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गाउँपानलकाको स्वरुप ि प्रकृनत
नपेालको संहवधान, २०७२ को धािा २९५ को उपधािा ३ बमोजिम गठन भई नमनत: २०७३/११/२७ देजि लाग ुभएको ४६०
गाउँपानलका मध्येको एक गाउँपानलका।यस गाउँपानलका अन्तगवत ७ वडा कायावलय िहेका छन। अन्तगवतका वडा कायावलय लगायत अन्य संघ-
संस्थाहरुसंग संस्थागत समन्वय गदै  हवकास ननमावण, अनगुमन ि अन्य थपु्र ैप्रकृनतका सेवा प्रवाह गदै पानलकाका करिब २५ हिाि िनतामा
स्थानीय सिकािको रुपमा िही कायवहरु गदवछ ।

गाउँपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि
संहवधानको भाग ५ धािा ५७ अनसूुजच ८ को एकल अनधकाि ि अनसूुजच  ९ को साझा अनधकािमा उल्लेजित अनधकाि अनसुाि स्थानीय
सिकाि सञ्चालन ऐन- २०७४ ले तोकेका काम, कतवव्य ि अनधकािहरु देहाय बमोजिम िहेका छन।
 नगि प्रहिीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, ननयमन तथा नगि प्रहिी सम्बन्धी नीनत, कानून ि मापदण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन
 सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन ि ननयमन, सहकािी संस्थाको दताव, अनमुनत, िािेिी ि
हवघटन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, क्षमता अनभवहृि, प्रवद्र्धन, परिचालन ि हवकास
 एक सय वाटसम्मको एफ. एम. िेनडयो सञ्चालन अनमुनत, नवीकिण, ननयमन ि िािेिी

 सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही सम्पजि कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िजिषे्ट्रशन शलु्क, सवािी साधन कि, सेवा शलु्क दस्तिु,

पयवटन शलु्क, हवज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनूमकि (मालपोत), मनोिञ्जन कि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन

  ढुगां, नगट्टी, वालवुा, माटो, काठ दाउिा, ििाििुी, स्लेट, ििीढुगां आदद प्राकृनतक एवं िानीिन्य वस्तकुो नबिी तथा ननकासी शलु्क दस्तिु
संकलन
 नसफारिस, दताव, अनमुनत, नवीकिण आददको शलु्क, दस्तिु ननधाविण ि संकलन
 सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहुावट ननयन्रण सम्बन्धी नीनत , कानून, मापदण्ड ि ननयमन
 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
 स्थानीय तथ्याकं ि अनभलेि सकंलन
 हवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, मूल्याकंन ि ननयमन
 सिकािी भवन, हवद्यालय, सामदुाहयक भवन, सभागहृ ि अन्य सावविननक भवन तथा संिचनाको ननमावण ि ममवत सम्भाि तथा सञ्चालन ि
व्यवस्थापन
 सावविननक ननमावण कायवको लानग प्रचनलत कानून बमोजिमको “घ” वगवको इिाितपरको िािी, नवीकिण तथा िािेिी
 प्रािजम्भक बाल हवकास तथा जशक्षा, आधािभतू जशक्षा, अनभभावक जशक्षा, अनौपचारिक जशक्षा, िलुा तथा वैकजल्पक ननिन्ति नसकाइ, सामदुाहयक
नसकाइ ि हवशषे जशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, मूल्याकंन ि ननयमन
 प्राहवनधक जशक्षा तथा व्यावसाहयक तानलमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन, मूल्याकंन ि ननयमन

 गाउँ तथा नगि जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन , हवद्यालयको नामाकिण,

सामदुाहयक हवद्यालयको जशक्षक तथा कमवचािीको दिबन्दी नमलान, सामदुाहयक हवद्यालयको शैजक्षक पूवावधाि ननमावण, ममवत सम्भाि, सञ्चालन ि
व्यवस्थापन, आधािभतू तहको पिीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन लगायत जशक्षा संग सम्बजन्धत अन्य कायव

 आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, कायावन्वयन तथा ननयमन, स्वास्थ्य सेवा
सम्बन्धी भौनतक पूवावधाि हवकास तथा व्यवस्थापन
 औषनध पसल सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन
  स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि िैहवक हवहवधता
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहष सडक ि नसचाइ
 गाउँसभा, नगि सभा, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन



 िनसाज्ख्यक, प्राकृनतक, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, भौनतक पूवावधाि, िोिगािीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रनतव्यजि आय, मानव
हवकास तथा लैनगंक सशिीकिण सूचकाड्ढ, िािश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याकं सकंलन ि प्रशोधन गिी नवीनतम प्रहवनधयिु ि िाहष्ट्रय तथा
स्थानीय सूचना प्रणालीमा आविता ि पाश्र्व जचर तथा श्रोत नक्साको अद्यावनधक अनभलेिन
 िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव हवतिण
 कृहष तथा पशपुालन, कृहष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य
 िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यजि ि अशिहरूको व्यवस्थापन
 बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन
 कृहष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि ननयन्रण
 िानपेानी, साना िलहवद्यतु आयोिना, वैकजल्पक उिाव
 हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन
 िलाधाि, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथवको संिक्षण
 स्थानीयस्तिका िेलकुदको संिचनाको पूवावधाि ननमावण, सञ्चालन तथा हवकास
 हवद्यतु, िानपेानी तथा नसँचाइ िस्ता सेवाहरू
 सामाजिक सिुक्षा ि गरिबी ननवािण
 व्यजिगत घटना, िन्म, मतृ्य,ु हववाह ि तथ्याकं
 स्थानीयस्तिमा पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय संिक्षण, सम्वद्र्धन ि पनुः ननमावण 

 सकुुम्बासी व्यवस्थापन
 प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनु ेिोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननयमन
 यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन
 भनूम व्यवस्थापन
 सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही स्थानीय के्षरनभर इन्टिनटे सेवा, टेनलसेन्टि, केबलु तथा तािहवहीन टेनलनभिन प्रसािणको अनमुनत,

नवीकिण ि ननयमन
 स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजञ्जट प्रणालीको नीनत, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन
 संघ, संस्था दताव तथा नवीकिण
 वडानभरका योिना तिुवमा, कायावन्वयन तथा अनगुमन
  नसफारिस तथा प्रमाजणत गने



गाउँपानलकाको संगठन संिचना



सि.नं. कोठा नं. जिम्मवेार अधिकारी
१ ३ श्री लक्ष्मण पाण्डे
२ ४ रिक्त
३ ४ श्री प्रकाश थापा
४ ५ श्री  भिमसने थापा

५ ५ श्री धाम बहादिु ढेंगा

६ ६ श्री  टंकप्रसाद पन्थी
७ ७ श्री नविाज घिभमिे
८ ८ श्री टुक बहादिु िाना
९ ९ श्री टोपलाल ज्ञवाली
१० १० श्री टेकिाज गगिी
११ ११ श्री शाभलकिाम टण्डन
१२ १२ श्री हरि प्रसाद अर्ााल
१३ १३ श्री टोपलाल ज्ञवाली
१४ १४ श्री  िाजु अर्ााल
१५ १५ श्री  निेन्दप्रसाद शमाा
१६ १६ श्री घनमाला पाण्डे
१७ १० श्री टेकिाज गगिी
१८ १७ श्री नािार्ण प्रसाद अर्ााल
१९ १८ श्री खिम बहादिु काकी
२० १९ श्री उजेलीदेवी पोखे्रल
२१ २० श्री आववष्काि ित्री

सि.नं कममचारीको नाम पद िम्पकम  नम्बर कार्म वववरण

1 लक्ष्मण पाण्डे प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत 9857067912

 प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत पद तथा कार्ाालर् प्रमिु पदले गन ेिनी प्रचभलत
काननुले समु्पकेो काम कताव्र् ि अगधकाि तथा स्थानीर् सिकाि सचंालन ऐन
२०७४ ि गलु्मीदिबाि गाउँपाभलकाको गाउँ कार्ापाभलका (कार्ा वविाजन)

घनर्मावली तथा गाउँ कार्ापाभलका  (कार्ा सम्पादन) घनर्मावलीले  समु्पकेो काम
कताव्र् ि अगधकाि

2 नािार्ण प्रसाद अर्ााल अगधकृत छैठौं, स्वास््र् 9857085211
 स्वास््र् शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु प्रशासकीर्
अगधकृतको मातहतमा िही स्वास््र्सँग सम्बजन्धत ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन
गने

3 नविाज घिभमिे अगधकृत छैठौं प्रशासन 9857085209
सामाजजक ववकास शािा प्रमिु िई  सामाजजक ववकाश शािा अन्तगातका
ववभिन्न कार्ाहरु प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको
मातहतमा िही सम्पादन गन े।

4 टंक प्रसाद पन्थी अगधकृत छैठौं प्रशासन 9857085208
 र्ोजना, प्रशासन  शािा प्रमिु िई कमाचािी प्रशासन, र्ोजना तथा अनगुमन
सम्बन्धी प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको
मातहतमा िही कार्ाहरु सम्पादन गने

5 उजेलीदेवव पोखे्रल अगधकृत छैठौ¸ पशु प्राववगधक 9857085210
पशपुकं्षी ववकाश शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही तोककएका कार्ाहरु सम्पादन गन े।

6 रिक्त अगधकृत छैठौं, लेिा 9857085215

आगथाक प्रशासन शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही घनर्मानसुाि लेिा सम्बन्धी काम गने
,शे्रस्ता िाख्ने¸लेिापिीक्षण  गिाउने ि बरेुजु फछौट सम्बन्धीका कार्ाहरु गन ेसाथै
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतले तोकेका अन्र् कार्ाहरु गन े।

7 िाजु अर्ााल ईजन्जनीर्ि,अगधकृत छैठौं 9857085214
पवूााधाि ववकास शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा गाउँपाभलकाको पवूााधाि घनमााण तथा समग्र
ववकास घनमााणसँग सम्बजन्धत ववभिन्न कार्ाहरु गन े।

गाउँपाभलकामा िहने कमाचािी सखं्र्ा ि कार्ा ववविण

स्वास््र् शािा
पवूााधाि ववकास ि
पशपुछंी ववकास शािा
कृवि ववकास शािा

काननूी सल्लाहकाि
स्टोि
पवूााधाि ववकास
भशक्षा, र्वुा तथा िेलकुद
िोजगाि सवेा केन्र
आन्तरिक लेिा पिीक्षण

गाउँपानलकामा िहने कमवचािी संख्या
२५ हिाि सम्म िनसंख्या भएको स्थानीय तहको लागी संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले िािी गिेको 
संगठन संिचना बमोजिमको संख्या।

गाउँपानलकाको शािा ि जिम्मेवाि अनधकािी

प्रवक्ताको कार्ाकक्ष

शाखा
कार्ाालर् प्रमिु
आगथाक प्रशासन शािा
िाजश्व प्रशासन
जजन्सी शािा

सामाजजक सिुक्षा तथा पजन्जकिण सवेा ईकाई

प्रशासन, र्ोजना तथा अनगुमन
सामाजजक तथा आगथाक ववकास
सचूना तथा प्रववगध
सहार्ता कक्ष,दताा तथा चलानी
आन्तरिक लेिा पिीक्षण



8 निेन्र शमाा शािा प्रमिु 9857085213

भशक्षा र्वुा तथा िेलकुद शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही गाउँपाभलकाको ववद्र्ालर् भशक्षा¸
आधािितू तहको पिीक्षा सचंालन ववद्र्ालर् अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन
लगार्त भशक्षा तथा िेलकुद सम्बन्धी तोककएका ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन
गन।े

9 रिक्त सचूना प्रववगध अगधकृत 9857074400
सचूना प्रववगध शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही ववद्र्घुतर् शसुासन लगार्त
गाउँपाभलकाको सचूना प्रववगध तथा कम््र्टुि सम्बन्धी कार्ा गन।े

10 घनमाला पाण्डरे् िोजगाि सरं्ोजक 9867014300
प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्ाक्रम अन्तगातको TOR बमोजजमका ववभिन्न कार्ाहरु
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको प्रत्र्क्ष घनदेशन घनगिानीमा सम्पादन गन।े

11 आववश्काि ित्री अगधकृत छैठौं¸ कृवि 9857086212
कृवि शािा प्रमिु िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु प्रशासकीर्
अगधकृतको मातहतमा िही गाउँपाभलकाको समग्र कृवि के्षत्रको वहृत्ति हहतको
लागग कार्ा गन े     गिाउने ।

12 खिम बहादिु थापा भशक्षा – सहार्क 9867262874

भशक्षा र्वुा तथा िेलकुद शािामा िहह  शािा प्रमिु ि प्रमिु प्रशासकीर्
अगधकृतको मातहतमा िही गाउँपाभलकाको ववद्र्ालर् भशक्षा¸ आधािितू तहको
पिीक्षा सचंालन ववद्र्ालर् अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन लगार्त भशक्षा तथा
िेलकुद सम्बन्धी तोककएका ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गन।े

13 भिमसने थापा सहार्क पाँचौँ (प्रशासन) 9857061732
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम
 जजन्सी व्र्वस्थापन¸ सामाग्री िरिद व्र्वस्थापन लगार्तका कार्ाहरु सम्पादन
गन।े

14 िनश्र्ाम चुँदाली वडा सगचव 9857085204
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ४ न.ं वडा
कार्ाालर्को वडा सगचव िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम वडाको प्रशासघनक
प्रमिु िई कामकाज गन े।

15 खिम बहादिु काकी िा.पा.स.टे. पाँचौं 9857067961
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको प्रत्र्क्ष घनदेशन ि मातहतमा िही वडा न.ं ३ ि 3 ि
7 का िानपेानी तथा पवुााधाि ववकास सम्बन्धी तोककए बमोजजमका कार्ा गन।े

16 काज (धकुोट गा.पा.) सहार्क पाँचौँ (लेिा) 9857064078

गाउँपाभलकाको िाजश्व आम्दानी सम्बन्धी कार्ा गने̧  दैघनक¸सा्ताहहक तथा
माभसक रुपमा िाजश्व बैंक दाखिला गन ेगिाउने ि प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको
मातहतमा िही लेिा प्रमिुसँग समन्वर् गिी पाभलकाको आगथाक प्रशासन
सम्बन्धी ववभिन्न कार्ा गन।े 

17 टेकिाज गगिी आ.ले.प.सहार्क 9844746106

तोककएको समर्मा  आन्तरिक लेिा पिीक्षण गिी बरेुजु शनू्र् गिाउन आवश्र्क
सहर्ोग गन ेि गाउँपाभलकामा  आगथाक अनशुासन कार्म गन ेतथा बरेुजू
फछौटको लागग आवश्र्क प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही कार्ा
गन े।

18 मार्ा टण्डन वडा सगचव 9857085207
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ५ न.ं वडा
कार्ाालर्को वडा सगचव िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम वडाको प्रशासघनक
प्रमिु िई कामकाज गन े।

19 ववक्रम बस्नते सव-इजन्जघनर्ि 9857089527

पवुााधाि ववकास शािामा िही शािा प्रमिुसँगको समन्वर्मा पवूााधाि ववकास¸

लगत जस्टमटे मलू्र्ाङ्कन¸ प्राववगधक अनगुमन लगार्तका ववकास घनमााणसँग
सम्बजन्धत कार्ाहरु गन ेसाथै 1 न.ं वडा कार्ाालर्को समते प्रावगधक कार्ा
सम्पादन गन े।

20 रिक्त सव-इजन्जघनर्ि प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ववकास
घनमााण ि पवुााधाि ववकास सम्बन्धी प्राववगधक  कार्ा गन।े

21 टुक बहादिु िाना कम््र्टूि अपिेटि 9847596393

सचूना प्रववगध शािामा िही सचूना प्रववगध तथा कम््र्टुि सम्बन्धी तथा अन्र्
तोककएको जजम्मवेािी अनसुािका कार्ाहरु सम्पादन गन ेि प्रमिु प्रशासकीर्
अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ३ न.ं वडा सगचवको रुपमा
समते कार्ा सम्पादन गन े।

22 िोमनाथ कडले प्राववगधक सहार्क (भशक्षा) 9847177700

भशक्षा र्वुा तथा िेलकुद शािामा िहह प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही गाउँपाभलकाको ववद्र्ालर् भशक्षा¸
आधािितू तहको पिीक्षा सचंालन ववद्र्ालर् अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन
लगार्त भशक्षा तथा िेलकुद सम्बन्धी तोककएका ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन
गन।े

23 धाम बहादिु ढेंगा एम.आइ.एस. अपिेटि 9857064725
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही  पजन्जकिण तथा सामाजजक
सिुक्षा तफा को त्र्ाङ्क अभिलेखिकिण सम्बन्धीका कार्ाहरु सम्पादन गन े।

24 िमशे िड्का प्राववगधक सहार्क 9847111417

प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही िोजगाि शािा प्रमिुसँग समन्वर्
गिी िोजगाि शािा िोजगाि सवेा केन्रमा िहह प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्ाक्रमको
प्राववगधक पक्षको कामकाज गने तोकीए बमोजजम गन ेसाथै वडा न ं०4 को
प्राववगधक िई कामकाज समते गन े।

25 एभलना िड्का स्टाफ नसा, स्वास््र् 9805466226
 स्वास््र् शािामा िहह शािा प्रमिु ि  प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा
िही स्वास््र्सँग सम्बजन्धत ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गने

26 पषु्पा के.शी. िोजगाि सहार्क 9805466226
प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्ाक्रम अन्तगातको TOR बमोजजमका ववभिन्न कार्ाहरु
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि शािा प्रमिुको प्रत्र्क्ष घनदेशन घनगिानीमा
सम्पादन गन।े

27 जग बहादिु सतुाङ्गी वडा सगचव 9857085201
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही  १ न.ं वडा
कार्ाालर्को वडा सगचव िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम वडाको प्रशासघनक
प्रमिु िई कामकाज     गन े।

28 रिक्त वडा सगचव 9857085203
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ३ न.ं वडा
कार्ाालर्को  वडा सगचव िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम वडाको प्रशासघनक
प्रमिु िई कामकाज     गन े।



29 रुम बहादिु गाहा वडा सगचव 9857085202
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही २ न.ं वडा
कार्ाालर्को वडा सगचव िई प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम वडाको प्रशासघनक
प्रमिु िई कामकाज      गन े।

30 रिक्त अभसस्टेन्टसब-इजन्जघनर्ि प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ववकास
घनमााण ि पवुााधाि ववकास सम्बन्धी प्राववगधक  कार्ा गन।े

31 रिक्त अभसस्टेन्टसब-इजन्जघनर्ि प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ववकास
घनमााण ि पवुााधाि ववकास सम्बन्धी प्राववगधक  कार्ा गने

32 सागि सारु अभसस्टेन्ट सब-इजन्जघनर्ि 9847496474
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही ५ ि ६ न.ं

वडा कार्ाालर्को ववकास घनमााण ि पवुााधाि ववकास सम्बन्धी प्राववगधक  कार्ा
सम्पादन गन े।

33 प्रकाश थापा सचूना सहार्क 9857064961
प्रशासन र्ोजना तथा अनगुमन शािामा िही तोककएको कार्ा गने ि
गाउँपाभलकाको समग्र वस्तजुस्थघतको  सचूना सकंलन गरि अध्र्क्ष तथा प्रमिु
प्रशासकीर् अगधकृत समक्ष पशे गन े।

34 भलल बहादिु िघता ना.कृ.प्राववगधक 9845591674

गाउँपाभलकाको कृवि शािामा िही प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही
कृवि शािा प्रमिुसँग समन्वर् गिी गाउँपाभलकाको कृवि ववकास सम्बन्धी
प्रत्र्ार्ोजजत अगधकाि बमोजजम कार्ा गन ेसाथै १ ि २ न.ं वडा कार्ाालर्को कृवि
प्राववगधक समतेको कार्ा गन े।

35 नािार्ण पन्थी ना.प.स्वा.प्राववगधक 9857067408
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही पशु शािा प्रमिुसँग समन्वर् गिी
 १ ि २ न.ं वडा कार्ाालर्मा पशु प्राववगधकको रुपमा िही पशसु्वास्थ सम्बन्धीका
ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गने ।

36 उद्धव प्रसाद न्र्ौपाने ना.प.स्वा.प्राववगधक 9857035760
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही पशु शािा प्रमिुसँग समन्वर् गिी
 ३ ि ४ न.ं वडा कार्ाालर्मा पशु प्राववगधकको रुपमा िही पशसु्वास्थ सम्बन्धीका
ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गने ।

37 जर्हहमाल कँडले ना.प.स्वा.प्राववगधक 9847507536
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही पशु शािा प्रमिुसँग समन्वर् गिी
 ६ ि ७ न.ं वडा कार्ाालर्मा पशु प्राववगधकको रुपमा िही पशसु्वास्थ सम्बन्धीका
ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गने ।

38 हरिप्रसाल कँडले ना.प.स्वा.प्राववगधक 9857036131
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही पशु शािा प्रमिुसँग समन्वर् गिी
 ५ न.ं वडा कार्ाालर्मा पशु प्राववगधकको रुपमा िही पशसु्वास्थ सम्बन्धीका
ववभिन्न कार्ाहरु सम्पादन गने ।

39 नमनुा गौतम ना.कृ.प्राववगधक 9840598613
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही कृवि शािा प्रमिुसँग समन्वर्
गिी 4 ि 5 न.ं वडा कार्ाालर्को कृवि प्राववगधक सम्बन्धी कार्ा गने ।

40 सकुन्तला मल्ल शाही ना.कृ.प्राववगधक 9866412066
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको मातहतमा िही कृवि शािा प्रमिुसँग समन्वर्
गिी ६ ि ७ न.ं वडा कार्ाालर्को कृवि प्राववगधक सम्बन्धी कार्ा गने ।

41 मोहन भस ंतङ्नामी सहार्क कमाचािी 9847357431
 5 न.ं वडा कार्ाालर्को सहार्क कमाचािीको रुपमा िही वडा सगचवको काममा
सहजजकिण लगार्तका अन्र् तोककएका कार्ाहरु सम्पादन गन े।

42 ववघनता ज्ञवाली कफल्ड सहार्क 9847432950
गाउँपाभलकाको पजन्जकिण शािामा िही पजन्जकिण सम्बजन्धका ववभिन्न
कार्ाहरु गन ेतथा गाउँपाभलकाको सहार्ता कक्षबाट नागरिकलाई सवेाप्रवाहको
लागग तोककएको जजम्मवेािी अनसुाि कार्ा

43 िपुाल ित्री अ.सव.इजन्जघनर्ि 9867582755
प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृत ि प्रशासन शािा प्रमिुको मातहतमा िही 4 न.ं वडा
कार्ाालर्को ववकास घनमााण ि पवुााधाि ववकास सम्बन्धी प्राववगधक  कार्ा गने

44 महेन्र परिर्ाि उद्र्म ववकास सहजकताा 9847583000
गरिवव घनवािणका लागग लिु उद्र्म ववकास  कार्ाक्रम (मडे्पा) अन्तगातको TOR

बमोजजमका ववभिन्न कार्ाहरु प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको प्रत्र्क्ष घनदेशन
घनगिानीमा सम्पादन गन।े

45 िगवती थापा श्रीस उद्र्म ववकास सहर्ोगी 9847040400
गरिवव घनवािणका लागग लिु उद्र्म ववकास  कार्ाक्रम (मडे्पा) अन्तगातको TOR

बमोजजमका ववभिन्न कार्ाहरु प्रमिु प्रशासकीर् अगधकृतको प्रत्र्क्ष घनदेशन
घनगिानीमा सम्पादन गन।े

46 अमि बहादिु पल्ली िेलकुद भशक्षक 9867738885
भशक्षा र्वुा तथा िेलकुद शािामा िही ववद्र्ालर्स्ति ि समग्र गाउँपाभलकामा
िेलकुद सम्बन्धी ववभिन्न प्रभशक्षण हदन ेकार्ा गन े।

47 भमत्रलाल ज्ञवाली कार्ाालर् सहर्ोगी 9847106512
गाउँ कार्ापाभलकाको कार्ाालर्मा िही  सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने
।

48 ओम बहादिु िजाली कार्ाालर् सहर्ोगी 9847442814  4 न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
49 गोववन्द थापा हलकुा सवािी चालक 9844770986  सवािी साधन चलाउने  ि आवश्र्कतानसुाि  कार्ाालर्को अन्र् कामकाज गन े।
50 महेन्र काकी ह.स.चा.(एम्बलेुन्स चालक) 9847232888 गाउँपाभलकाको एम्बलेुन्स सचंालन सम्बन्धी कार्ा गने
51 टोपलाल ज्ञवाली कार्ाालर् सहर्ोगी 9843860862  गाउँ कार्ा पाभलकाको कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गन े।

52 चोलाकान्त पौडले कार्ाालर् सहर्ोगी 9847392835 गाउँ कार्ा पाभलकाको कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गन े। 
53 गोमा ित्री कार्ाालर् सहर्ोगी 9840475745  सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गन े।
54 मार्ा कुमािी िाकस कार्ाालर् सहर्ोगी 9862908058  १ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
55 समनु्र प्रसाद शे्रष्ठ कार्ाालर् सहर्ोगी 9847453877  २ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
56 ननैा थापा कार्ाालर् सहर्ोगी 9747060646  ३ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
57 अजुान वव.क. कार्ाालर् सहर्ोगी 9867928018  ३ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
58 शान्ता गगिी कार्ाालर् सहर्ोगी 9847358852  ५ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
59 हदनशे प्रसाद शे्रष्ठ कार्ाालर् सहर्ोगी 9847357668  ६ न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।
60 घनरु ित्री कार्ाालर् सहर्ोगी 9844090469  7 न.ं वडा कार्ाालर्मा सिसफाई गचठ्ठी पत्र लगार्तका कार्ा गने ।



गाउँपानलकाबाट प्रदान गरिने सेवा
क.      स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी सेवा :
  व्यजिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु हववाह, बसाइसिाइ, सम्बन्ध हवच्छेद को दताव।
  व्यजिगत घटनाको अनभलेि व्यवस्थापन ि प्रनतवेदन ।
  पारिवारिक हवविण प्रमाजणत ।
  नाता प्रमाजणत ।
  नागरिकता तथा नागरिकताको प्रनतनलहप नलनका लानग नसफारिस गने।
  नाता प्रमाजणत गने।
  ननःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्य उपचािको नसफारिस गने।
  वडाबाट िािी हनु ेनसफारिस तथा अन्य कागिलाई अंग्रजेि भाषामा समेत नसफारिस तथा प्रमाजणत गने।
  व्यजिगत हवविण प्रमाजणत गने।
  आनथवक अवस्था कमिोि वा सम्पन्न िहेको सम्बन्धी नसफारिस गने।
  प्रचनलत कानून अनसुाि प्रत्यायोजित अनधकाि बमोजिमको अन्य नसफारिस वा प्रमाजणत गने ।
ि.      व्यवसाय, संस्था दताव तथा नवीकिण सम्वन्धी सेवा:
  स्थानीय स्तिका संघ, संस्थाको दताव तथा नवीकिण।
  स्थानीय स्तिका व्यवसायको दताव तथा नवीकिण।
ग.        हवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सेवा:
  पानलकास्तिीय हवपद व्यवस्थापन सनमनतको वैठक व्यवस्थापन  ।
  हवपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको परिचालन।
  हवपद् न्यूनीकिणका लानग तयािी ।
  हवपद् पीनडत भएकाहरुलाई क्षनतपूनतव एवं िाहत हवतिण।
  हवपद् पश्चात ्स्थानीयस्तिको पनुस्र्थापना ि पनुननवमावण।
  हवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन।
  हवपद् भएको क्षनत हवविण संकलन ।
  हवपद् सम्वन्धी कायवयोिना ननमावण ।
  हवपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा ननिी के्षरसँग सहयोग, समन्वय ि सहकायव।
  स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली।
  हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन।
  हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
घ.       सामाजिक सिुक्षा अन्तगवतको सेवा:
  िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यजि ि अशिहरूको व्यवस्थापन।
ङ.        अन्य हवहवध सेवाहरु:
  सहकािी सम्बन्धी सेवा।
  स्थानीय कि, सेवा शलु्क तथा दस्तिु सम्बन्धी सेवा।
  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन।
  स्थानीय तथ्याकं ि अनभलेि सकंलन।
  स्थानीयस्तिका हवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी सेवा।।
  आधािभतू ि माध्यनमक जशक्षा सम्बन्धी सेवा।



  आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धी सेवा।
  स्थानीय बिाि व्यवस्थापन ि वाताविण सम्बन्धी सेवा।
  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहष सडक ि नसचाइ सम्बन्धी सेवा।
  स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन।
  कृहष तथा पशपुालन, कृहष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा।
  बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन
  िानपेानी, साना िलहवद्यतु आयोिना, वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी सेवा।
  गरिबी ननवािण।
  भनूम व्यवस्थापन।
  सञ्चाि सेवा।
  हवकास सम्बन्धी कायव।



ि.सं. कायावलयले ददन ेसेवाहरु
सेवाग्राहीले पेश गनुव पने 

कागिातहरु
प्रहिया लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसमय

  बाब ुआमाको 
नागरिकताको प्रमाणपर

  ननवेदन दस्तिु          
  ननशलु्क

  िन्म दतावको 
प्रमाणपर

  नागरिकता नसफािीस

  शैजक्षक योग्यताको 
प्रमाणपर

  (फािाम सहहत)         
   रु२००।–

  ननवेदन फािाम
  नागरिकता प्रनतनलपी 
नसफािीस रु २००।–

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन मचुलु्का

  अनगंकृत नागरिकता 
नसफािीस  रु.५००।–

  सिोकािवाला 
सवैको नगरिकताको 
प्रमाणपर,

  घि कायम नसफारिस 
दस्तिु   रु.५००।–

  िग्गाधनी   घि तथा िग्गा नामसािी
  मतृ्य ुदतावको 
प्रमाणपर,

  (मालपोत)             
  रु. ५००।–

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन 
मचुलु्का÷सनाित समेत

  िग्गा धनन दताव प्रमाण 
पिुावमा

  िग्गा िजिषे्ट «शन 
गिेको कागि मालपोत 
दस्तिु नतिेको िनसद

  फोटो टाँस गने नसफारिस 
   रु २००।–

  िग्गा धनन दताव प्रमाण पिुाव

  प्रनतनलपी नसफारिस       
  रु ५००।
  घि तथा वाटो भए, नभएको
  (िािीनामा)  नसफारिस 
दस्तिु रु ५००।–
  (४ हकिा भन्दा वढीमा 
प्रनत हकिा
  थप १००)
  घि तथा वाटो भए, 
नभएको (अशँवण्डा तथा 
वकस) नसफारिस दस्तिु रु 
५००।–
  (३ पसु्ते सम्मका लागी )
  साहवक पिुाव प्राप्त 
िग्गाको हकभोग
  नसफारिस दस्तिु         
 रु २००।–
  हफल्डवकु कायम भएको 
िग्गाको
  हकभोग नसफारिस दस्तिु  
 रु १०००।–
  छुट हकिा िग्गा दताव 
नसफारिस
  दस्तिु                 
रु १०००।–
  (मालपोत मलु्याङ्गनकाट 
कुल मलु्यको १ प्रनतशतका 
दिले )

सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अनधकाि

जिम्मेवाि शािा/फाँट/व्यजि

1 नागरिकता नसफारिस
  नागरिकताको 
फािाम ि फोटो 
प्रमाजणत

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

2
िग्गा नामसािी 
दािेल÷िािेि नसफारिस

  आवश्यक प्रहिया 
पगेु पनछ मालपोत 
कायावलयलाई हकटानी 
नसफारिस

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय



  तोहकएको बाहेक िग्गा 
सम्वजन्ध
  नसफारिस दस्तिु         
  रु ३००।–
  िग्गाको मोही लगत कट्टा
  नसफारिस दस्तिु        
रु २०००।–
  ननजि, आवादी िग्गाको 
रुि काट्न ेनसफारिस दस्तिु  
        रु २००।–
  (५ भन्दा वढीमा प्रनत 
गोटा थप रु १००)

  ब्यहोिा िलेुको 
सम्वजन्धत व्यजिको 
ननवेदन,

  नपेाली भाषामा          
  रु.३००।–

  नाता सम्वन्ध 
देजिन ेकागि पर,

  अंग्रिेी भाषामा          
  रु.७००।–

  नागरिकताको 
प्रमाणपर,

  पारिवारिक पेन्सन (नपेाली 
)  रु ५००।–

  पासपोटव साइिका 
२÷२ प्रनत फोटा ,

  पारिवारिक पेन्सन (हवदेशी 
) रु १२००।–

  आवश्यकता 
अनसुाि सिवनमन 
मचुलु्का÷ सनाित 
समेत

  नावालक नसफारिस      
  रु २००।–

  ब्यहोिा िलेुको 
सम्वजन्धत व्यजिको 
ननवेदन,

  हववाहहत, अहववाहहत 
वसोवास

  नाता सम्वन्ध 
देजिन ेकागि पर,

  िन्म, मतृ्य ुप्रमाणीत      
 रु २००।–

  नागरिकताको 
प्रमाणपर,

  हववाहहत, अहववाहहत 
वसोवास

  पासपोटव साइिका 
२÷२ प्रनत फोटा ,

  िन्म, मतृ्य ुप्रमाणीत 
अगँ्रिेीमा रु ५००।

  आवश्यकता 
अनसुाि सिवनमन 
मचुलु्का÷ सनाित 
समेत

  चारिरीक प्रमाणीत       
  रु ३००।–

  व्यिी प्रमाणीत         
  रु २००।–

  ब्यहोिा िलेुको 
हकटानी ननवेदन

  नपेाली भाषामा          
  रु.२००।–

  नागरिकता िग्गा 
धनी प्रमाणपूिाव

  अंग्रिेी भाषामा          
  रु.५००।–

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन मचुलु्का÷ 
सनाित समेत

  िन्मनमनत, नाम थि 
शशँोधन  रु ५००।–

  छारवजृि नसफारिस      
   ननःशलु्क
  हवद्यतु िडान , नामसािी 
ठाउँसािी ( घिायसनस ) रु 
५००।–
  हवद्यतु िडान , नामसािी
  ठाउँसािी ( कृषी) रु 
२००।–

5 हवनभन्न प्रकृनतका नसफारिस

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

4 प्रमाणीत

  फोटो प्रमाजणत 
गिी ननवेदन माग 
अनसुाि  प्रमाजणत 
गरिन

3 नाता प्रमाजणत

  फोटो प्रमाजणत 
गिी ननवेदन माग 
अनसुाि नाता 
प्रमाजणत गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

2
िग्गा नामसािी 
दािेल÷िािेि नसफारिस

  आवश्यक प्रहिया 
पगेु पनछ मालपोत 
कायावलयलाई हकटानी 
नसफारिस

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय



  दैहवक प्रकोप, अपाङ्ग 
परिचय पर
  असहाय               
      ननशलु्क
  बक्सौनी ÷ नमलापर 
दस्तिु  रु५००।–
  (दबैु पक्ष सँग अलग 
अलग )
  यारा नसफारिस (भाितको 
लागी) रु२००।
  मदु्वा दताव दस्तिु(हफिाद 
पर)
  नसफारिस दस्तिु         
  रु ५००।
  हवहवध नसफारिस दस्तिु   
   रु २००।–
  हवदेशमा िाता िोल्न े
नसफारिस रु५००।
  कमवचािी भनाव हवज्ञापन

  िा. प. वा सो सिह (छैठौं 
ि सातौं) रु १५००।–

  िा. प. अन। वा सो सिह 
(चौथो ि पाचौं) रु 
१०००।–
  शे्रणी हवहहन   रु 
४००।–
  हवद्यतु िडान , नामसािी 
ठाउँसािी
  १५ हषवपावि क्षमताको 
नि फेस
  लाईन                
 रु १०००।–
  १५ हषवपावि भन्दा 
माथीको
  क्षमताको नि फेस लाईन  
 रु २०००।–

  दताव हनु वाँकी िग्गामा 
वसोवास भएको स्थानमा पानी 
हविलुीको नसफारिस
  आि.नस.नस फे्रम स्ट्रक्चि 
भवन रु २०००
  ईटा, ढुङ्गाको गािोमा 
नसमेन्ट िडान भएको घिको 
नसफारिस दस्तिु रु१५००।
  ईटा, ढुङ्गाको गािोमा माटो 
िडान
  भएको घिको नसफारिस 
दस्तिु रु१०००।
  वन समूह जिल्ला आपूनतव 
घि
  ननमावणका लागी काठको 
नसफारिस ५००।

5 हवनभन्न प्रकृनतका नसफारिस

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय



  उद्योग दताव, नामसािी 
ठाउँसािी नसफारिस
  १० हषवपावि क्षमताको   
   रु १०००।
  (१०–२०) हषवपावि 
क्षमताको रु १५००।
  (२०–५०) हषववावि 
क्षमताको रु ५०००।
  ५० हषववावि क्षमता 
भन्दा माथीको
  नसफारिस दस्तिु         
रु १००००।

आम्दानी प्रमाजणत
  ब्यहोिा िलेुको 
हकटानी ननवेदन

  वाहषवक रु १० 
लािसम्मको  रु ५००।–

नसफारिस
  नागरिकता 
ि.ध.प्र.पूिाव

  वाहषवक रु २० 
लािसम्मको  रु १०००।–

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन 
मचुलु्का÷सनाित समेत

  वाहषवक रु ३० 
लािसम्मको रु २०००।–

  वाहषवक रु ३० लाि 
भन्दा माथीको नसफारिस गदाव 
रु ३०००।–

  ब्यहोिा िलेुको 
हकटानी ननवेदन

  घि तथा वाटो भए, 
नभएको (िािीनामा)  
नसफारिस दस्तिु रु ४००।–

  नागरिकता , 
ि.ध.प्र.पूिाव

  (४ हकिा भन्दा वढीमा 
प्रनत हकिा

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन 
मचुलु्का÷सनाित समेत

  थप १००)

  ब्यहोिा िलेुको 
हकटानी ननवेदन

  चािहकल्ला प्रमाणीत 
दस्तिु   रु ५००।–

  नागरिकता , 
ि.ध.प्र.पूिाव

  (४ हकिा भन्दा माथी 
भएमा प्रनत

  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन 
मचुलु्का÷सनाित समेत

  हकिा थप रु १००।– )

  ब्यहोिा िलेुको 
हकटानी ननवेदन ,

  नागरिकता , 
ि.ध.प्र.पूिाव,
  स्पष्ट नभएमा 
सिवनमन 
मचुलु्का÷सनाित समेत
  बाब÷ुआमाको 
नागरिकताको प्रमाणपर

  ३५ ददन नभर ननःशलु्क ,

  ढाँचा अनसुािको 
सूचना फािाम

  ३५ ददन पनछ हवलम्व 
शलु्क रु.२००।–

  मतृकको नागरिकता ,   ३५ ददन नभर ननःशलु्क ,

  िग्गाधनी 
प्रमाणपूिाव ,

  ३५ ददन पनछ हवलम्व 
शलु्क रु.२००।–

  सूचकको नागरिकता
  सूचकको नागरिकता   ३५ ददन नभर ननःशलु्क ,

12 हववाह दताव
  हववाहहत िोडीले 
सूचना फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

11 मतृ्य ुदताव
  एकाघिको 
आनधकारिक व्यजिले 
सूचना फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

10 िन्म दताव
  एकाघिको 
आनधकारिक व्यजिले 
सूचना फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

9 नधतो मूल्यानङ्कन

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिन ]

  नधतो मूल्यानङ्कन रु 
५००।–

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

8 चाि हकल्ला प्रमाजणत

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

6

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

7 घिबाटो प्रमाजणत

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

5 हवनभन्न प्रकृनतका नसफारिस

  ब्यहोिा िलेुको 
माग ननवेदन अनसुाि 
यथाथव बझुी नसफारिस 
गरिने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय



  दलुहीको 
नागरिकता वा िन्म 
दतावको प्रमाणपर

  ३५ ददन पनछ हवलम्व 
शलु्क रु.२००।–

  नागरिकता नबनकेो 
भए माइती तफव को 
नागरिकता
  िोडी फोटो २ प्रनत
  बसाई सिाई भएि 
आएको प्रमाणपर

  ३५ ददन नभर ननःशलु्क ,

  सिेि िानकेो 
हकमा सिी िान े
ठाँउको िग्गा धनी 
प्रमाणपूिाव

  हवलम्व शलु्क रु.२००।–

  सिी आउन े
परिवािको 
नागरिकता÷िन्म 
दतावको प्रमाणपर
  नागरिकता ,हववाहदताव   ३५ ददन नभर ननःशलु्क ,

  अदालतबाट 
सम्वन्ध हवच्छेद 
भएको कागि

  ३५ ददन पनछ वलम्व 
शलु्क रु.२००।–

  नपेाली नागरिकता ,
  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  नपेाली नागरिकता ,
  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  नपेाली नागरिकता ,
  पनतको मतृ्य ु
दतावको प्रमाणपर,

  अको हववाह 
नगिेको प्रमाण
  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  नपेाली नागरिकता ,
  सम्वन्ध हवच्छेदको 
प्रमाणपर,
  अको हववाह वा 
हवबाह नै नगिेको 
प्रमाण
  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  नपेाली नागरिकता ,
  िन्मदतावको 
प्रमाणपर,

  अपाङ्गता परिचयपर ,

  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

19
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव– अशि अपाङ्ग÷अनत 
अशि अपाङ्ग

  अशि 
अपाङ्ग÷अनत अशि 
अपाङ्गको लानग प्रमाण 
सहहत िहहले सकैु

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

18

सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव–सम्वन्ध 
हवच्छेद÷हववाह नभएका 
एकल महहला

  नागरिकतामा ६० 
वषव पगेु पनछ िहहले 
सकैु समयमा

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

17
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव– हवधवा महहला

  हवधवा महहलाको 
लानग हवधवा भएको 
िहहले सकैु समयमा

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

16
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव िेष्ठनागरिक (दनलत)

  नागरिकतामा  
६० वषव पगेु पनछ 
िनुसकैु समयमा 
ननवेदन ददने

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

15
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव– िेष्ठनागरिक  
नागरिकता

  ७० वषव पगेु पनछ 
वषव पगेु पनछ िनुसकैु 
समयमा ननवेदन ददने

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

14 सम्वन्ध हवच्छेद दताव
  पनत÷पत्नीले सूचना 
फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

13 बसाई सिाई दताव
  आनधकारिक 
व्यजिले सूचना 
फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय

12 हववाह दताव
  हववाहहत िोडीले 
सूचना फािाम भने

कागिात पेश भई स्पष्ट 
भएमा पालो अनसुाि तरुुन्त

वडा कायावलय



  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  िन्मदतावको प्रमाण 
पर,

  बाब÷ुआमाको 
िग्गा ध.प्र.पूिाव,
  ढाँचा अनसुािको 
ननवेदन,

  २ प्रनत पासपोटव 
साइिको फोटो
  संिक्षकको 
नागरिकता
  वडा भेलाबाट 
योिना माग गने
  हवषयगत सनमनतमा 
छलफल गने
  एकीकृत योिना 
तिुवमा सनमनतमा 
छलफल गने
  गाउपालीका 
वोडवबाट पारित गने
  गाउँसभाबाट 
अनमुोदन गने
  वडाध्यक्ष वा वडा 
सदस्यको  
उपजस्थनतमा  
उपभोिा भेला
  अध्यक्ष,सजचव ि 
कोषाध्यक्ष मध्ये एउटा 
महहला सहहत ७ देजि 
११ िनाको उपभोिा 
सनमनत गठन
  महहला सहहत ५ 
िनाको अनगुमन 
सनमनत गठन
  उपभोिा 
सनमनतका 
पदानधकािीहरुको 
  प्राहवनधक लागत 
स्टीमेट
  अध्यक्ष,सजचव ि 
कोषाध्यक्षको संयिु 
बैंक िाता िोल्ने
  कायावलय सँग 
सम्झौता गने

23
योिनाको सपुरिवेक्षण ि 
अनगुमन

  मौजिक तथा 
नलजित माध्यमबाट

  ननःशलु्क
कायावन्वयनको िममा 
यथाजशघ्र

योिना

योिना÷प्राहव
नधक÷अन्य 
कमवचािी, 
अनगुमन 
सनमनतका 
पदानधकािी 
समेत

22
योिनाको कायावन्वयन तथा 
सम्झौता

  ननःशलु्क
प्रहिया पूिा भएमा दईु 
ददन नभर

योिना

21 योिना स्वीकृनतका लानग   ननःशलु्क मंनसि–पसु योिना

20
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव– बाल संिक्षण

  बाल संिक्षण 
अनदुान प्राप्त गने 
बाल बानलकाको 
लानग प्रमाण सहहत 
िहहले सकैु

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय

19
सामाजिक सिुक्षाको नाम 
दताव– अशि अपाङ्ग÷अनत 
अशि अपाङ्ग

  अशि 
अपाङ्ग÷अनत अशि 
अपाङ्गको लानग प्रमाण 
सहहत िहहले सकैु

  ननःशलु्क तरुुन्त वडा कायावलय



योिना ,
  कायवसम्पन्न भएको 
प्राहवनधक प्रनतवेदन 
नापी हकताव

योिना÷ योिना÷

िाँचपास ,

  योिनामा िचव 
भएको िकमको हवल 
भिपाई

लेिा
लेिा  
शािा

फिफािक,

  फछौटको लानग 
उपभोिा सनमनतको 
ननणवय

कायवसम्पन्न तथा भिुानी
  िचव सावविननक 
गिेको ननणवय
  सावविननक लेिा 
पिीक्षणको प्रनतवेदन
  काम सम्पन्न 
भएको अनगुमन 
सनमनतको प्रनतवेदन , 

कायव सम्पन्न भएको 
प्राहवनधक मूल्याङ्कन

घिनक्शा व्यवस्थापन   नापी नक्शा,
१) सूचना टाँस ७ ददन 
नभर

घि ननमावण इिाित   िग्गाधनी प्र.पूिाव,
२) मचुलु्का १५ ददन 
नभर सूचनाको म्याद पनछ

  नक्शा,
३) िकम दाजिला 
मचुलु्का भएपनछ

  दििास्त फािाम ,

४) जललन्थ लेभल ननमावण 
पनछ अनगुमन प्रनतवेदनका 
आधािमा सपुि स्टक्चिको 
अनमुनत प्रदान

  मालपोत बझुाएको 
िनसद,

५) सपुि स्टक्चि ननमावण 
भएको अनगुमन 
प्रनतवेदनका आधािमा 
सम्पन्न प्रमाणपर प्रदान

  सूचीकृत 
इजन्िननयरि ि 
कन्सल्टेन्सीको 
प्रमाणपर ि नक्सा 
समेतका अन्य कागिात

६) ननमावण कायव प्रािम्भ 
भएको २ वषव नभर सम्पन्न

प्रमाण पर नलइसक्न ुपने

26
सूचना तथा गनुासो 
व्यवस्थापन

  मौजिक तथा 
नलजित ननवेदन वा 
उििुी पेहटकामा गोलय 
नलजित िानकािी

  ननःशलु्क तरुुन्त कायावलय
गनुासो 
सनेु्न 
अनधकािी

प्राहवनधक
प्राहवनधक 
शािा प्रमिु

24   ननःशलु्क
प्रहिया पूिा भएमा तीन 
ददन नभर

25
  गाउँपानलकाको आनथवक 
ऐन अनसुाि



नस.नं र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

१ पजन्िकिण तफव  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क िन्मदताव 97 62 62 221 411
ि मतृ्यदुताव 24 29 18 71 133
ग हववाहदताव 22 39 30 91 177
घ सम्बन्ध हवच्छेद 2 1 2 5 14
ङ बसाईसिाई दताव 6 17 10 33 75
च बसाई सिी गएको 23 65 33 121 278
छ बसाई सिी आएको 0 4 3 7 21

२ सामाजिक सिुक्षा तफव  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क हवतिण गरिएको िकम 0 0 325539203 325539203 683075260

ि िम्मा लगत कट्टा भएको संख्या 0 0 24 24 124
ग िम्मा थप भएको संख्या 0 0 115 115 482
घ हाल कायम भएको िम्मा संख्या 0 0 3370 3370 10019
ङ औषधी उपचािमा िचव िकम हवतिण 0 0 0 0 220000

औषधी उपचािमा लाभाजन्वत हनु ेसंख्या 0 0 8 8 33

३ प्रमाजणत सम्बन्धी  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क नाता प्रमाजणत 21 25 32 78 180
ि आम्दानी प्रमाजणत 8 7 10 25 43
ग अन्य प्रमाजणत 63 104 92 259 427

४ नसफारिस सम्बन्धी  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क नागरिकता नसफारिस 80 58 57 195 437
ि नाबालक परिचय पर नसफारिस 1 1 2 4 5
ग प्रनतनलहप नागरिकता नसफारिस 22 33 25 80 148
घ पेन्सन सम्बन्धी कागिात नसफारिस 2 5 6 13 20

५ प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क िाहत प्राप्त गने संख्या 27 18 6 51 139
ि आनथवक सहायता िकम 190000 126000 39000 355000 1000000

६ न्याहयक सनमनत सम्बन्धी हवविण  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क न्याहयक सनमनतमा दताव भएका ननवेदन संख्या 0 0 0 0 7
ि फर्छ्यौट संख्या 0 0 0 0 3

नमलापर भएका 0 0 0 0 2
फैसला भएका 0 0 0 0 1

ग मेलनमलाप केन्र पठाइएको संख्या 0 0 0 0 0

७ दताव नहवकिण सम्बन्धी  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क संघ संस्था दताव 1 0 0 1 1
ि संघ संस्था नहवकिण 0 1 2 3 5
ग व्यवसाय दताव 1 1 8 10 19
घ व्यवसाय नहवकिण 45 30 147 222 352
ङ कृहष सम्बन्धी फमव दताव 0 0 0 0 3
च कृहष सम्बन्धी फमव नहवकिण 0 0 4 4 5

महहना : काघताक देखि पौिनस.नं



नस.नं र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्तमहहना : काघताक देखि पौिनस.नं

छ पशपुालन सम्बन्धी फमव दताव 1 0 1 2 2
ि पशपुालन सम्बन्धी फमव नहवकिण 5 3 16 24 26
झ कृहष तथा पश ुफमव दताव 2 3 4 9 14
ञ कृहष तथा पश ुफमव नवीकिण 4 5 22 31 43
ट कृषक दताव संख्या 0 0 0 0 0
ठ कृषक समूह दताव संख्या 0 0 1 1 1

८ सहायता कक्षबाट सेवा नलन ेसंख्या 190 266 189 645 858
९ सामाजिक संिाल अध्यावनधक पटक 9 14 18 41 105

१० कायावलयको वेवसाईट अध्यावनधक पटक 7 17 14 38 70
११ SMS माफव त सूचना संम्प्रषेण 117 27 241 385 6174

१२ अनगुमन सम्बन्धी हवविण (पटक)  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क बिाि अनगुमन 0 0 13 13 220
ि कािवाही 0 0 3 3 32
ग स्वास्थ्य चौकीहरुको अनगुमन 0 0 0 0 12
घ वडा कायवलयहरुको अनगुमन 0 0 0 0 0
ङ हवद्यालयहरुको अनगुमन 10 13 8 31 41
च सहकािी संस्थाहरुको अनगुमन 21 0 0 21 21
छ योिनाहरुको अनगुमन ननिीक्षण 4 5 8 17 27
ि योिनाहरुको प्राहवनधक ननिीक्षण 100 100 80 280 525
झ मास ुपसलहरुको अनगुमन 0 0 0 0 0
ञ औषधी पसलहरुको अनगुमन 0 0 0 0 6
ट कृषकहरुको फमव अनगुमन 0 0 2 2 9
ठ कृषक भेटघाट (कृहषसँग सम्बजन्धत) 25 26 24 75 155
ड कृषक भेटघाट (पशपंुछीसँग सम्बजन्धत) 23 23 9 55 154

१३  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क कायावलयमा ननवेदन माफव त 0 0 0 0 0
ि हेल्लो सिकाि माफव त 0 0 0 0 0
ग सामाजिक सन्िाल माफव त 0 0 0 0 0

१४  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क कायावपानलका बैठक 1 1 1 3 7
ि वडा सनमनत बैठक 14 14 14 42 84
ग हवषयगत सनमनत बैठक 1 1 1 3 9
घ हवपद् सम्बन्धी बैठक 0 0 0 0 3
ङ LCCMC बैठक 0 0 0 0 0
च िरिद सम्बन्धी बैठक 3 3 3 9 9
छ टेण्डि सम्बन्धी बैठक 0 1 2 3 5
ि कमवचािी छनौट सम्बन्धी बैठक 0 0 0 0 8
झ हवपन्न नागरिक उपचाि सम्बन्धी बैठक 1 5 4 10 18
ञ स्टाफ बैठक 0 0 1 1 2
ट हवद्यालय प्र.अ.हरुको मानसक बैठक 1 0 1 2 5
ठ स्थानीय पाठयिम ननमावण सनमनतको बैठक 0 0 0 0 0

गनुासो फछौट

बैठक सम्बन्धी हवविण



नस.नं र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्तमहहना : काघताक देखि पौिनस.नं

ड जशक्षा सनमनतको बैठक 0 0 1 1 1
ढ न्यायीक सनमनतको वैठक 0 0 0 0 5
ण मखु्यमन्री शैजक्षक सधुाि कायविम सनमनत 0 0 2 2 4
त हवशषे आनथवक सहुवधा सम्वन्धी बैठक 1 1 1 3 7
थ अन्य 0 0 2 2 4

१५  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क िम्मा योिनाहरुको संख्या 0 0 0 0 305
ि उपभोि सनमनतबाट सम्झौता भएको संख्या 5 4 128 137 137
ग योिनाको िकम भिुानी संख्या 1 2 3 6 6
घ बोलपर / जशलबन्दी 0 0
ङ आयोिनाको Cost Estimate, Bidding Document तयाि 0 2 0 2 16
च ठेक्का सम्झौता तयाि 0 0 0 0 12
छ Bid Evaluation Report तयाि 0 0 0 0 13
ि ठेक्का मूल्याङ्कन प्रनतवेदन 0 0 0 0 22
झ आयोिना सपुरिवेक्षण 100 100 80 280 837
ञ उपभोिा सनमनतद्वािा सम्पाददत हनु ेयोिना 0 0
ट योिना लागत अनमुान तयाि 0 0 0 0 300
ठ योिना मलु्याङ्कन तयाि 0 0 0 0 290

१६  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

3259 4163 3837 11259 18900
क स्वास्थ्य संस्थाबाट 1890 2477 2043 6410 6934
ि िोप केन्रबाट 0 256 139 395 3536
ग महहला स्वास्थ्य स्वयंसेहवका माफव त 1089 1040 1372 3501 4512
घ गाउँघि क्लीननकबाट 280 390 283 953 8594

क नब.नस.िी. 10 14 12 36 70
ि नड.हप.हट.१ 32 16 32 80 134
ग नड.हप.हट.२ 32 32 38 102 148
घ नड.हप.हट.३ 24 20 38 82 128
ङ हप.नस.नभ.३ एम आि 18 28 14 60 111
च िे.ई. 12 12 18 42 80
छ एम आि २ 24 22 28 74 116
ि हट.नड.२ ि २+ 12 15 13 40 75

3 4 4 11 18
2874 2811 528 10139 17780

क महहलाको संख्या 1842 1787 297 6213 10649
ि परुुषको संख्या 1032 1024 231 3926 7131

72 88 56 378 618
क गभववती संख्या 18 22 14 216 264
ि पिामशव ददईएको संख्या 18 22 14 54 150
ग फोकल पसवनले सम्पकव  गिेको पटक 36 44 28 108 204

580 0 210 790 8431

योिना सम्बन्धी हवविण

स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी

1. स्वास्थ्य सेवा नलन ेनागरिकहरुको हवविण

3.क्षयिोग ननयन्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान

2.िोप कायविम सम्बन्धी हवविण

4.ओ.हप.डी. सेवा

5."मेिी आमा स्वस्थ आमा" कायविम तफव

६.घिघिमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा



नस.नं र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्तमहहना : काघताक देखि पौिनस.नं

1890 2477 2043 6410 6433
80 90 53 223 493
0 0 0 0 0

416 477 286 1179 2587
क नयाँ तौल 30 43 16 89 203
ि दोहोिाईएको तौल 386 434 270 1090 2384

१७  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क प्रधानमन्री िोिगाि कायविम योिना संख्या 0 0 0 0 1
ि िोिगािमा संलग्न िनशजि 0 0 0 0 0
ग प्रधानमन्री िोिगािका लानग सूचीकृत संख्या 0 0 0 0 830
घ बैदेजशक िोिगािबाट फकेका संख्या 0 0 229 229 229

१८  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क कृषकहरुलाई हवउपल हवतिण (कृषक संख्या) 0 0 0 0 0
ि कृषकहरुलाई औिाि हवतिण 0 0 66 66 66
ग पशपंुक्षी औषधी हवतिण 0 553 1210 1763 1763
घ पशपंुजक्ष ननकासा नसफारिस ि संख्या 0 0 5 5 5
ङ कृनतम गभावधान (गाई) 9 17 18 44 79
च कृनतम गभावधान (भैसी) 13 11 19 43 97
छ बाख्रा 0 0 0 0 0

१९  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क िेष्ठ नागरिक परिचय पर हवतिण संख्या 0 2 927 929 938
ि अपाङ्ग परिचय पर हवतिण संख्या 1 0 0 1 47
ग गरिव परिवाि पहहचान तथा परिचयपरको लानग लगत संकलन 0 0 0 0 0
घ गणना गरिएको परुुष परिवािमूलीको संख्या 0 0 0 0 0
ङ गणना गरिएको महहला परिवािमूलीको संख्या 0 0 0 0 0
च गरिव परिचय पर हवतिण संख्या 0 0 0 0 0

20 0 5 5 10 १३
२१ 0 0 0 0 0

२२  काघताक मशंीि पौि र्ो अवगधको 
जम्मा

र्ो आ.व.मा 
हालसम्मको कैकफर्त

क ऐन, ननयम, ननयमावली, स्वीकृत भएको संख्या 0 0 0 0 0
ि कायवहवधी  ननदेजशका स्वीकृत भएको संख्या 0 0 0 0 0

प्रधानमन्री िोिगाि कायविम

कृहष तफव ः 

परिचय पर हवतिण सम्वन्धी

ऐन, ननयम, ननयमावली तथा कायवहवधी सम्वन्धी

रिि पदमा जशक्षक ननयिुी
हेल्थ डेस्कबाट सेवा नलनकेो संख्या

10.पोषण सम्वन्धी कायविम
९.स्वास्थ्य हवमा

७.ननशलु्क औषधी हवतिण
८.मात ृतथा नवजशशु



आम्दानी, िचा तथा आगथाक कािोवाि सम्वन्धी अद्र्ावगधक ववविण :
कार्ामलर्को रािश्व िम्बन्िी वववरण

क्र.ि.ं वववरण  कार्तमक मशंीर पौष र्ो अविीको 
िम्मा

हाल िम्मको 
आम्दानी कैफिर्त

1 िभुम तथा मालपोत कि 18365 29623 24305 72293 364807

2 व्र्वसार् कि 49250 18500 281125 348875 635375

3 अन्र् कि 22475 2900 5865 31240 124615

4 अन्र् दस्तिु 200 500 3260 3960 6660

5 अन्र् िाजस्व 500 200 350 1050 2450

6 अन्र् शलु्क 4400 4550 1000 9950 11650

7 िि कि 0 0 0 0 31940

8 िि बहाल कि 5400 2400 13632 21432 109912

9 नाता प्रमाखणत दस्तिु 24300 23200 13400 60900 160500

10 पिीक्षा शलु्क 0 0 0 0 19000

11 बन के्षत्रको अन्र् आर् 0 0 0 0 0

12 ब्र्जक्तगत िटन दताा दस्तिु 37000 54100 39000 130100 231600

13 भसफारिस दस्तिु 69700 71400 70100 211200 423150

231590 207373 452037 891000 2121659

कार्ामलर्को आधथमक प्रशािन िम्बन्िी वववरण

वववरण वावषमक बिेट  कार्तमक मशंीर पौष र्ो अविीको खचम हाल िम्मको 
खचम बााँकी बिेट

गाउँपाभलका 78055000 534581 546868 10821296 11902745 13982745 64072255

सिं 50600000 0 0 99440 99440 99440 50500560

प्रदेश 3800000 0 0 0 0 0 3800000

जम्मा 132455000 534581 546868 10920736 12002185 14082185 118372815

वववरण वावषमक बिेट  कार्तमक मशंीर पौष र्ो अविीको खचम हाल िम्मको 
खचम बााँकी बिेट

गाउँपाभलका 154213000 8534819 3023850 10847714 22406383 41929383 112283617

सिं 188093000 2185220 0 1836209 4021429 49342429 138750571

प्रदेश 6000000 0 0 0 0 0 6000000

िम्मा 348306000 10720039 3023850 12683923 26427812 91271812 257034188

 कार्तमक मशंीर पौष र्ो अविीको
आम्दानी 5006213 4000 23654 0 27654 27654 5033867

िचा 4000 0 0 4000 4000 4000

जम्मा 5006213 0 23654 0 23654 23654 5029867

िरौटी िम्बन्िी वववरण :

जम्मा

क. प ाँिीगत खचम

ख.  चालु खचम

र्ि आ.ब. को
हालिम्मको िम्मावववरण अल्र्ा (गत आधथमक वषमको)



 निर्णय गिे प्रक्रिया र अनिकारी :
  ननणवय गने प्रकृयाः गाउँसभा, कायवपानलका वैठक, हटलपणी ि आदेश।
 अनधकािी: प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत

 निर्णय उपर उजुरी सुने्न अनिकारी : प्रचनलत कानून बमोजिम ।

 सूचिा अनिकारी र कायाणलय प्रमुखको िाम र पद :
क)   कायावलय प्रमिु :
         नाम:  लक्ष्मण पाण्डे
         पद:   प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत
         सम्पकव  नं. : 98570६७९१२
ि)   सूचना अनधकािी :
         नाम:  नविाि जघनमिे
         पद:  अनधकृत छैठौं
         सम्पकव  नं. : 9857085209



ऐि, नियम, निनियम िा निदनेिकाको सूची :
  स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४
  आनथवक कायवहवनध तथा हविीय उििदाहयत्व ऐन, २०७६
  अन्ति सिकािी हवि व्यस्थापन ऐन, २०७४
  वाताविण संिक्षण ऐन, २०७६
  वाताविण संिक्षण ननयमावली, २०७७
  अपाङ्गता भएका व्यजिको अनधकाि सम्बन्धी ऐन,२०७४
  श्रम ऐन, २०७४
  सामाजिक सिुक्षा ऐन, २०७५
  सामाजिक-सिुक्षा-ननयमावली,२०७६
  सावविननक िरिद ऐन, २०६३
  सावविननक िरिद ननयमावली, २०६४
  िाहष्ट्रय-परिचयपर-तथा-पञ्जीकिण-ऐन-२०७६
  िोिगािीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।
  िोिगािीको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०७५ ।
  नपेाल नागरिकता ऐन,  २०६३
  हवपद न्यूननकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४
  भ्रष्टाचाि ननयन्रण ऐन,  २०५९
  अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन,  २०४८
  संस्था दताव ऐन,  २०३४
  प्रदेश संस्था दताव ऐन,  २०७५
  उपभोिा संिक्षण ऐन, २०७५
  हववाह दताव ऐन,  २०२८
  सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
  सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन,  २०६४
  सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली,  २०६५
  नपेाल नागरिकता ननयमावली,  २०६३
  संस्था दताव ननयमावली,  २०३४
  हववाह दताव ननयमावली,  २०२८
  सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ननयमावली, २०६५
  सहकािी ऐन, २०७४
  स्थानीय तहका पदानधकािी तथा सदस्यहरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

  िोिगाि संयोिकका पदपूनतव तथा सेवा सहुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ।
  कामका लानग पारिश्रनमकमा आधारित सामदुाहयक आयोिना (सञ्चालना तथा व्यवस्थापन कायवहवधी), २०७६
  बेिोिगाि सूची ननधाविण तथा प्राथनमहककिण मागवदशवन, २०७६
  यवुा िोिगािीका लानग रुपान्तिण पहल आयोिना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायवहवनध, २०७६
  सामाजिक सिुक्षा कायविम सञ्चालन कायवहवनध, २०७५
  सामाजिक सिुक्षा तथा व्यजिगत घटना दताव प्रणाली सदुृढीकिण आयोिना सञ्चालन ननदेजशका,२०७४



  प्रदेश नं. ५, समपूिक अनदुान व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७५
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७४
  हवननयोिन  ऐन,  २०७४
  गलु्मीदिबाि गाउँसभा सञ्चालन कायवहवनध, २०७४
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको सहकािी  ऐन, २०७५
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको जशक्षा  ऐन,  २०७५
  न्यायीक सनमनतले उिरुिको कािवाही ि हकनािा गदाव अपनाउनपुने कायवनबनधको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो  ऐन ,

 २०७५
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको हवपद िोजिम व्यवस्थापन गनव बनकेो  ऐन,  २०७५
  गाउँपानलकाको कृहष व्यवसाय प्रवध्दवन  ऐन,  २०७५
  गाउँपानलकाको आनथवक कायवहवनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गनव बनकेो  ऐन,

  हवननयोिन  ऐन,  २०७६
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७६
  हवननयोिन  ऐन,  २०७७
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७७
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७९
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको हवननयोिन ऐन, २०७९
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको साझेदािीमा कायविम संचालन ि व्यवस्थापन गने सम्बन्धी ऐन, २०७९
  गाउँकायवपानलका कायवसम्पादन ननयमावली , २०७४
  गलु्मीदिबाि गाउँकायवपानलकाको कायवहवभािन ननयमावली , २०७४
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलका गाउँकायवपानलकाको ननणवय वा आदेश ि अनधकािपरको प्रमाणीकिण (कायवहवनध)
सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ननयम
  योिना कायवन्वयन सम्बन्धी लागत अनमुान ,उपभोिा सनमनत गठन तथा सम्झौता कायवहवनध, २०७४
  बैठक संचालन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७४
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकामा किािमा प्राहवनधक कमवचािी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी
कायवहवनध, २०७४
  मेशनिी औिाि एवं सवािी साधन व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायवहवनध, २०७४
  घ वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपर सम्बन्धी कायवहवनध
  गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको अनगुमन मलु्याङ्ककन कायवहवनध, २०७४
  हवद्यालय समायोिन कायवहवनध,  २०७५
  स्थानीय िािपर प्रकाशन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
  प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
  तानलम तथा बैठकमा ददइन ेपारिश्रमीक ि भिा सम्बन्धी कायवहवनध, २०७५
  कोिोना िोकथाम तथा ननयन्रण कायवमा संलग्न कमवचािीलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७७
  कायवसम्पादनमा आधारित कमवचािी प्रोत्साहन कायवहवधी, २०७७
  भमूी बैंक सम्बन्धी कायवहवनध, २०७७
  व्यवसाय दताव, नहवकिण तथा कि सम्बन्धी कायवहवधी, २०७७
  संस्था दताव तथा नहवकिण सम्बन्धी कायवहवनध, २०७७



 सावविननक िचव नमतव्यहयता सम्बन्धी ननदेजशका, २०७७
 गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको “कस्तो छ आमा” कायविम सञ्चालन कायवहवनध, २०७७
 कृहष समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७७
 सावविननक िवाफदेहहता प्रविवन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७७
 कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननदेजशका-२०७७
 टोल हवकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कायवहवनध, २०७७
 गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको लैंनगक हहंसा ननवािण कोष सञ्चालन कायवहवनध, २०७८
 गलु्मीदिबाि गाउँपानलकाको मेलनमलाप केन्र सञ्चालन सम्बन्धी कायवहवनध, २०७८
 गलु्मीदिबाि गाँउपानलका गलु्मीको साझेदािी कायविम संचालन तथा व्यवस्थापन कायवहवनध, २०७८
 हवषयगत सनमनत ( कायव सञ्चालन) कायवहवधी ,२०७९
सूचिाको हक अन्तगणत सूचिाको हक मागे्न र पाउिेको नििरर् :
२०७9 साउन १ देजि २०७९ पौष मसान्तसम्म सूचनाको हक अन्तगवत सूचना माग नभएको  ।स्थानीय सञ्चाि
माध्यम / परकािहरुसंग ननयनमत रुपमा भेटघाट, अन्तहिव या हनुे  गिेको ।






