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१. गाउँपानलकाको स्वरुप, प्रकृनत ि संगठन संिचना : 

नेपालको संगवधान अनसुाि सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थागपका, काययपागलका तथा 

न्यायपागलकाको संिचना श्रजृना भएको छ । धवलागिरि िाउँपागलकाको कायय सञ्चालन तथा कायय गवभाजन 

गनयमावली, २०७९ ले उपिोक्त व्यवस्थालाई थप व्यवगस्थत ििेको दगेिन्छ । यसका साथै संगिय, प्रदशे तथा स्थागनय 

तहद्वािा गनमायण भीएका काननुहरु स्थागनय तहको गवस्ततृ संिचना सकु्ष्म रुपमा गनधायिण िनय उल्लेिनीय िहकेा छन ्। 

धवलागिरि िाउँपागलकाको संिचनाित व्यवस्था दहेाय बमोगजम िहकेो छ । 
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गाउँ कायवपानलकाको काम कतवव्य ि अनधकाि : 

नेपालको संगवधानको अनसुगूच ८ मा िहकेो स्थागनय तहको एकल अगधकाि सगूच ि अनसुचूी ९ को साझा अगधकाि 

सगूचमा स्थानीय तहका काम, कतयव्य ि अगधकािहरु परिभागित िरिएको छ भने स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ तथा धवलागिरि िाउँपागलका कायय गवभाजन तथा कायय सञ्चालन गनयमावली, २०७४ बमोगजम यसलाई थप 

व्यवगस्थत िरिएको छ । जस अनसुाि धवलागिरि िाउँपागलका तथा वडा कायायलयको दहेाय बमोगजमका काम, कतयव्य 

ि अगधकािका गवियहरु िहकेा छ : 

 स्थागनय सेवा तथा जनशगक्त गवकास 

 सावयजगनक िरिद तथा सम्पगि व्यवस्थापन  

 स्थागनय तह, प्रदशे ि संिसँिको सम्बन्ध ि समन्वय तथा वडासँिको समन्वय  

 न्यागयक सगमगतको सगचवालय, न्याय, काननू, मानव अगधकाि प्रवर्द्यन तथा मलेगमलाप ि मध्यस्थता, गनणयय 

तथा फैसला कायायन्वयन  

 बजाि अनिुमन, िणुस्ति, नापतौल, िाद्य सिुक्षा ि उपभोक्ता गहत संिक्षण  

 बैठक तथा गवधायन  

 आन्तरिक लेिापिीक्षण  

 गवदा, उत्सव�, उदी, जात्रा, पवय, उपाधी गवभिूण 

 िाजश्व तथा आगथयक प्रशासन 

 सडक तथा यातायत व्यवस्था 

 भवन तथा भवन संगहता, ििजग्िा धनी पजूाय, भ-ूउपयोि तथा वस्ती गवकास  

 जलगवद्यतु, उजाय ि सडक विी  

 गसंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण  

 वाताविण, पयायविण एवं जलाधाि के्षत्र संिक्षण तथा फोहोिमैला  

 गवपद व्यवस्थापन  

 एम्बलेुन्स 

 सावयजगनक गनगज साझेदािी  

 कृगि तथा पशपुन्छी गवकास 

 सहकािी गवभाि  

 वन, भू-संिक्षण, वन्यजन्त,ु जलाधाि, जगडवटुी तथा जैगवक गवगवधता 

 उद्योि गवकास  
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 िानी तथा िगनज  

 िोजिाि प्रवर्द्यन तथा िरिवी न्यगूनकिण 

 आधािभतू तथा माध्यगमक गशक्षा  

 िेलकूद गवकास 

 िानेपानी व्यवस्थापन  

 लैङ्गिक समानता तथा सामागजक सिुक्षा  

 िैिसिकािी संस्था परिचालन, समन्वय तथा गनयमन  

 सामागजक सिुक्षा काययक्रम तथा व्यगक्तित िटना दताय  

 संस्कृगत तथा पययटन प्रवर्द्यन  

 योजना तजुयमा, कायययोजना तयािी, उपभोक्ता सगमगत परिचालन  

 अनिुमन तथा मलू्याङ्कन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन  

१. वडाका काम, कतवव्य ि अनधकाि: 

 वडा स्तिीय तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावगधक िने, 

 वडाका गवकास गनमायणका योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुिमन तथा आवगधक प्रिगत सगमक्षा िने, 

 वडाका गवकास गनमायणका काययहरु िने, 

 काननू बमोगजमका गनयमन कायय िने, 

 अगभलेि व्यवस्थापन, गसफारिस तथा प्रमागणत िने, 

२. धवलानगरि गाउँपानलकाका पदानधकािीहरु : 

क्र.स. नाम थर पद ठेगाना फोन नम्बर कैफफयत 

 
१ प्रमे प्रसाद पनु अध्यक्ष ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9857658646  

 
२ रेशम पनु मगर उपाध्यक्ष ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9857624239  
३ झक बहादरु 

छन्त्याल 

वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9847772458  

४ ससता कुमारी 
छन्त्याल 

काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9867768412  

५ सतमाया फव.क दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9848427872  
६ केआई ससिंह 

छन्त्याल 

सदस्य  ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9846851015  

७ गनुराम छन्त्याल सदस्य ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9869006118  
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८ अक प्रसाद फव.क वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. २, म्याग्दी 986४371135  

 
९ फुल माया बढुाथोकी काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. २, म्याग्दी 9863375402  

 
१० ददल माया फव.क दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. २, म्याग्दी 9864296381  
११ समम बहादरु पाईजा सदस्य  ध.गा.पा. २, म्याग्दी 9748404241  

 
१२ सतल राम दमै सदस्य ध.गा.पा. २, म्याग्दी 9863631896  

 

१३ देसबन्तर रोका वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9857638777  

 
१४ गिंगा देवी पनु मफहला सदस्य ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9746303407  

 

१५ राज कुमारी कामी दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9863042327  

१६ शेर बहादरु मल्ल सदस्य  ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9867732177  

 

१७ कमल ससिं घती सदस्य ध.गा.पा. ३, म्याग्दी 9840752383  

 

१८ याम बहादरु घती वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. ४, म्याग्दी 9866027387  

 

१९ सन्तता गबुयजा मफहला सदस्य ध.गा.पा. ४, म्याग्दी 9846447654  

 

२० ससता देवी कामी दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. ४, म्याग्दी 9860612822  

२१ हरर प्रसाद सतसलजा सदस्य  ध.गा.पा. ४, म्याग्दी 9860870926  

 

२२ ररम रोका मगर सदस्य ध.गा.पा. ४, म्याग्दी 9864487377  

 

२३ अमर बहादरु 
छन्त्याल 

वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 985७644552  
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२४ सबन्न्तदया घसतय मगर 
छन्त्याल 

मफहला सदस्य ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 9748410965  

२५ ददपा सब.क दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 9865484641  
२६ भक्त बहादरु 

छन्त्याल 
सदस्य  ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 9842282175  

 

 
२७ अिंङ बहादरु पनु सदस्य ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 9867618216  

 
२८ राजाराम उपाध्याय वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. ६, म्याग्दी 9857624049  

 
२९ गोरी जगु्जाली मफहला सदस्य ध.गा.पा. ६, म्याग्दी 9844907118  

 
३० मन कुमारी लामगारे दसलत मफहला सदस्य ध.गा.पा. ६, म्याग्दी 9863795992  
३१ गमन जगु्जाली सदस्य  ध.गा.पा. ६, म्याग्दी 9867948720  

 
३२ श्रीप्रसाद गबुयजा सदस्य ध.गा.पा. ६, म्याग्दी 9857646196  

 
३३ अशोक खत्री वडा अध्यक्ष ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9849435106  
३४ नर कुमारी 

बढुाथोकी 
काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9843455943  

३५ सडल कुमारी सब.क काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9869869662  
३६ सबर बहादरु सनुार सदस्य  ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9866044805  
३७ राम बहादरु खत्री सदस्य ध.गा.पा. ७, म्याग्दी 9847680975  
३८ देउ प्रसाद छन्त्याल 

पनु 
काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. ५, म्याग्दी 9857620405  

३९ भफवन्तर छन्त्याल काययपासलका सदस्य ध.गा.पा. १, म्याग्दी 9862393997  
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३. कायवित कमवचािी नवविण : 

 कमवचािीको नवविणः 

 

क्र.सं. कमयचािीको नाम,थि तह/श्रेणी पद 

स्थायी/ 

अस्थायी/ 

किाि 

हालको पदमा 

गनयगुक्त गमगत 
स्थायी ठेिाना मोबाइल नं. कैगफयत 

१ ध्रवु रिजाल िा.प.ततृीय प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत स्थायी २०७८/१०/१८ कुश्मा न.पा. १ पवयत ९८५७६७५९८७   

२ दगेबन्र पनु छैठौं िोजिाि संयोजक किाि २०७६/०४/०१ ध.िा.पा. ३ मनुा म्याग्दी ९८५१२४३९८६   

३ प्रवेश बहादिु चन्द छैठौं सचुना प्रगवगध अगधकृत किाि २०७७/०६/२०  मलेौली न.पा. ९ बतैडी ९७४८४०२१८७   

४ श्री गिरििाज शमाय पाँचौ ँ सहायक स्थायी २०७५/०१/२० िैडाकोट न.पा.१३ नवलपिासी ९८६२९०४२५०   

५ श्री गवशाल िोकाया पाँचौ ँ सहायक स्थायी   सगनिाउँ िा.पा.५ जमु्ला ९८५१११५९६३   

६ श्री गतलक शंकि पौडेल पाँचौ ँ आ.ले.प. स्थायी २०७६/०८/२५ जलजला िा.पा.५ पवयत ९८५७६४८५३१   

७ श्री तेजकुमािी पाध्या पाँचौ ँ सहायक स्थायी   मगुसकोट न.पा.९ िलु्मी ९८६९०३३३१७   

८ श्री तमबहादिु गब.क. पाँचौ ँ कम््यटुि अपिेटि स्थायी   िििुंिा िा.पा.६ म्याग्दी ९८४६१६७५३५   

९ ख्यामिाज सवेुदी पाँचौ ँ प्रागवगधक सहायक स्थायी २०७६/११/२० कुश्मा न.पा. १ पवयत ९८४७६३५३४४   

१० लोकेन्र बहादिु िावल पाँचौ ँ सब.ईगन्जगनयि स्थायी २०७६/११/१५ बेनी न.पा. १ म्याग्दी ९८४७६५०४३७   
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११ जनक धानकु पाँचौ ँ सब.ईगन्जगनयि किाि   बेदकोट न.पा. ४ कन्चनपिु ९८६७८८९१८७   

१२ तेजेन्र पनु मिि पाँचौ ँ MIS Operator किाि   
धवलागििी िा.पा. वडा नं.२ 

म्याग्दी ९८६३७६२९७३ 
  

१३ कुशल िसाइली पाँचौ ँ िोजिाि सहायक किाि   
धवलागििी िा.पा. वडा नं.७ 

म्याग्दी ९८४१०२८५८६ 
  

१४ िमेश पौडेल िा.प.अन.ंगद्वतीय िरिदाि स्थायी २०७३/०८/१२ फलेवास न.पा. ५ पवयत ९८५७६६९३५२   

१५ श्री बेदनाथ सवेुदी चौथो प्रागवगधक सहायक स्थायी   बे.न.पा. ५ म्याग्दी ९८५७६४२३७५   

१६ िोहन िावत चौथो 
ना.प्रा.स. ( वडा न.ं ४ वडा 

सगचव) 
स्थायी   गसगमकोट ५, हुम्ला 

९८६४७२६२७४ 
  

१७ नि बहादिु िोका चौथो वदै्य किाि   काठेिोला िाउँपागलका  ९८४३४५६२३१   

१८ गदपेन्र थापा पाँचौ सब.ईगन्जगनयि किाि २०७४/०८/१५ ध.िा.पा. ७ ताकम म्याग्दी ९८४७६४२४६४   
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२० अजुयन ित्री चौथो अ.सब.ईगन्जगनयि किाि   ध.िा.पा. ७ ताकम म्याग्दी ९८४८८२४९४७   
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२२ श्री कगवता जगु्जाली चौथो स्वयम सेवक किाि   ध.िा.पा ७ ताकम म्याग्दी ९८६९२३६३४०   

२३ श्री अगनसा पौडेल पाँचौ ँ पश ुसेवा प्रागवगधक किाि २०७८/०६/१७ बाग्लुङ न.पा.  ९८४२८५२८३६   

२४ श्री पोपदवेी पनु चौथो ना.प्रा.स्वा. किाि २०७८/०६/१७ ध.िा.पा ७ ताकम,म्याग्दी ९८६६००४३४१   
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२६ गदल कुमािी भण्डािी पनु चौथो गफल्ड सहायक किाि २०७६/०८/०१ ध.िा.पा. ४ मदुी म्याग्दी ९८४६६१०५९४   

२७ श्री भिवती पनु चौथो उ.गव.स किाि   िोल्पा न.पा.१० िोल्पा ९८६३७८८८८९   

२८ श्री मगनिा चपाँई आचायय चौथो उ.गव.स किाि   जलजला िा.पा. ७ पवयत ९८६३०४३०५६   

२९ श्री तम बहादिु पनु   ह.स.चा. किाि   ध.िा.पा. ६   म्याग्दी ९८४४९२०७७१   

३० श्री कुलबहादिु पनु श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा ३ मनुा म्याग्दी ९८६७६४७३२८   

३१ श्री सतदवेी जगु्जाली िगतय श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा ३ मनुा म्याग्दी ९८६४२९६३९९   

३२ श्री यामनुा िगतय मिि श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा. ४ मदुी म्याग्दी ९८६९००६६३६   

३३ श्री बलेमगत परियाि श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा.१ िजुाय म्याग्दी     

३४ श्री सोमबहादिु गसपायली श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा.२ ललुाङ म्याग्दी     

३५ श्री बलमान पनु श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा. ३ मनुा म्याग्दी     

३६ श्री एगलना िोका श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा.४ मदुी म्याग्दी ९८६७६६९०१२   

३७ श्री अगनता दम ै श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा.५ मल्कवाङ  म्याग्दी     

३८ श्री िमाया जगु्जाली श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा.६ मिाङ म्याग्दी     

३९ श्री कगवता पनु थापा श्रेणी गवगहन का.स. किाि   ध.िा.पा. ७ ताकम म्याग्दी     

४० श्री कुलबहादिु ित्री चौथो ना.प्रा.स. किाि   ध.िा.पा ७ ताकम म्याग्दी ९८६७७०८५१३   
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४६ चोलमाया छन्त्याल स. चौथो  अ.न.मी. अस्थायी ११/०६/२०७९ ध.िा.पा.  १ ९८६६०२५४३३   

४७ पहलमान छन्त्याल श्रे गब. पाचौं का.स. स्थायी ३२/०३/२०५५ ध.िा.पा.  १ ९८६७७०३१४०   

४८ गनत ुपाइजा स. पाचौं गस.अ.न.मी स्थायी २९/११/२०७५ ध.िा.पा.  २ ९८६७७००५७१   

४९ िोशनी भण्डािी स. पाचौं ह.ेअ अस्थायी १०/०८/२०७७ ध.िा.पा.  ७ ९८६६००६६३६   

५० िगवगकिण के.सी. स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/०१/२०७९ गत्रबेणी १० रुकुम  ९८४४९४९७३१   

५१ झगबन्र लागमछान े स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी २५/०४/२०७९ पगुलङ्टाि ६ नवलपिासी  ९८६४५६८७७४   

५२ रुपा िगतय मिि  स. चौथो  अ.न.मी. स्थायी ०८/०१/२०७९ भेिी ११ जाजिकोट  ९८४०७६३७२४   

५३ दलगबिा पाइजा श्रे गब. पाचौं का.स. स्थायी   मागलका ि पा ५ म्याग्दी  ९८४६७५६५३०   

५४ अगनशा आचायय स. पाचौं ह.ेअ स्थायी २५/०७/२०७५ ध.िा.पा.  ७ ९७४६३११४२३   

५५ सगवन लामिािे स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी २९/१२/२०७४ ध.िा.पा.  ७ ९८६७९७२०८७   

५६ लोकेश भण्डािी स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/०१/२०७९ स्वा.का.िा.िा.पा. २ ९८६८१२९७४९   
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५७ रुपा रिजाल स. चौथो  अ.न.मी. स्थायी ०८/०१/२०७९ गबरुवा िा.पा  ५ ९८४९९४७९१६   

५८ हकय  ब िोका स. चौथो  का.स. स्थायी   ध.िा.पा. ३ ९८६४४३७४७२   

५९ ओमकाि सनुाि  स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/१०/२०७४ ध.िा.पा.  ७ ९८६७६४८४५७   

६० गजतेन्र कुमाि शाह स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/०१/२०७९ मा.न.पा-६,िौतहट ९७४५८४२९२९   

६१ सगुनता िधुायमी स. चौथो  अ.न.मी. स्थायी ०८/०१/२०७९ िौरिििंा न.पा ४ कैलाली ९८६४७०८६४१   

६२ नौमाया िती श्रेणी गबगहन का.स. अस्थायी २२/०९/२०७५ ध.िा.पा. ४ ९८४६९१५६३७   

६३ गदक्षा िरुुङ्ि स. चौथो  अ.न.मी. अस्थायी ०८/०६/२०७३ ध.िा.पा. ४ ९८६४३७१००९   

६४ मायादवेी.पनु फिामी श्रेणी गबगहन का.स. अस्थायी १८/११/२०७३ ध.िा.पा. ४ ९८६७८८६६८१   

६५ जिदवेी छन्त्याल स. पाचौं गस.अ.न.मी स्थायी ३२/०३/२०५३ ध.िा.पा. ५ ९८४६५९३८४७   

६६ लेिनाथ िौतम स. पाचौं ह.ेअ अस्थायी ०८/०८/२०७७ मंिला िा.पा.१,म्याग्दी ९८४४३५०८०६   

६७ प्रगदप कुमाि कुशवाह स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/०१/२०७९ कतरिया २ िौतहट ९८६५२८५००५   

६८ निमाया नेपाली श्रेणी गबगहन का.स. अस्थायी १७/०१/२०७३ ध.िा.पा. ५ ९८४९९५१४५०   

६९ मोहन िबुयजा स. पाचौं गस.अ.ह.ेव स्थायी   ध.िा.पा. ६ ९८४७७८९१४३   

७० गतलकुमािी िबुयजा स. पाचौं गस.अ.न.मी स्थायी   ध.िा.पा. ६ ९८६७६३६८४९   

७१ दालकुमािी िबुयजा स. चौथो  अ.न.मी. अस्थायी   ध.िा.पा. ६     

७२ प्रगतभा कुमािी मण्डल स. चौथो  अ.न.मी. स्थायी ०८/०१/२०७९ गसिाह १४ ९७४५९९४४६०   
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७३ िामकृष्ण महतो स. चौथो  अ.ह.ेव. स्थायी १९/०१/२०७९ िरुुडा न पा गलका. १ ९८४५८९२४५९   
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७५ अगबना रिजाल स. पाचौं ह.ेअ अस्थायी ०८/०२/२०७८ िििुंिा िा पा २ म्याग्दी ९८६०३३६१०१   
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८१ बासदुबे आचायय स. चौथो  ल्या.अ. अस्थायी २३/०९/२०७५ ध.िा.पा. ७ ९८६७८८६१७७   
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८५ चाहाना शाहा स.चौथो अ.न.मी. स्थायी १८/०४/२०७९       
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धवलासगरी गाउँपासलका मनुा,म्याग्दी। 

 कमयचारीको फववरण 

क्र.स. कमयचारीको नाम, थर पद शे्रणी वा तह स्थायी/अस्थायी काययरत कायायलय सम्पकय  मोवाइल निं. कैफफयत 
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/करार 

1 श्री पूणयबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय 
असधकृत 

रा.प.ततृीय स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  9857675987   

2 श्री देसबन्तर पनु रोजगार सिंयोजक छैठौं करार 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  ९८५१२४३९८६   

3 श्री प्रवेश बहादरु चन्तद 
सचुना प्रफवसध 
असधकृत 

छैठौं करार 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  ९७४८४०२१८७   

4 श्री सगररराज शमाय सहायक पाँचौँ स्थायी 
ध.गा.पा २ निं वडा कायायलय 
ललुाङ 

9862904250 
  

5 श्री फवशाल रोकाया सहायक पाँचौँ स्थायी 
ध.गा.पा ५ निं वडा कायायलय 
मल्कवाङ 

9851115963 
  

6 श्री सतलक शिंकर पौडेल आ.ले.प. पाँचौँ स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  

9857648531 
  

7 श्री तेजकुमारी पाध्या सहायक पाँचौँ स्थायी 
ध.गा.पा ७ निं वडा कायायलय 
ताकम 

9869033317 
  

8 श्री तमबहादरु सब.क. कम््यटुर अपरेटर पाँचौँ स्थायी 
ध.गा.पा ७ निं वडा कायायलय 
ताकम 

9846167535 
  

9 श्री ख्यामराज सवेुदी 
प्राफवसधक 
सहायक/सूचना 
असधकारी 

पाँचौँ स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  

९८५७६६४१११   

10 श्री लोकेन्तर बहादरु रावल सब.ईन्न्तजसनयर पाँचौँ स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  ९८४७६५०४३७   

11 श्री जनक धानकु सब.ईन्न्तजसनयर पाँचौँ करार 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  9867889187   

12 श्री रमेश पौडेल खररदार रा.प.अनिं. दितीय स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  ९८५७६६९३५२ 

  

13 श्री बेदनाथ सवेुदी प्राफवसधक सहायक चौथो स्थायी 
ध.गा.पा ६ निं वडा कायायलय 
मराङ 

9857642375 
  

14 श्री रोहन रावत ना.प्रा.स. चौथो स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  

9864726274 
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15 श्री सनरज ससिंह भण्डारी अ.सब.ईन्न्तजसनयर चौथो स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  

9842892798 
  

16 श्री सनता पौडेल  ना.प्रा.स्वा चौथो स्थायी 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  

  
  

17 श्री ददपने्तर थापा अ.सब.ईन्न्तजसनयर चौथो करार 
धवलासगरी गाउँ काययपासलकाको 
कायायलय  ९८४७६४२४६४   

18 श्री सफुवता पजुाय ना.प्रा.स्वा.प्रा   करार धवलासगरी गाउँपासलका पश ुशाखा 9846582117   

19 श्री असनसा पौडेल पश ुसेवा प्राफवसधक   करार धवलासगरी गाउँपासलका पश ुशाखा 9842852836   

20 श्री मनुा थापा 
पश ुस्वास््य 

प्राफवसधक 
  करार धवलासगरी गाउँपासलका पश ुशाखा 

9841639423   

21 श्री पोपदेवी पनु ना.प्रा.स्वा.   करार धवलासगरी गाउँपासलका पश ुशाखा 9866004341   

22 श्री ससमा गौचन ना.प्रा.स्वा.   करार धवलासगरी गाउँपासलका पश ुशाखा 9869383887   

23 श्री ददल कुमारी भण्डारी पनु फफल्ड सहायक चौथो करार 

धवलासगरी गाउँपासलका गाउँ 
काययपासलकाको कायायलय मनुा, 
म्याग्दी 9846610594   

24 श्री तारानाथ जैसी का.स. पाँचौँ स्थायी 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9867686506 
  

25 श्री भगवती पनु उ.फव.स.   करार 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9863788889 
  

26 श्री मसनषा चपाँई आचायय उ.फव.स   करार 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9863043056 
  

27 श्री कुलबहादरु पनु का.स.   करार 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9867647328 
  

28 श्री सतदेवी जगु्जाली घसतय का.स.   करार 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9864296399 
  

29 श्री यामनुा घसतय मगर का.स.   करार 
धवलासगरी गाउँकाययपासलकाको 
कायायलय 

9869006636 
  

30 श्री बेलमसत पररयार का.स.   करार ध.गा.पा १ निं वडा कायायलय गजुाय   
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31 श्री सोमबहादरु ससपायली का.स.   करार 
ध.गा.पा २ निं वडा कायायलय 
ललुाङ 

  
  

32 श्री बलमान पनु का.स.   करार ध.गा.पा ३ निं वडा कायायलय मनुा   
  

33 श्री एसलना रोका का.स.   करार ध.गा.पा ४ निं वडा कायायलय मदुी 9867669012 
  

34 श्री असनता दमै का.स.   करार 
ध.गा.पा ५ निं वडा कायायलय 
मल्कवाङ 

  
  

35 श्री खमाया जगु्जाली का.स.   करार 
ध.गा.पा ६ निं वडा कायायलय 
मराङ 

  
  

36 श्री कफवता पनु थापा का.स.   करार 
ध.गा.पा ७ निं वडा कायायलय 
ताकम 

  
  

37 श्री आन्िन खत्री ना.प्रा.स.   करार 
धवलासगरी गाउँपासलका कृफष 
शाखा 

9848824909 
  

38 श्री कुलबहादरु खत्री ना.प्रा.स.   करार 
धवलासगरी गाउँपासलका कृषी 
शाखा 

9867708513 
  

39 श्री ररता पाईजा ना.प्रा.स.   करार 
धवलासगरी गाउँपासलका कृफष 
शाखा 

  
  

40 मसनषा सबेुदी  स्वयम सेवक   करार 
धवलासगरी गाउँपासलका कृफष 
शाखा 

  
  

41 श्री रोशनी सनुार अ.न.सम. चौथो स्थायी गजुाय स्वास््य चौकी 9864399122 
  

42 श्री फवबेक रजक अ.हे.ब. चौथो स्थायी गजुाय स्वास््य चौकी 9863811630 
  

43 श्री अजय कुमार यादब अ.हे.ब. चौथो स्थायी गजुाय स्वास््य चौकी 9866118728 
  

44 श्री पहलमान छन्त्याल का स शे्रणी सबफहन पाचौँ स्थायी गजुाय स्वास््य चौकी ९८६७७०३१४०   

45 श्री रुपा घसतय मगर अ.न.सम. चौथो स्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी     

46 श्री रसब फकरण के.सस. अ.हे.ब. चौथो स्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी     

47 श्री सनत ुपाइजा सस.अ.न.मी पाचौ स्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी ९८६७७००५७१   

48 श्री रोशनी भण्डारी हे.अ पाचौ अस्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी ९८६६००६६३६   
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49 श्री सफवन लामगाडे अ.हे.व. चौथो स्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी ९८६७९७२०८७   

50 श्री दलसबरा पाइजा का स शे्रणी सबफहन पाचौ स्थायी ललुाङ्ग स्वास््य चौकी ९८०४११६४९७   

51 श्री असनशा आचायय हे.अ पाचौ स्थायी मनुा स्वास््य चौकी ९८४५८१७४३७   

52 श्री अचयना कुमारी पटेल अ.न.सम. चौथो स्थायी मनुा स्वास््य चौफक     

53 श्री रुपा ररजाल अ.न.सम. चौथो स्थायी मनुा स्वास््य चौकी ९८४९९४७९१६   

54 श्री लोकेश भण्डारी अ.हे.ब. चौथो स्थायी मनुा स्वास््य चौफक ९८६८१२९७३९   

55 श्री हकय  ब रोका का स शे्रन्ण सबहीन पाँचौ स्थायी मनुा स्वास््य चौकी ९८६४४३७४७२   

56 श्री न्जतेन्तर कुमार साह अ.हे.ब. चौथो स्थायी बगर गाउँघर न्ललसनक     

57 श्री ससुनता गधुायमी अ.न.सम. चौथो स्थायी मदुी स्वास््य चौकी     

58 श्री ओमकार सनुार  अ.हे.व. चौथो स्थायी मदुी स्वास््य चौकी ९८६७६४८४५७   

59 श्री इन्तरकला घती सस.अ.न.मी पाचौ स्थायी मदुी स्वास््य चौकी ९८६९०१९३४२   

60 श्री नौमाया घती का स   करार मदुी स्वास््य चौकी ९८४६९१५६३७   

61 श्री मायादेवी पनु फगामी का स   करार सामदुाफयक स्वास््य एकाई न्खवाङ्ग    ९८६७८८६६८१   

62 श्री प्रददप कुमार कुशवाहा अ.हे.ब. चौथो स्थायी मल्कवाङ्ग स्वास््य चौकी     

63 श्री जगदेवी छन्त्याल सस.अ.न.मी पाचौ स्थायी मल्कवाङ्ग स्वास््य चौकी ९८४६५९३८४७   

64 श्री लेखनाथ गौतम हे.अ पाचौ अस्थायी मल्कवाङ्ग स्वास््य चौकी ९८४४३५०८०६   

65 श्री नरमाया नेपाली का स   करार मल्कवाङ्ग स्वास््य चौकी ९८४९९५१४५०   

66 श्री प्रसतभा कुमारी मण्डल अ.न.सम. चौथो स्थायी अबयङ समदुाफयक स्वास््य ईकाई     

67 श्री राम कृष्ण महतो अ.हे.ब. चौथो स्थायी बलु सामदुाफयक स्वास््य इकाई     

68 श्री मोहन गबुयजा सस.अ.हे.व पाचौ स्थायी मराङ्ग स्वास््य चौकी ९८५७६८९१४३   

69 श्री सतलकुमारी गबुयजा सस.अ.न.मी पाचौ स्थायी मराङ्ग स्वास््य चौफक ९८६७६९७५१०   

70 श्री खतकुमारी उपाध्याय का स शे्रन्ण सबफहन पाचौ स्थायी मराङ्ग स्वास््य चौकी ९८६७६९७५१०   
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71 श्री असबना ररजाल हे.अ पाचौ अस्थायी धारापानी  स्वास््य चौकी ९८६०३३६१०१   

72 श्री लोकनाथ पौडेल सस.अ.हे.व छटौ स्थायी ताकम स्वास््य चौकी ९८४६८५८२५१   

73 श्री सम्झना खाती क्षेत्री हे.अ पाचौ स्थायी स्वा.शाखा ९८४७७२३६५४   

74 श्री नेम ब थापा सस.अ.हे.व पाचौ स्थायी ताकम स्वास््य चौकी ९८४७७८७५६४   

75 श्री कररश्मा बढुाथोफक थापा अ.हे.ब. चौथो स्थायी ताकम स्वास््य चौकी ९८४७६७५८१८   

76 श्री ररमा कुमारी शमाय अ.न.सम. चौथो स्थायी मन्छछम गाउँघर न्ललसनक ९८४२५६८५९४   

77 श्री सम्पन्ना मोक्तान अ.न.सम. चौथो स्थायी ताकम स्वास््य चौकी     

78 श्री रुपा क्षेत्री अ.न.मी. चौथो स्थायी ताकम स्वास््य चौकी ९८६७९१९९०२   

79 श्री बासदेुब आचायय ल्या.अ. चौथो करार ताकम स्वास््य चौकी ९८६७८८६१७७   

80 श्री रफवन शमाय का स   करार ताकम स्वास््य चौकी ९८६४४३३५१४   
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४. गाउँ कायवपानलकाबाट प्रदान गरिने सेवा : 

प्रदान िरिने सेवाहरु 

क्र.सं. प्रशासन  

१ गचठी पत्र तथा गनवदेन दताय 

२ सेवा सम्बन्धी सामान्य जानकािी  

३ गसफारिसहरु 

४ तथ्याङ्क, सचूना तथा श्रोत नक्सा उपलब्ध ििाउने  

५ न्यागयक सगमगतमा मदु्दा दताय ि प्रगतउिि पत्र दताय  

६ मलेगमलाप कतायको सगूचकृत  

  योजना अनिुमन तथा तथ्यांक 

७ योजना सम्झौता, िाता संचालन तथा पेश्की 

८ योजना जाँच पास फिफािक ि अगन्तम भकु्तानी 

  कृगि तथा पशपुन्छी गवभाि  

९ कृगि तथा पशपुन्छी उपचाि  

१० पशपुालन तथा कृगि समहू दताय  

११ समहू नगवकिण 

१२ महामािी िोि गनयन्त्रण  

१३ माटो नमनूा संकलन ि जाँच  

  व्यवसाय, संस्था दताय तथा सहकािी  

१४ व्यवसाय दताय  

१५ व्यवशाय नवीकिण  

१६ संस्था दताय 

१७ संस्था नवीकिण 

१८ "ि" वियको गनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र दताय  

१९ "ि" वियको गनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र नवीकिण  
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२० सहकािी दताय 

  आधािभतू स्वास्थ्य 

२१ अत्यावस्यक स्वास्थ्य सेवा  

२२ िोप 

२३ परिवाि गनयोजना  

२४ पोिण 

२५ बाल िोिको एकीकृत व्यवस्थापन 

२६ सिुगक्षत माततृ्व 

२७ गबिामी उपचाि 

२८ क्षयिोि, कुष्ठ िोि, औलँो िोि उपचाि 

२९ स्वास्थ्य पिामशय तथा सचूना  

३० अत्यावस्यक औिधी गवतिण 

३१ महामािी तथा िोि गनयन्त्रण सेवा 

३२ गवपन्न नािरिक उपचाि गसफारिस  

३३ सिुगक्षत माततृ्व सेवा संस्थाित सतु्केिी यातायात िचय तथा िभय जाँच उत्प्रेिणा भिा 

३४ लैङ्गिक समानता तथा सामागजक सिुक्षा  

३५ 
सामागजक सिुक्षा काययक्रम : जेष्ठ नािरिक, दगलत, एकल मगहला, गवधवा मगहला, अशक्त अपांि ि 

दगलत वालवागलका परिचय पत्र  

३६ सामागजक सिुक्षा काययक्रम : परिचय पत्र नवीकिण 

३७ सामागजक सिुक्षा भिा िकम गवतिण 

३८ जषे्ठ नािरिक परिचय पत्र गवतिण 

३९ अपाङ्िता परिचय पत्र गवतिण 

  आयवुदे  

४० अत्यावश्यक आयवुदे सेवा 

४१ गविामी पिीक्षण तथा पिामशय 

४२ अत्यावश्यक औिधी गवतिण 

४३ पंचकमय सेवा 

  आधािभतू तथा माध्यगमक गशक्षा  

४४ वालगवकास केन्र संचालनको लागि अनमुगत 
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४५ आधािभतू तहको कक्षा सञ्चालन ि कक्षा थपको अनमुगत  

४६ गशक्षक सरुवा  

४७ गवद्यालयलाई स्वीकृत काययक्रम अनसुािको िकम गनकासा  

  वडा कायायलय  

४८ िि जग्िा नामसािी गसफारिस  

४९ मोगह लित कट्टा गसफारिस  

५० िि कायम गसफारिस 

५१ छात्रवगृि गसफारिस/गवपन्न गवद्याथी छात्रविृी गसफारिस 

५२ अपाङ्िता गसफारिस 

५३ बसोबास प्रमागणत (स्थायी/अस्थायी) 

५४ नेपाली नािरिकता ि प्रगतगलपी गसफारिस 

५५ आगथयक अवस्था प्रमागणत (सम्पन्न/गवपन्न) 

५६ गवद्यतु/धािा जडान गसफारिस 

५७ जीवीत िहकेो गसफारिस 

५८ दबैु नाम ििेका ब्यगक्त एकै हो भन्ने गसफारिस वा अन्य गवविण संशोधन गसफारिस 

५९ जग्िा मलू्याङ्कन गसफारिस प्रमागणत  

६० नयाँ ब्याबसाय दताय गसफारिस 

६१ ब्यावशाय बन्द वा सञ्चालन नभएको गसफारिस 

६२ कोटय फी गमनाहा गसफारिस  

६३ नाबालक परिचयपत्र गसफारिस 

६४ चौपाया सम्बन्धी गसफारिस 

६५ उद्योि ठाउँसािी गसफारिस 

६६ गवद्यालय ठाउँ सािी गसफारिस 

६७ गवद्यालय संचालन स्वीकृत / कक्षा वगृर्द् गसफारिस  

६८ आन्तरिक बसाईसँिाइ गसफारिस 

६९ व्यगक्तित गवविण गसफारिस  

७० जग्िा दताय गसफारिस 

७१ संिक्षक गसफारिस (व्यगक्तित/संस्थाित) 

७२ नेपाल सिकािको नाममा बाटो गसफारिस 
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७३ जीगवतसँिको नाता प्रमागणत  

७४ मतृकसँिको नाता प्रमागणत 

७५ स्वास्थ्य उपचाि गसफारिस  

७६ अन्य कायायलयको माि अनसुाि गवविण िलुाइ पठाउने कायय 

७७ संस्था दताय गसफारिस 

७८ िि बाटो प्रमागणत  

७९ चाि गकल्ला प्रमागणत  

८० जन्मगमगत प्रमागणत  

८१ गववाह प्रमागणत  

८२ हकवाला वा हकदाि प्रमागणत  

८३ अगववागहत प्रमागणत  

८४ जग्िा धनीपजूाय हिाएको गसफारिस 

८५ पजूायमा िि कायम िने गसफारिस  

८६ एगककृत सम्पगि कि/िि जग्िा कि  

८७ िि बहाल कि  

८८ गबज्ञापन कि गनधायिण पत्र 

८९ मालपोत वा भगूमकि िगसद 

९० जन्म दताय 

९१ मतृ्यु दताय  

९२ बसाइसँिाइ जाने / आउने दताय 

९३ सम्बन्ध गवच्छेद दताय  

९४ गववाह दताय  

९५ व्यवसाय नवीकिण गसफारिस 

९६ उल्लेगित बाहके अन्य गसफारिस वा प्रमागणत िने कायय 

 

५. सम्पादन गिेका मुख्य कामको नवविण : 

आगथयक बिय २०७८/७९ को बैशाि मगहना दगेि असाि मसान्तसम्म शािाित रुपमा सम्पागदत मखु्य गक्रयाकलापहरु 

दहेाय बमोगजम िहकेो छ : 
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(क)  सामान्य प्रशासन शािाबाट सम्पानदत मुख्य कामको नवविण : 

 आ.ब. २०७९/८० को  श्रावण १ िते दगेि अशोज मसान्त सम्म ६९४ वटा पत्रहरु दताय ि ४१० वटा पत्रहरु 

चलानी भएको, 

 िाउँ सभाको बैठक जम्मा १ पटक बसेको, 

 काययपागलकाको बैठक जम्मा ३ पटक बसेको, 

 कमयचािी बैठक जम्मा ४ पटक बसेको, 

 ५ जना कमयचािीहरुलाई िमाना गदइएको, 

 ४५ जना कमयचािीहरुलाई किािमा गनयगुक्त  ि किाि म्याद थप िरिएको, 

 सरुवा भई आएका कमयचािी संख्या : १ 

 ० जना कमयचािीहरुको िागजनामा गस्वकृत िरिएको, 

 २२ वटा गट्पणी सदि िरिएको, 

(ि) योिना तथा अनुगमन शािाबाट सम्पानदत मुख्य कामको नवविण : 

 सिुगक्षत आवास काययक्रम अन्तियत ििधिुी संख्या : ० 

 मौसमजन्य गवपदबाट क्षगत भएका ििहरुको डाटा अनलाइन इन्री िरि गजल्ला गवपद व्यवस्थापन सगमगतमा 

गसफारिस संख्या : १६ ओटा 

 उपभोक्ता सगमगत माफय त योजना सम्झौता संख्या : ७ 

 योजना नापजाँच तथा फछौयौट : १ 

 ठेक्का माफय त योजना सम्झौता संख्या : ० 

 ठेक्का माफय त योजना नापजाँच तथा फछौयौट संख्या : २ 

 अन्य सम्पन्न योजना संख्या : झोलङ्ुि ेपलु ५ ओटा 

(ग) नशक्षा, युवा तथा िेलकूद शािाबाट सम्पानदत मुख्य कामको नवविण : 

 प्रधानाध्यापक बैठक संख्या : १ 

 गवद्यालयहरुको IEMIS अद्यावगधक कायय िरिएको, 

 संि ि पदशेबाट माि िरिएका काययक्रमका प्रस्तावनाहरु संकलन ििी गसफारिस िरि समबगन्धत कायायलयमा 

पठाइएको, 

 पगहलो त्रैमागसक गनकासा िरिएको, 

 संगवधान गदवसको अवसिमा गवद्यालय स्तिीय हागजिी जवाफ ि गचत्रकला प्रगतयोगिता संचालन िरिएको, 

(घ) स्वास््य शािाबाट सम्पानदत मुख्य कामको नवविण : 
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 स्वास्थ्य पिीक्षण संख्या : ४८४० 

 गनयगमत िोप : ४०३ 

 स्वास्थ्य गशक्षा काययक्रम संचालन संख्या : १४६ जना 

 आमा समहूको बैठक संख्या : १६५ पटक 

 िवयवती भटे : १९८ पटक 

 िाउँिि गक्लगनकबाट लाभागन्वत संख्या : ९४६ जना  

 िोप गक्लगनकबाट लाभागन्वत संख्या :३९९ 

 स्वयंसेगवकाबाट सेवा प्रदान भएका संख्या : १९१८ 

 िवयजाँच : १२४ जना  

 बगृर्द् अनिुमन : ५६८ 

 संस्थाित सतु्केिी : ४२ 

 सिुगक्षत िभयपतन : २५ जना  

 परिवाि गनयोजन : १५६ 

 क्षयिोि गनदान तथा उपचाि : १ जना  

 गनयगमत स्वास्थ्य चौकी प्रमिुहरुको बैठक संख्या : २ पटक 

 बागियक सगमक्षा : १ पटक 

 पोिण सगमक्षा : १ पटक  

 स्तनपान सप्ताह मनाइएको, 

 िागष्रय गभटागमन ए काययक्रमको पगहलो चिण संचालन िरिएको, 

 गकशोिीहरुको आइिन फोगलक एगसड गवतिण काययक्रम पगहलो चिण सम्पन्न भएको, 

 कोगभड – १९ को िोप काययक्रम संचालन िरिएको, 

 

(ङ)  सूचना प्रनवनध शािा : 

 सचूना तथा समाचाि गनयगमत रुपमा Website तथा सामागजक सञ्जालमा अद्यावगधक िरिएको, 

 िाउँ काययपागलकाको कायायलय ि वडा कायायलयमा अवरुर्द् भएको इन्टिनेट ममयत िरि सचुारु िरिएको�, 
 गनयगमत रुपमा सचूना प्रगवगध उपकिणहरुको जाँच ि िेिदिे िरिएको, 

 सचूना आदान प्रदान सम्बन्धी आवश्यक कायय िरिएको, 
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 कायायलयमा आइपने गवगभन्न गनयगमत काययहरु िरिएको, 

(च) कृनि शािा : 

 बाली संिक्षणका लागि १५  जना कृिकहरुलाई गविादी गवतिण िरिएको, 

 कृगि समहू दताय : १ 

 कृगि समहू नगवकिण : १ 

(छ) पशुपन्छी नवकास शािा :  

 पशहुरुको मगेडकल उपचाि संख्या : ५१२३ 

 पश ुमाइनल सगजयकल संख्या : २२९ 

 िाईनोलोगजकल उपचाि संख्या : १३ 

 िोबि पिीक्षण संख्या : २२ 

 पश ुपंक्षी बन्ध्याकिण संख्या : १८ 

(ि)  सावविननक िरिद तथा सम्पनत व्यवस्थापन शािा : 

 सावयजगनक िरिद ऐन ि गनयमावलीको अगधनमा िगह प्रगतपधायत्मक तरिकाले िरिद कायय िरिएको, 

 िाउँपागलका कायायलय, वडा कायायलय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समयम ैसामान आपतूी िरि सो अगभलेि 

िागिएको, 

 िरिद सगमगतबाट गनणयय ििे पश्चात मात्र िरिद प्रगक्रया सरुु िरिएको, 

 सावयजनीक सम्पतीको सरुुवाती मौज्दात ि दागिला िरिएको, 

 मालसामान हस्तािण िदाय हस्तािण फािम भिेि मात्र हस्तान्तिण िने िरिएको, 

 ि्ने ि िचय भएि जाने सामग्रीलाई छुटै्ट दागिला िरिएको, 

 तोक आदशे ि माि फािम बमोगजम गजन्सी सामग्री िरिद िरिएको, 

 गजन्सी गनरिक्षण िरि अगभलेि तयाि िरिएको, 

 ममयत िनुयपने सामग्रीको ममयत आदशे भरि ममयत कायय िरिएको, 

 गजन्सी स्रेस्ता प्रणालीलाई कम््यटुिाइज्ड िरिएको, 

(झ)  प्रधानमन्री िोिगाि सेवा केन्रबाट सम्पानदत मुख्य काम  : 

 प्रधानमन्त्री िोजिािका लागि गवगनयोगजत बजटेका लागि सगमगत िठन प्रगक्रया अगि बढेको, 

 सगमगत िठन भई सकेका आयोजनाहरुको नापजाँच भएको, 

(ञ) सहकािी, संस्था तथा व्यवसाय दताव : 
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 व्यवसाय नयाँ दताय संख्या : ० 

 व्यवशाय िािेजी संख्या : ० 

 व्यवसाय नगवकिण संख्या : ० 

 उपभोक्ता सगमगत दताय संख्या : ० 

 उपभोक्ता सगमगत नगवकिण संख्या : ० 

(ट) लघु उद्यम नवकास शािाबाट सम्पानदत मुख्य काम : 

 उद्दमीका लागि थप पिामशय सेवा प्रदान िरिएको, 

 िठन भएका समहूहरुको गनयगमत मागसक बैठक बस्न सहजीकिण िरिएको, 

(ठ) लैङ्नगक समानता तथा सामानिक नवकास शािाबाट सम्पानदत मुख्य काम : 

 जषे्ठ नािरिक परिचय पत्र गवतिण संख्या : ० 

 अपाङ्िता परिचय पत्र गवतिण संख्या : ११ 

(ड) सामानिक सुिक्षा तथा व्यनिगत घटना दताव शािाबाट सम्पानदत मुख्य  : 

 VPN जडान िरि सामागजक सिुक्षा भिा तथा व्यगक्तित िटना दताय प्रणाली सञ्चालन िरिएको, 

 सामागजक सिुक्षा तथा व्यगक्तित िटना दताय प्रणाली सदुृगढकिण आयोजना सम्बन्धी जनप्रगतनीगध सँि ३ गदने 

सगमक्षा तथा छलफल काययक्रम सञ्चालन िरिएको, 

 सामागजक सिुक्षा भिा पगहलो त्रैमागसक पेश्की माि ि गनकासा िरिएको, 

 सामागजक सिुक्षा भिा प्राप्त िने लाभग्रागहको गवविण MIS प्रणालीमा चसु्त दरुुस्तको लागि सक्कल 

कािजातसँि दोहोिो गमलान िरि सच्याइएको, 

 १३३ जना जषे्ठ नािरिक थप िरिएको, 

 ७ जना दगलत जषे्ठ नािरिक थप िरिएको, 

 २ जना जषे्ठ नािरिक एकल मगहला थप िरिएको, 

 ७ जना गवधवा मगहला थप िरिएको, 

 १ जना पणूय अपाङ्िता थप िरिएको, 

 १ जना अगत अशक्त अपाङ्ि थप िरिएको, 

 ३९ जना दगलत वालवागलका थप िरिएको, 

  जन्मदताय संख्या : १६२ जना  

 मतृ्य ुदताय संख्या : ४५ जना  
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 सम्बन्ध गवच्छेद संख्या : ७  

 गववाह दताय संख्या : ४३ 

 बसाइ सिी आएको : ० 

 बसाइ सिी िएको : ३१ जना  
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६. नागरिक वडापर : 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय तफव  : 

क्र. 

स.ं 

सेवा सनुवधाको प्रकाि सेवाग्राहीले पुर् याउनु पनप पनक्रया ि कागिातहरु सेवा शुल्क/दस्तुि लाग्ने समय सेवा 

नदने 

शािा/उ

पशािा 

निम्मेवा

ि 

अनधका

िी 

गुनासो सनु्ने 

अनधकिी 

1.  
योिना/कायवक्रम सचंालन सम्झौता - उपभोक्ता सगमगत िठन गनणययको प्रगतगलगप । 

- सम्बगन्धत वडा कायायलयको गसफारिस । 

- लाित इगिमेट, नक्शा गडजाइन । 

- उ.स.बाट सम्झौता, पेस्की माि ि गनणयय प्रगतगलगप ि पत्र । 

- उ.स. पदागधकािी सबैको ना.प्र. को प्रगतगलगप । 

- काययक्रमको हकमा सगमगतको प्रस्ताव पत्र । 

गनशलु्क प्रगक्रया पगुि आएमा सोगह 

गदन 

योजना - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

2.  
योिनाको अनन्तम मुल्याङ्कन - प्रागवगधक मलु्याङ्कन प्रगतवेदन । 

- कायय सम्पन्न भएको वडाको गसफारिस । 

- अनिुमन सगमगतको प्रगतवेदन । 

- उ.स. को िचय सावयजगनक ििेको भेला सगहतको गनणयय । 

- योजना फिफािकको गनवेदन । 

गनशलु्क प्रागवगधक प्रगक्रया पिेुको 

2 देगि 5 गदन गभत्र 

योजना - अनिुम

न 

सगमगत 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

3.  
योिनाको िाँचपास फिफािक ि 

अनन्तम भुिानी  
- प्रागवगधक मलु्याङ्कन ि प्रगतवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गसफारिस ।  

- उ.स. बाट काम सम्पन्न भएको गनणयय । 

- प्रमागणत गवल भपायई ि कािजातहरु । 

- योजना पवुय ि पगछको तगस्वि  । 

- सावयजगनक परिक्षण (Public Audit)को गवविण  । 

- अनिुमन सगमगतको प्रगतवेदन । 

- योजना फिफािकको गनणयय । 

- िचय सावयजगनक ििेको भेलाको गनणयय । 

- सम्बगन्धत उपभोक्ता सगमगतको गनवेदन । 

गनशलु्क (िाउँपागलकाबाट 

संचागलत आयोजना 

बाहकेको हकमा आगथयक ऐन 

बमोगजम ) 

प्रगक्रया पिेुमा सोगह गदन योजना  - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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4.  
आनथवक सहायता, प्राकृनतक प्रकोप 

िाहत, ससं्थागत अनुदान सहयोग 
- माि ििेको व्यहोिा सगहतको गनवेदन । 

- औगचत्य पगुि हुने आधाि प्रमाणहरु । 

- प्राकृगतक प्रकोप सहायताको लागि वडाको गसफारिस ि प्रहिी 

मचुलु्का । 

गनशलु्क काययपागलका गनणयय 

आदेश भएपगछ तुरुन्त 

प्रशासन/

लेिा  

- िाउँपा

गलका 

अध्यक्ष 

- िाउँकाययपा

गलका 

5.  
नवनभन्न नशफारिस तथा प्रमाणपर 

(गाउँपानलका) 
- गसफारिस माि ििेको गनवेदन । 

- गसफारिसलाई पि्ुयाई िने कािजातहरु । 

- आवेदकको परिचय वा सो िलु्ने कािजपत्रहरु वा संस्थाको 

गनणयय । 

- आवश्यकता अनसुाि वडाको गसफारिस । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोगह गदन प्रशासन  - अध्यक्ष

/प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँकाययपा

गलका 

6.  
गैि सिकािी ससं्था दताव ि ननवकिण - दतायको लागि  । 

क. संस्थाको गवधान ।  

ि. वडाको गसफारिस । 

ि. ना.प्र प्रगतगलगप । 

ि. बागियक प्रिगत गवविण । 

ङ. लेिा परिक्षण प्रगतवेदन । 

च. कि चकु्ता प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोगह गदन प्रशासन  - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

7.  
नवद्यालय िोल्ने, कक्षा थप,नाम ि 

स्थान परिवतवन 

- गशक्षा गनयमावलीको अनसुचुी-1 बमोगजमको गनवेदन । 

- शैगक्षक संस्था/िुठीको गवधान वा प्रमाणपत्र तथा गनयमावलीको 

प्रगतगलगप । 

- वडाको गसफारिस । 

- जग्िा वा भवन भाडामा गलने भएमा कगम्तमा 5 बियको लागि िि 

वा जग्िा कबुगलयतको नामको प्रगतगलगप । 

- प्रस्तागवत गवद्यालयको शैगक्षक नक्शा । 

- सबैभन्दा नगजकको कगम्तमा दईुवटा गवद्यालयको सहमगत ।  

- गव.व्य.स को गनणयय । 

- गशक्षा ऐन ि गनयमावली अनसुािका आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि गशक्षा शािाबाट प्रगतवेदन 

प्राप्त भई प्रगक्रया एवं 

कािजात प्राप्त भएपगछ 

गशक्षा  - िाउँपा

गलका 

अध्यक्ष 

- िाउँकाययपाल

का 

8.  
घि नक्शा तथा दताव स्वीकृनत - ना.प्र. को प्रगतगलगप  । 

- जग्िा धनी प्रमाण पजुायको प्रगतगलगप । 

- मालपोत कि गतिेको िगसद । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रागवगध

क  

- प्रमिु 

प्रशास

कीय 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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- सक्कल नापी नक्शा । 

- पेश िरिएको िि नक्शाको ब्लगुप्रन्ट एक थान । 

अगधकृ

त 

9.  
सहकािी दताव/ननवकिण - सहकािी संस्थाको प्रस्तागवत गवगनयम  । 

- सहकािी संस्थाको संचालकको सम्भाब्यता अध्ययन प्रगतवेदन । 

- सदस्य गलन स्वीकाि ििेको शेयि संख्या ि िकमको गवविण । 

- सम्बन्धीत संस्थाको गनवेदन ि गनणयय प्रगतगलगप । 

- वडा कायायलयको गसफारिस पत्र । 

- नगवकिणको हकमा गवधान, किचकु्ता प्रमाणपत्र ि लेिा परिक्षण 

प्रगतवेदन  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन  - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

10.  
पशु तथा कृनि समुह दताव/ननवकिण - दताव 

क. कृिक/पश ुसमहुको गवधान 3 प्रगत । 

ि. कृिक हक समहुको गवविण फािम 3 प्रगत । 

ि. समहुको सदस्यको ना.प्र.को प्रगतगलगप  । 

ि. सम्बगन्धत समहुको गनवेदन । 

ङ. वडा कायायलयको गसफारिस । 

- ननवकिण 

क. समहुको बागियक कायययोजना । 

ि. लेिापरिक्षण प्रगतवेदन । 

ग. किचकु्ता प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन कृगि 

तथा पश ु 

- प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

11.  न्यानयक कायवसम्बन्धी व्यवस्था - स्थानीय सिकाि संचालन ऐन 2074 को परिच्छेद-8 अनसुाि 

गववादको प्रकृगत हिेी आवश्यक कािजातहरुको प्रगतगलगप । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन  - उपाध्य

क्ष 

-  

12.  सामानिक सिुक्षा भत्ता ठाँउ सािी 

नसफारिस 
- सम्बन्धीत व्यगक्तको गनवेदन । 

- लित कट्टा सगहतको वडा गसफारिस । 

- बसाइसँिाईको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

गनशलु्क कािजात पिेुमा सोही गदन पगन्जकि

ण तथा 

सामागज

क सिुक्षा  

- प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

13.  ननमावण सेवा कम्पनी दताव/ननवकिण (घ 

वगव) 
- दताय 

क. गनमायण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी काययगवगध 2074 ले 

तोके बमोगजमका कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन/ 

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

कीय 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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ि. गनवेदन । अगधकृ

त 

14.  
नडनिलिी उद्योग दताव/ननवकिण - गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गसफारिस । 

- काननू बमोगजम आवश्यक सम्पणूय कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

15.  पानी उद्योग दताव/ननवकिण - गनवेदन । 

- वडा गसफारिस । 

- काननू बमोगजम आवश्यक सम्पणूय कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

16.  ब्लक उद्योग/दताव ननवकिण - गनवेदन । 

- काननू बमोगजम आवश्यक सम्पणूय कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

17.  उपभोिा सनमनत दताव/ननवकिण - गनवेदन । 

- गवधान ।  

- भेलाको गनणयय 

- वडा गसफारिस । 

- सगमगतका सदस्यहरुको ना.प्र. प्रगतगलगप । 

- नगवकिणको हकमा गनणयय, किचकु्ता तथा लेिापरिक्षन  

।प्रगतवेदन । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

18.  
सकुुटी मास ुननयावत नसफारिस - गनवेदन । 

- तौल िलु्ने प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

19.  
निम्बु पाङनो आनद ननयावत नसफारिस - गनवेदन । 

- तौल िलु्ने प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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- स्थानीय संिक्षण सगमगतको गसफारिस । कीय 

अगधकृ

त 

20.  
यासावगुम्बा सकंलन तथा ननयावत 

नसफारिस 
- गनवेदन । 

- तौल िलु्ने प्रमाण ।  

- स्थानीय संिक्षण सगमगतको गसफारिस । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

21.  स्वदेशी छायाङ्कन (डकुमेण्ट्री म्युनिक 

नभनडयो ) नसफारिस  
- गनवेदन । 

- काननुले तोके बमोगजमका अन्य कािजातहरु । 

 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

22.  
स्वदेशी चलनचर ननमावण नसफारिस - गनवेदन । 

- काननुले तोके बमोगजमका अन्य कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

23.  नवदेशी छायाङ्कन (डकुमेण्ट्री म्युनिक 

नभनडयो ) नसफारिस 
- गनवेदन । 

- काननुले तोके बमोगजमका अन्य कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

24.  
नवदेशी चलनचर नसफारिस - गनवेदन । 

- काननुले तोके बमोगजमका अन्य कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

25.  
कुटानन/नपसानी नमल दताव/ननवकिण - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मचुलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतगफय  सँगधयािको मञ्जिुी पत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 



धवलागिरि िाउँपागलका मनुा, म्याग्दीको २०७९ श्रावण देगि अशोज मसान्त सम्मको स्वत: प्रकाशन                                                    32 

 

गनवेदकको नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुायको प्रगतगलगप । 

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा । 

- चाल ुआ.व.मा िापालाई बुझाउनपुने सम्पणूय कि तथा िाजश्व 

बुझाएको गवविण । 

त 

26.  मोटिसाईकल ग्यािेि दताव/ननवकिण - व्यहोिा िलेुको सम्बन्धीत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मचुलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतगफय  सँगधयािको मञ्जिुी पत्र । 

- गनवेदकको नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुायको प्रगतगलगप । 

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा । 

- चाल ुआ.व.मा िापालाई बुझाउनपुने सम्पणूय कि तथा िाजश्व 

बुझाएको गवविण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

27.  
बस,निप,रक आनद ग्यािेि 

दताव/ननवकिण 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मचुलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतगफय  सँगधयािको मञ्जिुी पत्र । 

- गनवेदकको नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुायको प्रगतगलगप । 

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा । 

- चाल ुआ.व.मा िापालाई बुझाउनपुने सम्पणूय कि तथा िाजश्व 

बुझाएको गवविण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

28.  
सोरुम/सनभवस सेन्टि दताव/ननवकिण - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मचुलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतगफय  सँगधयािको मञ्जिुी पत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि  

 

प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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- गनवेदकको नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुायको प्रगतगलगप । 

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा । 

- चाल ुआ.व.मा िापालाई बुझाउनपुने सम्पणूय कि तथा िाजश्व 

बुझाएको गवविण  । 

29.  
फननवचि उद्योग/सोरुम दताव/ननवकिण - व्यहोिा िलेुको सम्बन्धीत व्यगक्तको गनवेदन  । 

- सम्बन्धीत वडाको गकटानी वडा मचुलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस  । 

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतगफय  सँगधयािको मञ्जिुी पत्र  । 

- गनवेदकको नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप  । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुायको प्रगतगलगप  । 

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा  । 

- चाल ुआ.व.मा िापालाई बुझाउनपुने सम्पणूय कि तथा िाजश्व 

बुझाएको गवविण  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

30.  
उपभोिा सनमनतलाई नवनभन्न 

प्रयोिनका लानग नदइने नसफारिस  
- गनवेदन  । 

- उपभोक्ता सगमगतको गनणयय प्रगतगलगप  । 

 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

31.  अशि, अनाथ ि असहायहरुको 

पालनपोिण नसफारिस 
- गनवेदन  । 

- वडा गसफारिस  । 

- नािरिकता वा जन्मदताय प्रमाणपत्र प्रगतगलगप  । 

- नाता प्रमाणपत्र  । 

- काननूले तोके बमोगजमको अन्य कािजातहरु । 

गनशलु्क प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

कीय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

32.  घि ननमावण सम्पन्न नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- स्वीकृत नक्सा ि ईजाजत पत्रको प्रगतगलगप । 

- सम्वगन्धत वडाको गसफारिस ।  

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको 3 गदन गभत्र 

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

त 

33.  घििग्गा फुकुवा नसफारिस - सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

प्रगतगलगप ।  

- सम्वगन्धत वडाको गसफारिस । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया तथा कािजात 

पिेुको 3 गदन गभत्र 

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

34.  
नवद्युत िडानको नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको वडा गसफारिस ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप ।  

- २०७१ सालपगछ गनमायण भएका िि भए गनमायण इजाजत पत्रको 

प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाइ ंबुझाउनपुने सम्पणूय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

 

आगथयक ऐन अनसुाि 

आवश्यक कािजात प्राप्त 

भएपगछ सोही गदन वा 

भोली पल्ट 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

35.  उद्योग दतावको नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस ।  

- उद्योि िाख्ने जग्िाको चौतफी सँगधयािको मञ्जिुीपत्र ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप ।  

- अरुको जग्िामा उद्योि िाख्ने भए जग्िावालाको मञ्जिुीनामा । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण  

 साना उद्योि गसफारिस ।  

 मझौला उद्योि गसफारिस ।  

 ठूला उद्योि गसफारिस 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगथयक ऐन अनसुाि  

आवश्यक प्रगक्रया तथा 

कािजात प्राप्त भएपगछ 

सोही गदन वा भोगलपल्ट 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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36.  आयस्रोत प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- आय स्रोत िलेुका कािजपत्रहरुको प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाइ ंबुझाउनपुने सम्पणूय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

37.  स्थायी वा अस्थायी बसोबास प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलु्का सगहतको वडा 

गसफारिस ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- यस पवूय बसोबास िदै आएको स्थान पिुी हुने प्रमाण कािज । 

- कुनै कायायलय वा संि संस्था वा अन्य गनकायमा काययित भए 

सोही कायायलय वा संस्थाको गसफारिस पत्र । 

- गनवेदकको पेशा व्यवसाय पगुि हुने प्रमाण कािज ।  

- त्यस्तो व्यगक्त िा.पा.के्षत्र गभत्र व्यापाि व्यवसाय ििी बसेको भए 

सो व्यापाि व्यवसाय िा.पा.मा दताय भई चाल ु आ.व.सम्म 

िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पूणय कि बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

38.  
अंगे्रिी भािाका सबै प्रकािका 

नसफारिस 
- नेपाली गसफारिसका लागि आवश्यक पने सबै प्रकािका प्रमाण 

कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

39. िाती तथा थि प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतका वडा 

गसफारिस । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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40.  
िानेपानी िडान नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता  

- धािा जडान िने ठाउंको लालपजूाय । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि आवश्यक प्रगक्रया तथा 

कािजात पिेुमा सोही गदन 

प्रागवगध

क  

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

41.  
परिवारिक नवविण - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतका वडा 

गसफारिस 

- कामको प्रकृगत अनसुाि आवश्यक अन्य कािज प्रमाण हरु 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण प्रमाण 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

42.  
नाबालक नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- नाबालकको जन्म दतायगनवेदकको नािरिकता 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतको वडा 

गसफारिस । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

43.  
कि नक्लयिेन्सी नसफारिस - सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतका वडा 

गसफारिस । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि आवश्यक कािजात प्राप्त 

भएमा 

प्रशासन/

लेिा 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

44.  
नीनि के्षरका रुि कटान नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का सगहत वडाको गसफारिस ।  

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

प्रगतगलगप ।  

आगथयक ऐन अनसुाि आवश्यक प्रगक्रया पिेुपगछ प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 



धवलागिरि िाउँपागलका मनुा, म्याग्दीको २०७९ श्रावण देगि अशोज मसान्त सम्मको स्वत: प्रकाशन                                                    37 

 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण 

45.  
घिनक्सा नामसािी - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्वगन्धत वडा गसफारिस । 

- िा.पा.बाट स्वीकृत नक्सा ि इजाजत प्रगतगलगप । 

- िागजनामा पत्र वा गलने गदनको संयकु्त गनवेदन ।गलनेको 

नािरिकता ि जग्िाधनी प्रमाण पजुायको प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पा.लाइ ंबुझाउनपुने सम्पणूय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्कबुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन/

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

46.  
सम्पत्ती 

मूल्यांकन 

 

- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप १ प्रगत । 

- वडा मचुलु्का सगहतको सम्बगन्धत वडाको गसफारिस । 

- नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन/

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

47.  
व्यवसाय दताव नसफारिश - गनबेदन । 

- वडा गसफारिस । 

- ना.प्र.प.को प्रगतगलगप । 

- संगियािको मचुलु्का । 

- मन्जिुीनामा । 

- िि जग्िा भाडामा गलएको भए सम्झौता पत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

48.  
व्यवसाय दताव लगत कट्टा - व्यहोिा िलेुको सम्वगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा गसफारिस । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता प्रमाण–पत्रको प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व.सम्ममा िाउँपागलकाालाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व 

वासेवा शलु्क तथा व्यवसाय कि बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

49.  
नक्सापास नसफारिस - सम्बगन्धत वडाको गसफारिस । 

- नािरिकताको फोटोकगप १ प्रगत । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको फोटोकपी १ प्रगत । 

- नापीको नक्सा १ प्रगत । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन/

प्रागवगध

क 

- प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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- मालपोत गतिेको िगसद १ प्रगत । 

- गनमायण हुने ििको नक्सा सक्कलै १ प्रगत । 

- गनमायण िने ििको नक्सा प्रगतगलगप २ प्रगत । 

50.  
दनलत,िनिानत, आनदवानस नसफारिस - गनवेदन ।  

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- वडाको गसफारिस । 

- अन्य प्रमाण िलु्ने कािजात । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

51.  उल्लेि भए वाहेकका अन्य सवै 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्त वा संस्थाको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलूका सगहतका वडा 

गसफारिस । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि आवश्यक कािजात 

पिेुपगछ सोही गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 

52.  
सबै पकािका प्रमाणपरहरुका 

प्रनतनलनप 
- गनवेदन । 

- वडा गसफारिस । 

- अन्य आवश्यक कािजात । 

आगथयक ऐन बमोगजम आवश्यक कािजात 

पिेुपगछ सोही गदन 

प्रशासन - प्रमिु 

प्रशास

गकय 

अगधकृ

त 

- िाउँपागलका 

अध्यक्ष 
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वडा कायावलय तफव  : 

क्र. 

स.ं 

सेवा सनुवधाको प्रकाि सेवाग्राहीले पुयावउनु पनप पनक्रया ि कागिातहरु सेवा शुल्क/दस्तुि लाग्ने समय सेवा नदने 

शािा/उपशा

िा 

निम्मेवाि 

अनधकािी 

गुनासो सनु्ने 

अनधकिी 

1.  
वंशिको नागरिकता 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन ।  

- मचुलु्का । 

- उमेि िलेुको शैगक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रगतगलगप ि सो 

नभए उमेि िलेुको वडा मचुलु्का । 

- गनवेदकको गपता,आमा वा पगतको नािरिकताको प्रगतगलगप । 

- गववागहत मगहलाको हकमा ०४७ साल पगछ गववाह भएको भए 

गववाह दतायको प्रगतगलगप ि ०४७ साल भन्दा अिागड गववाह 

ििेको भए सम्बगन्धत वडा मचुलु्का। 

- बसाई सिी आएको भए बसाई सिाईकंो प्रमाणपत्रका प्रगतगलगप 

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

- नोटः गसफारिस गलने वित सनाित प्रयोजनका लागि गनवेदकले 

एकाििको गपता, पगत, बाब–ुआमा वा परिवािका अन्य 

सदस्यको उपगस्थगत ििाउनपुनेछ। 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

2.  
अंनगकृत नागरिकता 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- नेपाली नािरिक संि वैवागहक सम्बन्ध िलेुको वडा मचुलु्का। 

- गनवेदकको पगतको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- ०४७ साल पगछ गववाह भएको भए गववाह दतायको प्रगतगलगप ि 

०४७ साल भन्दा अिागड गववाह ििेको भए वडा मचुलु्का । 

- गवदेशी नािरिकता त्यािेको वा त्याग्ने कािवाही चलाएको प्रमाण 

पत्र । 

- गवदेशी नािरिक संि गववाह ििेकी नेपाली नािरिक मगहलाबाट 

जन्मेका व्यगक्तको हकमा नेपालमा जन्म भएको भन्ने आधाि 

िलेुको प्रमाण, आमाको नािरिकताको प्रगतगलगप ि वावकुो 

नाताले गवदेशी नािरिकता नगलएको प्रमाण पत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

- नोटः गसफारिस गलने वित सनाित प्रयोजनका लागि गनवेदकले 

एकाििको गपता, पगत, बाब–ुआमा वा परिवािका अन्य 

सदस्यको उपगस्थगत ििाउनपुनेछ 

3.  
िन्मको आधािमा 

नागरिकता नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्ममा नेपाल सिहद गभत्र जन्मेको ि 

बसोबास िदै आएको भन्ने व्यहोिा िलेुको वडा मचुलु्का । 

- सम्भव भए बाबु/आमाको नािरिकताको प्रगतगलगप । 

- उमेि िलेुको शैगक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रगतगलगप ि सो 

नभए उमेि िलेुको वडा मचुलु्का ।  

- गनवेदकको गपता वा पगतको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण ।  

- नोटः गसफारिस गलने वित सनाित प्रयोजनका लागि गनवेदकले 

एकाििको गपता, पगत, बाब–ुआमा वा परिवािका अन्य 

सदस्यको उपगस्थगत ििाउनपुनेछ  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

4.  
नागरिकता ससंोधन 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन ।  

- वडाको मचुलु्का । 

- गनवेदकको गपता ि पगतको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- गववाह दतायको प्रगतगलगप । 

- यस भन्दा पवुय गलएको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- बसाई सिी आएको भए बसाई सिाईकंो प्रमाणपत्रका प्रगतगलगप   

। 

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

- नोटः गसफारिस गलने वित सनाित प्रयोजनका लागि गनवेदकले 

एकाििको गपता, पगत, बाब–ुआमा वा परिवािका अन्य 

सदस्यको उपगस्थगत ििाउनपुनेछ 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

5.  
नागरिकता प्रनतनलनप - हिाएको वा नि भएको नािरिकताको नािरिकता नम्बि जािी आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 
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नसफारिस गमगत सगहत प्रगतगलगप प्रागप्तको सम्वगन्धत व्यगक्तको गनवेदन 

फािाम । 

- सम्भव भए हिाएको वा नि भएको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- वडा मचुलु्का ।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

अगधकृत 

6.  
 नाम, थि, िन्म नमनत 

ससंोधन 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- नामथि फिक पिेको प्रमाण कािजातको प्रगतगलगप । 

- वडा मचुलु्का  । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता वा शैगक्षक योग्यताको प्रगतगलगप 

।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बझुाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

7.  
पेन्सन नामसािी 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडामचुलु्का । 

- पेन्सन/गडस्चाजय काडयको प्रगतगलगप ।  

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- पेन्सन वालाको मतृ्यदुतायको प्रगतगलगप । 

- नाता प्रमागणत पत्रको प्रगतगलगप ।  

- जन्मदताय प्रगतगलपी नावालको हकमा । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

8.  
हकवाला सिंक्षण 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकताको प्रगतगलगप ।  

- हक िलु्ने प्रमाण कािजात ।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

9.  
घि ननमावण सम्पन्न - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 
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नसफारिस - स्वीकृत नक्सा ि ईजाजत पत्रको प्रगतगलगप । 

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण 

अगधकृत 

10.  
घििग्गा फुकुवा 

नसफारिस 
- सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

प्रगतगलगप ।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

11.  घििग्गा नामसािीको 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन ।  

- वडा मचुलु्का । 

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप 

- हकदाि कायम भएको भए सो को प्रगतगलगप । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप ।  

- मतृकको मतृ्य ु दताय प्रमाणपत्र (सम्भव भए मतृकको 

नािरिकताको प्रगतगलगप) ना.प्र. प प्रगतगलपी नभए वडा मचुलु्का 

। 

- मतृकसँि गनवेदकको नाता प्रमागणत । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

12.  नाम छुट ससंोधन तथा 

दुईनाम नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- नाम थि फिक पिेको प्रमाण कािजपत्रको प्रगतगलगप ।  

- कामको प्रकृगत हिेी कायायलयले आवश्यक ठानेका अन्य कािज 

प्रमाणहरु  

- चाल ुआ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं  बुझाउनपुने सम्पणूय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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13.  नाता प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- नाता िलु्ने वा गभड्ने गलित प्रमाणको प्रगतगलगप ।जस्तैः जन्म 

दताय, गववाह दताय मतृ्य ुदताय आगद ।  

- नाता कायम हुने व्यगक्तहरुको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप 

।  

- उमेि नपिेुको हकमा जन्म दताय प्रमाणपत्र वा गवद्यालयको 

सगटयगफकेट। 

- बसाई सिी आएको भए, बसाई सिाई ंप्रमाणपत्रको प्रगतगलगप 

- हालसालै गिचेको पासपोटय साइजको फोटो २ प्रगत 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

14.  
व्यनिगत घटना दताव - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का । 

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- नािरिकता प्राप्त नििेको भए उमेि िलेुको वडा मचुलु्का, शैगक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाण पत्रको प्रगतगलगप । 

- जन्म प्रमागणतको हकमा हालसालै गिचेको  फोटो २ प्रगत । 

- गववाह प्रमागणतको हकमा पगत पगत्न दवुैको नािरिकताको 

प्रगतगलगप वा नाता िलेुको अन्य प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- आमा ,वावकुो ना. प्र.प को प्रगतगलपी । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा सगचव प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

15.   आयस्रोत प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- आय स्रोत िलेुका कािजपत्रहरुको प्रगतगलगप । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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16.  स्थायी वा अस्थायी 

बसोबास प्रमानणत 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप ।  

- यस पवूय बसोबास िदै आएको स्थान पिुी हुने प्रमाण कािज । 

- कुनै कायायलय वा संि संस्था वा अन्य गनकायमा काययित भए 

सोही कायायलय वा संस्थाको गसफारिस पत्र । 

- गनवेदकको पेशा व्यवसाय पगुि हुने प्रमाण कािज ।  

- त्यस्तो व्यगक्त िा.पा.के्षत्र गभत्र व्यापाि व्यवसाय ििी बसेको भए 

सो व्यापाि व्यवसाय िा.पा.मा दताय भई चाल ु आ.व.सम्म 

िा.पा.लाई बुझाउनपुने सम्पूणय कि बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

17.  अंगे्रिी भािाका सबै 

प्रकािका नसफारिस 
- नेपाली गसफारिसका लागि आवश्यक पने सबै प्रकािका प्रमाण 

कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

18.  
िाती तथा थि प्रमानणत - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता  । 

- सम्बगन्धत वडाको गकटानी वडा मुचलू्का सगहतका वडा 

गसफारिस  । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

19.  
िानेपानी िडान 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता   । 

- धािा जडान िने ठाउंको लालपजूाय । 

- वडा मचुलू्का । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र। 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

20.  
परिवारिक नवविण - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- वडा मचुलू्का  । 

- कामको प्रकृगत अनसुाि आवश्यक अन्य कािज प्रमाणहरु । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

21.  नाबालक नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- नाबालकको जन्म दतायगनवेदकको नािरिकता । 

- वडा मचुलू्का । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाण । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

22.  
कि नक्लयिेन्सी 

नसफारिस 
- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- वडा मचुलू्का । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

23.  नक्कल प्रमानणत दस्तुि - सिोकाि िाख्ने सम्वगन्धत व्यगक्तको गनवेदन ।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पा.लाई बुझाउनु पने सम्पणूय कि िाजस्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

24.  
ससं्था दताव नसफारिस - संस्थाको गवधान १ प्रगत (काययकािी सगमगतर्द्ािा पारित भएको)  

। 

- पदागधकािीहरुको नािरिकताको प्रगतगलगप । 

- संस्थाको कायायलय िाख्न चाहकेो सम्बगन्धत वाडयको वडा 

गसफारिस सगहतको सम्बगन्धत संस्थाको माि गनवेदन । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

25.  
चािनकल्ला नसफारिस - व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का । 

- गनवेदकको नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप ।  

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

26.  नीनि के्षरका रुि कटान 

नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का ।  

- सम्वगन्धत व्यगक्तको नािरिकता ि जग्िाधनीको प्रमाणपजुायको 

प्रगतगलगप ।  

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पालाई बुझाउन ुपने सम्पणूय िाजश्व वा सेवा 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

27.  
घिनक्सा तथा िग्गा 

नामसािी नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- िा.पा.बाट स्वीकृत नक्सा ि इजाजत प्रगतगलगप । 

- िागजनामा पत्र वा गलने गदनको संयकु्त गनवेदन । 

- गलनेको नािरिकता ि जग्िाधनी प्रमाण पुजायको प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व. सम्म िा.पा.लाइ ंबुझाउनपुने सम्पणूय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क  । 

- बुझाएको प्रमाणपत्र  । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

28.  
सम्पत्ती 

मूल्यांकन 

 

- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको प्रगतगलगप १ प्रगत । 

- वडा मचुलु्का । 

- नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

29.  
व्यवसाय दताव नसफारिश - गनबेदन । 

- ना.प्र.प.को प्रगतगलगप । 

- संगधयािको मचुलु्का । 

- मन्जिुीनामा । 

- भाडामा भए संझोता पत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

30.  
व्यवसाय दताव लगत 

कट्टा नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्वगन्धत व्यगक्तको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता प्रमाण–पत्रको प्रगतगलगप । 

- चाल ुआ.व.सम्ममा िाउँपागलकाालाई बुझाउनपुने सम्पणूय िाजश्व 

वासेवा शलु्क तथा व्यवसाय कि बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

31.  अनववानहत/नववानहतनस

फारिस 
- तोगकएको ढाँचामा गनवेदन । 

- ना.प्र.प ,जन्म दताय को प्रगतगलपी । 

- वडा मचुलु्का । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

32.  घिबाटो नसफारिस - जग्िाधगन दताय प्रमाणपजूाय,नािरिकताको प्रमाणपत्र, वडाको 

नक्सा , मालपोत गतिेको िगसद । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

33.  नक्सापास नसफारिस - नािरिकताको फोटोकगप १ प्रगत । 

- जग्िाधगन प्रमाणपजूायको फोटोकपी १ प्रगत । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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- नागपको नक्सा १ प्रगत । 

- मालपोत गतिेको िगसद १ प्रगत । 

- गनमायण हुने ििको नक्सा सक्कलै १ प्रगत । 

- गनमायण िने ििको नक्सा प्रगतगलगप २ प्रगत । 

34.  
िन्म नमनत प्रमानणत - गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- अन्य आवश्यक कािजात । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

35.  नकत्ता काट नसफारिस - गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

36.  मोनहलगत कट्टा 

नसफारिस 
- गनवेदन 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

37.  आनथवक अवस्था 

कमिोि भएको 

नसफारिस 

- गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

38.  
िग्गाधनी दताव 

प्रमाणपुिावमा घिकायम 

नसफारिस 

- गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

39. घिको मुल्याङ्कन 

नसफारिस 
- गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

40.  
फुकुवा नसफारिस - गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

41.  
हकवाला सिंक्षक 

नसफारिस 
- गनवेदन । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- जग्िाधनी प्रमाणपजुाय । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

42.  
व्यनिगत घटना दताव 

प्रमाणपर प्रनतनलनप 
- गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

43.  
नेपाली नागरिकता 

प्रनतनलनप नसफारिस 
- गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

44.  
अन्य प्रमाणपरको 

प्रनतनलनप 
- गनवेदन । 

- वडा मचुलु्का । 

- नेपाली नािरिकताको प्रमाणपत्र । 

- अन्य आवश्यक कािजातहरु । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 

45.  
उल्लेि भए वाहेकका 

अन्य सवै नसफारिस 
- व्यहोिा िलेुको सम्बगन्धत व्यगक्त वा संस्थाको गनवेदन । 

- सम्बगन्धत व्यगक्तको नािरिकता । 

- वडा मचुलूका । 

- चाल ु आ.व.सम्म िा.पा.लाइ ं बुझाउनपुने सम्पूणय कि िाजश्व वा 

सेवा शलु्क बुझाएको प्रमाणपत्र । 

आगथयक ऐन अनसुाि प्रगक्रया पिेुमा सोही गदन वडा कायायलय वडा अध्यक्ष प्रमिु प्रशासगकय 

अगधकृत 
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७. आय व्यय सम्बन्धी नवविण : 

आगथयक बिय २०७९/८० को श्रावण १ ितेदगेि अगश्वन मसान्त सम्म यस िाउँपागलकाको आय ि िचय  गवविण (SUTRA अनसुाि) यस प्रकाि िहकेो छ : 

 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय, म्याग्दी 
 

कायावलयको कोड : ८०४४४५०२३०० 

  

आय व्ययको नबबिण 

  

  

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०७९/०६/३१ 

आय व्यय 

शीियक प्रस्तागवत आय वास्तगवक आय आम्दानी(%) मौज्दात शीियक बागियक बजेट िचय 

िचय(%

) मौज्दात 

संिीय 

सिकाि २७,६७,००,०००.०० 

८,५७,३०,०००.०

० ३०.९८ 

१९,०९,७०,

०००.०० चालु २९,८१,५९,०००.०० ५,०९,१६,१३४.६१ १७.०७ २४,७२,४२,८६५.३९ 

१३३११ 

समागनकिण 

अनदुान ८,३६,००,०००.०० 

२,०९,००,०००.०

० २५ 

६,२७,००,०

००.०० 

२११११ 

पारिश्रगमक 

कमयचािी ७,१६,४६,०००.०० १,७०,३९,१७२.९९ २३.७८ ५,४६,०६,८२७.०१ 

१३३१२ 

शसतय 

अनदुान 

चालु १६,९३,००,०००.०० 

५,६७,२९,९९८.०

० ३३.५१ 

११,२५,७०,

००२.०० २११२१ पोशाक ५,८०,०००.०० ० ० ५,८०,०००.०० 
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१३३१३ 

शसतय 

अनदुान 

पुँजीित १,३८,००,०००.०० ८१,००,००२.०० ५८.७ 

५६,९९,९९

८.०० 

२११३१ स्थानीय 

भिा २३,२६,०००.०० १,५५,३९१.०० ६.६८ २१,७०,६०९.०० 

१३३१५ 

गविेश 

अनदुान 

पुँजीित ५०,००,०००.०० ० ० 

५०,००,००

०.०० 

२११३२ महिंी 

भिा १२,००,०००.०० ८०,०००.०० ६.६७ ११,२०,०००.०० 

१३३१७ 

समपिुक 

अनदुान 

पुँजीित ५०,००,०००.०० ० ० 

५०,००,००

०.०० 

२११३४ 

कमयचािीको बैठक 

भिा ५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

प्रदेश 

सिकाि १,८६,३१,०००.०० ० ० 

१,८६,३१,०

००.०० २११३९ अन्य भिा १२,५०,०००.०० ० ० १२,५०,०००.०० 

१३३११ 

समागनकिण 

अनदुान ८६,३१,०००.०० ० ० 

८६,३१,००

०.०० 

२११४२ 

पदागधकािीअन्य 

सगुबधा ९०,००,०००.०० २५,९३,०००.०० २८.८१ ६४,०७,०००.०० 

१३३१५ 

गविेश 

अनदुान 

पुँजीित ५०,००,०००.०० ० ० 

५०,००,००

०.०० 

२१२१२ 

कमयचािीको 

योिदानमा 

आधारित 

गनवतृभिण तथा 

उपदान कोि िचय ५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

१३३१७ 

समपिुक 

अनदुान 

पुँजीित ५०,००,०००.०० ० ० 

५०,००,००

०.०० 

२१२१४ कमयचािी 

कल्याण कोि १०,००,०००.०० ० ० १०,००,०००.०० 

िाजस्व 

बाडफाड १०,६३,१८,०००.०० ९४,६३,२४६.२२ ८.९ 

९,६८,५४,७

५३.७८ 

२२१११ पानी तथा 

गबजलुी ८,००,०००.०० २४,९११.६३ ३.११ ७,७५,०८८.३७ 

११४११ 

बाँडफाँड 

भई प्राप्त हुने १०,०२,३२,०००.०० ९०,९२,९२९.२२ ९.०७ 

९,११,३९,०

७०.७८ 

२२११२ संचाि 

महसलु ६,००,०००.०० १९,२३८.२५ ३.२१ ५,८०,७६१.७५ 
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मलू्य 

अगभबगृर्द् 

कि 

११४५६ 

बाँडफाँटबाट 

प्राप्त हुने 

सवािी 

साधन कि ५३,८६,०००.०० ३,७०,३१७.०० ६.८८ 

५०,१५,६८

३.०० 

२२२१२ इन्धन 

(कायायलय प्रयोजन) १५,००,०००.०० ९१,०८२.०० ६.०७ १४,०८,९१८.०० 

१४१५७ 

बाँडफाँड 

भई प्राप्त 

दहिि 

बहििको 

गवगक्रबाट 

प्राप्त हुने 

आय ७,००,०००.०० ० ० 

७,००,०००.

०० 

२२२१३ सवािी 

साधन ममयत िचय २०,००,०००.०० ११,६५०.०० ०.५७ १९,८८,३५०.०० 

अन्तरिक 

श्रोत २,२७,८१,१९९.०० 

५,७६,५२,४१७.१

७ २५३.०७ 

(३,४८,७१,

२१८.१७) 

२२२१४ गबमा तथा 

नवीकिण िचय ३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

११३१४ 

भगुमकि/मा

लपोत ४,५०,०००.०० ० ० 

४,५०,०००.

०० 

२२२२१ मेगशनिी 

तथा औजाि ममयत 

सम्भाि तथा 

सञ्चालन िचय १०,८४,०००.०० ० ० १०,८४,०००.०० 

११३२१ 

ििवहाल 

कि ५०,०००.०० ० ० 

५०,०००.०

० 

२२२३१ गनगमयत 

सावयजगनक 

सम्पगिको ममयत 

सम्भाि िचय ८,००,०००.०० ० ० ८,००,०००.०० 

११६११ 

व्यवसायले 

भकु्तानी िने १,५०,०००.०० ० ० 

१,५०,०००.

०० 

२२३११ मसलन्द 

तथा कायायलय 

सामाग्री ३९,८०,०००.०० १०,१७०.०० ०.२६ ३९,६९,८३०.०० 

१४२४३ 

गसफारिश 

दस्तुि २,००,०००.०० ० ० 

२,००,०००.

०० 

२२३१३ पसु्तक 

तथा सामग्री िचय ५०,०००.०० ० ० ५०,०००.०० 
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१४२४४ 

व्यगक्तित 

िटना दताय 

दस्तुि २,००,०००.०० ० ० 

२,००,०००.

०० 

२२३१४ इन्धन - 

अन्य प्रयोजन ३,००,०००.०० ५,५५०.०० १.८५ २,९४,४५०.०० 

१४२४५ 

नाता 

प्रमागणत 

दस्तुि १,५०,०००.०० ० ० 

१,५०,०००.

०० 

२२३१५ पत्रपगत्रका, 

छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचय १२,००,०००.०० ० ० १२,००,०००.०० 

१४२४९ 

अन्य दस्तुि ११,००,०००.०० ० ० 

११,००,००

०.०० 

२२४११ सेवा ि 

पिामशय िचय ५०,००,०००.०० ० ० ५०,००,०००.०० 

३२१२२ 

बैंक मौज्दात २,०४,८१,१९९.०० 

५,७६,५२,४१७.१

७ २८१.४९ 

(३,७१,७१,

२१८.१७) 

२२४१२ सचूना 

प्रणाली तथा 

सफ्टवेयि संचालन 

िचय ११,००,०००.०० ० ० ११,००,०००.०० 

जम्मा ४२,४४,३०,१९९.०० 

१५,२८,४५,६६३.

३९ ३६.०१ 

२७,१५,८४,

५३५.६१ 

२२४१३ किाि सेवा 

शलु्क ३४,००,३३०.०० १७,३६,८७४.०० ५१.०८ १६,६३,४५६.०० 

 
२२४१९ अन्य सेवा 

शलु्क ७०,००,०००.०० ० ० ७०,००,०००.०० 

 
२२५११ कमयचािी 

तागलम िचय ३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

 २२५१२ सीप 

गवकास तथा 

जनचेतना तागलम 

तथा िोष्ठी सम्बन्धी 

िचय ८,००,०००.०० ० ० ८,००,०००.०० 

 
२२५२२ काययक्रम 

िचय १५,९६,०२,६७०.०० २,७०,०५,९९२.४९ १६.९२ १३,२५,९६,६७७.५१ 
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२२५२९ गवगवध 

काययक्रम िचय १२,००,०००.०० ४,७२,९१४.०० ३९.४ ७,२७,०८६.०० 

 
२२६११ अनिुमन, 

मलू्यांकन िचय २०,००,०००.०० १,७२,७००.०० ८.६४ १८,२७,३००.०० 

 

२२६१२ भ्रमण िचय २४,००,०००.०० ४,५५,३५०.०० १८.९७ १९,४४,६५०.०० 

 
२२७११ गवगवध 

िचय ७३,७०,०००.०० ३७,२३८.२५ ०.५१ ७३,३२,७६१.७५ 

 
२२७२१ सभा 

सञ्चालन िचय ५,००,०००.०० १,१७,२००.०० २३.४४ ३,८२,८००.०० 

 २५३१४ धागमयक 

तथा सांस्कृगतक 

संस्था सहायता २,००,०००.०० ० ० २,००,०००.०० 

 
२५३१५ अन्य 

सस्था सहायता ५,००,०००.०० ० ० ५,००,०००.०० 

 

२७२११ छात्रवगृि ८,२०,०००.०० ० ० ८,२०,०००.०० 

 २७२१२ उद्दाि, 

िाहत तथा 

पनुस्थायपना िचय ३०,००,०००.०० ६,४८,२००.०० २१.६१ २३,५१,८००.०० 

 
२७२१३ 

औिधीिरिद िचय २,५०,०००.०० ० ० २,५०,०००.०० 

 

२८१४२ ििभाडा १०,००,०००.०० ९९,०००.०० ९.९ ९,०१,०००.०० 

 
२८१४३ सवािी 

साधन तथा मेगशनि १०,००,०००.०० १,४०,५००.०० १४.०५ ८,५९,५००.०० 
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औजाि भाडा 

 
२८९११ भैपिी 

आउने चाल ुिचय १,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 
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३११११ आवासीय 
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 ३१११३ गनगमयत 
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िचय २६,००,०००.०० ० ० २६,००,०००.०० 

 
३११२२ मेगशनिी 

तथा औजाि ४९,२०,०००.०० ० ० ४९,२०,०००.०० 

 
३११२३ फगनयचि 

तथा गफक्चसय १९,२०,०००.०० ० ० १९,२०,०००.०० 

 ३११३१ पशधुन 

तथा बािवानी 

गवकास िचय १२,९२,०००.०० ० ० १२,९२,०००.०० 

 ३११३४ कम््यटुि 

सफ्टवेयि गनमायण 

तथा ििीद िचय ६,५०,०००.०० ० ० ६,५०,०००.०० 

 
३११५१ सडक 
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३११५३ गवद्यतु 

संिचना गनमायण १,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 

 
३११५४ तटबन्ध 

तथा बाँधगनमायण २५,२५,०००.०० ० ० २५,२५,०००.०० 

 
३११५५ गसंचाई 
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संिचना गनमायण १,३९,९७,६२५.०० ० ० १,३९,९७,६२५.०० 
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वाताविण संिक्षण १,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 

 
३११५८ सिसफाई 

संिचना गनमायण २१,५५,०००.०० ० ० २१,५५,०००.०० 

 
३११५९ अन्य 

सावयजगनक गनमायण ३,१५,५९,०००.०० १०,४५,९५०.०० ३.३१ ३,०५,१३,०५०.०० 

 ३११६१ गनगमयत 

भवनको 
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