस समन्द्िय बैठक संचालन सम्िन्द्िी कायव ।
 जिल्ला जस्थि स्थानीय गैसस िथा अन्द्िराजष्िय गैससहरुको योिना िथा प्रगजि जििरण संकलन सम्िन्द्िी कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
सह लेखापाल श्री शम्भु श्रेष्ठ

पजं िकरण िथा सािाजिक सरु क्षा िाखा
 घटना दिाव फारामहरु जििरण िथा प्रगजि जििरण संकलन सम्िन्द्िी कायव ।
 व्यजक्तगि घटना दिावकोलाजग गाउँ जिकास सजमजिलाई सहयोग जदने कायव ।
 पंजिकरण सम्िन्द्िी प्रचार प्रसार सम्िन्द्िी कायव ।
 नाम, थर र उमेर संसोिन गने र सम्िजन्द्िि जनकायमा जसफररश सम्िन्द्िी कायव ।
 माजसक िथा िाजषवक प्रगजि जििरण ियार गरी सम्िन्द्िीि जनकायमा पठाउने कायव ।
 घटना दिाव सम्िन्द्िी रािश्व दाजखला िथा प्रजििेदन सम्िन्द्िी कायव ।
 सामाजिक सरु क्षा भत्ता जििरणकोलाजग व्यिस्थापन सम्िन्द्िी कायव ।
 सामाजिक सरु क्षा भत्ता पाउनेको नामािली अद्यािजिक गने कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
खररदार श्री गोजिन्द्द सनु िु ार

िनसम्पका िथा सोधपुछ इकाई
 आगन्द्िक
ु लाई कायावलय सम्बन्द्िमा सामान्द्य िानकारी जदने कायव ।
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आन्िररक लेखापरीक्षण िाखा
 आजथवक कारोिारमा कायावलय प्रमख
ु िथा जिजभन्द्न शाखा, उपशाखाहरुलाई आिश्यक रायजदने कायव ।
 जि.जि.स.को माजसक रुपमा आयब्ययको श्रेस्िाको आन्द्िररक लेखा परीक्षण िथा प्रजििेदन ियारी सम्िन्द्िी कायव ।
 पिू व आन्द्िररक लेखा परीक्षण सम्िन्द्िी कायव ।
 गा.जि.स.हरुको आ.ले.प. सम्िन्द्िी कायव ।
 जनक्षेजपि कायवक्रमहरुको आलेप गरी प्रजििेदन जदने कायव ।
 लेखा सजमजिको सजचिालयको कायव ।
 गाजिसको अजन्द्िम लेखा परीक्षक िनोट सम्िजन्द्ि कायव ।
 अजन्द्िम लेखा परीक्षक समक्ष आफ्नो िारणा सजहिको प्रजििेदन पेश गने कायव ।
जिम्िेिार अजधकारी




स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
आ.ले.प. अजिकृ ि श्री भपू ाल कुमार सेन्द्दाङ
सह लेखापाल श्री शम्भु श्रेष्ठ

स्थानीर् जिकास कोष
 ऋणपँिू ी खािाबाट सहकारीमा ऋण प्रिाह ।
 समहू नजिकरण ।
 समहू दिाव ।
 क्षमिा अजभिृजि कायवक्रम संचालन ।
 साना पिू ाविार कायवक्रम संचालन ।
जिम्िेिार अजधकारी



स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
सह लेखापाल श्री भोलानाथ जसग्दल
े

िािािरण उिाा िथा िलिार्ु पररििान िाखा
 िािािरण मैिी स्थानीय शासनको प्रारूप, २०७० कायावन्द्ियन िथा सहिीकरणको लाजग शाखाले िािािरण मैिी
शासन जिल्ला समन्द्िय सजमजिको सजचिालयको रूपमा काम गने ।
 नजिकरणीय उिाव कायवक्रम अन्द्िगवि लघु िलजिद्यिु कायवक्रमको लाजग समदु ायमा आिाररि माग सक
ं लन ।
 लघु िलजिद्यिु कायवक्रम कायावन्द्ियनको लाजग सभे जस्टमेट, अनदु ान जनकासा िथा आयोिना सम्पन्द्न गराउने ।
 िायोमास कायवक्रम अन्द्िगवि सिु ाररएको चल्ु हो जनमावणका लाजग सहजिकरण िथा अजभमख
ु ीकरण कायवक्रम संचालन
गने ।
 सस्ं थागि सोलार िडानको लाजग जसफाररस िथा अनगु मन गने ।
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 नजिकरणीय उिावमा आिाररि लघु उद्योग स्थापनाको लाजग अनदु ान स्िीकृ िी गने, जनकासा माग गने र सम्बजन्द्िि
उद्यमीहरुलार्व अनदु ान जनकासा गने ।
 अन्द्य नजिकरणीय उिाव कायवक्रम सम्बजन्द्ि आयोिनाहरूको अनगु मन गने र प्रजििेदन ियार गने ।
 िलस्रोि संस्था दिाव ।
 खानेपानी महु ान दिाव ।
 िलस्रोि संस्था दिाव नजिकरण ।
जिम्िेिार अजधकारी




स्थानीय जिकास अजिकारी श्री नरहरी भण्डारी
िािािरण उिाव िथा िलिायु पररििवन अजिकृ ि श्री जनमवल श्रेष्ठ
प्रशासन िथा जित्तीय सहायक श्री उज्िल श्रेष्ठ

७) सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्िुर र अिजध
यस कायावलयबाट सेिा प्राप्त गनव लाग्ने दस्िरु र अिजि अनसु ूची २ मा उल्लेख गररएको ि ।

८) जनणार् गने प्रजिर्ा र अजधकारी
 स्थानीय जिकास अजिकारी माफव ि योिना अनगु मन िथा प्रशासकीय अजिकृ िलार्व अजिकार प्रत्यायोिन भए
बमोजिमका कायवहरू िथा जनणवयहरू योिना अनगु मन िथा प्रशासकीय अजिकृ िबाट गने ।
 जिजभन्द्न शाखा िथा योिना अनगु मन िथा प्रशासकीय अजिकृ िबाट पेश भएको जिषयहरू एिं नीजि, कायवक्रम, बिेट
िथा जनणवयहरू स्थानीय जिकास अजिकारीले गने ।
 जिजभन्द्न जिषयगि कायावलय, गैह्र सरकारी कायावलयबाट प्रेजषि जिषयहरूमा िोजकएको प्रकृ या बमोजिम स्थानीय
जिकास अजिकारीले जनणवय गने ।

९) जनणार् उपर उिुरी सुन्ने अजधकारी
 कायावलयबाट प्रदान गररने सेिा िथा कामहरूको सन्द्दभवमा गररने हरे क जनणवयमा सेिाग्राहीहरूले उिरु गरे मा योिना
अनगु मन िथा प्रशासकीय अजिकृ िले सन्द्ु ने र अजिकृ िबाट भएको जनणवयमा स्थानीय जिकास अजिकारीले उिरु ी
सन्द्ु ने ।
 सचू नाको हक सम्बन्द्िी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम सूचना अजिकारीले सचू ना उपलब्ि नगराएमा दफा ९
बमोजिम स्थानीय जिकास अजिकारी समक्ष उिरु ी जदने र स्थानीय जिकास अजिकारीले उिरु ी सन्द्ु ने ।

१०) सम्पादन गरे को कािको जििरण
यस कायावलबाट सम्पादन गरे को भौजिक कामको जििरण जनम्नानसु ार रहेको ि ।
 सडक जनमावण नयाँ ट्याक
 सडक स्िरोन्द्निी/ममवि

८३.४१ जक.जम
७५.३३ जक.जम
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खानेपानी पाईप लाईन जबस्िार
RT ट्याङ्की जनमावण
BPT ट्याङ्की जनमावण
जसँचाई कुलो
भिन जनमावण िथा ममवि
झो.प.ु जनमावण
झो.पु ममवि
जिद्यिु पोल खररद

९.४६ जक.जम
२ िटा
६ िटा
३६७ जम
१३ िटा
१५ जनमाणावजिन १३ सम्पन्द्न
७ िटा
५७५ िटा

११) सूचना अजधकारी र प्रिुखको नाि र पद
क) सूचना अजधकारीको नाि :- भपू ाल कुमार सेन्द्दाङ

पद :- आ.ले.प. अजिकृ ि

ख) प्रिुखको नाि :-

पद :- स्थानीय जिकास अजिकारी

नरहरर भण्डारी

१२) ऐन, जनर्ि, जिजनर्ि, जनदेजिकाको सच
ू ी
 स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ र जनयमािली, २०५६
 स्थानीय जनकाय आजथवक प्रशासन जनयमािली, २०६४
 आयकर ऐन, २०५८
 कमवचारी कल्याण कोष संचालन जनदेजशका,२०६५
 कमवचारी िचि िृद्दीकोष अिकाश कोष संचालन कायवजििी, २०५९
 जि.जि.स.िाप्लेिङु ् गको गैह्रसरकारी सस्ं था पररचालन कायवजिजि, २०६९
 जनिावचन क्षेि जिकास कायवक्रम सञ्चालन कायवजिजि, २०६४
 सामाजिक पररचालन कायवजिजि, २०७१
 स्थानीय जनकाय सावििव जनक सुनिु ाई कायवजिजि, २०६७
 स्थानीय जनकाय स्रोि पररचालन िथा व्यबस्थापन कायवजिजि, २०६९
 जि.जि.स.को आन्द्िररक रािश्व प्रक्षेपण सम्बन्द्िी जदग्दशवन, २०६१
 जि.जि.स. िाप्लेिङु ् गको कमवचारी प्रशासन सम्िन्द्िी जिजनयम,२०६५
 स्थानीय जिकास कोष जनयमािली-२०५६
 प्रकोप व्यिस्थापन जिशेष कोष सचं ालन जनदेजशका,२०६८
 मजहला िथा बाल जिकास जिशेष कोष सच
ं ालन जनदेजशका, २०६८
 िािािरणीय व्यिस्थापन जिशेष कोष संचालन जनदेजशका, २०६८
 जिल्ला बालमैिी स्थानीय शासन नीजि, २०७०
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 आिजिक जिल्ला जिकास योिना ििमवु ा कायवयोिना,२०७०
 स्थानीय जनकाय सञ्चालन सम्बन्द्िी जनदेशन, २०६८
 िन्द्म, मृत्यु िथा अन्द्य व्यजक्तगि घटना दिाव गने ऐन, २०३३ र जनयमािली, २०३४
 सािविजनक खररद ऐन, २०६३ र जनयमािली, २०६४
 भ्रमण खचव जनयमािली, २०६४

१३) आम्दानी, खचा िथा आजथाक कारोिार सम्बन्धी अद्यािजधक जििरण
क) चालु िफा
ि. स.ं ब.उ.िी.न.ं
1
2

3658013
आन्द्िररक श्रोि

आर्ोिना/कार्ािि
जि.जि.स. अनदु ान
जि.जि.स. कोष चालु

जिजनर्ोिन रु.

जनकासा रु.

खचा रु.

बिेट बांकी

78083159.00

53908722.00

53898468.00

10254.00

2280500.00

2280500.00

949330.00

1331170.00

340044342.00

271661741.00

271661741.00

0.00

3658013

गा.जि.स. अनदु ान

4

3658043

ग्राजमण खानेपानी िथा
सरसफाई कायवक्रम

4478515.00

1580378.00

1580378.00

0.00

5

3658093

झोलुङ्गे पल
ु क्षेिगि कायवक्रम

40152276.00

10986724.00

9906315.00

1080409.00

6

3658193

स्थानीय शासन िथा
सामदु ाजयक जिकास कायवक्रम

27075623.00

16908879.00

13027708.00

3881171.00

7

3658503

जनिावचन क्षेि जिकास कायवक्रम

80000000.00

79389035.00

79389030.00

5.00

3651063

उपेजक्षि, उजत्पजडि र दजलि
िगव उत्थान कायवक्रम

275000.00

275000.00

275000.00

0.00

9

3651043

स्थानीय जनकाय जित्तीय
आयोग

632887.00

360250.00

360250.00

0.00

10

3658453

गररिसँग जिश्वेश्वर कायवक्रम

1990000.00

1987750.00

1886945.00

100805.00

11

3081093

जिद्यिु रोयल्टी व्यस्थापन िथा
जििरण

442000.00

0.00

0.00

0.00

12

3251133

सँस्कृ जि प्रिर्िन कायवक्रम

1900000.00

1825617.00

1825617.00

0.00

13

-

सजं घय शासन प्रणाली
व्यिस्थापन कायवक्रम

950000.00

938777.00

938777.00

0.00

3

8

11

ख) पूूँिीगि िफा
ि. स.ं ब.उ.िी.नं.
1

2

3

4
5

आन्द्िररक श्रोि

आर्ोिना/कार्ािि
जि.जि.स. कोष पँिू ीगि कर
दस्िरु आय

आन्द्िररक श्रोि

जि.जि.स. कोष पँिू ीगि रािश्व
िाँडफाड

3658084

स्थानीय यािायाि पिू ाविार
क्षेिगि कायवक्रम

10
11

खचा रु.

बिेट बांकी

5157280.00

2357451.00

2799829.00

15319587.00

9856138.00

4946246.00

4909892.00

30700000.00

28526308.00

28073957.00

452351.00

3658044

ग्राजमण खानेपानी िथा
सरसफाई कायवक्रम

6500000.00

6175000.00

6175000.00

0.00

3658094

झोलङु ् गे पल
ु क्षेिगि कायवक्रम

8500000.00

6485288.00

6485288.00

0.00

3658374

साना जसंचाई, नजद जनयन्द्िण र
अन्द्य पिू ाविार जिकास
कायवक्रम

39892307.00

28211140.00

28211140.00

0.00

3658314

स्थानीय स्िरका सडकपल
ु
िथा सामदु ाजयक पहुचँ सिु ार
पररयोिना

10000000.00

7220248.00

7220248.00

0.00

3651014

बौि दशवन िथा गम्ु बा जिकास
सजमजि

900000.00

886000.00

886000.00

0.00

3658514

आजथवक के न्द्र िथा दईु जिल्ला
िोड्ने सडक

13000000.00

12245000.00

12245000.00

0.00

सडक बोडव कायवक्रम

12035250.00

6379269.00

5293031.00

1086238.00

800000.00

744000.00

744000.00

0.00

7

9

जनकासा रु.

7974780.00

6

8

जिजनर्ोिन रु.

3371653

3551064

पयवटन पिू ाविार जिकास
आयोिना

१४) र्स कार्ाालर्को िेिसाइट र इिेल ठे गाना
Website :- http://www.ddctaplejung.gov.np
Email :- info@ddctaplejung.gov.np
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अनुसूची १
र्स कार्ाालर्िा कार्ारि किाचारीहरूको जििरण
सि.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

नाम

नरहरी भण्डारी
जिथवराि पोखरे ल
दगु ाव प्र. श्रेष्ठ
भपू ाल कुमार सेन्द्दाङ्ग
बल बहादरु रार्व
नजसरुजदन राईन
यज्ञेश्वर बख्रेल
अख्िर हुसैन
श्रीध्िि िेम्बे
गोजिन्द्द कुमार सनु िु ार
जसिा गरू
ु ङ
कृ ष्ण प्रसाद सिु ेदी
कमला गौिम
भोलानाथ जसग्दल
े
सजचन रे ग्मी
िल
ु सा जनरौला
शम्भु श्रेष्ठ
मानिहादरु जलम्बू
जिलाहाङ जलम्बू
के िलीराम भट्टराई
मानिहादरु पालङु िा
पदम जगरी
पणू िव हादरु सनु िु ार
जभमिहादरु मगर
के .के . हाङ जलम्बु

पद

टे सिफोन

स्थानीय जिकास अजिकारी 9852633222
लेखा अजिकृ ि
9852660573
कायवक्रम अजिकृ ि
9842660128
9742607140
आलेप अजिकृ ि
9852681993
लेखापाल
9842739081
सि–र्जन्द्िजनयर
9852681159
सि–र्जन्द्िजनयर
9852681184
सि–र्जन्द्िजनयर
9842660326
सि–र्जन्द्िजनयर
9842660922
खररदार
9844633864
खररदार
9852681497
नायब सब्ु बा
9842728128
सह–लेखापाल
9842660234
सह–लेखापाल
9843152857
खररदार
9742627559
खररदार
9841194157
सह–लेखापाल
कायावलय सहयोगी
9842660451
कायावलय सहयोगी
9742658121
कायावलय सहयोगी
9842642555
कायावलय सहयोगी
9842742665
कायावलय सहयोगी
9862604839
कायावलय सहयोगी
9842642449
कायावलय सहयोगी
9862623523
सिारी चालक

इमेि
sharmanarahari@hootmail.com
pokhareltirtha@gmail.com
durgaddctpj@gmail.com
bhupalsendang@gmail.com
br52tpj@gmail.com
narsudindtotpj@gmail.com
yageshwordtotpj@gmail.com
aktardtotpj@gmail.com
shreedhojdtotpj@gmail.com
krishnaddctpj@gmail.com
kamaladdctpj@gmail.com
bholanathddctpj@gmail.com
sachinddctpj@gmail.com
tulasaddctpj@gmail.com
shambhuddctpj@gmail.com
-
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अनुसूची २
नागररक िडापत्र
सेिा प्राप्त गना
जस.न.ं

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

सिर्

१०००।–

सोही
जदन

५ लाखसम्म कारोबार
भएको रू १०००।–
५ लाखमाजथ र २५
लाख सम्मको रू
१२००।–
२५ लाखमाजथ १
करोडसम्म रू १५००।–
१ करोड भन्द्दामाजथ
बाजषवक कारोबार भएको
रू २०००।–

सोही
जदन

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

प्रशासन शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

प्रशासन शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

प्रशासन शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जसफाररि

१
१. संस्थाको जििान एक प्रजि

क.

संस्था दिाव जसफाररश

२. संस्थाको जनणवय प्रजिजलजप
३. कायवकारी सजमजि पदाजिकारीहरूको नागररकिाको
प्रजिजलजप
४. जनिेदन
५. गाजिस/नगरपाजलकाको जसफाररश
६. जनयमानसु ार शल्ु क बझु ाएको रजसद
१. सस्ं थाको सािारण सभाको जनणवय
२. आयकर चक्त
ु ा प्रमाण पि

ख.

संस्था नजिकरण जसफाररश
३. लेखापरीक्षण प्रजििेदन
४. जनयमानसु ार शल्ु क बझु ाएको रजसद

ग.

कोष प्रमाजणि जसफाररस

१. जनिेदन

जनिःशल्ु क

सोही
जदन
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.
घ.
१
२

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

प्रशासन शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

अन्र् जसफाररि
सस्ं थागि जसफाररश
व्याजक्तगि जसफाररश

जसफाररशको व्यहोरा खोजलएको जनिेदन
जसफाररशको व्यहोरा खोजलएको जनिेदन

१०००।–
३००।–

३

गैसस जसफाररश

जसफाररशको व्यहोरा खोजलएको जनिेदन

१०००।–

४

उपभोक्ता सजमजि जसफाररश

जसफाररशको व्यहोरा खोजलएको जनिेदन

५००।–

५

समहू जसफाररश

जसफाररशको व्यहोरा खोजलएको जनिेदन
१. जसफाररस िा प्रमाजणि गने पने कागिािमा
सहीिाप भएको हुनु पने

३००।–

ङ.

सिर्

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

जसफाररस िथा प्रमाजणि
कागिािमा िाप लगाउने

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

िरू
ु न्द्ि

दिाव चलानी
प्रशासन शाखा

३५
जदनजभि

प्रशासन शाखा /
िािािरण उिाव
िथा िलिाय
पररििवन शाखा

२. दिाव चलानी / प्रशासन शाखामा बझु ाउनु पने ।

२

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

दिाा
१. सजमजिको जििान जिन प्रिी

क.

िल उपभोक्ता सजमजि दिाव

२. महु ानको स्िीकृ जि पि (जनिी िग्गा भए)
३. कायवकारी सजमजिको पदाजिकारीको नागररकिा
प्रजिजलपी
४. िल उपभोक्ता सजमजि गठन भएको जनणवय
५. सािविजनक िग्गा भए सम्िजन्द्िि गाजिस र
सिवपजक्षय भेलाको
जसफाररश

२०००।–

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

६. योिनाको कायवक्षेिको जििरण गाजिस िडा, घरिरु ी
आजद
७. संस्था दिावको लाजग गाजिस / न.पा.को जसफाररश
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

सिर्

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

८. जनिेदन
९. िोजकएको दस्िरु जिरे को रजसद
ख.
४
५

६

जचठ्ठीपि, जनिेदन, प्रजििेदन १. कागिािमा कायावलय प्रमख
ु िा िोजकएको
उिरु ी आदी दिाव गने
व्यजक्तको िोक आदेश गरी दिाव शाखामा बझु ाउने ।
व्यजक्तगि घटना सम्िजन्द्ि
लगि अध्यािजिक गने
सामाजिक सरु क्षाको रकम
प्राप्त गने व्यजक्तहरुको
जििरण अध्यािजिक गने
सामाजिक सरु क्षाको रकम
जनकासा गने

गाजिसहरुबाट माजसक रुपमा घटना दिाव जििरण प्राप्त
गने
जनदेजशकाको प्रकृ या प¥ु याई गाजिसबाट प्राप्त
जििरणको आिारमा जििरण अध्यािजि गने
१. जनदेजशकाको प्रकृ या परु ा गरी सामाजिक सरु क्षाको
रकम प्राप्त गने व्यजक्तहरुको जििरण

जनिःशल्ु क

िरू
ु न्द्ि

दिाव चलानी

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

जनरन्द्िर

पंजञ्िकरण शाखा

"

पजञ्िकरण /
सामाजिक सरु क्षा /
लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

३
जदनजभि

पजञ्िकरण /
सामाजिक सरु क्षा /
लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

जिजिसले
गरे को
जनणवय
अनसु ार
िरू
ु न्द्ि

प्रशासन शाखा /
लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

योिना शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

२. गि जिगिको पेश्की फछ्र्यौट भएको हुनु पने
१. माग गरे को व्यिहोरा सजहिको जनिेदन

प्राकृ जिक प्रकोष सहायिा
प्रदान गनव

७

२. प्रहरी सिवजमन मचु ल्ु का
३. नेपाल रे डक्रस सोसाईटीको जसफाररश
४. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफाररस
१. जिजिसले पि पठाएपजि जनयमानसु ार उपभोक्ता
सजमजि गठन भएको जनणवयको िाँयाकपी

८

योिना सम्झौिा गने

२. उपभोक्ता सजमजिको सम्पणू व पदाजिकारीहरुको
नागररकिाको िाँयाकपी र जिनपस्ु िे जििरण
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

सिर्

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

योिना शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

योिना शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

३. प्राजिजिकको लगि र्जष्टमेट, नक्सा, जडिार्न
४. सम्झौिा गराई पाउँ भन्द्ने जनिेदन
५. सम्झौिा गने उपभोक्ता सजमजिको जनणवय
६. जनिावचन क्षेि जिकास कायावक्रमको लाजग माननीय
िा जनिको प्रजिजनजिको जसफाररश
७. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफररश

९

जकस्िा जनकासा

१. प्राजिजिकको कायव मल्ू याङ्कन प्रजििेदन
२. जिल भरपाईहरु (उपभोक्ता सजमजिबाट प्रमाजणि)
३. उपभोक्ता सजमजिले आम्दानी र खचव समेि उल्लेख
गरे को जनणवय
४. जकस्िा माग गरे को जनणवय र जनिेदन
५. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफररश
१. प्राजिजिकको कायव सम्पन्द्न प्रजििेदन
२. जिल भरपाईहरु र डोर हाजिरी (उपभोक्ता
सजमजिबाट प्रमाजणि)

१०

अजन्द्िम जकस्िा िथा
िाचँपास र फरफारक

३. आम उपभोक्ता भेलाले आम्दानी खचव खल्ु ने गरी
गरे को सािविजनक पररक्षण
४. उपभोक्ता सजमजिले कायव सम्पन्द्न भएको जनणवय र
आम्दानी खचव खल्ु ने गरी गरे को जनणवय
५. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफररश
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

सिर्

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

६. सपु रीिेक्षण िथा अनगु मन सजमजिको जसफाररश
७. सम्बन्द्िीि आयोिनको फोटोहरु

११

१२

१३

सािविजनक जनमावण कायव,
परामशव सेिाको ठे क्का
बन्द्दोबस्ि र भक्त
ू ानी

१.बोलपि / दरभाउ पिको सचू नामा उल्लेख भए
अनसु ारका कागिाि

२. भक्त
ू ानीको लाजग सम्झौिामा उल्लेख भएका शिव,
प्राजिजिकको मूल्याङ्कन र सम्िजन्द्िि जिल
भरपाईहरु िथा प्रजििेदन
१. जनिेदन सजहि िोजकए िमोजिमको िमानि पि
सञ्चालन (मोजिलार्िेशन)
२. (िैंक ग्यारे ण्टी)
पेश्की
३. प्राजिजिकको जसफाररश
िरौटी िम्मा गने

१४

िरौटी जफिाव जलने

१५

गाजिसलाई चौमाजसक
जनकासा

ने.बैं.जल िाप्लेिङु ् ग जस्थि ग–३/५१ मा रकम िम्मा
गरे को सक्कलै भौउचर
१. जनयम अनसु ार राजखएको िरौटी जफिाव जलन
जनिावररि समय परू ा भएको
२. आन्द्िररक रािश्व कायावलयमा आय जििरण पेश
गरी कर चक्त
ु ा गरे को प्रमाण
२. िरौटी जफिाव गरर पाउँ भन्द्ने जनिेदन
स्थानीय जनकाय स्रोि पररचालन िथा व्यिस्थापन
कायवजिजि, २०६९ को अनसु चू ी १८ िमोजिमको
चौमाजसक जनकासा माग पि र सो माग पिमा
उल्लेजखि कागिािहरु

बोलपि / दरभाउ
पि सचू नामा िोजकए
िमोजिम

२ जदन

योिना शाखा /
लेखा शाखा

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

योिना शाखा /
लेखा शाखा

िोजकए िमोजिमको

सोही
जदन

लेखा शाखा

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

योिना शाखा /
लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि
योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

१६

सेिाको जकसीि

गाजिसको आन्द्िररक
लेखापरीक्षण

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

१७

सिर्

जनिःशल्ु क

कागिाि
पेश
भएको ७
जदनजभि

आ.ले.प. शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

२०००।–

आ.ि.
समाप्त
भएको ४
मजहना
जभि

आ.ले.प. शाखा
लेखा सजमजि

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

३०००।–

प्रजि जदन

३५०००।–

जदन राि

प्रशासन शाखा

२. जनणवय अनसु ार दस्िरु बझु ाएको रजसद

१५००।–

प्रजि जदन

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिेदन र शल्ु क बझु ाएको रजसद

१०००।–

प्रजि जदन

जिन्द्सी शाखा

जनिेदन र शल्ु क बझु ाएको रजसद

२००।–

प्रजि जदन

जिन्द्सी शाखा

जनिेदन र शल्ु क बझु ाएको रजसद

७००।–

प्रजि जदन

जिन्द्सी शाखा

जनिेदन र शल्ु क बझु ाएको रजसद

१०००।–

प्रजि जदन

जिन्द्सी शाखा

प्रचजलि काननू अनसु ारको श्रेस्िा ियार गरी आलेप
शाखामा सम्पकव राख्ने

२. सजू चकृ ि लेखापररक्षकहरु मध्ये गाजिसले ३
िनालाई जसफाररस गनवु पने
३. जसफाररस भएका लेखापररक्षक मध्ये १ िनालाई
जिजिसले जनयजू क्त जदने

१८

१९
२०
२१
२२

सामदू ाजयक भिन (जसटी
हल) भाडामा जलन
सभा कक्ष (िाजलम हल)
भाडामा जलन
प्रोिेक्टर भाडामा जदने
GPS
District Profile
खररद गनव
जिल्ला आिजिक योिना
खररद गनव

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

िुल्क

१. सचू ीकृ ि गनव जिजिसले सचू ना प्रकाजशि गरे पजि
म्याद जभि लेखा पररक्षकले दरखास्ि जदनु पने
गाजिसको अजन्द्िम
लेखापरीक्षण जनयजू क्त गने

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

१. भाडामा जलनु भन्द्दा २४ घण्टा अगािै भाडामा जलन
खोिेको प्रयोिन खल
ु ेको जििरण सजहिको
जनिेदन ।

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.
२३

२४

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

जिल्ला यािायाि गरुु योिना
जनिेदन र शल्ु क बझु ाएको रजसद
(DTMP) खररद गनव
१. घरे लु उद्योगमा दिाव भएको प्रमाण पिको प्रजिजलपी
२. मेकाजनकल र्जन्द्िजनयरको जसफाररश
३. न्द्यनू िम रु.१ लाखको बैंक व्यालेन्द्स भएको प्रमाण
४. प्राजिजिक, लेखा, प्रशासनको काम गने कमवचारीको
“घ” िगवको जनमावण
जििरण,
व्यिसायी र्िािि पि जलन ५. शल्क / दस्िर बझाएको रजसद
ु
ु ु
६. अनसु चू ी १ अनसु ारको जनिेदन

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

िुल्क

सिर्

१५००।–

प्रजि जदन

१०००।–

स्थानीय जिकास
पेश
अजिकारी प्रशासन
भएको २
शाखा लेखा शाखा
जदनजभि
प्रमख
ु

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

१०००।–

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
अजिकारी प्रशासन
शाखा लेखा शाखा
प्रमख
ु

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जिन्द्सी शाखा

७. आयकर दिाव प्रमाण पिको प्रजिजलपी

२५

“घ” िगवको जनमावण
व्यिसायी र्िािि पि
निीकरण

८. जनयमानसु ारको दस्िरु बझु ाएको प्रमाण
१. आयकर दिाव प्रमाण पि निीकरण भएको प्रमाण
२. जनमावण व्यिसायी सेिाको जसफाररश
३. जनमावण व्यिसायी कोषमा रकम िम्मा गरे को प्रमाण
४. जनयमानसु ारको दस्िरु बझु ाएको प्रमाण
१. योिना जस्िकृ ि भएको जनणवय

२६

समहू / सजमजिको बैंक
खािा खोल्ने जसफाररस

२. उपभोक्ता सजमजि / समहू को खािा खोल्ने जनणवय
३. खािा सचं ालकहरुको नागररकिाको प्रजिजलजप र
३/३ प्रजि फोटो समेि

20

सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी

िुल्क

सिर्

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

लेखा शाखा

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

रु. ५००।–

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
कोषको सजचिालय

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

रु. ३००।–

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
कोषको सजचिालय

"

रु. ३००।–

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
कोषको सजचिालय

४. सचं ालक पदाजिकारीहरुको दस्िखि नमनू ा काडवमा
दस्िखि र जनिेदन

२७

बैंक खािा बन्द्द गने

१. उपभोक्ता सजमजिको खािा िन्द्द गने जनणवय सजहिको
जनिेदन
२. कायवक्रम योिना सम्पन्द्न भएको सन्द्दभवमा
सम्िजन्द्िि प्राजिजिक / कमवचारीको जसफाररस

स्थानीर् जिकास कोष

२८
१. समहू / िािा सगं ठनको जनणवय

क.

समहू / िािा संगठन दिाव

ख.

स्थानीय जिकास कोषमा
समहू / िािा संगठन
नजिकरण

ग.

समहू लाई पररपक्ििाको
प्रमाण–पि प्रदान गने

२. समहू / िािा संगठनको जििान जिन प्रजि
३. कायवकारी सजमजिको सदस्यको नागररक्ताको
प्रजिजलजप
४. दिाव गने सम्िजन्द्ि जनिेदन (स्था.जि. कोषले उपलब्ि
गराएको)
५. शल्ु क बझु ाएको रजसद
६. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफाररस
१. समहू / िािा संगठनको जनणवय
२. नजिकरण गने सम्िजन्द्ि जनिेदन
३. शल्ु क बझु ाएको रजसद
१. जिगि ३ मजहना जभि ३ पटक िैठक बसेको
बैठकको जनणवय
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सेिा प्राप्त गना
जस.नं.

सेिाको जकसीि

सेिा प्राप्त गना पेि गनापु ने कागिािहरू र प्रकृर्ा

िुल्क

सिर्

सेिा जदने
किाचारी, िाखा,
इकाइा

२. जनिेदन (स्थानीय जिकास कोषले उपलब्ि
गराएको)
३. शल्ु क बझु ाएको रजसद

गनु ासो सन्ु ने
अजधकारी
योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

४. गाजिस / नगरपाजलकाको जसफाररस
१. ऋण माग गने समहू को जनणवय

घ.

ऋण पंिू ी जनकासा

ङ.

स्थानीय जिकास कोषको
िीउँ पिू ी अनदु ान जनकासा

२. समहू मा जिगिको ऋण भाखा ननाघेको
३. उक्त गाजिसमा रु. २ लाख भन्द्दा बढी ऋण नलगेको
४. उक्त समहू ले रु.५० हिार भन्द्दा बढी ऋण नलगेको
५. जिजिसले उपलब्ि गराएको प्रस्िािको फाराम
भरे को
६. ऋण सजमजिले जसफाररस गरे को
७. स्थानीय जिकास कोष सजमजिको जनणवय
१. जिजिस स्थानीय जिकास कोषबाट जिउँपँिू ी जदने
जनणवय भएको
२. जनणवय भएको पिू ाविार योिनाको लागि अनमु ान
ियार भएको
३. समहू उपभोक्ता सजमजिको सम्झौिा गने र जकस्िा
जनकासा जदने बारे को जनणवय

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
कोषको सजचिालय

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि

जनिःशल्ु क

सोही
जदन

स्थानीय जिकास
कोषको सजचिालय

योिना अनगु मन
िथा प्रशासकीय
अजिकृ ि
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