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1.  गाउँपानलकाको स्वरुप र प्रकृनतः- 
म्याग्दी जिल्ला नेपालको रािधानी काठमाडौबाट उत्तर पजिममा पदवछ।गण्डकी प्रदेश अन्तवगवत यस जिल्लाका 5 वटा 
गाउँपानलका र १ नगरपानलका मध्ये सदरमकुाम बेनीबाट उत्तर पजिम तफव  अवजस्थत यो गाउँपानलका सदरमकुामबाट 
कररब (१४) कोर् टाढा छ । क्रव.सं. २०४६ पनछको रािनीनतक पररवतवन पनछ बनेका गिुाव, ललुाङ, मनुा,मदुी 
,मल्कवाङ, ताकम र मराङ गाँउ क्रवकास सनमनतहरु लाई एक्रककृत गरी नेपालको संक्रवधान २०७२ अनसुार क्रव.स. 

२०७३ सालका संजिय संरचना अनसुार पररवतव नभई स्थानीय ननकायको रुपमा धवलानगरी गाउँपानलकाको नाम बाटै 
पररजचत छ। गाउँपानलका ७ वटा वडामा नबभाजित छ।यो गाउँपानलकाको नामाकरण सम्बन्धमा क्रवनभन्न धारणा तथा 
क्रकंवदन्तीहरु भेक्रटएका छन।्यो गाउँपानलकाको नाम यसै गाउँपानलका नभत्र रहेको धवलानगरी क्रहमालको नाम बाट 
राजखएको हो ।धवलानगरी क्रहमाल यो गाउँपानलकामा मात्र नभई क्रवि समदुायमा समेत पररजचत छ। यो क्रविको सातै 
तथा नेपालको छौंठौ अग्लो क्रहमाल पनन हो। म्याग्दी जिल्लाको दगुवम पानलका भएकोले क्रवकासका पवुावधारहरुको 
क्रवकास खासै हनु सकेको छैन।यसको नसमाना पवुवमा म्याग्दी जिल्लाको रिगंुगा गाउँपानलका तथा मसु्ताङ जिल्ला 
पदवछ , त्यस्तै पजिममा रुकुम तथा वाग्लङु जिल्ला पदवछ। उत्तर तफव  डोल्पा जिल्ला र दजिण तफव  वाग्लङु जिल्ला 
तथा म्याग्दी जिल्लाकै मानलका गाउँपानलका पदवछ यो गाउँपानलका ४ वटा जिल्ला संग िोनडएको छ भने २ 
गाउँपानलका संग िोनडएको छ। यसको िेत्रफल १०३७ वगव क्रक.नम.र ३१२९ िरधरुीमा िनसंख्या १७४८२ रहेको 
छ। 

यस गाउँपानलकामा रहेका सरकारी संरचनालाई हेदाव पशसेुवा केन्र, कृक्रर् सेवा केन्र, स्वास््य चौकी, प्रहरी चौकी, 
इलाका वन कायावलय, अनतररक्त हलुाक कायावलय रहेका छन भने गैरसरकारी संि संस्थाहरुको उपजस्थनत भने न्यून 
रहेको छ।यस गाउँपानलकामा धवलानगरी क्रहमाल , गिुाव क्रहमाल, चरेुन क्रहमाल, पथुा क्रहमाल,मानापानथ क्रहमाल,मानलका 
धरुी , ताकम कोट मजन्दर तथा बगर तातोपानन कुन्ड पयवटकीय दृक्रिले महत्वपणुव छ। उत्तर पजिम तफव का 
क्रहमशंृ्रखलाहरुको मनोरम दृश्यहरु देख्न तथा प्रववतारोहण समेत गनव सक्रकन्छ। 

2. गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकारः-  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद- ३ दफा ११ वमोजिम गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार 
ननम्न रहनेछः  

  (1) गाउँपानलकाको एकल अनधकार संक्रवधानको अनसुचुी-८ मा उल्लेख भए वमोजिम हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) को सववसामान्यतामा प्रनतकुल असर नपने गरर गाउँपानलकाको काम कतवव्य र अनधकार 
देहाय वमोजिम हनुेछ । 

क) नगर प्रहरी ख) सहकारी संस्था ग) एफ.एम. सञ्चालन ि) स्थानीय कर, सेवा शलु्क, तथा दस्तरु ङ) स्थानीय 
सेवाको व्यवस्थापन च) स्थानीय त्याँक र अनभलेख संकलन छ) स्थानीय स्तरका क्रवकास आयोिना तथा पररयोिना 
ि) आधारभतु र माध्यानमक जशिा झ) आधारभतु स्वास््य र सरसफाई ञ) स्थानीय विार व्यवस्थापन, वातावरण 
संरिण र िैक्रवक क्रवक्रवधता ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रर् सडक र नसंचाइ ठ) गाउँसभा, मेलनमलाप र 
मध्यस्थताको व्यवस्थापन ड) स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन ढ) िग्गा धनी दताव प्रमाण पिुाव क्रवतरण ण) कृक्रर् तथा 
पशपुालन, कृक्रर् उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास््य, सहकारी त) िेठ न नागररक, अपागताता भएका व्यजक्त र अशक्तहरुको 
व्यवस्थापन थ) वेरोिगारको त्याङ्क सङ्कलन द) कृक्रर् प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण ध) खानेपानी, साना 



िलक्रवद्यतु आयोिना, वैकजल्पक उिाव न) क्रवपद् व्यवस्थापन प)  िलाधार, वन्यिन्त,ु खानी तथा खननि पदाथवको 
संरिण फ) भार्ा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरिण र क्रवकास  

 (३) गाउँपानलकाले संि तथा प्रदेशसंगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अनधकार संक्रवधानको अनसुचुी-९ मा 
उल्लेख भए वमोजिम हनुेछ । 

 (४) उपदफा (३) को सववसामान्यतामा प्रनतकुल असर नपने गरी देहायको क्रवर्यमा संि तथा प्रदेश काननुको 
अधीनमा रक्रह गाउपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय वमोजिम हनुेछ । 

क) खेलकुद र पत्रपनत्रका ख) स्वास््य ग) क्रवद्यतु, खानेपानी तथा नसंचाइ िस्ता सेवाहरु ि) सेवा शलु्क, दस्तरु, 
दण्ड िररवाना तथा प्राकृनतक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शलु्क ङ) वन, िगताल, वन्यिन्त, चराचरुरुगताी, िल 
उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधता च) सामाजिक सरुिा र गररक्रव ननवारण छ) व्यजक्तगत िटना, 
िन्म, मतृ्य,ु क्रववाह र त्याँक ि) स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राजचन स्मारक र सङ्ग्ग्रहालय संरिण, सम्वर्द्वन र पनुः 
ननमावण ञ) प्राकृनतक श्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी ट) सवारी साधन अनमुनत  

 (5) उपदफा (१) र (३) मा उल्लेजखत अनधकारका अनतररक्त गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार 
देहाय वमोजिम हनुेछ । 

क) भनुम व्यवस्थापन ख)सञ्चार सेवा ग) यातयात सेवा  

 (६) संि वा प्रदेशले संक्रवधान तथा प्रचनलत कानून वमोजिम आफ्नो अनधकार िेत्रनभत्रको कुनै क्रवर्य 
गाउँपानलकालाइ कानून वनाइ ननिेपण गनव सक्नेछ । 

 (७) गाउँपानलकाले उपदफा (१), (३) (४) र (५) वमोजिमको काम, कतवव्य र अनधकारको प्रयोग गदाव 
आवश्यकता अनसुार कानून, नननत, योिना, मापदण्ड तथा कायवक्रवनध वनाइ लागू गनव सक्नेछ । 

 (8) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशवमा नेपाल सरकारको पूवव स्वीकृनत नलइ क्रवदेशका कुनै स्थानीय 
सरकारसंग भनगनी सम्वन्ध कायम गनव सक्नेछ । 

3. गाउँपानलकामा रहन ेकमवचारी संख्या र क्रववरण  

गाउँपानलकालाइ आवश्यक पने कमवचारी नेपाल सरकार संिीय मानमला तथा सामान्य प्रशासनले गने काननुी प्रावधान 
वमोजिम ननम्न रहेकोछ । 

कुल दरवन्दी संख्याः-४७ 
स्थायी कमवचारी संख्याः-१७ 
करार कमवचारी संख्याः- ७ 

ररक्त कमवचारी संख्याः- ३० 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. गाउँपानलकावाट प्रदान गररन ेसेवा  

गाउँपानलकावाट तयार गररएको नागररक वडापत्र अनसुार हनुेछ साथै वडापत्र अजन्तम पठृ नमा संलग्न छ । 

5. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अनधकारी (हाल कायवरत कमवचारीहरु) 
ि.
सं. 

शाखा  कमवचारीको नाम पद  कैक्रफयत 

1. कायावलय प्रमखु श्री गोपाल शमाव प्रमखु प्रशासक्रकय अनधकृत  

2. प्रशासन, योिना तथा अनगुमन 
शाखा 

ररक्त  अनधकृत छैठौं प्रशासन इकाइ  

श्री कृष्ण प्रसाद खराल  लेखा अनधकृ छैठौं आनथवक प्रशासन इकाइ 
ररक्त सहायक पाँचौं  आनथवक प्रशासन इकाइ 

श्री कुल बहादरु पनु  कायावलय सहयोनग  
श्री  मोनतलाल आयावल सवारी चालक  
ररक्त सहायक पाचँौ कानूनी मानमला इकाइ 

3 पूवावधार क्रवकास शाखा तथा 
वातावरण व्यवस्थापन शाखा 

ई. श्री सोक्रवन िनतव 
स.ई. लोकेन्र बहादरु रावल 

स. िनक धानकु 

अ.स.ई. ददपेन्र थापा 

इजन्िननयर-१ 

सव इजन्िननयर-२ 

अ.सव इजन्िननयर-१(करार) 
ररक्त -५  

 

पूववधार शाखाको नतन वटा  पद ररक्त 
रहेको  

4 सामाजिक तथा आनथवक क्रवकास 
शाखा  

ररक्त अनधकृत छैठौं  स्थायी  

ररक्त  अनधकृत छैठौं सामाजिक क्रवकास (अस्थायी) 
ररक्त सहायक चौंथो मक्रहला वालवानलका तथा समाि कल्याण 

शाखा  

5 जशिा, यवुा तथा यवुा खेलकुद शाखा श्री कमल प्रसाद ढकाल  

श्री नगरी प्रसाद छन्त्याल  

श्री ख्याम सवेुदी 

जशिा अनधकृत छैठौं 
श्रोतव्यजक्त(मा.क्रव. तनृतय जशिक) 

प्राक्रवनधक सहायक 

 

6 आन्तररक लेखा पररिण इकाइ श्री नतलक शंकर पौडेल सहायक पाचँौं  

7 स्वास््य शाखा श्री सम्झना खानत शे्रत्री 
श्री अननशा आचावय 

हे.अ.(पाँचौं)  

8 कृक्रर्/ पशशुाखा श्री आजिन खत्री  सहायक चौथो करार  



 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री कुल बहादरु खत्री सहायक चौथो करार 
श्री अननशा पौडेल सहायक पाचँौं करार  
श्री मनुा थापा सहायक पाचँौं पश ुप्राक्रवनधक करार(वडा नं-७)  
श्री नसमा गौचन सहायक चौथो(िेक्रटए) पश ुप्राक्रवनधक करार(वडा नं-४)  
श्री पोपदेक्रव पनु सहायक चौथो(िेक्रटए) पश ुप्राक्रवनधक करार(वडा नं-२)  

9 सचुना प्रक्रवनध शाखा  श्री प्रवेश बहादरु चन्द सचुना प्रक्रवनध अनधकृत  

अनधकृत छैठौं 
करार 

10 रोिगार केन्र श्री देबेन्र पनु अनधककृत छैठौं करार 
 श्री रक्रवन क्रकसान रोिगार प्राक्रवनधक करार 
11 राक्रिय परजचय पत्र तथा पंजिकरण श्री यम कुमारी पनु सहायक पाचँौं(MIS Operator) करार 

श्री ददल कुमारी पनु सहायक चौथो करार 
12 वडा कायावलय श्री मन्केश बढुा सहायक चौंथो वडा सजचव (वडा नं-१) 

श्री नगरी राि शमाव सहायक पाचँौं वडा सजचव (वडा नं-२) 

श्री तेि कुमारी पाध्या सहायक पाचँौं वडा सजचव (वडा नं-३) 

श्री सभुरा ररिाल  सहायक पाचँौं वडा सजचव (वडा नं-४) 

श्री क्रवशाल रोकाया सहायक पाचँौं वडा सजचव (वडा नं-५) 

श्री वेदनाथ सवेुदी सहायक चौथो वडा सजचव (वडा नं-६) 
श्री तम बहादरु नब.क कम्पटुर अपरेटर(पाँचौ) वडा सजचव (वडा नं-७) 
श्री ददल बहादरु छन्त्याल पररयोिना सहायक करार(वडा नं-५) 

श्री सोम बहादरु जश्रपाली  कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-२) 
श्री बलमान पनु कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-3) 
श्री अननता दमाई कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-५) 
श्री सनलना रोका कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-४) 

  श्री खममाया िगु्िाली कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-६) 
  श्री कनबता पनु थापा कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-७) 
  श्री बेलमनत पररयार कायावलय सहयोनग करार (वडा नं-१) 



 



६. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध  

नागररक वडापत्रमा उल्लेख भए अनसुार हनुेछ । 

 7. ननणवय प्रक्रिया ननणवय गने अनधकारी र कायावन्वयन प्रकृयाः  

गाउँपानलकाले आवश्यकता र प्रकृती हेरी सामान्य र तत्काल गनुवपने ननणवय गाउँपानलका अध्यिबाट हनुे । सोही 
आधारमा प्रशासननक प्रकृतीका ननणवय प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट हनुे । अन्य ननणवय गाउँ कायवपानलका र गाउँसभा 
वैठकवाट हनुे । कायावन्वयन गने प्रमखु जिम्मेवारी प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत हनुे । 

 8. गनुासो/उिरुी सनु्न ेअनधकारी  

अध्यि श्री थमसरा पनु 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत गोपाल शमाव 
 ९.  गाउँपानलका प्रशासकीय प्रमखु (प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत) र सचुना अनधकारी क्रववरण 

क. कायावलय प्रमखुः- 

नामः- गोपाल शमाव 
पदः- प्रमखु प्रशासक्रकय अनधकृत 

  सम्पकव  नं.९८५७६७५९८७  

ख. सचुना अनधकारीः- 

 नामः- कमल प्रसाद ढकाल 

 पदः- जशिा अनधकृत छैठौं  

 सम्पकव  नं. ९८५७६६४१११ 

     १०. गाउँपानलकाबाट सम्पादन भएका मखु्यमखु्य कामको क्रववरण 

 आ.व. ०७7/०७8 को वाक्रर्वक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरर सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको  

 आ.व. ०७7/०७8 को आनथवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरर सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको  

 आ.व. ०७8/०७9 को वाक्रर्वक नननत कायविम तथा विेट वेभसाइटमा राजखएको  

 आ.व. ०७7/०७8 को गाउँपानलकाको प्रगती सनमिा कायवपानलका वैठकमा गररएको  

 आ.व. ०७7/०७8 को गाउँपानलकाको अजन्तम लेखा पररिण सम्पन्न गररएको 
 आ.व. 076/077 को स्थानीय तह संस्थागत िमता स्वमलु्याँकन कायव सम्पन्न गरर ननतिा सावविननक 

गररएको  

 मनसनुज्नय वर्ावका कारण 078 िेठ न 31 देजख आजिन 16 गते सम्मको िेनत भएका गाउँ कायवपानलका 
वैठकमा ननणवय गरर राहत उपलव्ध गराइएको साथै िेनतको क्रववरण तयार गरर जिल्ला क्रवपद् सनमनत सक्रहत 
सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको  

 077 आर्ाढ र श्रावणमा अक्रवरल वर्ावका कारण पूणविनत  भएका ५९ िरधरुी  मध्ये १४ िरधरुीको मोना 
आइइसीको सहयोगमा िर पनुननमावण सम्पन्न गरर हस्तानान्त्रण गररएको साथै वाँकी ४५ िरधरुीमा स्थानीय 



तह, प्रदेश र संिीय सरकारको सहयोगमा ३९ िरधरुी सम्झौता भइ िर ननमावण भइरहेको, ६ िर सम्झौता 
वाँकी रहेको  

 वडा कायावलय भवन सम्पन्न कायव ध.गा.पा ७ ताकम, ठेक्का प्रकृया अगानड बक्रढ आसयको सचुना प्रकाशन 
भएको  

 गिुाव स्वास््य चौकी भवन ननमावण ध.गा.पा. १ गिुाव, ठेक्का प्रकृया अगानड बक्रढ आसयको सचुना प्रकाशन भएको 
 खारा-खाम्ला- जखवाङ सडक ननमावण कायव ध.गा.पा. ४ मदुी, ठेक्का प्रकृया अगानड बक्रढ आसयको सचुना 

प्रकाशन भएको 
 मदुी- जखबाङ सडक ननमावण कायव ध.गा.पा. ४ मदुी, ठेक्का प्रकृया अगानड बक्रढ आसयको सचुना प्रकाशन भएको 
 एक िर एक धारा ननमावण ध.गा.पा. ६ मराङ, ठेक्का प्रकृयामा रहेको 
 ढुङगा, नगट्टी र बालवुा उत्खनन सम्बन्धी आय ठेक्का, ठेक्का प्रकृयामा रहेको 
 ग्याक्रवङ िानल खररद आयोिना ठेक्का प्रकृयामा रहेको 
 मनसनु िन्य क्रवपद्का कारण िनत भएका सडक योिनाहरु ममवत सम्भार गरर सवारी संचालन गररएको  

 दैननक प्रशासननक तथा आनथवक कामकाि संचालन  

 उपभोक्ता सनमनतवाट संचालन गररने गाउँपानलका र वडास्तरीय योिनाको कायावन्वयनका लानग सभे, नडिाइन 
लगत इक्रिमेट तयार गरर उपभोक्ता सनमनत गठन गरर योिनाहरुको सम्झौता प्रकृया अगानड बढाइएको  

 कोनभड-१९ का कारण वन्द रहेका सामदुाक्रयक/संस्थागत क्रवद्यालयहरु भौनतक उपजस्थनतमा संचालन गररएको  

 संक्रवधान ददवसका अवसरमा पानलका स्तरीय वजक्तत्वकला र हाजिरिवाफ प्रनतयोनगता संचालन  

 कोनभड-१९ रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग ५ शैयाको कोनभड अस्थायी अस्पताल संचालन ल्याइ स्वाभ 
पररिण भइरहेको   

 स्वास््य तफव को वाक्रर्वक सनमिा सम्पन्न । 

 स्तनपान सप्ताह, कोनभड -१९ क्रवरुर्द्को खोप, एजन्टिेन पररिण, कोनभड -१९ आकजस्मक और्नध खररद , 
मानसक सनमिा २ पटक , क्रवि रेनबि ददवस संचालन र क्रवद्यालय स्िननगता क्याम्प संचालन। 

 ७ वटा ि बगवको ननमावण व्यवसायीहरुको प्रमाण पत्र नक्रवकरण गररएको। 

 सामाजिक सरुिा भत्ता नक्रवकरण 

 सामाजिक सरुिा भत्ता अपडेट 

 अनलाइन िटन दतावका कामहरु गरेको 

 11. ऐन, ननयम, क्रवननयम वा ननदेजशकाको सचुीः-(हाल सम्मको) 
1. गाउँ सभा संचालन कायवक्रवनध, २०७७ 

२. करार प्राक्रवनधक कमवचारी व्यवस्थापन गने कायवक्रवनध, २०७४ 

३.स्थानीय तहको उपभोक्ता सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७५ 

४. ि' वगवको ननमावण व्यवसायी ईिाित पत्र सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७५ 

५. सहकारी ननयमावली, २०७५ 



६. आधारभतु जशिा पररिा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन कायवक्रवनध, २०७५ 

७. उपभोक्ता सनमनत गठन तथा पररचालन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

८. स्थानीय रािपत्र प्रकाशन कायवक्रवनध, २०७६ 

९. जशिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१०. करारमा कमवचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

११. लेखा सनमनत व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१२. क्रवधायन सनमनत सञ्चालन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१३.शौचालय ननमावणका लानग प्यान,नसमेन्ट र पाईप क्रवतरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१४. आवास क्रवक्रहन िनता सँग वडाअध्यि कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७६ 

१५. धवलानगरी गाउँपानलकाको कोरोना(Covid-19)रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग समदुायमा आपत्कानलन यवुा 
पररचालन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१६.असंगदठत िेत्रमा कायवरत श्रनमक बगव तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१७. कृक्रर् ननयमावनल, २०७६ 

१८. क्रवपद् व्यवस्थापन कोर् संचालन सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७६ 

१९. गररक्रव ननबारणका लनग लि ुउद्यम क्रवकास कायविम (मेडपा) संचालन कायवक्रवनध, २०७६ 

२०.जशिा ननयमावली, २०७५ 

२१. सहकारी ऐन, २०७५ 

२२.कृक्रर् व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७५ 

२३. न्याक्रयक सनमनतको उिरुीको कारवाक्रह क्रकनारा गदाव अपनाउनपुने कायवक्रवनध सम्बन्धमा व्यवस्था गने बनेको ऐन, 
२०७५ 

२४. प्रशासकीय कायवक्रवनध ऐन, २०७५ 

२५. स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५ 

२६. आनथवक कायवक्रवनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गनव बनेको ऐन, २०७५ 

२७. आनथवक ऐन, २०७५ 

२८. क्रवननयोजित ऐन, २०७५ 

२९. क्रवपद िोजखम न्यनुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

३०. सावविननक खररद ननयमावली, २०७५ 

३१. क्रवधायन सनमनत सञ्चालन ननयमावली, २०७६ 

३२. न्याक्रयक व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

३३. स्वास््य ऐन, २०७६ 

३४. कमवचारी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

३५. जशिा ऐन, २०७६ 

३६. सहकारी ऐन, २०७६ 



३७.पवुावधार व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

३८. वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरिण ऐन , २०७६ 

३९. आनथवक क्रवधेयक ऐन,२०७८ 

४०. क्रवननयोिन ऐन, २०७८ 

४१.करार जशिक कायवक्रवनध,२०७८ 

४२. धवलानगरी गाउँपानलका संजिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारजम्भक वातावरणीय परीिण कायवक्रवनध,  २०७८ 

 

 

 

 

12.आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोवार सम्वन्धी आनथवक क्रववरण (आ.व. २०७८/०७९को प्रथम तै्रमानसक) 

ि.सं. खचव अनमुाननत रकम रु. हाल सम्मको वास्तक्रवक खचव खचव प्रनतशत  

1 चाल ु २७६६४९८२० १३७०६३७४४ १४.९५ 

2 पुिँीगत १२६३००००० ० ० 

िम्मा ४०२९४९८२० १३७०६३७४४ १४.९५ 

 

1३. अजिल्लो आनथवक वर्वमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना संचालन गरेको भए सोको क्रववरणः-
५ शैयाको आधारभतु अस्पताल भवन ननमावण योिना। 

1४. धवलानगरी गाउँपानलकाको सूचना प्रकाशन गने माध्यमः  

  Website: www.dhawalagirimun.gov.np 

  Facebook Page: www.facebook.com/ 

       Notice board 

             Digital Nagarik Bodapatra    
१५. धवलानगरी गाउँपानलकाले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान, एवं प्राक्रवनधक सहयोग र सम्झौता 
सम्वन्धी क्रववरणः नभएको  

1६. धवलानगरी गाउँपानलकाले संचालन गरेको कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदनः पक्रहलो तै्रमानसकमा भएको कायव 
सम्पादनमा उल्लेख भएको  

1७. धवलानगरी गाउँपानलकाले वनगवकरण तथा संरिण गरेको सूचनाको नामावली र त्यसको सूचना संरिण गनव 
तोक्रकएको समयावनधः पक्रहलो तै्रमानसक सम्म नभएको  

1८. . धवलानगरी गाउँपानलकामा परेका सूचना माग सम्वन्धी ननवेदन र सोउपर सूचना ददएको क्रववरणः नलजखत रुपमा 
सूचना माग नभएको  

  

 

 

 

http://www.dhawalagirimun.gov.np/
http://www.facebook.com/


१९. धवलानगरी गाउँपानलकाका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको क्रववरणः Website: www.dhawalagirimun.gov.np  

गाउँ कायवपानलकाको कायावलयबाट प्रदान गररन ेसेवा सकु्रवधा सम्बजन्ध नागररक वडापत्र 
ि.सं. सेवा सकु्रवधाको 

प्रकृनत/प्रकार 
सेवा प्रानप्तका लानग आवश्यक प्रमाण/कागिात/प्रकृया जिम्मेवार 

पदानधकारी/कमवचारी 
सेवा प्रानप्त गनव लाग्न े

समयावधी दस्तरु/शलु्क 

१ 

योिना तथा कायविम 
सम्झौता 

१. योिना तथा कायविमको सम्झौताको लानग ननवेदन। 
२. स्वीकृत लागतअनमुान 
३. वडा कायावलयको योिना सम्झौता गररददन ेवारेको नसफाररस 
४.सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट ननवावजचत पदानधकारीको रोहवरमा 
भएको उपभोक्ता सनमनत/अनगुमन सनमनत गठनको ननणवयको प्रनतनलक्रप। 
५. संिसंस्था, समूह, क्लब, सनमनत आदी िस्ता आनधकाररक संस्थाद्वारा 
कायावन्वयन गररने योिना भए सोही सनमनतको आनधकाररक ननणवयको 
प्रमाजणत प्रनतनलक्रप। 
६. सनमनतका पदानधकारीहरुको नागररकताको प्रनतनलक्रप। 
७. भौनतक पूववधारवाहेक अन्य कायविमको लानग कायविम प्रस्ताव 
 

योिना शाखा 
आवश्यक 

कागिात पगुमेा 
सोही ददन 

रु ५ लाख सम्मको योिना बापत २०० 

रु ५ लाख देजख १० लाख सम्म ४०० 

रु. १० देजख मानथ योिना बापत  ५०० 

२ 
रननङ क्रवल वा अजन्तम 
क्रवल भक्तानी माग 

१. योिना फरफारक गरर ददने वारेको ननवेदन। 
२. प्राक्रवनधकबाट मलु्याङ्कनभएको कायवसम्पन्न प्रनतवेदन। 
३. वडा कायावलयबाट फरफारक गररददनेवारेको नसफाररसपत्र।४. खचवका 
प्रमाजणत क्रवलभरपाईहरु। 
५. आयोिनासावविननकलेखापरीिणफारम 
६. उपभोक्ता सनमनत/अनगुमन सनमनतबाट आमभेलाको उपजस्थनतमा योिना 
सम्पन्न भएको बेहोरा खलेुको खचवका जशर्वगत रुपमा अनमुोदन गरेको 
ननणवयको प्रनतनलक्रप 
७. रु. २ लाख भन्दा वढीको योिनाको लानग सूचनापाटी राजखएको 
फोटो। 
८. कायव सम्पन्न भएका तजस्वरहरु 
९. भौनतक पूववधार वाहेकका कायविमहरुको हकमा कायविम सम्पन्न 
प्रनतवेदन।  
 
 

योिना शाखा 
आवश्यक 

कागिात पगुमेा 
सोही ददन 

नन:शलु्क 

३ िरिग्गा नक्सा पास 

१. िरको नक्सा पास गरर पाउ भनी ददएको ननवेदन 
२. सम्बजन्धत व्यजक्तको नागररकताको प्रनतनलक्रप 
३. िरननमावणको लानग नगरपानलकाबाट नलएको अनमुनत 
४. िग्गाको िग्गा धनी प्रमाणपत्र, टे्रसनक्सा 

प्राक्रवनधक शाखा 
आवश्यक 

कागिात पिेुमा 
सोही ददन 

 

 

 

 

 

 

 



५. तोक्रकएको ढांचा र मापदण्ड अनसुार तयार गररएको िर नक्सा दईु (२) 

प्रनत 
६. िरको नक्सा बनाउने प्राक्रवनधकबाट नक्सापासको नसफाररस 
७. चाल ुआनथवक वर्व गाउँपानलकालाई एक्रककृत सम्पजत्त कर नतरेको रनसद 
८. वडाबाट चौक्रकल्ला प्रमाजणत 
९. नापी नक्सा 
१०. संनधयार मचुलु्का लाग्न ेशलु्क 

* आरसीसी ढलान 

- ग्राउण्ड र पक्रहलो तला प्रनत स्क्वायर क्रफट 

-दोस्रो, तेस्रो र चौथो तला प्रनत स्क्वायर क्रफट 

- पाँचौ तला देजख प्रनत स्क्वायर क्रफट 

-ढुगताा माटो नसमेन्ट िडान छाना वाला 
-छाप्रा टहरा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

भईुतला र तलो तलाको रु ५ प्रनत बगव 
क्रफट 

दोस्रो तलाको रु ६ प्रनत बगव क्रफट 

तेस्रो तला वा सो भन्दा बक्रढ रु ८ प्रनत 
वगव क्रफट 

अस्थायी टहरा १००० वगव क्रफट भन्दा 
मानथ रु २ (आनथवक क्रवधेयकमा उल्लेख 
भए अनसुार) 

४ नक्सा 

१. नक्सा संशोध नगरी पाउँ भनी संशोधन गनुव पनावको कारण उल्लेख 
गरीददएको ननवेदन 
२. स्वीकृत नक्साको प्रमाणपत्र 
३. चाल ुआनथवक बर्व गाउँपानलकालाई नतरेको एक्रककृत सम्पजत्तकर नतरेको 
रनसद  
 

प्राक्रवनधक शाखा 
आवश्यक 

कागिात पिेुमा 
सोही ददन 

आनथवक ऐनमा उल्लेख भए अनसुार 

५ 
"ि" वगवको ननमावण 

व्यवसायी इिाित पत्र 

*अनसूुजच१ बमोजिमको ढांचामा ननम्न क्रवर्यहरु उल्लेख गनुवपने· 1. 
दरखस्त पेश गने फमव वा कम्पननको नाम र ठेगाना 
२. फमव वा कम्पननको प्रकृनत उल्लेख गने 
(प्राईभेट/पजब्लक/साझेदारी)  
३. सम्पकव का लानग फमव वा कम्पननको आनधकाररक व्यजक्तको नाम, 
ठेगाना र सम्पकव  नम्बर उल्लेख गने 
४. आनथवक श्रोतको क्रववरण पेश गनुवपने 
५. िनशजक्तको क्रववरण पेश गने (प्राक्रवनधक कमवचारीको सक्रटवक्रफ गटेको 
प्रनतनलक्रप र ननिको मन्िरुी नामा पशे गनुवपने) 
६. आफ्नो स्वानमत्वमा रहेका ननमावण सम्बन्धी सवारी साधन मेशीनरी 
औिारको क्रववरण(कायवक्रवनधमा उल्लेख भए बमोजिम) · 
७. कर चकु्ता गरेको प्रमाण कागिात  

रािि / प्रशासन/ 
प्रवानधक शाखा 

आवश्यक 
कागिात पिेुमा 

सोही ददन 

रु ५०००(आनथवक ऐनमा उल्लेख भए 
अनसुार) 

६ 
"ि" वगवको ननमावण 

व्यवसायी इिाित पत्र 
नक्रवकरण / प्रनतनलक्रप 

१. नक्रवकरण गरीपाउँ भने्न व्यहोराको ननवेदन 
२.प्रचनलत कानून बमोजिम नतनुव पने कर नतरेको ननस्सा 
३.कर कायावलयबाट प्राप्त कर चकु्ता प्रमाण पत्रको  प्रनतनलक्रप 

रािि / प्रशासन/ 
प्रवानधक शाखा 

आवश्यक 
कागिात पिेुमा 

सोही ददन 

रु २०००(आनथवक ऐनमा उल्लेख भए 
अनसुार) 



 

४.अनसूुजच ४ बमोजिमको पासबकु (ननमावण व्यवसायीबाट भएका 
सावविननक ननमावण कायवको अनभलेख क्रववरण)  
५.पनुि:- "ि" वगवको ननमावण व्यवसायीको लानग आनथवक िमता, मखु्य 
िनशजक्त क्रववरण र मेजशन/उपकरण कायवक्रवनधमा तोक्रकए बमोजिम हनु ु
पनेछ 

७ 

"ि" वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित पत्र 
हराएको वा प्रनतनलक्रप 

बनाउन 

१. इिाितपत्र हराए वा नानसएकोमा प्रनतनलक्रप पाउन ननवेदन ददनपुने 
रािि / प्रशासन/ 
प्रवानधक शाखा 

आवश्यक 
कागिात पिेुमा 

सोही ददन 

रु १०००(आनथवक ऐनमा उल्लेख भए 
अनसुार) 

८ सहकारी दताव 

1. प्रस्ताक्रवत संस्थाको नाम, ठेगाना, उर्द्ेस्य, मखु्यकायव, कायिेत्र, 
दाक्रयत्व, सदस्य संख्याको क्रववरण पेश गनुवपने 

2. अनसूुजच १को ढाँचामा दरखास्तफाराम ददनपुने 
3. सहकारी संस्थाको प्रस्ताक्रवत क्रवननयम २ प्रनत 
4. सहकारी संस्था सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन 
5. सदस्यले नलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको क्रववरण। 
6. अन्य कागिात कायवक्रवनधमा उल्लेख भए बमोजिम हनुेछ।  
 

प्रशासनशाखा 
आवश्यक 

कागिात पिेुमा 
सोही ददन 

रु १५००(आनथवक ऐनमा उल्लेख भए 
अनसुार) 

९ 
न्याक्रयक सनमनत समि 
उिरुी दताव / प्रनतवाद 

दताव 

1. कानून बमोजिम हक दैया पगुकेो व्यजक्तले सनमनत समि उिरुी गदाव 
अनसूुजच१ बमोजिमको ढाँचामा दताव गराउने 

2. कुनै क्रकनसमको िनत पूनतव भराउन ुपने अथवा वण्डा लगाउन पने 
अवस्थाको उिरुीहरुको हकमा त्यस्तो िनतपूनतव वा वण्डावाचलनको 
लानग सम्बजन्धत अचल सम्पजत्तको क्रववरण खलेुको हनुपुनेछ। 

3. तर प्रनतवाद दतावको हकमा प्रनतवादीले म्याद वा सूचना प्राप्त भए पनछ 
म्याद वा सूचना तोक्रकएको समया वनधनभत्र उिरुी प्रशासन समि आफै 
वा वारे समाफव  तनलजखत प्रनतवाद अनसूुजच ५बमोजिमको ढाँचा मादताव  
गराउने 

 

कानून शाखा 

सोक्रहददनदतावगररने
छ।तरक्रववादसमा
धानप्रनतवादीउपजस्थ
तभएकोनमनतले३म
क्रहनानभत्रगनवसक्रकने

छ। 

नन:शलु्क 

१० सूचनाको हक 
१. सूचनाको हक सम्बजन्ध एन २०६४ को खण्ड ६ अनसुजुच १ 

बमोजिम सूचना अनधकारी सम्िय ननवेदन ददने । 
सूचना शाखा १५ ददन 

10 पाना सम्म नन:शलु्क र सो भन्दा 
वढी भएमा प्रनत पाना रु. 5।- 

११ 
उल्लेजखत बाहेक अन्य 
सेवा सकु्रवधाको हकमा 

1. नागररकता प्रमाण पत्रकोप्र नतनलक्रपर ननवेदन 
2. क्रवर्य सँग सम्बजन्धत प्रमाण कागिात 
3. चाल ुआ.व. सम्म िर िग्गा र मालपोत कर वा एक्रककृत सम्पजत्त कर 

नतरेका र नसदवाकर ननधावरणस्वीकृत भएको कागिात 

प्रशासन शाखा  आनथवक क्रवधेयकमा उल्लेख भए अनसुार 



 



पनुि :- 
१. ननयमानसुार ननःशलु्क रुपमा प्रदान गनव सक्रकने भनी तोक्रकएका सेवाको हकमा कुनै सेवा शलु्क/दस्तरु लाग्नेछैन। 
२. कामको प्रकृनत अनसुार सिवनमन, आवश्यक प्रहरी प्रनतवेदन र अन्यकागिात तथा प्रमाणहरुको प्रनतनलक्रप आवश्यक 
परेको अवस्थामा तोक्रकए बाहेक अनतररक्त समय लाग्नेछ। 
३. उपरोक्ता नसुार सेवा सकु्रवधा वाहेकका सेवा सकु्रवधाको सेवा प्रानप्तकायवक्रवनध/प्रकृया र लाग्ने दस्तरु गाउँपानलकाले 
ननधावरण गरे बमोजिम हनुछे। 
४. सेवाग्राही/सरोकार वालाको गनुासो व्यवस्थापनका लानग अध्यि/उपाध्यि/प्रमखु प्रशासकीयअनधकृत र 
सूचनाअनधकारीलाई तोक्रकएको छ। 



 

 

 


