सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोजजभ प्रकाजित बूमभसुधाय
तथा व्मवस्था भन्रारमको सूचनाको वववयण
(२०७३ भाघ-चै र)
(क) भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृमत
ु को आमथिक सभृवि तथा रोकतन्रको
बूमभ ददगोप्राकृमतकस्रोत हो। बूमभ स्रोतको सभुजचत उऩमोगरे भुरक
ू गने गयी बूमभ य बूमभ
स्थावमत्वभा भहत्वऩूणि बूमभका याख्छ। नागरयकरे अनुबत

स्रोतफाट प्राप्त हुने राबको

सभन्मावमक ववतयण सुमनजित गनि बू –फनोट, ऺभता य उऩमुक्तताको आधायभा बूमभ य बूमभस्रोतको ददगो उऩमोग
गने नीमत मरई बूमभसुधाय तथा व्मवस्था भन्रारम य अन्तगित मनकामहरुको कामिक्रभहरु सञ्चारनभा यहेका
छन्। बूमभसुधाय तथा व्मवस्था सम्फन्धी नीमत

, मोजना,कामिक्रभ तजुभ
ि ा , अनुगभन, भूल्माङ्कन, जग्गा प्रिासन ,

सयकायी साविजमनक जग्गाको अमबरे ख व्मवस्थाऩन

, याज्मको सीभास्तम्ब मनभािण तथा भभित सम्बाय

, जग्गा

नाऩजाॉच तथा ना ऩ-नक्सा मनभािण , बौगोमरक सूचनाको ऩूवािधाय , बू-उऩमोग नीमत कामािन्वमन य व्मवस्थाऩन ,
सुकुम्वासी सभस्मा , भुक्त हमरमा , भुक्त कभैमा ऩरयवायहरुको ऩुन :स्थाऩनरगामत बूमभ व्मवस्थाऩनको ऺेरभा
नीमतगत, सॊ स्थागत य प्रवक्रमागत कामिहरु मस भन्रारमरे सम्ऩादन गदै आएको छ।
भन्रारमको साॊगठमनक ऩरयचम्
भन्रारम अन्तगित

प्रिासन भहािाखा, मोजना, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन भहािाखा एवभ् बूमभ व्मवस्थाऩन

भहािाखा गयी तीनवटा भहािाखा य बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबाग , नाऩी ववबाग य बू-सूचना तथा अमबरे ख
ववबाग गयी तीनवटा ववबागहरु यहेका छन्। ववबागस्तयको आमोजनाको रुऩभा याविम बू-उऩमोग आमोजना य
नाऩनक्सा सम्फन्धी दऺ जनिजक्त उत्ऩादन गने सॊ स्थाको रुऩभा ववबागस्तयको बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण केन्र
यहेका छन्। बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबाग अन्तगित जजल्राजस्थत १३१ वटा भारऩोत कामािरम, 21 वटा
बूमभसुधाय कामािरम य ववकास कामिक्रभतपि भारऩोत अमबरे ख सुयऺा तथा सुदृढीकयण कामिक्रभ यहेका छन्।
त्मस्तै नाऩी ववबाग अन्तगित जजल्रा जस्थत

१३१ नाऩी कामािरमहरु , ५ वटा वविेष नाऩी कामािरमहरु

तथा

फनेऩाजस्थत मडजजटर नाऩी कामािरम य ववकास कामिक्रभतपि वकत्तानाऩी कामिक्रभ , स्थररुऩ नाऩी कामिक्रभ य
खगोर तथा बू-भाऩन कामिक्रभ यहेका छन्। मस भन्रारम अन्तगित दे हाम फभोजजभ ऩवहरो प्राथमभकता ( P1)
प्राप्त ७ वटा य दोस्रो प्राथमभकता (P2) प्राप्त एउटा ववकास कामिक्रभ यहेका छन्।
1. बूमभसुधाय कामिक्रभ, भुक्त कभैमा तथा भुक्त हमरमा ऩुन्स्थाऩना कामिक्रभ (P1)
2. बू-सूचना तथा अमबरे ख कामिक्रभ (P1)
3. भारऩोत अमबरे ख सुयऺा तथा सुदृढीकयण कामिक्रभ
4. याविम बू-उऩमोग आमोजना (P1)

(P1)

5. वकत्ता नाऩी तथा नाऩी कामािरम सुदृढीकयण कामिक्रभ (P1)
6. स्थररुऩ नाऩी तथा याविम बौगोमरक सूचना ऩूवािधाय बूमभस्रोतकामिक्रभ (P1)
7. खगोर तथा बू-भाऩन कामिक्रभ (P1)
8. बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण कामिक्रभ (P2)
(ख) भन्रारमको काभ, कतिव्म य अमधकाय
१. बूमभसुधाय तथा व्मवस्थासम्फन्धी नीमत

, मोजना तथा कामिक्रभको तजुभ
ि ा , कामािन्वमन, अनुगभन य

भूल्माङ्कन;
२. भारऩोत य यजजिे िन;
३. जग्गा दताि , भूल्माङ्कन, जग्गा प्रिासन य याजस्व सङ्करन;
४. सयकायी जग्गा य साविजमनक जग्गाको अमबरे ख व्मवस्थाऩन तथा सॊ यऺण ;
५. बूमभसम्फन्धी याविम तथा अन्तयािविम सम्भेरन ;
६. अन्तयािविम सीभा य सीभास्तम्बको मनभािण , ऩुन्स्थाऩना तथा भभितसम्बाय;
७. जग्गा नाऩजाॉचसम्फन्धी प्रिासन ;
८. अमनवामि फचत मोजना , ऋण ववतयण तथा असुरी;
९. जजमोडे वटकर नाऩी , टोऩोग्रावपक नक्सा तमायी य हवाई सवे ऺणरगामत नाऩ नक्सासम्फन्धी कामि;
१०. गुठी सॊ स्थान य साविजमनक गुठीअन्तगितको जग्गा व्मवस्थाऩन;
११. सुकुम्फासी सभस्मा;
१२. भुक्त कभैम,ा कम्रहयी य हमरमा व्मवस्थाऩन;
१३. बू-उऩमोगसम्फन्धी नीमत तथा व्मवस्थाऩन;
१४. बौगोमरक सूचना ऩूवािधाय;
१५. बू-सूचना तथा अमबरे ख;
१६. सयकायी तथा ऩतॉ जग्गा अमबरे ख, सॊ यऺण;
१७. अन्म भन्रारमको कामिववबाजनभा नऩये का बूमभसम्फन्धी ववषम;
१८. नेऩार इजन्जमनमरयङ सेवाको सबे सभूहको सञ्चारन।
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(ग) भन्रारमभा यहने कभिचायी सॊ ख्मा य कामि वववयण
भन्रारमको ववद्यभान सॊ गठनसॊ यचना अनुसाय (तीन) वटा भहािाखा य १1 (एघाय) वटा िाखाहरु यहेको य ती
िाखा/भहािाखाहरुको कामि वववयण ववववध खण्डभा सभावेि गरयएको छ साथै भन्रारमको दयफन्दी जस्थमत
सभेवटएको सॊ गठनात्भक सॊ यचना अनुसूची-1 भा सॊ रग्न छ ।
भन्रारमको स्वीकृत दयफन्दीको वववयण दे हामअनुसाय यहेको छ।
क्र.सॊ

ऩद/श्रे णी

भन्रारम

क्र.सॊ

ऩद/श्रे णी

भन्रारम

१.

या.ऩ.ववजिष्ठ

१

1१.

या.ऩ.तृतीम (ववववध)

१

२.

या.ऩ.प्रथभ

२

1२.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ(प्र.)

२०

३.

या.ऩ.प्रथभ (प्रा) सबे

१

1३.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ (रे खा)
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४.

या.ऩ.दितीम

७

1४.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ(वववध)

६

५.

या.ऩ.दितीम (रे खा)

१

1५.

या.ऩ.अनॊ.दितीम (प्र)

३

६.

या.ऩ. दितीम (कानून)

१

1६.

या.ऩ.अनॊ. दितीम (कम््मूटय)

२

७.

या.ऩ. दितीम (प्रा.सबे )

१

1७.

हरुका सवायी चारक

७

८.

या.ऩ.तृतीम (प्र.)

१६

1८.

कामािरम सहमोगी

9.

या.ऩ.तृतीम (रे खा)

२

१०.

या.ऩ.तृतीम (प्रा.सबे )

1

कूर

१२
८६

(घ) भन्रारमफाट प्रदान गरयने सेवा


बूमभसुधायतथाव्मवस्थासम्फन्धीनीमत, मोजनातथाकामिक्रभकोतजुभ
ि ा, कामािन्वमन, अनुगभनयभूल्माङ्कन;



बूमभसम्फन्धीयाविमतथाअन्तयािविमसम्भेरन;



सुकुम्फासीसभस्मा;



भुक्तकभैमा, कम्रहयीयहमरमाव्मवस्थाऩन;



बू-उऩमोगसम्फन्धीनीमततथाव्मवस्थाऩन;



बौगोमरकसूचनाऩूवािधाय;



बू-सूचनातथाअमबरे ख;
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अन्मभन्रारमकोकामिववबाजनभानऩये काबूमभसम्फन्धीववषम;



नेऩारइजन्जमनमरयङसेवाकोसबेसभूहकोसञ्चारन।

(ङ) भन्रारमको िाखा य जजम्भेवाय अमधकायी
कभिचायी प्रिासनतथा आन्तरयक व्मवस्थाऩन िाखा: उऩसजचव श्री अजुन
ि याज ऩन्त
आमथिक प्रिासन िाखा: उऩसजचव (रे खा) श्री दीऩक अमधकायी
कानुन तथा पैसरा कामािन्वमन िाखा: उऩसजचव (कानून)श्री

u++गाफहादुय

खये र

जनगुनासो व्मवस्थाऩन िाखा: उऩसजचव श्री यभेि गौतभ
जग्गा प्रिासन िाखा: उऩसजचव श्री मररायाज दाहार यश्री भुजक्तप्रसाद आचामि
वसोवास व्मवस्थाऩन िाखा: उऩसजचव श्री गोऩार मगयी
मोजना तथा कामिक्रभ िाखा:उऩसजचव श्री ऩुण्मववक्रभ ऩौडे र
सुऩरयवेऺण, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन िाखा: उऩसजचव श्रीऩुण्मववक्रभ ऩौडे र
बू-सूचना तथा सभन्वम िाखा: प्रभुख नाऩी अमधकृत श्री अमभय प्रसाद न्मौऩाने
(च) सेवा प्राप्त गनि राग्ने दस्तुय य अवमध
:
कानुनिाया तोवकएकोभा फाहेक दस्तुय नराग्ने
(छ) मनणिम गने प्रकृमा य अमधकायी
कामािरम प्रभुख
(ज) मनणिमउऩय उजुयी सुन्ने अमधकायी
भन्रारम/ववबाग
(झ)प्रभुखय सूचना अमधकायीको नाभ य ऩद
प्रभुख: सजचवश्री कृष्णप्रसाद दे वकोटा
सूचना अमधकायी: उऩसजचव श्री ऩुण्मववक्रभ ऩौडे र
(ञ) ऐन, मनमभ, ववमनमभ वा मनदे जिकाको सूची
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जग्गा (बूमभ) प्रिासनसॉग सम्फजन्धत ऐनहरु
१) अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन, २०४८
२) अचर सम्ऩजत्त अमधग्रहण ऐन, २०१३
३) अन्तयािविम एकीकृत ऩवितीम ववकास केन्र ऐन, २०४०
४) अन्त्िुल्क ऐन, २०५८
५) आमथिक कामिववमध ऐन, २०५५
६) उखडा सम्फन्धी ऐन, २०२१
७) कभिचायी सञ्चम कोष ऐन, २०१९ (केही दपा)
८) कम्ऩनी ऐन, २०६३ (केही दपा)
९) कयाय ऐन, २०५६ (केही दपा)
१०) काठभाण्डौ उऩत्मका ववकास प्राधीकयण ऐन, २०४५ (केहीदपा)
११) कोटि पी ऐन, २०१७
१२) खकि जग्गा याविमकयण ऐन, २०३१
१३) जग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४
१४) झोया ऺेरको जग्गा सम्फन्धी ऐन, २०२८
१५) मधतोऩर रगानी कोष (ट्रि) ऐन, २०५३
१६) नगय ववकास ऐन, २०४५
१७) नगय ववकास कोष ऐन, २०५३ (केहीदपा)
१८) नागरयक रगानी कोष ऐन, २०४७ (केहीदपा)
१९) मनजीकयण ऐन, २०५० (केहीदपा)
२०) मनवृजत्त कोष ऐन, २०४२ (केहीदपा)
२१) नेऩार कानून व्मवसामी ऩरयषद् ऐन, २०५० (केहीदपा)
२२) नेऩार कानून व्माख्मा सम्फन्धी ऐन, २०१०
२३) नेऩार ववद्युत प्राधीकयण ऐन, २०४१ (केहीदपा)
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२४) न्माम प्रिासन ऐन, २०४८ (केहीदपा)
२५) ऩिुऩमत ऺेर ववकास कोष ऐन, २०४४ (केहीदपा)
२६) प्रभाण ऐन, २०३१
२७) प्रिासकीम कामिववमध-मनममभत गने ऐन, २०१३ (केहीदपा)
२८) फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०४८
२९) फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्था सम्फन्धी ऐन, २०६३
३०) बवन ऐन, २०५५ (केहीदपा)
३१) भ्रिाचाय मनवायण ऐन, २०५९
३२) नेऩार सॊ स्कृत ववश्वववद्यारम ऐन, २०४३ (केहीदपा)
ु ी ऐन, २०२०
३३) भुरक
क) अदारती वन्दोवस्तका (केही दपाहरु)
ख) दण्ड सजामको भहर
ग) कागज जाॊचको भहर
घ) जभानी गनेको भहर
ङ) कल्माणधनको भहर
च) गुठीको भहर
छ) जग्गा आवाद गनेको भहर
ज) जग्गा ऩजनीको भहर
झ) जग्गा मभच्नेको भहर
ञ) अॊि-वण्डाको भहर
ट) स्त्री अॊिधनको भहर
ु , धभिऩर
ु ीको भहर
ठ) धभिऩर
ड) अऩुतारीको भहर
ढ) रे नदे न व्मवहायको भहर
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ण) दान फकसको भहर
त) यजजिेिनको भहर
थ) फाॊकी नमतनेको भहर
द) अदरको भहर
३४) याजश्व न्मामाधीकयण ऐन, २०३१ (केही दपा)
३५) याज्म यजौटा ऐन, २०१७ (केही दपा)
३६) याप्तीदू न ववकास ऺेरको जभीनको व्मवस्था ऐन, २०२४
३७) याविम जचमा तथा कपी ववकास फोडि ऐन, २०४९ (केही दपा)
३८) रुजम्वनी ववकासकोष ऐन, २०४२ (केही दपा)
३९) वन ऐन, २०४९ (केही दपा)
४०) ववताि उन्भूरन ऐन, २०५२ (केही दपा)
४१) ववतािवाररे ववतािभा यकभ रगाई मरन खान नऩाउने ऐन, २०१५
४२) ववत्त कम्ऩनी ऐन, २०४२ (केही दपा)
४३) ववत्तीम भध्मस्थताको काभ गने सॊ स्था सम्फन्धी ऐन, २०५५ (केही दपा)
४४) वविेष अदारत ऐन, २०५९ (केही दपा)
४५) फी.ऩी. कोइयारा भेभारयमर क्मान्सय अस्ऩतार ऐन, २०५३ (केही दपा)
४६) फी.ऩी. कोइयारा स्वास््म ववऻान प्रमतष्ठान ऐन, २०४९ (केही दपा)
४७) जिऺा ऐन, २०२८ (केही दपा)
४८) सयकायी भुद्दासम्फन्धी ऐन, २०४७ (केही दपा)
४९) सहकायी ऐन, २०४८ (केही दपा)
५०) साविजमनक सडक ऐन, २०३१ (केही दपा)
५१) सॊ चाय सॊ स्थान ऐन, २०२८ (केही दपा)
५२) स्थानीम प्रिासन ऐन, २०२८ (केही दपा)
५३) स्थानीम स्वामत्त िासन ऐन, २०५५ (केही दपा)
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ु आवासको स्वामभत्व सम्फन्धी ऐन, २०५४ -(केही दपा)
५४) सॊ मक्त
५५) सॊ जऺप्त कामिववमध ऐन, २०२८
५६) मरबुवन ववश्वववद्यारम ऐन, २०५५ (केही दपा)
५७) सवोच्च अदारतिाया प्रमतऩाददत बूमभसम्फन्धी नजीय तथा मसिान्तहरु

जग्गा (बूमभ) प्रिासनसॉग सम्फजन्धत मनमभावरीहरु
१) अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग मनमभावरी, २०५९ (केही मनमभ)
२) अदारती दण्ड जरयवाना असुर तहमसर मनमभ, २०२८
३) अन्त्िुल्क मनमभावरी, २०५९ (केही मनमभ)
४) आमथिक प्रिासन सम्फन्धी मनमभावरी, २०५६
५) उखडा सम्फन्धी मनमभ, २०२१
६) खकि जग्गा याविमकयण मनमभहरु, २०३३
७) घयजग्गा कय मनमभहरु, २०२० (केही मनमभ)
८) जजल्रा अदारत मनमभावरी, २०५२ (केही मनमभ)
९) झोया ऺेरको जग्गा सम्फन्धी मनमभावरी, २०२८
१०) वटकाऩुय ववकास समभमत मनमभावरी, २०२८
११) नगय मनभािण मोजना कामािन्वमन मनमभावरी, २०३२ (केही मनमभ)
१२) ऩुनयावेदन अदारत मनमभावरी, २०४५ (केहीमनमभ)
१३) प्रिासकीम कामि पछ्र्मौट मनमभहरु, २०२६
१४) फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्थाको ऋण असुरी मनमभावरी, २०५९ (केही मनमभ)
१५) याप्तीदू न ववकास ऺेरको जभीनको ववक्री ववतयण व्मवस्था मनमभावरी, २०३४
१६) वन मनमभावरी, २०५१ (केही मनमभ)
१७) ववताि उन्भूरन मनमभावरी, २०१७
१८) जिऺा मनमभावरी, २०५९ (केही मनमभ)
१९) सवोच्च अदारत मनमभावरी, २०४९ (केही मनमभ)
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२०) सहकायी मनमभावरी, २०४९ (केही मनमभ)
२१) स्थानीम स्वामत्त िासन मनमभावरी, २०५६ (केही मनमभ)
ु आवासको स्वामभत्व सम्फन्धी मनमभावरी, २०६०
२२) सॊ मक्त
(ट) आम्दानी, खचि तथा आमथिक कायोवाय सम्फन्धी अद्यावमधक वववयण
ववमनमोजजत वावषिक फजेट(यातो वकताफ अनुसाय)

कूर ववमनमोजजत फजेट :५ अफि ८१ कयोड ५१ राख

चारु : ४ अफि ७१ कयोड ६० राख ५३ हजाय(८१ प्रमतित)

ॉ ीगत : १ अफि ९ कयोड ९० राख ४७ हजाय(१९ प्रमतित)
ऩूज
फजेटको स्रोत : नेऩार सयकाय

चारु आ.व. को फजेट तथा मस अवमधसम्भको खचि
(रु हजायभा )
फ.उ.जि.नॊ
.

आमोजना/कामािरमको नाभ

स्वीकृतफजेट

खचि

चारु

ॉ ीगत
ऩुज

जम्भा

चारु

ॉ ीगत
ऩुज

जम्भा

बूमभसुधायतथा व्मवस्था भन्रारम

9४१९९

9764

103963

३४२८६

४१०६

३८३९२

336012

बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩनववबाग

59360

1166

60526

३३७०१

९८

३३७९९

336013

भारऩोतकामािरमहरु

10४३९६९

79000

1122969

६०३१८१

३१५३९

६३४७२०

336014

बूमभसुधायकामािरमहरु

131225

2260

133485

७५९७८

१३९६

७७३७४

336015

नाऩी ववबाग

२४०३५

२३९५

26430

१४६०४

४३५

१५०३९

336016

नाऩीकामािरमहरु

९६७८५७

६१४८२

1029339

५४२९१३

१९८३१

५६२७४४

336017

बू–सूचना तथा अमबरेख ववबाग

29298

9473

38771

१२१७०

४८८

१२६५८

156335

349481

505816

१९४४६

७७२३९

९६६८५

611855

६५०

612505

174982

333

१७५३१५

११०४८०९

80

1104889

२२९१११

८०

२२९१९१

36943

१०७६

३८०१९

336011

336101

336102

336103

भारऩोत अमबरेख सुयऺा तथा
सुदृढीकयण कामिक्रभ
याविमबू–उऩमोग आमोजना
बूमभसुधाय कामिक्रभ,भुक्त कभैमा
तथा हमरमा ऩुनस्थाऩन कामिक्रभ

336105

बूमभव्मवस्थाऩन प्रजिऺण केन्र

६८३६४

१६८४७

85211

336106

वकत्तानाऩी भहािाखा

289808

533618

823426

१०९७४१

२२११६८

३३०९०९

336107

स्थररुऩनाऩी भहािाखा

86479

6614

93093

45340

4077

४९४१७

336108

खगोर तथाबू–भाऩन भहािाखा

48460

26217

74677

33973

9568

४३५४१
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जम्भा

4716053

1099047

5815100

1966369

371434

2337803

केन्रीम आमथिक वववयण (धयौटी सम्फन्धी)(रु. हजायभा)
बूमभसुधाय तथा व्मवस्था

बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबाग य

भन्रारम

अन्तगित

गत आ.व.को

८०६२५९

83

23202

मस आ.व.को

४४०००

1469

3163

८५०२५९

-

26365

-

-

-

वपताि

२१०९८२

-

520

जम्भा

-

-

520

स्रे स्ता अनुसाय

६३९२७७

1469

25845

फैं क अनुसाय

६३९२७७

-

25845

4. श्रे स्ता य वैंकभा पयक

-

-

-

5. नगद फाॉकी

-

-

-

धयौटी सम्फन्धी वववयण

1. आम्दानी

जम्भा
सदय स्माहा
2. खचि

3. फाॉकी

धयौटी सम्फन्धी वववयण

बू-सूचना तथा अमबरेख ववबाग

याविम बू-उऩमोग आमोजना

नाऩी ववबाग य अन्तगित

बूमभ व्मवस्थाऩन
प्रजिऺण केन्र

गत आ.व.को

1488

1430849

2339.936

मस आ.व.को

34

843349

918320

जम्भा

1522

2274198

3258.256

-

-

-

वपताि

333

1430849

144.850

जम्भा

-

1430849

144.850

स्रे स्ता अनुसाय

1189

843349

3113.406

फैं क अनुसाय

1189

843349

3113.406

4. श्रे स्ता य वैंकभा पयक

-

-

-

5. नगद फाॉकी

-

-

-

1. आम्दानी

सदय स्माहा
2. खचि

3. फाॉकी
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केन्रीम आमथिक वववयण (अथि फजेट)
अथि फजेटतपिको

बूमभसुधाय तथा

बूमभसुधाय तथा

भारऩोत

बूमभसुधाय

व्मवस्था भन्रारम

व्मवस्थाऩन ववबाग

कामािरमहरु

कामािरमहरु

मनकासा

-

-

-

-

29

0

खचि

-

-

-

-

29

0

एकीकृत केन्रीम
आमथिक वववयण

उऩदान

रु. हजायभा

नाऩी ववबाग

नाऩी
कामािरमहरु

सॊ जचत

मनकासा

२४४०९९९.२०

1093

-

-

167

7500

ववदा

खचि

२४४०९९९.२०

1093

-

-

167

7500

औषमध

मनकासा

२०८९५२६.६०

935

-

-

542

10000

उऩचाय

खचि

२०८९५२६.६०

935

-

-

542

10000

थऩ

मनकासा

३२६४०7

-

-

-

-

-

खचि

३२६४०7

-

-

-

-

-

मनकासा

-

-

-

-

738

35000

खचि

-

-

-

-

738

आमथिक
सुववधा

जम्भा

अथि फजेट तपिको एकीकृत
केन्रीम आमथिक वववयण

उऩदान

सॊ जचत ववदा

औषमध उऩचाय

थऩ आमथिक

बू–सूचना
तथाअमबरेख
ववबाग

35000

बूमभ व्मवस्थाऩन

वकत्ता नाऩी

स्थररुऩ नाऩी

खगोर तथा बू–

प्रजिऺण केन्र

भहािाखा

भहािाखा

भाऩन भहािाखा

मनकासा

-

-

-

65

-

खचि

-

-

-

65

-

मनकासा

-

-

884

1068

-

खचि

-

-

884

1068

-

मनकासा

-

-

1164

1255

468

खचि

-

-

1164

1255

468

मनकासा

-

-

-

-

-
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सुववधा

जम्भा

खचि

-

-

-

-

-

मनकासा

-

-

2048

2323

-

खचि

-

-

2048

2323

-

याजस्वको केन्रीम आमथिक वववयण(कामािरमगत) (रु.हजायभा)

ववबाग/ कामािरम

दाजखरा

कुर आम्दानी

नगद भौजदात

गत आ.व.को

मस आ.व.को

जम्भा

-

२०६९८४.४७

२१८७८४.०५

४२५७६८.५२

-

बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबाग

-

65

24

89

-

भारऩोत कामािरमहरु

-

3401790

5170283

8572073

-

बूमभसुधाय कामािरमहरु

-

2750

-

2750

नाऩी ववबाग य अन्तगित

64876

61

64815

64876

-

177000

177000

21050

21050

-

268

991

269

1260

-

2452.557

-

2452.557

2452.557

-

बूमभसुधाय तथा व्मवस्था भन्रारम

याविम बू-उऩमोग आमोजना
बू-सूचना तथा अमबरेख ववबाग
बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण केन्र

(ठ) तोवकए फभोजजभका अन्म वववयणहरू
:
भन्रारमका िाखा/भहािाखाहरुको कामिवववयण
1 प्रिासनभहािाखा्


भन्रारम य अन्तगितका मनकामहरुको सॊ गठन सॊ यचना , दयवन्दी मसजिना य ऩरयभाजिन सम्फन्धी कामिहरु
आवमधक रुऩभा गने/गयाउने ।



भन्रारम य अन्तगितका कभिचायीहरुको सरुवा , वढु वा, मनमुजक्त, ऩदस्थाऩन यकाजका साथै स्वदे िी तथा
ववदे िी अध्ममन, तारीभ, गोष्ठी, सेमभनाय, वैठक य अन्तयवक्रमाभा सहबामगता सम्फन्धी कामिहरु सम्ऩादन
गने/ गयाउने ।



सेवा प्रवाहभा सभमानुकुर प्रबावकारयता ल्माउन य जनिजक्त सिक्तीकयणका रामग भन्रारम तथा
अन्तगितका मनकामहरुका रामग आवश्मक जनिजक्तको व्मवस्थाऩन गने /गयाउने ।
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प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामािरम , भन्रारम तथा अन्म ववमबन्न मनकामफाट प्राप्त उजूयी तथा
गुनासोहरु मथासभमभै व्मवस्थाऩन गने/गयाउने ।



भहािाखा सम्फन्धी नेऩार सयकायभा ऩेि हुने प्रस्तावहरु ऩरयभाजिन गयी गयाई स्वीकृत बए ऩमछ
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमभा ऩठाउने व्मवस्था मभराउने ।



तोवकए फभोजजभको यकभान्तय खचिको स्वीकृती ददने य ठे क्का ऩट्टा सदय गने ।



भारसभान खरयद तथा मरराभ ववक्रीको स्वीकृती ददने एवॊ भन्रारमको बौमतक साधनको अमबरे ख
याख्नेर, साधनहरुको भभितसॊ बाय य सॊ यऺण गने/गयाउने ।



रे खा ऩयीऺणफाट दे जखन आएका वेरुजुहरु पछिमौंट गने/गयाउने कामिभा तीव्रता ल्माउने ।



भन्रारम य अन्तगित ववबाग/कामािरमहरुराई आवश्मक ऩने कभिचायी प्रिासनसॉग सम्फजन्धत ऐन

,

मनमभका सम्फन्धभा आवश्मक ऩयाभिि ददने ।


प्रचमरत कानून तथा नीमत एवॊ कामिक्रभ फभोजजभ सॊ गठनराई गमतजिर च ुस्त दुरुस्त फनाउन ववमबन्न
कामिक्रभहरु तम गने ।



कामािरमहरुको स्थाऩना सम्फन्धी भाग उऩय सम्बाव्मता अध्ममन गने य भौजुदा सॊ गठन य दयवन्दी एवॊ
कामिवववयणको सभीऺा गयी साभवमक सुधाय गनि मसपारयस गने ।



भन्रारम य अन्तगितका कभिचायीहरुको दण्ड सजाम , प्रोत्साहन ऩुयस्काय , याजजनाभा, ववबागीम कायवाही
तथा अन्म कभिचायी प्रिासन सम्फन्धी कामिहरु गने /गयाउने ।



अमधनस्थ कभिचायीहरुको काभभा भागिदििक फनी कभिचायीहरुको सुऩयीवेऺण गनुक
ि ा साथै मतनराई
आवश्मकतानुसाय मनदे िन य मनमन्रण सभेत गने ।



सम्फजन्धत ववषमभा हुने सबा , गोष्ठी, सम्भेरन, अन्तयवक्रमा/छरपर आददभा मनणिम , आदे ि वा मनदे िन
बए फभोजजभ बाग मरने ।



नेऩार ईजन्जमनमरयङ सेवा , सबे सभूह सम्फन्धी िैजऺक मोग्मता एवॊ सम्फिता मनधाियण गने सम्फन्धभा
प्रचमरत कानून फभोजजभ काभ कायवाही सम्ऩादन गने/गयाउने ।



सुिासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) सम्फन्धी प्रचमरत ऐन य मनमभावरी तथा सेवा अमबमान सञ्चारन
मनदे जिका फभोजजभ तोवकएका कामिहरु सम्ऩादन गने/गयाउने ।



भन्रारम य अन्तगितका ववबाग/कामािरमहरुको सम्ऩूणि प्रिासमनक कामिहरु गने ।



बैऩरय आउने अन्म कामिहरु गने ।

मस भहािाखा अन्तगित दे हामका िाखाहरु यहने य मतनको काभहरु दे हाम फभोजजभ हुने गयी व्मवस्था गरयएको
छ्
1.1कभिचायीप्रिासन तथा आन्तरयक व्मवस्थाऩन िाखा्
मस िाखाका भुख्म कामिहरु दे हाम फभोजजभ यहेको छ्


भन्रारम य अन्तगितका मनकामहरुको सभमानुकुर सॊ गठन सॊ यचना तथा दयवन्दी
ऩरयभाजिन/ऩुनयावरोकनका रामग प्रचमरत कानून फभोजजभ व्मवस्थाऩन तथा सबे ऺण सम्फन्धी कामि
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गने य प्राप्त प्रमतवेदनका आधायभा सम्फजन्धत मनकामफाट स्वीकृमत य मनणिम बै आए

फभोजजभ

कामािन्वमन गने गयाउने ।


भन्रारम य अन्तगितका कभिचायीहरुको सरुवा, फढु वा, मनमुजक्त, ऩदस्थाऩन य काज सम्फन्धी कायवाही
उठान गने य सोको मनणिमानुसाय कामािन्वमन गने ।



भन्रारम य अन्तगितका कभिचायीहरुको स्वदे िी तथा ववदे िी अध्ममन, तारीभ, गोष्ठी, सेमभनाय, वैठक
य अन्तयवक्रमाभा सहबामगता सम्फन्धभा आवश्मकतानुसाय ऩूव ि स्वीकृमत प्रदान गने , भनोनमन गने य
ववदा स्वीकृत गने सम्फन्धी कायवाही उठान गयी मनणिमानुसाय कामािन्वमन गने/ गयाउने ।



भन्रारम य अन्तगित ववबाग , कामािरमहरुभा रयक्त यहेका ऩदहरु ऩूमतिको रामग सम्फजन्धत मनकामभा
भाग गने गयाउने एवॊ ऩदऩूमतिको रामग ववऻाऩन प्रकाजित गयी गयाई मनमभानुसाय छनौट बई आएका
कभिचायीहरुको मनमुजक्त तथा ऩदस्थाऩन गनि कायवाही चराउने य मनणिम बै आए फभोजजभ
कामािन्वमन गने, गयाउने ।



भन्रारम य अन्तगितका कभिचायीहरुको दण्ड सजामॉ

, प्रोत्साहन ऩुयस्काय , याजजनाभा वा अन्म

कभिचायी प्रिासन सम्फन्धी ववषमहरुको आमधकारयक याम सवहत भामथल्रो तहभा ऩेि गयी मनणिम
बए फभोजजभ कामािन्वमन गने/ गयाउने ।


कभिचायी नमाॉ बनाि वा वढु वा बएऩमछ भन्रारमको काभको जानकायी ददने य प्रत्मेक कभिचायीराई
स्वीकृत ऩद वववयण ददई मनस्सा मरने ।



प्रिासन िाखासॉग सम्फजन्धत ववषमको भजन्रऩरयषदभा ऩेि हुने प्रस्तावको भस्मौदा तमाय गयी ऩेि
गने य मनणिम फभोजजभ प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामिरमभा ऩठाउने ।



भन्रारम य अन्तगितका मनकामभा कामियत कभिचायीहरुको ववबागीम कायवाही सम्फन्धी कामि गने।



नेऩार ईजन्जमनमरयङ सेवा , सबे सभूह सम्फन्धी िैजऺक मोग्मता एवॊ सम्फिता मनधाियण गने
सम्फन्धभा प्रचमरत कानून फभोजजभ काभ कायवाही सम्ऩादन गनि आवश्मक ऩहर एवॊ प्रवक्रमा
अगामड वढाउने य मनणिम बए वभोजजभ कामािन्वमन गने, गयाउने ।



भन्रारम य अन्तगित मनकामहरुको कामि वववयणको सभीऺा गने , सो फभोजजभ जजम्भेवायी तोक्ने य
तत् सम्फन्धभा सभमानुकूर ऩरयभाजिन गनि याम सुझाव सवहत आवश्मक मसपायीि गने ।



साववकभा ऩरयवतिन इकाईरे गयी आएका कामिहरु सभेत सम्ऩादन गने ।



प्रत्मामोजजत अमधकाय वभोजजभ भन्रारम य अन्तगितका मनकामहरुभा कामियत कभिचायीहरुको कामि
सम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामि गने ।



भन्रारमको बौमतक एवॊ सवायी साधनहरुको भभितसम्बाय तथा सॊ यऺण गने व्मवस्था मभराउने ।



भन्रारमभा कामियत कभिचायीहरुको हाजजयीये कडि याख्नु का साथै तरवी प्रमतवेदन ऩारयत गने गयाउने
सम्फन्धी कामि गने ।



भन्रारमको भारसाभान खरयद , दाजखरा , खचि य मरराभ ववक्री सम्फन्धी कामिका साथै सोको
अमबरे ख याखी सभमभै जजन्सी मनयीऺण गने, गयाउने ।
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भन्रारमको सम्ऩूणि सयसपाई एवॊ ऩारो ऩहया तोक्नुका साथै तत्सम्फन्धभा मनयन्तय रुऩभा ध्मान
ऩुमा्िउने ।



भन्रारमको मनजी सजचवारमहरुभा कभिचायीहरुको खटनऩटन रगामत िाखा/भहािाखाहरुभा
कामियत कभिचायीहरुको िाखा सरुवाको सम्फन्धभा आवश्मक कायवाही उठान गयी मनणिम फभोजजभ
कामािन्वमन गने/गयाउने ।



भन्रारम अन्तगित तोवकएको सॊ स्थानको याजनीमतक मनमुजक्त सम्फन्धी प्रायजम्बक कायवाही अजघ
वढाउने य मनणिम बै आए फभोजजभ कामािन्वमन गने ।



भन्रारमको दताि चरानी एवॊ हेल्ऩ डे स्क (सोधऩुछ कऺ) भा जुनसुकै फखत खवटने गयी आवश्मक
कभिचायीहरुको व्मवस्थाऩन गने ।



अन्मरफाट काज वा सरुवा बई आउने कभिचायीहरुराई अको व्मवस्था नबएसम्भ

भन्रारमभा

हाजजय गयाउने, सो को अमबरे ख याख्नेी य सम्फजन्धत मनकामभा सोको जानकायी ऩठाउने ।


सवायी साधनहरुराई तोवकएको भाऩदण्डको अधीनभा यही इन्धनको कुऩन प्रदान गने गयाउने ।



सवायी चारकहरुको खटनऩटन सम्फन्धी आवश्मक व्मवस्थाऩन मभराउने ।



अन्म बैऩयी आउने कामिहरु गने ।



भन्रारमफाट गनुऩ
ि ने तय अन्म िाखाहरुराई नतोवकएका य मनददिि नगरयएका सफै कामिहरु गने।

1.२ कानून तथा पैसरा कामािन्वमन िाखा्
मस िाखाराई मनम्न कामिहरु गनुऩ
ि ने गयी तोवकएको छ्


भन्रारमको कामिऺेरमबर ऩने ववषमहरुभा ववधेमक , मनमभ तथा आदे िहरुको भस्मौदा तमाय गयी
ऩरयभाजिन तथा सम्ऩादन गनि कानून , न्माम तथा सॊ सदीम भामभरा भन्रारमभा ऩठाउने य स्वीकृत
बई आएऩमछ



सम्फजन्धत

मनकामभा ऩठाउने व्मवस्था गने ।

आफ्नो य कानून , न्माम तथा सॊ सदीम भामभरा भन्रारमको फीचभा सम्ऩकि िाखाको रुऩभा कामिगने
।



भन्रारमको कामि ऺेर मबरका ऐन तथा मनमभावरी सम्फन्धी भन्रारम अन्तगित िाखा, ववबाग तथा
कामािरमहरुफाट याम भाग बई आएभा ऩयम्ऩया फमससकेका साभान्म ववषमहरुभा भन्रारमको
तपिफाट याम ददने तथा नमाॉ व्मवस्था गनुऩ
ि ने बएभा याम ठहय सवहत ऩेि बएकोभा मनणिम बई आए
फभोजजभ जानकायी ददने ।



भन्रारम स्तयफाट गरयने ववमबन्न सम्झौताहरुको भस्मौदाभा आवश्मक कानूनी याम सल्राह ददने य
सम्झौता वातािभा बाग मरने ।



पैसरा कामािन्वमनका रामग सम्फजन्धत अदारतफाट आदे ि बै आए फभोजजभ भन्रारमको हकभा
आपैरे य भातहतका मनकामहरुको हकभा सो फभोजजभ कामािन्वमन गने/गयाउने।
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भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ऐन , कानून, मनमभावरी तथा याजऩरहरु सॊ करन गयी अ

द्यfवमधक रुऩभा

याख्ने् व्मवस्था मभराउने ।


भन्रारमसॉग सम्फजन्धत कुनै कयाय वा अन्म मरखतहरुको भस्मौदाको ढाॉचा भस्मौदाभा ऩुमािअउनु ऩने
कानूनी प्रवक्रमा तथा ववमधको सम्फन्धभा आवश्मक याम सल्राह उऩरब्ध गयाउने ।



कानून िाखासॉग सम्फजन्धत ववषमभा भजन्रऩरयषदभा ऩेि हुने प्रस्तावको भस्मौदा तमाय गयी ऩेि गने
य स्वीकृत बए फभोजजभ प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरमभा ऩठाउने ।



भन्रारम भातहतका सॊ स्थानको ववमनमभावरी स्वीकृमत सम्फन्धी कामि गने ।



भन्रारम य अन्तगित ववबागराई आवश्मक ऩने ऐन , मनमभ तथा सम्फजन्धत कानूनी मरखतहरुको
अनुवाद गने य त्मसको जाॉचऩड्तार गने ।



प्रचमरत ऐन तथा मनमभहरु अनुसाय भन्रारम तथा अन्तगित ववबागहरु

, कामािरमहरुरे सम्ऩादन

गये का कामिभा ऩनि आएका भुद्दा भामभरा सम्फन्धभा आवश्मक कागजऩर/प्रभाणहरु सॊ करन गने
तथा भन्रारमको तपिफाट प्रत्मूत्तय वा मरजखत जवाप तमाय गयी ऩेि गने ।


भन्रारमफाट याजऩरभा प्रकाजित गयाउनु ऩने मनमभ , गठन आदे ि तथा सूचना आदद भस्मौदा गयी
ऩरयभाजिन/सम्ऩादन गयी गयाई याजऩरभा प्रकािन गयाउने व्मवस्था गने ।



भागिदििक हुने कानूनी मनणिमहरुराई ऩरयऩर गने य त्मस्ता ऩरयऩरहरुराई अद्यावमधक फनाई याख्नेी।



भन्रारमका िाखा तथा अन्तगित ववबाग, कामािरमहरुराई आवश्मक ऩये भा कानूनी ऩयाभिि ददने।



भानव अमधकाय सम्फन्धी ववषमभा पोकर ्वाइन्टको काभ य प्रमतमनमधत्व गने ।



सम्फजन्धत अदारतफाट आदे ि बै आए

फभोजजभ पैसरा कामािन्वमनका रामग भन्रारमको हकभा

बए आफ्नै िाखाफाट य अन्तगितका मनकामका हकभा बए ती मनकामहरुराई सो फभोजजभ
कामािन्वमन गनि/गयाउन आवश्मक मनदे िन


ददने ।

मस िाखाराई मनददिि गरयएका अन्म कामिहरु गने ।

1.३जनगुनासो व्मवस्थाऩन िाखा्
मस िाखाफाट सम्ऩादन हुने कामिहरु मनम्नानुसाय यहेका छन्:


भन्रारम अन्तगितका ववबाग एवॊ कामािरमहरुफाट बएका काभ कायवाहीका सम्वन्धभा ददनहू ॉ ऩनि
आएका उजुयी, मनवेदन, गुनासाहरु मथासभमभै छानवीन एवॊ कायवाही गने ।



प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामािरम , अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग , याविम सतकिता
केन्र, ववमबन्न भन्रारम तथा अन्म मनकामहरुफाट प्राप्त मनवेदन, मनदे िन एवॊ गुनासाहरुको सम्फन्धभा
आपु मनकटतभ ऩदामधकायीराई अवगत गयाउने य तत् सम्फन्धी कायवाही गने ।



प्राप्त उजूयी य गुनासाहरुको अमबरे ख याख्नेफ ।



भन्रारम अन्तगित कामािरमहरुभा ऩनि आएका गुनासाहरु सभाधान गनि सभम सभमभा अनुगभन गयी
स्थरगत रुऩभै गुनासाहरुको कानून वभोजजभ सम्बव बएसम्भ व्मवस्थाऩन य सभाधान गने ।
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अजख्तमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको पोकर ्वाईन्ट सम्फन्धी कामिहरु गने ।



जनगुनासो सम्फन्धभा ऩनि आएका अन्म कामिहरु गने ।

1.४आमथिक प्रिासन िाखा्
मस िाखाराई साववककै मनम्न कामिहरु गने गयी तोवकएको छ्


भन्रारमको वावषिक कामिक्रभ अनुसाय प्रत्मेक आमथिक वषिको चारु य ऩूजॉ जगततपिको अनुभामनत
फजेट तमाय गने प्रायजम्बक कामिहरु गयी स्वीकृमतको रामग ऩेि गने य फजेट अनुभान गदाि मोजना
तथा कामिक्रभ िाखाराई सघाउ ऩुमािगउने ।



भन्रारम अन्तगित ववबाग तथा कामािरमहरुराई आमथिक ऐन मनमभको आधायभा आवश्मकतानुसाय
याम सल्राह ददने ।



स्वीकृत ववमनमोजजत फजेट अन्तगित भन्रारमको रामग आवश्मक खचिको वववयण स्वीकृमतको रामग
ऩेि गने य स्वीकृत बए फभोजजभ खचि गने ।



स्वीकृत ववमनमोजजत फजेट अन्तगित जजल्राजस्थत कोष तथा रे खा मनमन्रण कामािरमफाट यकभ
मनकासा प्राप्त गनुऩ
ि ने सम्फन्धी सवै कायवाही गने ।



भन्रारम य अन्तगित ववबागहरुको रामग आवश्मकतानुसाय थऩ मनकासा कायवाहीको आवश्मक
व्मवस्था मभराउने साथै आवश्मकतानुसाय कामिक्रभ सॊ िोधन बइसकेऩमछ यकभान्तयको कायवाही गने
।



ऐन मनमभानुसाय तोवकएको श्रे स्ताहरु अद्यावमधक याख्नेक
, याख्नय रगाउने य मनमभानुसाय खाता सञ्चारन
गने/गयाउने ।



अन्तगित ववबाग तथा कामािरमहरुको आमथिक कायोवाय सुऩरयवेऺण गने ।



ववकास मनभािण सम्फन्धी खचिका त्माॊकहरु अद्यावमधक याख्नेो व्मवस्था गने/गयाउने ।



आमथिक वषि व्ममतत बएऩमछ भन्रारम अन्तगित ववबाग कामािरमहरुको चारु तथा ऩूजॉ जगत तपिको
फजेट भौज्दात सविसॊजचत कोषभा दाजखरा गयाउने ।



भन्रारमको याजश्व् , श्रे स्ता सुव्मवजस्थत रुऩरे याख्नेत व्मवस्था गने , गयाउने तथा धयौटी य उज्राती
श्रे स्ता पछिमौंट गने/गयाउने ।



मनभािण कामिहरु वा ठे क्का ऩट्टाफाट मनभािण य साभान खयीद कामि बएकोभा प्रचमरत आमथिक ऐन
मनमभको अमधनभा यहेय बुक्तानी ददने, ददराउने व्मवस्था गने ।



मनमभ फभोजजभ ववमबन्न फजेट अन्तगित बएका खचिहरुको बुक्तानी ददने वा आमथिक सहामताहरु प्रदान
गने ।



तरवफाट कट्टा बएको कभिचायी सॊ चमकोष , सावमधक जीवन ववभा , नागरयक रागानीकोष , साभाजजक
सुयऺा कय य साऩटी कट्टी यकभ सम्फजन्धत कामािरमभा दाजखरा गने/गयाउने ।
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मनमभानुसाय ऩारयश्रमभक कय कट्टा गयी आन्तरयक याजजश्व कामािरमरे तोकेको खाताभा जम्भा गयी
सोको सूचना आन्तरयक याजश्व कामािरमराई ददने ।



कभिचायीराई मनमभानुसाय तरव, बत्ता, उऩदान रुगा बत्ता औषमध उऩचाय खचि उऩरब्ध गयाउने।



आमथिक प्रिासन सम्फन्धी ऐन मनमभ आदे ि तथा ऩरयऩरहरु सवै कभिचायीहरुराई जानकायी गयाउने
य रे खातपि ये खदे ख मनमन्रण सुऩरयवेऺण गने/गयाउने ।



भन्रारमभा तमाय बएको श्रे स्ताको आन्तरयक तथा अजन्तभ रे खा ऩयीऺण गयाउने ।



आन्तरयक तथा अजन्तभ रे खा ऩयीऺणफाट दे खाइएका फेरुजुको रगत खडा गने य तदारुकताका साथ
पछिमौट गने/गयाउने ।



ववमनमोजजत फजेटको मनकासा , खचि य फाॉकी तथा मनकासाको स्रोत सभेत दे जखने गयी प्रत्मेक
िीषिकको छु ट्टा छु ट्टै आ.वव. वनाई सम्फजन्धत तारुक कामािरमहरुभा ऩठाउने ।



िाखाको बौमतक साधनहरुको स्माहाय सम्बाय एवॊ भभित तथा सॊ यऺण गने व्मवस्था मभराउने ।



आमथिक प्रिासन सम्फन्धी तोवकएको अन्म कामिहरु गने ।

2 मोजना, अनुगभनतथाभूल्माङ्कनभहािाखा्


भन्रारम य अन्तगित ववबाग

िाया सञ्चामरत ववकास आमोजनाहरुको मोजना तजुभ
ि ा

, कामिक्रभ

कामािन्वमन, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने/गयाउने ।


मोजना अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी ववषमहरुभा आफ्नो याम ऩेि गने ।



भन्रारम तथा भातहत ववबाग य कामािरमहरुफाट सञ्चामरत मोजना तथा आमोजनाहरुको रक्ष्म तथा
कामिक्रभ अनुरुऩ कामि सम्ऩादन बए नबएको हेयी रक्ष्मअनुरुऩ कामि ऩुया गने गयाउने ।



व्मवस्थाऩन ऩऺराई उद्देश्मभूरक तुल्माउन भन्रारम तथा भातहत मनकाम िायासञ्चामरत मोजना तथा
आमोजनाहरुको बौमतक व्मवस्थाऩन , मन्र उऩकयण तथा सवायी साधनको सही उऩमोग बए
नबएको सम्फन्धभा मनयीऺण अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गयी गयाई सुधाय गने ।



भातहत ववबाग, कामािरम तथा सॊ स्थानफाट बइयहेको काभ कायवाही य कामि सम्ऩादनका ववषमभा
मनयीऺण, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने य कुनै कैवपमत दे जखएभा आवश्मक मनदे िन ददने वा
मनदे िनाथि ऩेिगने ।



सुिासन य व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन

सम्फन्धी प्रचमरत कानून य सेवा अमबमान सञ्चारन

मनदे जिका फभोजजभ य अन्तगित मनकामफाट गनुि ऩने काभहरु मथासभमभा सम्ऩन्न गने/गयाउने


ववकास आमोजनाहरुको कामािन्वमनभा दे खाऩये का सभस्माहरु भध्मे भन्रारमस्तयीम ववकास सभस्मा
सभाधान समभमतफाट सभाधान हुन नसकेका सभस्मा याविम ववकास सभस्मा सभाधान समभमतभा प्रस्तुत
गने य उक्त समभमतफाट बएको मनदे िन/मनणिम कामािन्वमनका रामग याम ऩेि गने।



अन्म मनदे जित एवॊ बैऩयी आउने कामिहरु गने ।

मस भहािाखा अन्तगित मनम्नानुसाय िाखाहरु यहेका छन्-
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2.1 मोजनातथाकामिक्रभिाखा्
मस िाखारे दे हामफभोजजभ कामिहरु सम्ऩादन गनेछ्


भन्रारम य अन्तगित ववबाग

िाया सञ्चामरत ववकास आमोजनाहरुको मोजना तजुभ
ि ा

, कामिक्रभ

कामािन्वमन, अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने गयाउने ।


भन्रारम य अन्तगितका ववबाग/आमोजनाहरुको त्माॊक अध्ममन/ववश्लेषण गयी याम/ सुझाव सवहत
ऩेिगने ।



भन्रारम य अन्तगितका ववबाग/आमोजनाहरुको प्रत्मेक वषिका वावषिक ववकास कामिक्रभ य फजेट
तमाय ऩायी/ऩानि रगाई ऩेि गने ।



अथि भन्रारम/याविम मोजना आमोगभा हुने कामिक्रभ य फजेट छरपरभा बाग मरने य कामिक्रभ
फजेटराई अजन्तभ रुऩ ददन आवश्मक सहमोग गने ।



वावषिक कामिक्रभ य फजेट स्वीकृत बई आएऩमछ चौभामसक ववबाजन सवहतको ववकास कामिक्रभ
तमाय ऩानि रगाई भन्रारमको मसपारयस सवहत या.मो.आ. फाट स्वीकृमत बएऩमछ उक्त कामिक्रभ
कामािन्वमनका रामग सम्वजन्धत ववबाग/आमोजनाभा ऩठाउने ।



स्वीकृत वावषिक ववकास कामिक्रभभा आवश्मकतानुसाय थऩ सम्िोधन गनि ऩेि गने गयाउने य
भन्रारम/या.मो.आ.को स्वीकृत अनुसाय सॊ िोमधत कामिक्रभ कामािन्वमन गने/गयाउने ।



व्मवस्थावऩका सॊ सदको अमधवेिनको सभमभा साॊसदद्बाया उठाइएको प्रश्नको जवाप तमाय गयी
व्मवस्थावऩका सॊ सद सजचवारमभा ऩठाउने ब्मवस्था मभराउने ।



सम्वजन्धत ववषमभा हुने सबा, सम्भेरन , छरपर आददभा मनणिम बए फभोजजभ बाग मरने ।



साववक रै विक सिक्तीकयण ईकाइरे गयी आएको कामिहरु सभेत सम्ऩादन गने ।



काभको गहनता हेयी भामथल्रो तहभा प्रस्तुत गनुि ऩने कुयाभा फाहेक िाखा अन्तगित काभ
कायवाहीको सम्फन्धभा आवश्मकता अनुसाय सम्फजन्धत भन्रारम , ववबाग तथा कामािरमहरुभा ऩर
रे ख्नीे तथा ताकेता गने/गयाउने ।



नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषदभा मनणिमाथि प्रस्तुत गनिका रामग स्वीकृत बएका ववषमभा प्रस्तावको
भस्मौदा तमाय ऩायी सभमभै ऩेि गने ।



बएको आदे िानुसाय सम्फजन्धत मनकामभा आवश्मक ऩराचाय गने य भन्रारमभा प्रस्तुत हुन आउने
ववषमभा आवश्मक कायवाही गनि ऩेि गने ।



आफ्नो िाखासॉग सम्फजन्धत काभ कायवाही य व्मवस्थाऩनका ववषमभा कुनै नमाॉ फस्दोवस्त

, नीमत

मनभािण वा मनणिम गनि आवश्मक दे जखएभा तत्सम्फन्धी ऩुष्याई सवहत कायवाही उठाई भामथल्रो
तहभा ऩेि गने ।


मस िाखाराई तोवकएका अन्म कामिहरु गने ।

2.2सुऩरयवेऺण, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन िाखा्
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मस िाखाराई मनम्न कामि गने जजम्भेवायी तोवकएको छ्


भन्रारम भातहत ववबाग तथा कामािरमहरुफाट सञ्चामरत ऩरयमोजना तथा आमोजनाहरुको उठती
याजश्व, भुद्दा ऩछिमौट जस्थमत य कामि प्रगमत सभेतको अमबरे ख अद्यावमधक याख्नेा।



वावषिक/चौभामसक य आवश्मकताअनुसाय िै भामसक प्रगमत वववयण तमाय ऩायी/ऩानि रगाई ववकास
सभस्मा सभाधान समभमतको वैठकभा ऩेि गने य वैठकभा बएका मनणिमहरु कामािन्वमन गने/गनि
रे जख ऩठाउने ।



भन्रारम य भातहतका मनकामहरुको आवश्मकताअनुसाय सुऩरयवेऺण गने/गयाउने ।



भातहतका मनकामहरुको काभ कायवाहीका सम्फन्धभा मनममभत अनुगभन गने/गनि रगाउने।



भन्रारम य अन्तगितका ववकास आमोजना/कामिक्रभहरुको अनुगभन मनयीऺण गयी प्रमतवेदनऩेि
गने/गनि रगाउने ।



भन्रारम य भातहतका मनकामहरुफाटसञ्चामरत कामिक्रभहरुकारामग कामि सम्ऩादन सूचकहरु
तमायगने/गनि रगाउने ।



कामि सम्ऩादन सूचकहरुको आधायभा आवमधक भूल्माङ्कन गने/गनि रगाउने ।



कामिसम्ऩादनभा आधारयत भूल्माङ्कन प्रणारीको स्थाऩना य ववकास गने ।



भूल्माङ्कनको आधायभा दण्ड य ऩुयस्कायका रामग आवश्मक सूचना उऩरब्ध गयाउने ।



भातहतका मनकामहरुफाट आवमधक रुऩभा प्राप्त प्रगमत प्रमतवेदन भामथल्रो तहभा अवगत गयाउने।



सम्वजन्धत सवै िाखाहरुसॉग सभन्वम गयी प्राप्त हुन आएको सूचनाहरु सॊ करन गयी सोको व्मवजस्थत
ढॊ गरे अमबरे ख सभेत याख्नेु ।



सूचनाअमधकायीको जजम्भेवायी सभेत वहन गने ।



मस िाखासॉग सम्वजन्धत अन्म कामिहरु गने ।

2.3 बू-सूचना सभन्वम िाखा्
मस िाखाराई साववककै मनम्न कामिहरु गने गयी तोवकएको छ्


आधुमनक सूचना प्रववमधको उऩमोग गयी बूमभसॉग सम्वजन्धत श्रे स्ता

, नक्सा रगामतका सम्ऩूणि

सूचनाहरुराई कम््मूटय प्रणारीभा प्रववि गयाई जनताराई बयऩदो सयर , सहज सेवा/सूचना प्रवाह
गयाउन बू-सूचना प्रणारी

(LIS) को ववकासभा सहमोग ऩुमाि उन सभन्वम गने य सोको रामग

एकिाय प्रणारीराई भाध्मभ फनाउने ।


बूमभको उऩमोगिाया कृवषको उत्ऩादकत्व वृवि गनि एवॊ गरयवी मनवायण तथा वातावयण
सॊ यऺणकामिभा सभेत सहमोग ऩुमा्िउने गयी नीमत मनभािता

, अनुसन्धानकताि तथा उऩबोक्ताहरुराई

वस्तुऩयक बू-सूचना उऩरव्ध गयाउन सभन्वम गने ।


E-Governance System रागू गने सन्दबिभIT Focal Person को रुऩभा कामि गने ।



बू-सूचनाराई ववश्वसनीम , गुणस्तयमुक्त य वस्तुऩयक फनाउने य बू-सूचनाराई उऩबोक्ताभाझ सहज
ऩहू ॉच हुने व्मवस्था गने ।
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बयऩदो बू-सूचना प्रणारीको ववकास गनि याविम य अन्तयािविम ऺेरभा स्थावऩत सम्वजन्धत
मनकामहरुसॉग सम्ऩकि य सभन्वम गयी प्रववमध ववकास य हस्तान्तयण गनि सघाउ ऩु-माउने य

Pro-

Active Roleसभेत मनवािह गने ।


बू-सूचना प्रणारीराई National Geographic Information System(याविम बौगोमरक सूचना
प्रणारी) सॉग आवि गयाउन प्रबावकायी बुमभकाका रामग ऩहर गने ।



बू-सूचना प्रववमधसॉग सम्वजन्धत अध्ममन

, अनुसन्धान , गोष्ठी , सेमभनाय आददभा बाग मरई

Continuous Professional Development (CPD)का रामग ऩहर गने ।
3बूमभव्मवस्थाऩनभहािाखा्


बूमभ सम्वन्धी नीमतहरुको कामािन्वमन गने गयाउने य त्मस्ता ऐन मनमभ य नीमतहरु ऩुनयावरोकन
गनि आवश्मक बएभा सॊ िोधन एवॊ सुधायका रामग आफ्नो याम सवहत सजचवसभऺ ऩेि गने ।



भन्रारमफाट तजुभ
ि ा गरयएको कामि मोजना अनुरुऩ कामि गने ।



जग्गा प्रिासन सम्वन्धभा भाग बएका मनदे िनहरु उऩय आवश्मक कायवाही गने ।



गुठी जग्गाको सॊ यऺण गने नीमत तजुभ
ि ा गयी स्वीकृत नीमत मनदे िनहरु कामािन्वमन गने गयाउने ।



गुठी कोष (अऺमकोष) को सभुजचत सॊ यऺण ऩरयचारन एवॊ उत्ऩादनभूरक फनाउन आवश्मक नीमत
कामिक्रभहरु



तम गयी कामािन्वमन गने /गयाउने ।

बूमभ प्रिासनराई प्रबावकायी य ववश्वसनीम फनाउन ववबागहरु

, कामािरमहरु य गुठी सॊ स्थानराई

सिक्तीकयण गयी साविजमनक जवापदे वहता वहन गनि सक्ने गयी सभमानुकुर सुदृढ गने ।


भातहत मनकामफाट सम्ऩादन गरयने बूमभप्रिासनसॉग सम्फजन्धत कामिहरुको आवश्मकतानुसाय
अनुगभन गयी याम ऩयाभिि मरने/ददने ।



भोही फाॉडपाॉड एवॊ दयवन्दी सम्फन्धी कामिहरु सम्ऩादन गने/गनि रगाउने

।



छु ट जग्गा एवॊ ववताि जग्गा दताि एवॊ बोगामधकाय सम्फन्धभा याम ऩयाभिि मरने/ददने ।



सयकायी/साविजमनक जग्गाको सॊ यऺण सम्फन्धभा आवश्मक कामि गने ।



भहािाखा अन्तगितका िाखाहरुराई कामिसम्ऩादन सन्दबिभा कामिहरु जवपदे हीऩूणि फनाउन
प्रमत्निजिर यहने ।



अन्म मनदे जित एवॊ बैऩयी आउने कामिहरु गने ।

मस भहािाखा अन्तगित ववगतभा दुईवटा िाखाहरु (जग्गा प्रिासन िाखा य फसोफास व्मवस्थाऩन िाखा)
यहेकोभा ऩमछल्रो स्वीकृत सॊ गठन सबे ऺणफाट जग्गा प्रिासन िाखा (क)

, जग्गा प्रिासन िाखा (ख) य

फसोफास व्मवस्थाऩन िाखा गयी जम्भा ३ (तीन) वटा मनम्न फभोजजभका िाखाहरु यहेका छन्3.1जग्गाप्रिासनिाखा (क)
मस िाखाफाट सम्ऩादन हुने काभहरु दे हामफभोजजभ यहेका छन्:


जग्गा जमभनको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीमत तजुभ
ि ा गने ।
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नेऩार सयकायफाट मनणिम बएका जग्गा जमभनसॉग सम्फजन्धत नीमतगत व्मवस्थाहरुको कामािन्वमन
गने/गयाउने ।



सयकायी तथा साविजमनक जग्गाको सॊ यऺण सम्फन्धी आवश्मक नीमत मनभािण गयी कामािन्वमन तथा
अनुगभन गने ।



सयकायी जग्गाको बोगामधकाय सम्फन्धी नीमत मनभािण गयी स्वीकृत नीमत फभोजजभ बोगामधकाय
उरब्ध गयाउने , सो को अमबरे ख याख्नेन य उद्येश्म वभोजजभ काभकाज बए नबएको फाये भा अनुगभन
गने व्मवस्था मभराउने ।



तल्रो मनकामफाट मनदे िन भाग बै आएका जग्गा जमभनसॉग सम्फजन्धत सभस्माहरुको फाये भा
सभाधानकोरामग आवश्मक नीमतगत व्मवस्था गयी मनणिम कामािन्वमन गने गयाउने ।



जग्गा जमभनसॉग सम्वजन्धत ववषमभा ऩनि आएका मनवेदनहरुका सम्वन्धभा प्रचमरत कानून वभोजजभ
आवश्मक कायवाही गने गयाउने ।



भन्रारमफाट जायी बएका नीमत मनदे िन वभोजजभ ववबाग य भातहत कामािरमहरुफाट काभ कायवाही
बए गये को छ छै न हेयी आवश्मक मनदे िन ददने ।



यजजििन दस्तुय छु ट सम्वन्धभा आवश्मक कायवाही गने गयाउने ।



िाखासॉग सम्वजन्धत अमबरे खहरुराई अद्यावमधक गयी याख्नेा ।



मस िाखासॉग सम्वजन्धत अन्म मनदे जित कामिहरु गने ।

3.2जग्गाप्रिासनिाखा (ख)
मस िाखाफाट सम्ऩादन हुने काभहरु दे हामफभोजजभ यहेका छन्:


जग्गा धनी एवॊ भोहीवीच दै धस्वामभत्व अन्त्म गयाउने सम्फन्धी नीमत तजुभ
ि ा गने गयाउने।



जग्गाको हदवन्दी सम्फन्धी भुिा भामभरा पछिमौट गनि आवश्मक व्मवस्था मभराउने ।



जग्गा प्रिासन य गुठी जग्गासॉग सम्वजन्धत ऐन , मनमभभा सभमानुकुर सुधाय गनि आवश्मक सहमोग
ऩुमा्िउने ।



गुठीको सम्ऩजत्त सॊ यऺण , सम्वधिन एवॊ ववकास य अऺमकोषको सभुजचत ऩरयचारनका रामग य गुठी
सॊ स्थानराई सभम साऩेऺ सुदृढ , सऺभ एवॊ च ुस्त दुरुस्त फनाउन आवश्मक नीमत एवॊ कामिक्रभको
तजुभ
ि ा गने ।



गुठी सॊ स्थानको बौमतक एवॊ भानवीम स्रोत ऩरयचारन नीमत तम गनि भद्दत गने ।



गुठी सम्फन्धभा ऩनि आएका मनवेदनहरुको कामिन्वमनकारामग गुठी सॊ स्थानभा रे खी ऩठाउने।



प्रचमरत गुठी सम्फन्धी ऐन मनमभ एवॊ नीमत अनुरुऩ गुठी य अन्तगित मनकामको मनयीऺण अवरोकन
गने ।



गुठी जग्गाको सम्फन्धभा ऩनि आएका सभस्माहरुको सभाधानकारामग प्रचमरत कानून फभोजजभ
सभाधान गने गयाउने ।
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गुठी य भातहत मनकामफाट मनदे िन भाग बै आएका गुठी जग्गा सम्फन्धी सभस्माहरुको ववषमभा
नीमतगत व्मवस्थाका रामग आवश्मक ऩहर गयी प्रचमरत नीमत कानून य मनणिम फभोजजभ कामािन्वमन
गने गयाउने ।



िाखासॉग सम्वजन्धत अमबरे खहरुराई अद्यावमधक गयी याख्ने ।



मस िाखासॉग सम्वजन्धत अन्म मनदे जित कामिहरु गने ।



भन्रारमको आवश्मकता अनुसाय कामिवववयण थऩघट गरयएका कामिहरु ।

3.3 फसोवास व्मवस्थाऩन िाखा्
मस िाखाफाट सम्ऩादन हुने कामिहरु मनम्नानुसाय यहेका छन्:


भुक्त कभैमा तथा हमरमाको ऩुनस्थाऩिन एवॊ वृत्ती ववकासको सभाधानका रामग आवश्मक नीमत
मनमभको तजुभ
ि ा गने य सो को रामग सञ्चारन गरयने कामिक्रभहरु तजुभ
ि ा गने य उक्त कामिक्रभहरु
कामािन्वमन गने गयाउने ।



सुकुम्वासी तथा अव्मवजस्थत फसोवासी रगामतको सभस्मा सभाधानका रामग दीगो नीमत तजुभ
ि ा
गनुक
ि ा साथै आवश्मक य सम्फजन्धत कामिक्रभहरु सभेत सञ्चारन गने ।



जजल्रास्तयभा सञ्चामरत कामिक्रभहरुको आवश्मकतानुसाय अनुगभन गयी आवश्मक मनदे िन ददने एवॊ
सभन्वम गने ।



अन्तयािविम गैय सयकायी सघॊ सॊ स्था तथा दातृ मनकामसॉग सभन्वम गयी भुक्त कभैमा/हमरमा रगामत
बूमभहीन जनताको ऩुनस्थािऩन तथा वृमत ववकासका कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि ऩहर गने।



िाखाफाट सञ्चारन हुने काभ कायवाहीको सम्फन्धभा आवश्मकतानुसाय सम्फजन्धत भन्रारम , ववबाग
वा कामािरमहरुभा ऩर रे ख्ने तथा ताकेता गने ।



भुक्त कभैमा तथा हमरमाको ऩुनस्थािऩन एवॊ सुकुम्वासी सभस्मा सभाधान सम्फन्धी ववषमभा सम्फजन्धत
मनकामभा आवश्मकतानुसाय ऩराचाय गने य भन्रारमभा प्रस्तुत हुन आउने ववषमभा आवश्मक
कायवाही गने,



भुक्त कभैमा , हमरमा रगामत बूमभहीन सम्फन्धी मोजना कामिक्रभ तथा फजेटको तजुभ
ि ा तथा
कामािन्वमन गने ।



नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) भा मनणिमाथि प्रस्तुत गरयने ववषमभा प्रस्तावको भस्मौदा तमाय गयी ऩेि
गने ।



मस िाखाराई तोवकएका य मनददिि गरयएका अन्म कामिहरु गने ।
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(ड) अजघल्रो आ.व.भा सञ्चामरत कामिक्रभ्
भन्रारम अन्तगित सञ्चाआमरत ववकास आमोजना तथा कामिक्रभहरु
जम्भा कामिक्रभ सॊ ख्मा: ८
•

ऩवहरो प्राथमभकता प्राप्त: (P1) कामिक्रभ : ७
१. बू-सूचना तथा अमबरे ख कामिक्रभ
२. भारऩोत अमबरे ख सुयऺा तथा सुदृढीकयण कामिक्रभ
३. याविम बू-उऩमोग आमोजना
४. बूमभसुधाय कामिक्रभ, भुक्त कभैमा तथा हमरमा ऩुन्स्थाऩन

•

५.

वकत्ता नाऩी कामिक्रभ

६.

स्थररुऩ नाऩी (बूमभ स्रोत)

७.

खगोर तथा बू-भाऩन कामिक्रभ

दोस्रो प्राथमभकता प्राप्तक(P2) कामिक्रभ : १
१. बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण कामिक्रभ

(ढ)भन्रारम य अन्तगित ववबागहरुको वेफसाइटको वववयण:
बूमभसुधाय तथा व्मवस्था भन्रारम: www.molrm.gov.np
बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबाग: www.dolrm.gov.np
नाऩी ववबाग:www.dos.gov.np
बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण केन्र : www.lmtc.gov.np
बू-सूचना तथा अमबरे ख ववबाग :www.dolia.gov.np
याविम बू-उऩमोग आमोजना : www.nlup.gov.np

(ण) सू चना ऩरयमोजनाभा प्राप्त बएको वैदेजिक सहामता
,ऋण, अनुदान एवभ् सम्झौता सम्फन्धी वववयण्×
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(त) बूमभसुधाय तथा व्मवस्था भन्रारमरे सञ्चारन गये को कामिक्रभ य सोको प्रमतवेदन्
मस आ.व.को हारसम्भको बौमतक तथा ववत्तीम प्रगमत

मस.नॊ.

आमोजना / कामिक्रभको नाभ

१

बू-सूचना तथा अमबरे ख कामिक्रभ

२

हारसम्भको प्रगमत प्रमतित
६३६

३२३२

भारऩोत अमबरे ख सुयऺा तथा सुदृढीकयण कामिक्रभ

८०

२३

३

याविम बू-उऩमोग आमोजना

९७

९६

४

बूमभसुधाय कामिक्रभ, भुक्त कभैमा तथा हमरमा ऩुन्स्थाऩन

६८

२१

५

बूमभ व्मवस्थाऩन प्रजिऺण कामिक्रभ

६८

४५

६

वकत्ता नाऩी कामिक्रभ

६८

४९

७

स्थररुऩ नाऩी कामिक्रभ

८८

८६

८

खगोर तथा बू-भाऩन कामिक्रभ

७९

८०

(थ) साविजमनक मनकामरे वमगिकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी्
×
(द) साविजमनक मनकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी मनवेदन य सूचना ददइएको ववषम्
मस अवमधभा सूचनाको भाग य सूचना प्रदान गयीएको वववयण
:

सूचना भाग सम्फन्धी
(मरजखत/भौजखक)
आमथिक वषि २०७३/७४
मस.नॊ.

सूचना

भागकतािको

मभमत

ठे गाना

सम्ऩकि नम्फय

भाग गरयएको ववषम

कैवपमत

अजुन
ि राभा

२०७३/१०/०७

गोदावयी -६, रमरतऩुय

९८६०९९७१६४

जग्गा य ऩूजािभा

सम्फोधन

ऺेरपर पयक ऩये को

गरयएको

नाभ

1. १

सम्फन्धी
2. १प्रववण िभाि
३

२०७३/१०/१४

यौतहट

९८०१०२३०४४

मरज जग्गा सम्फन्धी

सम्फोधन
गरयएको
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3. १
४

ववदुय

२०७३/१०/१८

Adhikari.bigbrother@gmail.com

-

अमधकायी

जग्गा नाऩ जाॉचको

सम्फोधन

रामग नभुना मनवेदन

गरयएको

सम्फन्धी
मररोचन

२०७३/१०/२४

4. १ ऩौड्यार

नेऩार प्रिासमनक प्रजिऺण

९८५११२७२२८

प्रमतष्ठान, रमरतऩुय

५

तामरभयत नमाॉ िाखा
अमधकृतहरुराई

सम्फोधन
गरयएको

इन्टनिजिऩको रामग
ऩठाउने सम्फन्धी

5. १ दीऩेन्र
६ कायाखेती

२०७३/११/०३

िायदा बूषार
6. १
७ (िभाि)

२०७३/११/०५

kdipen@gmail.com

Sfnepal2072@gmail.com

_

९८६२२५९८७९

घय जग्गा वववक्र

सम्फोधन

सम्फन्धी

गरयएको

घयजग्गाको वववयण

सम्फोधन

सम्फन्धी

गरयएको

(ध) साविजमनक मनकामका सूचनाहरु अन्मर प्रकािन बएको वा हुने बए सोको वववयण्
×
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