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�रपोट� टेबल कागजातह� हेनु�होस
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१ जज��ाा १०० ५३.७५

२ शशााससकक��यय  ��वव�� ९ ५.७५

३ सभाको स�ालन �ि�या (�ानीय ससरकार स�ालन ऐनको दफा १९) १.०० ०

४ काय�पा�लकाको �नण�य �ि�या (�ाससंऐ दफा १७) १.०० १

५ सभा। काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय कानून (ऐन, �नयम, �नद��शका, काय��व�ध र मापद�) तथा �नण�यह�को
साव�ज�नक�करण (�ाससंऐ दफा १०को ३, नेपालको सं�वधानको धारा २७, सूचनाको हक)

१.०० ०.७५

६ सभा र काय�पा�लकाका स�म�त/उप-स�म�त स�ालन स��ी काय��व�ध (�ाससंऐ दफा १४, ४६, ६५, ६६,६७) १.०० ०.५

७ काय�पा�लकाको बैठक स�ालन (बैठक बोलाउने, �म�त �ान तो�े, काय�सूची उपल� गराउने, गणपूरक सं�ा, �नण�य
पु��कामा ह�ा�र, �नण�यमा असहम�त आ�द) (�ाससंऐ दफा १७)

१.०० १

८ आ��रक �नय�ण �णाली (�ाससंऐ दफा ७८) १.०० ०

९ �ानीय तहका पदा�धकार� ह�को स��ी �ववरण (�ाससंऐ दफा ११०) १.०० १ रा �व न पा को �म�त २०७९/०६/२४
गतेको प�साथ �ी मु�म�ी तथा
म�ी प�रषदको काय�लय
जनकपुरमा �म�त २०७९/०६/२५
गते द नं ११०१

१० मू�ा�न अव�धमा बसेको काय�पा�लकाको बैठक सं�ा (�ाससंऐ दफा १७, बैठककाय� स�ालन �नयमावली) १.०० ०.५

११ लेखा �णालीमा SUTRA को �योग (�ाससंऐ दफा ७२) १.०० १

१२ ससंगंगठठनन  ततथथाा  ��शशााससनन ८ ४.५

१३ गाउँ/नगरपा�लकाको �मता �वकास । (�ाससंऐ को दफा १०२ १.०० ०

१४ ��तवेदन तथा �ववरण �ेषण। (�ाससंऐ दफा ७६ (५) र अ�र-सरकार� �व� �व�ापन ऐन, दफा ३(३)) १.०० ०

१५ �वषयगत �वभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइह� एवं जनश��को काम, कत��, अ�धकार र �ज�ेवार�को काय��ववरण ।
(�ाससंऐ दफा ८अनुसार)

१.०० १

१६ �ायी पदपूत� नगन� भ�नएका पदह�मा करारबाट मा� पदपू�त�। (ऐनको दफा ८को उपदफा ८,९) १.०० १

१७ कम�चार�ह�को काय� स�ादन स�झौता । (�ाससंऐ दफा १०कोअनुसार) १.०० ०

१८ जनश�� �मता �वकासमा लगानी (�ाससंऐ दफा १०कोअनुसार वनेको काय��व�ध) १.०० ०.५

१९ �मुख �शासक�य अ�धकृतको उप���त �दन (आ�नो �े��भ� काजमा रहेको अवधी समेत) (�ाससंऐ दफा ८अनुसार को काय�
स�ादन �भावका�रता)

१.०० १ ७५% भ�ा बढ� हाजर� रहेको

२० �मता �वकास काय��ममा पदा�धकार� र कम�चार�ह�को सहभा�गता। (�ाससंऐ को दफा १०कोअनुसार वनेको काय��व�ध) (यस
दफामा पदा�धकार� भ�ाले गाउँ।नगर सभाका सद�ह�लाई बुझाउनेछ । गणना गद� पदा�धकार� र कम�चार�ह�को छु�ाछु�ै
गणना गनु�पन�छ।)

१.०० १

२१ ववााििषष� �कक  बबजजेटेट  ततथथाा  ययोोजजननाा  ��वव��ाापपनन ११ ६.५

२२ वािष�क बजेट तथा काय��म र आव�धक योजना तजु�मा। (�ाससंऐ को दफा २अनुसार) १.०० ०

२३ बजेट तथा काय��म तजु�मा र पा�रत गन� काय�मा संब� स�म�त र सम�य ( �ाससंऐ को दफा ६५, ६६ र ६७) १.०० १

२४ दीगो �वकासका ल�ह�को �ानीयकरण (�ाससंऐ को दफा २अनुसार ) १.०० ०

२५ �वषय�े�गत �पमा बजेट �स�ल� �नध�रण (�ाससंऐ को दफा ६६ को अनुसार) १.०० ०

२६ बजेट ��ुती तथा �ीकृ�त (�ाससंऐ को दफा ७अनुसार) १.०० १

२७ गैरसरकार� सङ्घ सं�ाह�ले गाउँ/नगर सभाबाट पा�रत गर� योजना काय��यन (�ाससंऐन दफा २५) १.०० ०

२८ कूल वािष�क बजेटमा आ��रक आयको �ह�ा। (अस�व�ऐदफा ८ अनुसार राज�को �मता) १.०० ०.५

२९ प�च लाख भ�ा कम लागतका योजनाले कूल पूँजीगत बजेटको ओगटेको �ह�ा (वजेट तथा काय��म तजु�माको माग�दश�न) १.०० १

३० वािष�क आ��रक आय बृ�� गत वष�को तुलनामा (अस�व�ऐ दफा ८ अनुसार राज�को �मता) १.०० १

३१ गैसस माफ� त योजना काय��यन गरेको अव�ामा गै १.०० १

३२ समपुरक अनुदानबाट स�ालन हुने आयोजनाह�मा लागत साझेदार�का ला�ग �ब�नयो�जत बजेट (अस�व�ऐदफा १०) १.०० १

३३ ��वव��ीीयय  एएववमम् ् आआ��थथ� �कक  ��वव��ाापपनन ११ ७

३४ आ��रक �ोत (�ाससंऐन दफा ६५) १.०० १

३५ �व��य अनुशासन (अस�व�ऐप�र�ेद ८, दफा २५ दे�ख ३२) १.०० ०

३६ आय �यको वग�करण तथा लेखा�नका ला�ग नेपाल सरकार �ारा �नध��रत प��त र ढ�चाको �योग (अस�व�ऐ, दफा ३२) १.०० १

३७ आय र �यको �ववरण साव�ज�नक�करण (अस�व�ऐदफा ३०) १.०० १

३८ �च�लत कानुन अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार� र काय��यन (सा १.०० ०

३९ वािष�क बजेट काय��यनको �ग�त समी�ा (�ाससंऐन दफा ७को ६) १.०० ०

४० रकमा�र (�ाससंऐन दफा ७९) १.०० ०.५

४१ �शास�नक खच� (�ाससंऐन दफा ७अनुसारको आय �य अनुमान अनुसार) १.०० ०.५

४२ पूँजीगत खच� (�ाससंऐन दफा ७अनुसारको आय �य अनुमान अनुसार) १.०० १

४३ राज� स�लन (�ाससंऐन दफा ७१) १.०० १

४४ ५ खच� गन� अ��यार� (�ाससंऐन दफा ७३) १.०० १

�.सं. सूचक पूण�� �ा�ा� कैैिफयत
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५ खच� गन� अ��यार� (�ाससंऐन दफा ७३) १.०० १

४५ ससेवेवाा  ��ववााहह १६ १०

४६ सेवा �वाह (�ाससंऐनदफा११) १.०० ०.५

४७ वडाले उपल� गराउने सेवा (�ाससंऐनदफा१२) १.०० १

४८ सेवा ��तको स�ु�ी (�ाससंऐनदफा ११,१को काम) १.०० ०.५

४९ सेवा �वाहमा ��व�धमा आधा�रत टोकन, अनलाइन र�ज�� सेन वा क��ुटर �व�लङ ��व�धको �योग (�ाससंऐनदफा१को
उपदफाको ङ १)

१.०० ०.५

५० सेवा �वाहको मापद� (SOP) (�ाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ १) १.०० ०

५१ ब�िकंग �णालीबाट भु�ानी (�ाससं ऐन दफा१को उपदफाको ङ ७) १.०० ०.५

५२ वडामा सेवा �वाहको वैक��क �व�ा (�ाससंऐन१६को उपदफा को ग को ६ र दफा१८ को उपदफा ३) १.०० १

५३ गुनासो फ��ट (�ाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ ७) १.०० १

५४ सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खाता माफ� त भु�ानी (�ाससंऐन दफा१को उपदफाको त २) १.०० १

५५ ज�ेको �म�तले ३५ �दन�भ� भएको कूल ज�दत� सं�ा (�ाससंऐ दफा १को उपदफा ४) १.०० ०

५६ साव�ज�नक सुनुवाइ (�ाससंऐ दफा ७८ को उपदफा ५) १.०० ०

५७ ५ सेवा �वाहमा घु�ी सेवाको �योग (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ङ ७) १.०० १

५८ ६ �श�ामा सबै बालबा�लको पहँुच (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ज) १.०० १

५९ ७ �ा� सेवामा नाग�रकको पहँुच (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको झ) १.०० १

६० ८ कृिष र पशु सेवा (�ाससंऐ दफा १को उपदफाको ण र द) १.०० १

६१ ९ �ानीय उ�ादनको �व�ध�न र बजार�करण (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ण ७) १.०० ०

६२ ��ाा��ययकक  ककाायय� �  सस��ााददनन ७ ५.५

६३ �ाय स�ादन (�ाससंऐन दफा ४६ को उपदफा १, दफा ४९ को उपदफा १२) १.०० १ �ा�यक स�म�तको कामकाज गन�
कम�चार� तोिकएको �म�त
२०७७/०३/२५ दे�ख च.नं. ३९६२
यस काय�लयको प�

६४ मेल�मलाप कत�को �व�ा (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३) १.०० १

६५ �ा�यक स�म�तको �नण�य �कृया (�ाससंऐन दफा ४९) १.०० १

६६ �ा�यक स�म�तको ��तवेदन �णाली (�ाससंऐन दफा ५को उपदफा २) १.०० १

६७ उजूर� फछ�यौट। (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफार ४) १.०० ०.५

६८ �ा�यक स�म�तको �नण�य उपर पुनरावेदन (�ाससंऐन दफा ५१) १.०० १

६९ मेल�मलाप के� गठन (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०) १.०० ०

७० भभौौ��ततकक  पपूवूव��धधाारर १३ ३.५

७१ सडक यातायात गु�योजना अनुसार सडक पूध�धार �नम�ण १.०० ०.५

७२ जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना (�ाससंऐन, २०७को दफा २७ १.०० ०.५

७३ भौ�तक पूव�धार �वकासमा साव�ज�नक- �नजी साझेदार� नी�त (�ाससंऐन, २०७को दफा २४ १.०० ०

७४ बालमै�ी तथा अपा�मै�ी पूव�धार (�ाससंऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा २) १.०० ०

७५ �न�म�त पूव�धारको उपयोग र �दगो �व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा ३) १.०० ०

७६ आयोजनाको वातावरणीय अ�यन- सं���, �ार��क वातवरणीय �भाव मू�ा�न (IEE) र वातावारणीय �भाव मू�ा�न ( EIA
) (�ाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा २)

१.०० ०

७७ राि�� य भवनसं�हता र मापद� (�ाससंऐन, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १) १.०० ०

७८ सडकको �व�ार (�ाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ट १,५) १.०० ०

७९ सडकको �र उ��त (�ाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट १,५) १.०० ०

८० खानेपानी सेवा �व�ार (�ाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ध १, सोही दफाको उपदफा ४ को ग २, दफा १२ को
उपदफा २ को ग १०)

१.०० ०.५

८१ वािष�क योजनाको काय��यन ���त (�ाससंऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ �ववरणमा चालु आ.व. को �ग�तको
अनुमान समेत पेश गनु� पन�)

१.०० १

८२ फोहोर मैला �व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ग ११) १.०० १

८३ औ�ो�गक पूव�धार (�ाससंऐन, २०७को दफा ११) १.०० ०

८४ ससााममाा��जजकक  ससममााववेशेशीीककररणण १० ५

८५ सामा�जक �वभेदको �ूनीकरण (सं�वधानको धारा १८, समानताको हक) १.०० ०.५

८६ समानुपा�तक सहभा�गता (�ाससंऐन, २०७को दफा १११) १.०० १

८७ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफात) १.०० ०

८८ घरेलु �हसंा अ�का ला�ग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अ�भयान (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको ग ३०) १.०० ०.५

८९ बाल�म, बाल �ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �थासँग स���त काय�ह� (�ाससंऐन, २०७को दफा
१उपदफाको ग ३०)

१.०० १

९० लै��क समानता तथा सामा�जक समावे�शकरण उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) (�ाससंऐन, २०७को दफा २उपदफा १.०० ०
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९० लै��क समानता तथा सामा�जक समावे�शकरण उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) (�ाससंऐन, २०७को दफा २उपदफा
को छ)

१.०० ०

९१ म�हला �व�� हुने घरेलु �हसंाको घटनामा कमी (अ�घ�ो आ १.०० ०

९२ बाल�म, बाल�ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �था रोकथामका ला�ग तजु�मा ग�रएका काय��ममा
लगानी (सशत� अनुदान बाहेक ब�क� वजेटको)

१.०० ०

९३ म�हला/द�लत/अपाङ्ता भएका ��� संयोजक/ अ�� भएको उपभो�ा स�म�तह�को सङ्�ा (कूल गठ�त उपभो�ा
स�म�तको)

१.०० १

९४ आ�थ�क तथा सामा�जक �पमा प�छ परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, अपा�ता भएका ���, �े� नाग�रक, अ�सङ्�क,
सीमा�कृत समुदायको सामा�जक र आ�थ�क उ�ानमा ग�रने लगानी (सशत� अनुदान बाहेक ब�क� वजेटको)

१.०० १

९५ ववााततााववररणण  ससंरंर��णण  ततथथाा  ��ववपपदद  ��वव��ाापपनन ९ ४

९६ �वपद ्�व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको न) १.०० ०.५

९७ वातावरणीय �दषूण �नय�ण (जल, भू�म, �नी, वायु र खा�) (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफा को ङ १,२र २६) १.०० ०.५

९८ वातावरणमै�ी पूव�धार १.०० ०

९९ �वपद ्जो�खम �े�को प�हचान र न�ा�न (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको न ४) १.०० ०.५

१०० वातावरणीय �े� �व��नमा बजेट �व�नयोजन १.०० ०.५

१०१ वातावरण संर�णमा टोल �वकास सं�ा, नाग�रक तथा �नजी �े� र गै १.०० ०

१०२ �ानीय �वपद ्�व�ापन कोषमा बजेट �व�नयोजन र खच� (वािष�क �पमा) १.०० १

१०३ टोल �वकास सं�ा/ �ानीय तहमा सामुदा�यक सं�ा गठन तथा स�ालन १.०० ०

१०४ ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा आक��क सेवाह�को उपल�ता १.०० १

१०५ ससहहककाायय� �  रर  ससमम��यय ६ २

१०६ संघ, �देश र �नीय तह बीचको सहकाय� र सम�य (नेपालको सं�वधानको धारा २३५) १.०० ०.५

१०७ अ�र �ानीय तह सहकाय� र सम�य (�ाकृ�तक �ोतको संर�ण र उपयोग, पूव�धार �नम�ण, वातावरण संर�ण तथा
फौहोरमैला �व�ापन, आपतकालीन सेवा �व�ापन,राज� स�लन आ�द) (�ाससंऐन, २०७को दफा २६) (सहलगानीका
योजनाह� : �ा�िफल साईट, अ�ी �नय�ण, सडक ह�रयाली, �ाि�क �नय�ण, �ा� �श�ा, रंगशाला, खेलकुद, पय�टन,
बोटा�नकल गाड�न, नदी �नय�ण, �सचंाई, खानेपानी आदी)

१.०० ०.५

१०८ दईु वा सो भ�ा बढ� �ानीय तहको सरोकारको �वषयमा ब�े स�म�तह�को गठन र स�ालन (�ाससंऐन, २०७को दफा २६
अ�ग�त)

१.०० १

१०९ अ�र सरकार� सम�य तथा सहजीकरण १.०० ०

११० अ�र �ानीय तह साझेदार� १.०० ०

१११ �ज�ा सम�य स�म�त सँगको सम�य १.०० ०
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