
सचुनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) तथा सचुनाको हक     
सम्बन्धी ननयमावली ,२०६५ को ननयम ३ 

बमोजिम सावविननक गरिएको आ .वा.२०७९/०८० श्रावण देजि असोि 
सम्म सम्पाददत मखु्य क्रियाकलापहरुको क्रवविण 

(स्वत: प्रकाशन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िामपिु नगिपानलका नगि कायवपानलकाको कायावलय 

िामपिु ,पाल्पा 
लजुम्वनी प्रदेश ,नपेाल | 

 



नगिपानलकाको स्वरूप ि प्रकृनत 

िामपिु नगिपानलका नेपाल सिकािले २०७१ बैशाि २५ गते घोषणा गिेको ७२ नगिपानलका 
मध्येको एक क्रवक्रवध सम्भावना िहेको ि भौगोनलक क्रहसावले ठूलो नगिपानलका हो । िािनैनतक 
क्रवभािनका क्रहसावले लजुम्बनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला अन्तिगत पूक्रवव पाल्पामा अवजस्थत सदावहाि ननमवल, 

स्वच्छ एवं धानमवक क्रहसावले पक्रवत्र काली नदीको तटमा िहेको छ । पिापूवव कालमा ननु, उन ि 
सनुको व्यापािको पैदल मागव बनेको िामपिु अक्रहलेको औद्योनगक तथा व्यापािीक केन्रको सम्भाव्य 
क्षेत्रको रुपमा िहेको छ । 

जिल्ला  सदिमकुाम तानसेन देिी ६५ क्रकलोनमटि पूववमा पने यस िामपिु नगिपानलका िािधानी 
काठमाडौं देजि पदि सडक हुंदै करिब ३७५ क्रक.मी. को दिुीमा छ भने प्रनसद्ध केलादी घाटमा ननमावण 
भएको पिी पलु सचुारु भएपनछ िामपिु काठमाडौंको दिुी छोक्रटएि २५० क्रक.मी. दिुी बनेको छ । 
यसको भौगोनलक अवजस्थनतमा २७ नडग्री ३३ नमनटे देिी २७ नडग्री ५३ नमनेट उत्तिी अक्षांश ि 
८३ नडग्री ४६ नमनेट  देिी ८३ नडग्री ५४ नमनेट पूक्रवव देशान्तिमा िहेको छ । समनु्री सतहबाट 
३५० नमटि देिी ११०० नमटि उचाईमा िहेको िामपिु नगिपानलकाले १२३.३४  वगव क्रक.नम. क्षेत्र 
ओगटेको छ । पूववमा ननस्दी गा.पा, पजिममा िम्भा तथा पूवविोला गा.पा, उत्तिमा काली नदी पािी 
स्याङ्गिाको चापाकोट नगिपानलका, तनहुुँको जघरिंग गाउपानलका ि दजक्षणमा पाल्पा जिल्लाको ननस्दी 
गाउपानलका नसमानामा िहेका छन ्। 

क्रव.सं. २०७१ साल िेष्ठ ४ गतेबाट सन्चालनमा आएको यस  नगिपानलकाको २०७१ साल िेष्ठ १७ 
गते क्रवनधवत उद् घाटन भएको हो । साक्रवकका गाडाकोट, दछाव, िामपिु, िानलवन ि गेझा गा.क्रव.स. 
समेटेि घोषणा भएको यस नगिपानलकाको २०७८ को िनगणना अनसुाि कुल घिधूिी ९,१११, 

परिवाि संख्या १०,८२१ िनसंख्या ३९,१९० मध्ये मक्रहला २१,४१५  ि परुुष १७,७७५ िहेको छ 
। ते्रता यगुमा मयावदा परुुषोत्तम श्रीिामले मन पिाएि बास गिेको भने्न मान्यता िहेकोले यस स्थानको 
नाम िामपिु नामाकिण िहेको क्रवश्वास गरिएको यस नगिपानलका वाताविणीय ि िोि अनसुन्धानका 
क्रहसावले पनन महत्वपूणव िहेको छ । 

  

 

 

 

 



 

िामपिु नगिपानलकाको संगठन संिचना  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

िामपिु नगिपानलकाको शािा ि जिम्मेवाि अनधकािी 
 

ि.स. शािा  जिम्मेवाि अनधकािी  कैक्रफयत  

१ कायावलय प्रमिु  लेिनाथ न्यौपान  

२  कृक्रष शािा  िामहरि पाण्डे  

३  आनथवक प्रशासन   िेनिुाम ज्ञवाली  

४  स्वास््य शािा  नगरििाि जघनमिे   

५  आन्तरिक लेिा परिक्षण  हृदयेश पन्थी  

६  पजिकिण तथा प्रशासन शािा  यबुिाि पन्थी  

७ पूवावधाि क्रवकास शािा  िन्िन न्यौपान े  

८ जशक्षा शािा  क्रवकल काफ्ले  

९ सचुना तथा प्रनबनध  महेन्र प्रसाद शे्रष्ठ  

१० िोिगाि सेवा केन्र  ननिि पोििेल  

११ पनुवननवमावण (भकूम्प) संिय शे्रष्ठ  

१२ मक्रहला, बालबानलका तथा िेस्ठ नागरिक शािा  पिुा परियाि  

१३  पश ुसेवा शािा  तलु्सी िाम काफ्ले  

 

 

िामपिु नगिपानलका शािागत कमवचािीहरुको नाम क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ लेिनाथ न्यौपान े
प्रमिु प्रशासकीय 
अनधकृत 

िा.प. क्रद्धनतय स्थायी 9857075111 िामपिु न.पा.  कायावलय 

प्रशासन शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनस
म फोन नं. कायावलय 

१ यवुिाि पन्थी   अनधकृत छैठौ छैठौ स्थायी 9860051355 प्रशासन शािा  

२ सागि पन्थी  जिन्सी शािा 
प्रमिु  पाचौँ स्थायी 9844790771 जिन्शी शािा  



३ अननल कुमाि दास  सहायक कम््यटुि चौथो  स्थायी ९८४४२७०७५७ प्रशासन शािा  

४ क्रवष्ण ुकुमािी जचदी  कायावलय सहायक  चौथो  किाि 9847138952  िािश्व शािा  

५ क्रवष्ण ुमाया अयावल  रिसे्सननष्ट चौथो  किाि 9867582508 दताव /चलानी  

६ तािानाथ पोििेल  वडा सजचव चौथो  स्थायी 9844794648 वडा नं. 1 ि 2 

१३ धनेन्र िनाल  वडा सजचव  चौथो  स्थायी 9863343408 वडा नं. 3 

११ सक्रवता आले  कायावलय सहायक  चौथो   किाि  9847058563 वडा नं. ५ 

९ ििनी भण्डािी वडा सजचव पाचौँ स्थायी 9867241342 वडा नं. 5 

१२ वासदेुव ढकाल  वडा सजचव  चौथो  किाि 9847224631 वडा नं. ६ 

१४ गीता लम्साल पौडेल   कायावलय सहायक  चौथो  किाि 9847335524 वडा नं. ७  

१० महेश प्रसाद भट्टिाई   वडा सजचव  चौथो  स्थायी 9847067653 वडा नं. 8 

८ मदन पिािलुी  वडा सजचव  चौथो  स्थायी 9857062639 वडा नं. 9 

१५ जचन्तामणी भण्डािी वडा सजचव पाचौँ स्थायी 9847338822 वडा नं.10 

   सनुनता न्यौपान े प्रा.स.  पाचौँ स्थायी 9867171109 वडा नं.10 

७ जशविाि थापा  
 कायावलय  

सहायक   चौथो  किाि 9857065535 
वडा नं.२ 

१६ अननता शे्रष्ठ   कायावलय सहायक   चौथो   किाि  9860960438 वडा नं. ९ 

१७ नािायण न्यौपाने 
 कायावलय 
सहायक  चौथो  किाि 984723234 

वडा नं. १० 

कृक्रष शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनस
म फोन नं. कायावलय 

१ िामहिी पाण्डे 
कृक्रष क्रवकास 

अनधकृत  
िा.प. ततृीय स्थायी ९८५७०६८१६६ िा.न.पा. कृक्रष शािा 

२ प्रज्वल के.सी. ना.प्र.  चौथो स्थायी ९८६७८५७५३५ िा.न.पा. कृक्रष शािा 

३ िोशन जि.सी.  िेटीए  चौथो किाि ९८६७०३००७३ वडा न  ९ को कायावलय 

४ ददपेन्र नतनमल्सना  िेटीए  चौथो किाि ९८४७४२४९०८ वडा न १० को कायावलय 

५ चन्रकला अयावल िेटीए  चौथो किाि ९८०३९०४२०० वडा नं.७ को कायावलय 

६  यवुिाि नेपाली िेटीए  चौथो किाि ९८६४४६७४३६ िा.न.पा. कृक्रष शािा 

७ सीमा िनाल पाठक िेटीए  चौथो किाि ९८६९४५७७४० वडा नं. ६को कायावलय 

आनथवक प्रशासन शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 



ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ हृदेयश पन्थी आ.ले.प. अनधकृत छैठौ स्थायी ९८४७२००६५९ आनथवक प्रशासन शािा 

२ सीता न्यौपान े लेिापाल  पाचौँ स्थायी ९८४००७०२१७ आनथवक प्रशासन शािा 

स्वास््य  शािाका कमवचािीको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ नगरििाि जघनमिे 

नस.ह.अ.हे.व 
अनधकृत छैठौ स्थायी ९८५७०६०५५९ िामपिु नगिपानलका 

२ कमला शे्रष्ठ ननसवङ्ग अनधकृत छैठौ स्थायी ९८४७५८५३२९ िामपिु नगिपानलका 

३ नतथव प्रसाद ढुङ्गाना 
नस.ह.अ.हे.व 
अनधकृत छैठौ स्थायी ९८५७०६२०७० िामपिु नगिपानलका 

४ मजिबिु िहमान शेि 

नस.ह.अ.हे.व 
अनधकृत छैठौ स्थायी ९८५७०६२४३९ 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

५ पनुम नधताल  अ.न.नी. छैठौ स्थायी ९८४४९७७५८५ िामपिु नगिपानलका 

६ क्रविम भण्डािी  नस.अ.हे.व  छैठौ स्थायी ९८५७०६०८२३ गेझा स्वास््य चौकी 

७ लक्ष्मी नसग्देल  अ.न.मी छैठौ स्थायी ९८४४७७३३१५ िालीवन स्वास््य चौकी 

८ लक्ष्मी देवी पोििेल  अ.न.मी छैठौ स्थायी  ९८४४७२३३४६ दछाव स्वास््य चौकी 

९  पनुम जि.सी.  हे.अ. पाचौँ स्थायी ९८४७५६८०७४  दछाव स्वास््य चौकी 

१० कृष्ण प्रसाद वाग्ले  अ.हे.व  पाचौँ स्थायी ९८४७११६८३६ दछाव स्वास््य चौकी 

११ सवुास अनधकािी  ि.स्वा.नी. छैठो स्थायी ९८५७०६५९१६ िालीवन स्वास््य चौकी 

१२ श्रीकान्त भण्डािी  नस.अ.न.मी  छैठो स्थायी ९८४७२३११७२ 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

१३ क्रवष्ण ुदेवी परियाि .  हे.अ पाचौँ स्थायी ९८४३३३१६५६ 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

१४ यादव भण्डािी  नस.अ.हे.व  पाचौँ स्थायी ९८४७२४८५६० गेझा स्वास््य चौकी 

१५ एनलना सारु थापा नस.अ.हे.ब पाचौँ स्थायी ९८४७१००२७५ िा.न.पा कायावलय स्वास््य शािा 

१६ सिस्वती िणपाल   नस.अ.न.मी पाचौँ स्थायी ९८४७११२५२६ िालीवन स्वास््य चौकी 

१७ सौिभ नसंह ठकुिी . नस.अ.हे.व पाचौँ स्थायी ९८४७१६८३८९ िालीवन स्वास््य चौकी 

१९ कमला आले  अ.न.मी चौथो  स्थायी ९८४७४९९१४९ गाुँडाकोट स्वास््य 

२० शजश सारु  अ.हे.व चौथो  स्थायी ९८४७२३११६० गेझा स्वास््य चौकी 

२१ क्रवजिता फाल आले अ.हे.व चौथो  स्थायी ९८६९६६८८०२ गाुँडाकोट स्वास््य 



२२ नतलकिाम सोनत अ.हे.व चौथो  किाि ९८१८६१६९१५ 

आधािभतु स्वास््य केन्र 
भलाएटाि 

२३ रिता िण्डलकु  अ.हे.व चौथो  किाि ९८४७०००९६७ 

आधािभतु स्वास््य केन्र 
क्रविेन्रटाि 

२४ चेतना गाहा  अ.हे.व चौथो  किाि ९८०७५६०२५९ 
आधािभतु स्वास््य केन्र,िामपिु 
६ नतलपिु 

२५ 
िगन्नाथ भण्डािी  अ.हे.व चौथो  किाि ९८४७४३६४०५ शहिी स्वास््य केन्र,िगटेआुँप 

२६ अन्नपणुव पिािलुी   अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७०२९५७१ 
सामदुाक्रयक स्वास््य ईकाइ 
केन्र,ििघिा 

२७ ननशा सारु  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८१८०५५७०० गाुँडाकोट स्वास््य  चौकी, १ पन्थे 

२८ शमीला भण्डािी  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८६७३३११८६ गेझा स्वास््य चौकी १० गेझा 

२९ शान्ती थापा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७५६७३४४ 
आधािभतु स्वास््य केन्र २ 
भलाएटाि 

३० क्रवन्द ुपाण्डे  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७२२७४३० 

शहिी स्वास््य केन्र, 

१०,िगटेआुँप 

३१ िमुमाया िाम्चा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८०४४०९११८ शहिी स्वास््य केन्र मटेिी 

३२ जिममाया गाहा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८०६७०३७४४ 

सामदुाक्रयक स्वास््य केन्र,३ 
ििघिा 

३३ मन माया सारु  ल्याब अनसषे्टण्ट चौथो  किाि 
9841398452 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

३४ 
यवु कुमािी बाह्रघिे ल्याब अनसषे्टण्ट चौथो  किाि 

9867459233 गेझा स्वास््य चौकी १० गेझा 

३५ रितिुाम अनधकािी  अ.हे.व चौथो  किाि 9867202287 
स्हिी स्वास््य केन्र,ियिबोट 
िा.न.पा २ 

३६ पक्रवत्रा देवी सेन  अ.हे.व चौथो  किाि 9847052396 
सहिी स्वास््य केन्र, मटेिी 
िा.न.पा ४ 

३७ गोपाल प्रसाद काफ्ले  अ.हे.व चौथो  किाि 
9857065384 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
९ 

३८ साक्रकला बान ु अ.हे.व चौथो  किाि 
9841966761 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
४ 

३९ शान्ती कुमािी शै्रष्ठ  अ.हे.व चौथो  किाि 
9846142450 शहिी स्वास््य केन्र िा.न.पा ८ 

४० िानधका पाण्डे  अ.हे.व चौथो  किाि 
9847274390 

सामदुाक्रयक स्वास््य ईकाइ 
केन्र,३ 

४१ कृष्ण कुमािी नेपाली  अ.हे.व चौथो  किाि 
9844919494 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
९ 



४२ तलुसी शे्रष्ठ  अ.न.मी चौथो  किाि 
9843358233 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

४३ सिु िाना  अ.न.मी चौथो  किाि 
9841796971 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
२ 

४४ शषु्मा कुमाल  अ.न.मी चौथो  किाि 
9840235710 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
६ 

४५ अननता कुमाल  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9838674449 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
६ 

४६ कल्पना पाण्डे  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9827427728 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
४ 

४७ कमला रििाली  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9848151620 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
९ 

४८ गोमा देवी अनधकािी  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9847125162 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
७ 

४९ पम्फा नामिाली  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9844757001 शहिी स्वास््य केन्र िा.न.पा ८ 

५० सनु्दिी देवी िाुँण  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9616690727 दछाव स्वास््य चौकी 

५१  गोपी थापा किाि कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि 

9806291306 

सामदुाक्रयक स्वास््य ईकाइ 
केन्र,३ 

५२ सोमा थापा  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८४६७९८६९३ 

आधािभतु स्वास््य केन्र,िा.न.पा 
२ 

५३ डोलमाया गाहा  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८१५४०८५४८ 

सामदुाक्रयक स्वास््य ईकाइ 
केन्र,३ 

५४ गंगा भण्डािी  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८४७२१८००५ 

शहिी स्वास््य केन्र िा.न.पा 
१० 

५५ पक्रवत्रा अनधकािी  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८६७३३११८६ गेझा स्वास््य चौकी १० गेझा 

५६ साक्रवनत्र नाम्िाली  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८०५४४३९४९ िालीवन स्वास््य चौकी 

५७ रिता बस्याल  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८७७२३११६५ 

गाुँडाकोट स्वास््य चौकी िा.न.पा 
१ 

५८ मननषा नसग्देल  कायवलय सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 
किाि ९८६७३७७३९८ शहिी स्वास््य केन्र िा.न.पा ४ 

प्राक्रवनधक शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ िन्िन न्यौपाने ईजन्िननयि छैठो स्थायी ९८४७४८२६२९ प्राक्रवनधक शािा 

२ कृष्ण बहादिु थापा ईजन्िननयि छैठो किाि ९८६७३७५३७५ 
प्राक्रवनधक शािा 

३ 

नतल कुमािी िाना 
झेडी ं   सव- ईजन्िननयि पाचौँ स्थायी ९८४६७८२९६८ 

प्राक्रवनधक शािा 

४ िमेश सवुदेी    सव- ईजन्िननयि पाचौँ किाि ९८४१८७९२३७ 
प्राक्रवनधक शािा 

५ शंकि कंणेल  
  सव- ईजन्िननयि पाचौँ किाि ९८४९२०५७५४ 

प्राक्रवनधक शािा 



६ सागि िेग्मी अ.स.ईजन्िननयि पाचौँ स्थायी ९८६६०६२५११ 
प्राक्रवनधक शािा 

७ प्रकाश बस्याल 
अ.स.ईजन्िननयि चौथो स्थायी ९८५७०८९००४ 

प्राक्रवनधक शािा 

८ मि ुनेपाली  अ.स.ईजन्िननयि चौथो  स्थायी  ९८४३१९२४३१ 
प्राक्रवनधक शािा 

९ पदम िाि शे्रष्ठ  
अनमन चौथो किाि  ९८४०७६८७१२ 

प्राक्रवनधक शािा 

आयवेुद शािाका कमवचारिहरुको क्रवविण 

ि.
स. 

नाम पद  तह क्रकनसम फोन नं. कायावलय 

१ 
चेमन प्रकाश 

पोििेल  

वरिष्ठ कक्रविाि 

ननरिक्षक 
सातौँ स्थायी 

९८५७०६२३४
६ 

िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

२ 
िािेश कुमाि 
यादव 

वैध ननरिक्षक छैठौ स्थायी 
९८४२७४३६१
० 

िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

३ अननल कुमाि िाय  बैध ननिीक्षक छैठौ स्थायी 9840056013 
िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

४ क्रवमला पिािलुी  वैध  चौथो किाि 
९८६७०१६६५
२ 

िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

५ ददपा दिै  
कायावलय 
सहयोगी 

शे्रणी क्रवक्रहन किाि 
९८१०००५३०
५ 

िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

६ यमनुा देवी कुमाल  
कायावलय 
सहयोगी 

शे्रणी क्रवक्रहन किाि 
९८४७२२०६६
६ 

िामपिु नगिपानलका आयवेुद 
शािा 

७ ईश्विी अयावल 
कायावलय 
सहयोगी 

शे्रणी क्रवक्रहन किाि 
९८०४४६४२८
३ 

 आयवेुद औषद्यालय 
गाुँडाकोट 

८ सकुमाय क्षेत्री 
कायावलय 
सहयोगी 

शे्रणी क्रवक्रहन किाि 
९८११५०७०३
४ 

 आयवेुद औषद्यालय 
गाुँडाकोट 

त्याङ्क शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. 

नाम पद  तह क्रकनसम फोन नं. कायावलय 

१ अमतृ िाना 
कायावलय 
सहायक 

 चौथो  किाि  
९८६७२९९९१
३ 

िामपिु न.पा. योिना शािा 

जशक्षा शािा 
ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ क्रवकल काफ्ले जशक्षा अनधकृत   छैठौ   स्थायी  
9847335720 िामपिु न.पा. जशक्षा शािा 

२ अननता कुुँ वि  प्रा.स.  पाचौँ स्थायी  
9867738232 िामपिु न.पा. जशक्षा शािा 

सूचना प्रक्रवनध शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 



ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ महेन्र प्रसाद शे्रष्ठ 

सूचना प्रक्रवनध 
अनधकृत  छैठौ   

किाि 
9841141733 

िामपिु न.पा. सूचना प्रक्रवनध 
शािा 

िोिगाि शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ ननिि पोििेल 

िोिगाि 
संयोिक  छैठौ   

किाि 
९८५७०१२५५
० िामपिु न.पा. िोिगाि शािा 

२ पणुव बहादिु थापा   स.ई. पाचौँ किाि 
9848959202 िामपिु न.पा. िोिगाि शािा  

पश ुशािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ तलुसीिाम काफ्ले पश ुप्राक्रवनधक पाचौँ  स्थायी  
9846140430 िामपिु न.पा. पश ुशािा 

२ िाममाया फाल  ना.प.से.प्रा चौथो 
स्थायी  

९८४७३८९३९
१ िामपिु न.पा. पश ुशािा 

 मक्रहला बालबानलका शािाका कमवचािीहरुको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ नसिवना िेग्मी    स.म.क्रव.नन.  चौथो स्थायी  9867355602 िामपिु न.पा. 

२ पिुा परियाि  स.म.क्रव.नन चौथो स्थायी  9849914587 िामपिु न.पा. 

घटना दताव इकाइ 

ि.
स नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ 
सिेुश िाना  

एम.आई.एस 
अपिेटि  पाचौँ  

किाि 
9867260284 िामपिु न.पा. 

२ 
प्रनतमा जघनमिे  

एम.आई.एस 
अपिेटि  पाचौँ  

किाि 
9847260284 िामपिु न.पा. 

३ नसम्पल िाना  क्रफल्ड सहायक चौथो किाि 
9867550764 िामपिु न.पा. 

उद्यम क्रवकास शािा 
ि.
स. नाम पद  तह क्रकनसम फोन नं. कायावलय 

१ सोननका क्रव.क.  
उद्यम क्रवकास 
सहिकताव चौथो किाि 

९८६५४२९०१
१ िामपिु न.पा. 



२ 

रुप बहादिु 
नसंिापनत  

उद्यम क्रवकास 
सहिकताव चौथो किाि 

९८६६८९५८२
३ िामपिु न.पा. 

कायावलय सहयोगीको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ ईन्र बहादिु अयावल   

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८०७५२७५३४ िा.न.पा कायावलय 

२ चोलाकान्त भट्टिाई  

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६७१०२२१० िा.न.पा कायावलय 

३ लक्ष्मी पाण्डे  

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८४७५१५९८९ िा.न.पा कायावलय 

४ मैना क्रव.क.  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८१५४८३१९३ िा.न.पा कायावलय कृक्रष शािा 

५ सम्झना शे्रष्ठ  

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६९१४३१३६ िा.न.पा कायावलय 

६ जशवा देवी थापा 
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८२१४९०४०३ िा.न.पा कायावलय 

७ कोक्रपला क्रव.क.  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८१७४९६२३२ 

िा.न.पा कायावलय स्वास््य 
शािा 

८ कुजन्नमाया िाना   
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८४२८३६८२८ वडा नं १ कायावलय 

९ सम्झना िड्का  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६७३७७०८४ वडा नं २कायावलय 

१० अमतृा घती  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६७०९५७१८ वडा नं ३ कायावलय 

११ इिफाना िातङु्ग  

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८४२८५९१४७ वडा नं ४ कायावलय 

१२ ददवाकि नगरि   

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८०८८९११८९ वडा नं ५कायावलय 

१३ वनृ्दा िनाल   

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६७१७११५४ वडा नं ६कायावलय 

१४ अननता नसंिाली  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८४७४०६७०८ वडा नं ७ कायावलय 

१५ सनुनता शे्रष्ठ 

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८०४१९७०८५ वडा नं ८कायावलय 

१६ 

लेि बहादिु 
सादठघिे   

कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८६७८५८६१८ वडा नं ९ कायावलय 

१७ हरिदेवी िाम्चा  
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९८४९०२२३३२ वडा नं १० कायावलय 

१८ शािदा आचायव 
कायावलय 
सहयोगी शे्रणी क्रवक्रहन 

किाि 
९७४२३६७२६० िा.न.पा. कृक्रष शािा 



नगि प्रहिीको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ तािा बहादिु सेन  नगि प्रहिी शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८२७१९७२३५ िा.न.पा कायावलय 

सवािी चालकको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ दान बहादिु िाना  सवािी चालक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८४७३४८५६१ िा.न.पा कायावलय 

२ सीतािाम आचायव  सवािी चालक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८४६०५३५३१ िा.न.पा कायावलय 

३ टेक बहादिु मल्ल  सवािी चालक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८६७८५२४५० िा.न.पा कायावलय 

४ केशविाि िेग्मी सवािी चालक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८४७२१८००० िा.न.पा कायावलय 

फोहि संकलकको क्रवविण 

ि.
स. नाम पद  तह 

क्रकनसम 
फोन नं. कायावलय 

१ धन बहादिु नेपाली  फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८४३१९०७१८ िा.न.पा कायावलय 

२ जशव प्रसाद शे्रष्ठ फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८२७४५११८३ िा.न.पा कायावलय 

३ तलुसी ढेंगा मगि फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८२१९७५३७४ िा.न.पा कायावलय 

४ जिम कुमािी सनुाि फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८२१४८३४०२ िा.न.पा कायावलय 

५ मन माया ित्री फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि ९८०४१९०२६० िा.न.पा कायावलय 

६ क्रहिा कुमिी कुुँ वि फोहि संकलक शे्रणी क्रवक्रहन किाि 9819456652 िा.न.पा कायावलय 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

नागरिक वडा पत्र 
नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

क) मक्रहला, बालबानलका, अपागंता तथा िेष्ठ नागरिक सम्बन्धी 

१ 
िेष्ठ नागरिक 

परिचयपत्र 
प्रदान 

मक्रहला तथा 
बालबानल
का शािा 
प्रमिु 

मक्रहला 
तथा 
बालबानल
का शािा 

1. ननवेदन पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

2. पासपोटव साइिको २प्रनत फोटो 
3. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस ि स्थायी बसोबास िलेुको प्रमाण 

4. अन्य आवश्यक कागि प्रमाणहरु  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए सो को 
भोनलपल्ट 

ननिःशलु्क 

२ 

 

अपाङ्गता 
परिचयपत्र 
प्रदान 

 
 

 

मक्रहला तथा 
बालबानल
काशािा 
प्रमिु 

मक्रहला 
तथा 
बालबानल
का शािा 

1. ननवेदन पत्र ि स्थायी बसोबास िलेुको प्रमाण 

2. नागरिकता प्रमाणपत्र वा िन्म दतावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस,सम्बजन्धत जचक्रकत्सकको नसफारिस 

4. बालबानलकाको िन्म दताव तथा अनभभावक वा संिक्षकको 
नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

5. पासपोटव साइिको फोटो–२प्रनत ि अपाङ्गता देजिने फोटो -१प्रनत 

6. नगि स्तिीय अपांगता समन्वय सनमनतको ननणवय 

 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

वडाबाट नसफारिस 
प्राप्त भई अपांगता 
सम्बन्धी स्थानीय 
समन्वय सनमनतबाट 
ननणवय भएको 
नमनतले ३ ददन नभत्र 

ननिःशलु्क 

 

ि) कृक्रष सेवा सम्बन्धी 

१ 

कृषक समूह 
दताव तथा 
नवीकिण 

कृक्रष शािा 
प्रमिु 

कृक्रष शािा 
 

 

1. सम्बजन्धत कृषक समूह/फमवको ननवेदन तथा क्रवधान 

2. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 

3. कायवसनमनतका सदस्यहरूको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

4. समूहको ननणवयको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

आनथवक 
ऐन/कायवक्रवनधमा 
व्यवस्था गिेको 
िािश्वका शलु्क 
अनसुाि 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

5. समूहको नवीकिणका लानग दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

२ 
मलिाद, 
नबिेता दताव 
तथा नवीकिण 

कृक्रष शािा 
प्रमिु 

कृक्रष शािा 
 

 

1. सम्बजन्धत संस्थाको ननवेदन ि ननणवयको प्रनतनलक्रप 

2. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 

3. संस्था/फमव दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

नगिपानलकाको 
आनथवक 
ऐन/कायवक्रवनध 
अनसुाि 

३ 
कृक्रष ऋण तथा 
अनदुान 
नसफारिस 

कृक्रष शािा 
प्रमिु 

कृक्रष शािा 
 

 

1. ननवेदन तथावडाको नसफारिस 

2. प्रस्ताक्रवत समूहको प्रस्तावना 
3. फमव सञ्चालकहरूको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

4. संस्था/फमव दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

नगिपानलकाको 
आनथवक 
ऐन/कायवक्रवनध 
अनसुाि 

५ 
कृक्रष सम्बन्धी 
प्राक्रवनधक सेवा 

कृक्रष शािा 
प्रमिु 

कृक्रष शािा 
 

 

1. सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन पत्र वा टेनलफोन वा 
मौजिक िानकािी 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

िानकािी प्राप्त 
भएपनछ तरुुन्तै 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

६ 
कृक्रष सेवा 
सम्बन्धी अन्य 
नसफारिस 

कृक्रष शािा 
प्रमिु 

कृक्रष शािा 
 

 

1. ननवेदन तथा वडाको नसफारिस 

2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. संस्था/फमव दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

ग) पश ुसेवा सम्बन्धी 

1 

पश ुपन्छी, 
माछापालन 

सम्बन्धी 
अनदुान 
नसफारिस 

पश ुसेवा 
शािा 
प्रमिु 

पश ुसेवा 
शािा 
 

 

1. ननवेदन तथा वडाको नसफारिस 

2. फमव सञ्चालकको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

3. संस्था/फमव दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

2 
कृक्रष तथा पश ु
पन्छी नबमा 
नसफारिस 

पशसेुवा/कृ
क्रष शािा 
प्रमिु 

पश ु
सेवा/कृक्रष 
शािा  

 

 

1. ननवेदन तथा वडाको नसफारिस 

2. फमव सञ्चालकको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

3. संस्था/फमव दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. क्षनत भएको क्रवविण देजिने प्रमाण (मचुलु्का,फोटो)ि 
प्राक्रवनधकको ननिीक्षण प्रनतवेदन  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

3 
पश ुपन्छी 
सम्बन्धी 
प्राक्रवनधक सेवा 

पश ुसेवा 
शािा प्रमिु 

पशसेुवा 
शािा 
 

 

1. सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन पत्र वा टेनलफोन वा 
मौजिक िानकािी 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

िानकािी प्राप्त 
भएपनछ तरुुन्तै 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

4 
पश ुपन्छी 
उपचाि सेवा 

पश ुसेवा 
शािा प्रमिु 

पश ुसेवा 
शािा 

1. नबिामी पश ुपन्छीलाई पश ुसेवा केन्रमा ल्याउन ुपने वा 
केन्रमा ल्याउन सम्भव नभएमा उपचािका लानग शािामा 
अनिुोध गनुवपने  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

िानकािी प्राप्त 
भएपनछ तरुुन्तै 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

5 गोबि पिीक्षण 
पश ुसेवा 
शािा प्रमिु 

पश ुसेवा 
शािा 

1. प्राक्रवनधक क्रहसाबले उपयिु हनुे गिी पिीक्षण गरिने गोबि 
संकलन गिी शािामा ल्याउनपुने । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गोबिको नमनुा प्राप्त 
भएपनछ तरुुन्तै 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

6 माईनि सिविी 
पश ुसेवा 
शािाप्रमिु 

पश ुसेवा 
शािा 

1. सानानतना घाउ िक्रटिाको माईनि सिविी शािाबाट उपलब्ध 
हनु सक्ने  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

िानकािी प्राप्त 
भएपनछ तरुुन्तै 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

घ) घि नक्सा सम्बन्धी 
१ 

 

 

 

 

नयाुँ घि नक्सा 
दताव ि नक्सा 
पास (ज्लन्थ 
लेभल सम्मको 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. नक्सा पास दििास्त फािाम 

2. नक्सा पास दििास्त फािाम िरिद दस्तिु बझुाएको िनसद 

3. नागरिकता तथा िग्गाधनी पिुावको सिल ि  प्रनतनलक्रप 

4. चालू आ.व.को सम्पजत्त कि/ मालपोत नतिेको िनसद 

 
 
 

 

४5ददन नभत्र 

आनथवक ऐन 
अनसुाि  

नोटिः- 
भकूम्पपीनडतका 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

 अस्थायी 
इिाित) 
 

5. क्रकत्ता नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्ल ुक्रप्रन्ट) को सिल 
प्रनत 

6. नलजित िजिस्रेसन पासको प्रनतनलक्रप 

7. िग्गा नधतोको रूपमा िािेको भए सो ननकायको स्वीकृनत पत्र 

8. नक्सा वाला मोही भएमा िग्गा धनी वा गठुीको स्वीकृनत पत्र 

9. बाटो स्पष्ट नभएमा ्लट िजिस्टि उताि 

10. वािेस िािी नक्सा पास गनुवपने भएमा वािेसनामा ि वािेसको 
नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

11. न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनिद्वािा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयरिङ 
काउजन्सल (NEC सक्रटवक्रफकेट) सक्रहत नगिपानलकाबाट ननधावरित 

मापदण्ड अनसुाि नक्सा तयाि गिी सो को सिल प्रनत। 

12. घि ननमावणका लानग नक्सामा बाटो स्पष्ट नभएमा सम्बजन्धत 
वडाबाट चलनचल्तीको बाटोको नसफारिस पत्र । 

13. सूचनाको म्यादनभत्र दावी क्रविोध नआएमा, तोक्रकएको म्याद पिुा 
भएपनछ सम्बजन्धत िग्गामा सम्बजन्धत वडासजचव वा ननिले 

तोकेको प्रनतनननधले सम्बजन्धत िग्गाधनी ि वडा प्रनतनननधको 
िोहबिमा साध सनधयािको िोहबिमा सिवनमन मचुलु्का गिाई 

सम्बजन्धत शािामा पेश गने । 

14. स्थलगत प्राक्रवधक प्रनतवेदन ि सो पिात वडा कायावलयको 
नक्सा पास गने नसफारिस 

15. भकूम्प पीनडतको हकमा परिचय पत्र, सम्झौता, ननस्सा ि क्षनत 
भई घि पाताल भएको भन्ने सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 
 
 
 
 

 

लानग ९०% छुट 
हनुेछ । 

ननमावण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र दस्तिु  

 व्यजिगत रु. 
१,०००।- 

 संस्थागत रु. 
२,०००।– 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

२ 

ज्लन्थ लेभल 
भन्दा मानथको 
घि ननमावणको 
स्थायी इिाित 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन 

2. ज्लन्थ लेभलसम्मको इिाितको प्रनतनलक्रप 

3. सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनव तोक्रकएको प्राक्रवनधक कमवचािी 
अनमुनत नलए अनसुािको घि ननमावण भएको स्थायी अनमुनत ददन े

नसफारिस गिेको स्थलगत प्रनतवेदन 

4. ज्लन्थ लेभलसम्म भएको कामको प्रगनत देजिने कजम्तमा २/३ 

तफव को िंगीन फोटो 
5. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको सिल ि प्रनतनलक्रप 

6. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

7. चालू आ.व. सम्मको सम्पजत्त कि चिुा प्रमाणपत्र ि िनसदको 
प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

१५ ददन नभत्र 
नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

३ तल्ला थप  
भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन 

2. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस  

3. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको सिल ि प्रनतनलक्रप 

5. चालू आ.व. सम्मको सम्पजत्त कि चिुा प्रमाणपत्र ि िनसदको 
प्रनतनलक्रप 

6. स्वीकृत घि नक्साको सिल  

7. स्थायी इिाित प्रमाणपत्रको सिल ि प्रनतनलक्रप 

8. न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनिद्वािा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयरिङ 
काउजन्सल (NEC सक्रटवक्रफकेट) सक्रहत नगिपानलकाबाट 
ननधावरित मापदण्ड अनसुाि तल्ला थपको नक्सा तयाि गिी सो 
को सिल प्रनत । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

४५ ददन नभत्र 
नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

9. क्रकत्ता नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्ल ुक्रप्रन्ट) को सिल 
प्रनत 

10. तल्ला थप गनव सक्रकने प्राक्रवनधक प्रनतवेदन । 

४ 

घि ननमावण 

सम्पन्न  

प्रनतवेदन 

 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन 

2. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको प्रनतनलक्रप 

3. भवन ननमावण स्थायी इिाितपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. स्वीकृत नक्साको प्रनतनलक्रप 

5. सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनव तोक्रकएको प्राक्रवनधक कमवचािीको 
अनमुनत नलए अनसुािको घि ननमावण भएकोले स्थायी अनमुनत ददन 

नसफारिस गिेको स्थलगत प्रनतवेदन 

6. त्यस्तो प्रनतवेदनको आधािमा सम्बजन्धत ईजन्िननयिले समेत गिेको 
नसफारिस 

7. घि सम्पन्न भएको देजिने कजम्तमा ४ तफव बाट जिजचएका िंगीन 

फोटोहरू 

8. भवन मापदण्ड बमोजिम ननमावण भएको प्राक्रवनधक प्रनतवेदन 

9. चालू आ.व. सम्मको सम्पजत्त कि चिुा िनसद प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

१५ ददन नभत्र 
नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

५ 

घि नक्सा 
नामसािी 
 
 
 

 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन ि वडाको नसफारिस  

2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको सिल ि  प्रनतनलक्रप 

4. चालू आ.व. सम्मको सम्पजत्त कि चिुा प्रमाणपत्र ि िनसदको 
प्रनतनलक्रप 

5. स्वीकृत घि नक्साको सिल  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ३ ददन 
नभत्र 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत आनथवक 
ऐन अनसुाि 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

6. स्थायी इिाित प्रमाणपत्रको सिल ि प्रनतनलक्रप 

7. िािीनामाको सिल ि प्रनतनलक्रप 

8. अंशबण्डा भएको भए अंशबंडाको सिल ि प्रनतनलक्रप 

9. मालपोत कायावलयमा गरिएको िग्गा िजिषे्ट्रसनको प्रनतनलक्रप 
(िािीनामा नलित) 

10. क्रकत्ता नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्ल ुक्रप्रन्ट) को सिल 
प्रनत 

11. घिधनीको २ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो 

६ 
नक्सा संशोधन 

 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन 

2. संशोधन गनुवपने नक्साको सिल प्रनत 

3. पास भएको पिुानो नक्साको प्रनत 

4. ननमावण इिाित पत्रको प्रनतनलक्रप 

5. चालू आ.व. सम्म सम्पत्ती कि बझुाएको िनसदको प्रनतनलक्रप 

6. न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनिद्वािा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयरिङ 
काउजन्सल (NEC सक्रटवक्रफकेट) सक्रहत नगिपानलकाबाट 
ननधावरित मापदण्ड अनसुाि संशोनधत नक्साको नडिाइन तयाि 
गिी सो को सिल प्रनत । 

7. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

8. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको सिल ि प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ७ ददन 
नभत्र 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत आनथवक 
ऐन अनसुाि 

७ 
घि नक्सा 
प्रनतनलक्रप 
प्रमाजणत 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 
प्रमिु 

भवन तथा 
नक्सा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन  

2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. िग्गाधनी प्रमाण पिुावको प्रनतनलक्रप 

4. नक्सापास प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

5. चालू आ.व. सम्म सम्पजत्त कि बझुाएको िनसदको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ३ ददन 
नभत्र 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत आनथवक 
ऐन अनसुाि 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

6. अन्य आबश्यक कागिातहरु 
ङ) योिना सम्बन्धी 

१ 

उपभोिा 
सनमनतसुँग 
योिना 
सम्झौता  

 
 
 
 
 
 

 

योिना तथा 
प्राक्रवनधक 
शािा 
प्रमिु 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

योिना तथा 
प्राक्रवनधक 
शािा 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. सम्झौताको लानग ननवेदन ि वडा नसफारिस  

2. योिनाको प्राक्रवनधक लागत ईजस्टमेट 

3. वडा िनप्रनतनननधको िोहबिमा सिोकािवाला पक्षहरू सक्रहतको 
भेलाबाट उपभोिा सनमनत तथा अनगुमन सनमनत गठन गिेको 
ननणवयको प्रनतनलक्रप  

4. संगदठत संघसस्था, समूह, क्लब सनमनत आदद िस्ता 
आनधकारिक संस्थाद्वािा कायावन्वयन गरिने योिना भएमा 
सनमनतको बैठकको ननणवय प्रनतनलक्रप 

5. 33 % मक्रहला सहभानगता 
6. अध्यक्ष, सजचव ि कोषाध्यक्ष पदमध्ये१पदमक्रहलाहनुपुने  

7. उपभोिा सनमनतका पदानधकािीहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलक्रप 

8. ननमावणको क्रवविण ि लागत सहभानगता सम्बन्धी ननणवय 
प्रनतनलक्रप 

9. ठेिाबाट हनुे कामको हकमा बोलपत्र सनमनतको ननणवय, 
ननमावण व्यवसायीको ननवेदन ि तोक्रकए बमोजिमको 
कायवसम्पादन िमानत  

10. मोनबलाईिेसन पेश्कीको हकमा पेश्की िकम बिाबिको बैक 
िमानत 

11. ठेिा सम्बन्धी अन्य कुिाहरूको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिात ि सम्झौता बमोजिम हनुे । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ३ ददन 
नभत्र  

 
 
 
 
 

ननिःशलु्क 

 
 
 
 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

३ धिौटी क्रफताव 

योिना/प्रा
क्रवनधक/ 

आनथवक 
प्रशासन 
शािा 
प्रमिु 

 

 

 
 

योिना/प्रा
क्रवनधक/आ

नथवक 
प्रशासन 
शािा 

 

 

1. धिौटी क्रफताव सम्बन्धी ननवेदन पत्र 

2. उपभोिा सनमनतको हकमा सम्बजन्धत वडाको काम सम्पन्न 
भएको नसफारिस 

3. ठेिाबाट ननमावण कायव भएको भए सम्झौतामा उल्लेि भए 
सोही बमोजिम ि नभएको हकमा सावविननक िरिद 
ऐन/ननयमानसुाि  

4. सम्पन्न भएको काम ममवत सम्भाि अवनधसम्म दरुुस्त भएको 
प्रानबनधक प्रनतबेदन 

5. भिुानी आ.व.को आन्तरिक िािस्व कायावलयवाट िािी भएको 
कि चिुा प्रमाणपत्र ि म.ुअ.क. समायोिन पत्रका प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट 

ननिःशलु्क 

च) प्रशासन शािा सम्बन्धी 

१ 
क्रवनभन्न 
नसफारिसहरु 

प्रशासन 
शािा 
प्रमिु/सम्ब
जन्धत शािा 
प्रमिु 

प्रशासन 
शािा 
प्रमिु/सम्ब
जन्धत 
शािा 
प्रमिु 

1. कुन प्रकािको नसफारिस आवश्यक पने हो, सो व्यहोिा 
िलेुको ननबेदन 

2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. वडाको नसफारिस तथा सिवनमन मचुलु्का आवश्यक पने भएमा 
सम्बजन्धत वडाबाट सिवनमन मचुलु्का सक्रहतको नसफारिस पत्र  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए ५ 
ददननभत्र 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 

२ 
कन्सलुि 
प्रमाजणत 

प्रशासन 
शािा 
प्रमिु 

प्रशासन 
शािा  

१. वडा कायावलयले प्रमाजणत गिेको नसफारिस 

२. नागरिकताको सिल प्रनत 

३. िन्मदताव/क्रववाह दतावको सिल प्रनतनलक्रप 

४. सम्बजन्धत नसफारिसको लानग आबश्यक अन्य 
कागिातहरु 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए ३ 
ददननभत्र 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

३ 
व्यवसाय दताव 
सम्बन्धमा  

प्रशासन 
शािा 
प्रमिु 

प्रशासन 
शािा  

१. वडा कायावलयको नसफारिस ि वडाको सिवनमन मचुलु्का 
२. नागरिकताको प्रनतनलक्रप ि लालपिुावको प्रनतनलक्रप 

३. अरुको नामको लालपिुाव भए मन्ििुीनामा सनधयाि ि 
अन्य साक्षीको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए ३ 
ददननभत्र 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 

छ) जशक्षा सम्बन्धी 

१ 

नयाुँ 
सामदुाक्रयक/ 
संस्थागत 
क्रवद्यालय िोल्न े
अनमुनत 

 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. शैजक्षक सत्र शरुु हनुभुन्दा कजम्तमा तीन मक्रहना पक्रहला 
क्रवद्यालय सेवा क्षेत्रको भेलाले गिेको प्रनतबद्धता सक्रहतको 
तोक्रकएको ढाुँचामा ननवेदन तथा वडा नसफारिस  

2. क्रवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप तथा 
सनमनतका सदस्यहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. नजिकका कजम्तमा तीन क्रवद्यालयको सहमनत पत्र 

4. िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप वा अन्य आवश्यक 
कागिात 

5. क्रवद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक िनशजि तथा भौनतक पूवावधाि 
पिुा गिेको जशक्षा ननयमावली २०७४ को अनसूुची–३ 
बमोजिमको पिुा गिेको हनु ुपने । 

6. स्थलगत ननिीक्षण प्रनतवेदन 

7. अन्य आवश्यक कागिात 

पनुििः- नगिपानलकाबाट हाललाई नयाुँ सामदुाक्रयक क्रवद्यालय िोल्ने 
नीनत निहेको । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

बढीमा ३ मक्रहना   

धिौटी बापत रु. 
२५,००0, 
अनमुनत दस्तिु रु. 
५,००0, 
आधािभतू तह 
वाक्रषवक दस्तिु रु. 
१,०००, 
माध्यानमक तह 
वाक्रषवक दस्तिु रु. 
२,००0,गठुीद्वािा 
सञ्चानलत 
क्रवद्यालयहरूलाई 
धिौटी िकम 
नलाग्ने 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

2 कक्षा थप 
जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. क्रवद्यालय व्यवस्थापन/ संचालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप 
सक्रहत शैजक्षक सत्र शूि हनुभुन्दा कजम्तमा तीन मक्रहना अगावै 
तोक्रकएको ढाुँचामा ननवेदन 

2. क्रवद्यालय स्थापनाको अनमुनतपत्र तथा सञ्चालन भइिहेको 
कक्षासम्मको अनमुनतपत्रको प्रनतनलक्रप  

3. सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफारिस पत्र 

4. स्थलगत अवलोकन ननिीक्षण प्रनतवेदन 

5. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

बढीमा दईु मक्रहना 
नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

3 नबषय थप 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. क्रवद्यालय व्यवस्थापन/ संचालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप 
सक्रहत शैजक्षक सत्र शरुु हनुभुन्दा कजम्तमा तीन मक्रहना अगावै 
तोक्रकएको ढाुँचामा ननवेदन 

2. क्रवषय थप गनुव पनावको कािण प्रष्ट भएको प्रस्तावना पत्र 

3. स्थलगत अवलोकन ननिीक्षण प्रनतवेदन 

4. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

बढीमा दईु मक्रहना 
नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

4 
क्रवद्यालयको 
स्थान परिवतवन 
अनमुनत 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. क्रवद्यालय व्यवस्थापन/ संचालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप 
सक्रहत तोक्रकएको ढाुँचामा ननवेदन पत्र 

2. सम्बजन्धत स्थानीय तहहरू वा वडाहरूको नसफारिस पत्र 
(स्थान परिवतवन भई िाने ि आउने स्थानको) 

3. क्रवद्यालय स्थापनाको अनमुनतपत्र प्रनतनलक्रप  

4. स्थलगत अवलोकन ननिीक्षण प्रनतवेदन 

5. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

बढीमा ३ मक्रहना 

 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 
 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

5 

क्रवद्यालयको 
नाम तथा 
स्वानमत्व 
परिवतवन 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. क्रवद्यालय व्यवस्थापन/ संचालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप 
सक्रहत तोक्रकएको ढाुँचामा ननवेदन पत्र 

2. कम्पनी िजिस्टािको कायावलयबाट नाम परिवतवन वा स्वानमत्व 
परिवतवन गरिएको प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप   

3. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस पत्र  

4. क्रवद्यालय स्थापनाको अनमुनतपत्र प्रनतनलक्रप  

5. शैजक्षक गठुीको क्रवधान वा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमावलीको प्रनतनलक्रप  

6. स्थलगत अवलोकन ननिीक्षण प्रनतवेदन 

7. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

बढीमा १ मक्रहना 

 

नगिपानलकाको 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 
 

 

6 

कक्षा आठको 
क्रवद्याथीको नाम 
थि तथा िन्म 
नमनत संशोधन 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन पत्र 

2. िन्म दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलक्रप 

3. क्रवद्यालयको नसफारिस पत्र 

4. सम्बजन्धत क्रवद्याथीको शैजक्षक प्रमाणपत्र/ सिल ग्रडे नसट 

5. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए सो को 
भोनलपल्ट 

रु. २००।– 

7 
जशक्षक सरुवा 
नसफारिस 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा  

1. जशक्षा ननयमावली अनसुाि तोक्रकएको ढाुँचामा आवेदन 

2. क्रवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननणवयको प्रनतनलक्रप 

3. क्रवद्यालयको नसफारिस पत्र 

4. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ३ ददन 
नभत्र 

ननिःशलु्क 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

8 

कक्षा आठको 
ग्रडे नसट/ 
प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलक्रप 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा  

1. प्रनतनलक्रप आवश्यक पनावको कािण िलेुको ननवेदन 

2. सिल प्रमाण पत्रको प्रनतनलक्रप वा िािी गने संस्थाको 
नसफारिस  

3. प्रनतनलक्रप दस्तिु नतिेको िनसद 

4. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए सो को 
भोनलपल्ट 

रु. २००।– 

9 
क्रवनभत्र 
नसफारिस 

जशक्षा 
शािा 
प्रमिु 

जशक्षा 
शािा  

1. ननवेदन पत्र/क्रवद्यालयको पत्र 

2. ननवेदन दस्तिु नतिेको िनसद 

3. तोक्रकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए सो को 
भोनलपल्ट 

रु. २००।– 

ि) स्वास््य सम्बन्धी 
 

१ 

क) क्रवपन्न 
नागरिक 
स्वास््य 
उपचाि 
नसफारिस 

ि)  

स्वास््य 
शािा 
प्रमिु 

स्वास््य 
शािा 

1. ननवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

2. नबपन्न नागरिक स्वास््य उपचािका लानग उपचाित 
अस्पतालको नसफारिस 

3. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस ि अन्य आवश्यक कागिातहरू 

(कृगौला प्रत्यािोपण गिेका, डाइलाइनसस गिेका, क्यानसि 
उपचाित, मेरुदण्ड पक्षघातको औषनध उपचाि िचवलाई समेत 

मानथ उल्लेजित कागिातहरु पेश गनुवपने।) 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए सो को 
भोनलपल्ट 

ननिःशलु्क 

२ 
स्वास््य 
सम्बन्धी अन्य 
सेवाहरू 

स्वास््य 
शािा 
प्रमिु 

सम्बजन्धत 
स्वास््य 
संस्थाका 

दैननक नबिामी िाुँच तथा उपचाि एवं पिामशव, ५ वषवमनुनका बच्चा 
ि गभववती मक्रहलाका लानग िोप सेवा ि पोषण सेवा, परिवाि ननयोिन 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सावविननक क्रवदाका 
ददन बाहेक 

ननिःशलु्क 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

स्वास््य 
कमीहरू 

सेवा १५—४९ वषवका मक्रहला एवं दम्पजत्तहरूका लानग, क्षय तथा 
कुष्टिोगी एवं सववसाधािणका लानग क्षय कुष्ट सेवा, 
िन—साधािण, क्रवद्यालय तथा लजक्षत समूहका लानग स्वास््य सचेतना 
सेवा,झाडा पिाला ि स्वास प्रश्वास िोग ननयन्त्रण कायविम,औलो 
कालािाि िोग ननयन्त्रण कायविम,महामािी ननयन्त्रण 
कायविम,गाुँउघि जक्लननकसिुजक्षत माततृ्व,एच.आई.नभ/एड्स 
एस.क्रट.आइ, प्रयोगशाला सम्बन्धीसेवाहरू  

कायावलय समयमा 
ननिन्ति 

झ) आनथवक प्रशासन / लेिा सम्बन्धी 

१ 

योिनाहरूको 
पेश्की, िननङ 
नबल, तथा 
अजन्तम 
भिुानीका 
लानग 

 

आ.प्र.शािा 
प्रमिु 

आ.प्र. 
शािा 

1. उपभोिा सनमनतको तफव बाट ननवेदन 

2. योिनाकोप्राक्रवनधकलागतईजस्टमेट 

3. नगिपानलका वा वडाबाट भएको योिना सम्झौताको प्रनतनलक्रप 

4. उपभोिासनमनतकापदानधकािीहरूकोनागरिकता 
प्रमाणपत्रकोप्रनतनलक्रप 

5. सम्बजन्धत वडाकायावलयको नसफारिस 

6. ननमावणकोक्रवविणिलागतसहभानगता सम्बन्धी ननणवयप्रनतनलक्रप 

7. ठेिाबाट हनुे कामको हकमा बोलपत्र सनमनतको ननणवय, 
ननमावण व्यवसायीको ननवेदन, ननमावण व्यवसायीसुँग भएको 
सम्झौताको प्रनत ि तोक्रकए बमोजिमको कायवसम्पादन िमानत  

8. मोनबलाईिेसन पेश्कीको हकमा पेश्की िकम बिाबिको बैक 
िमानत 

9. ठेिा सम्बन्धी अन्य कुिाहरूको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी 
कागिात ि सम्झौता बमोजिम हनुे । 

10. योिनाको िननङ नबल भिुानी वा अजन्तम भिुानीका लानग 
उपभोिा सनमनतको तफव बाट सनमनतको ननणवयसक्रहत ननवेदन 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ७ ददन 
नभत्र 

ननिःशलु्क 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

11. सम्बजन्धत योिना हेने प्रानबनधकबाट कायव सम्पन्न प्रनतवेदन  

12. भिुानीका लानग सम्बजन्धत वडाकायावलयकोनसफारिस 

13. िचवका प्रमाजणत नबल भपावईहरू 

14. योिनाको सावविननक पिीक्षण प्रनतवेदन  

15. उपभोिा सनमनत ि अनगुमन सनमनतको बैठकबाट ननमावण 
कायव सम्पन्न भएको भन्ने व्यहोिाको ननणवय प्रनतनलक्रप 

16. आयोिना सूचना पाटी (होनडङ बोडव) को फोटो 
17. काम सरुु हनु ुपूववको, काम हुुँदै गिेको ि काम सक्रकए 

पनछको झलक देजिने फोटोहरू 

18. िचवको क्रवल (रु. 20000/- भन्दा तला पान क्रवल ि सो वा 
सो भन्दा मानथ भ्याट क्रवल पेश गनुवपने। 

19. कामदािको ज्यालाको लानग डोि हाजिि फािम (प्रमाजणत)।  

20. सामान ढुवानी गिेको गाडीको क्रवल बकु ि चालक अनमुनत 
पत्र, ननमावण व्यवसायी, फमव, संस्था ि कम्पनीको हकमा रु 
२००००। बीस हिाि भन्दा मानथको िकमको हकमा कि 
क्रविक भ्याट नबल नै पेश गनुवपनेछ।  

21. ठेकाबाट हनुे कामको हकमा िननङ नबल, प्राक्रवनधक प्रनतवेदन, 
कायव सम्पन्न प्रनतवेदन ि नगिस्तरिय अनगुमन सनमनतको 
नसफारिस बमोजिम हनुे । 

22. योिनाको म्याद थप गनुवपने भएमा म्याद सक्रकन ुभन्दा ७ ददन 
अगावै कािण सक्रहतको ननवेदन तथा उपभोिा सनमनतको 
हकमा सनमनतको ननणवय तथा वडा कायावलयको नसफारिस  



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

२ 

पूवावधाि 
बाहेकका 
प्रवधवनात्मक 
योिना तथा 
कायविमहरूको
पेश्की तथा 
अजन्तम भिुानी 

आ.प्र.शािा 
प्रमिु 

आ.प्र. 
शािा 

1. कायविम सम्झौताका लानग सम्बजन्धत संस्थाको सञ्चालक 
सनमनतको ननणवय सक्रहतको ननवेदन 

2. कायविम स्वीकृत भएको भन्ने व्यहोिाको आनधकारिक ननणवय 
प्रनत 

3. नगिपानलकाको स्वीकृत नम्सव बमोजिमको कायविमको प्रस्ताव  

4. दताव भएको संस्थाको हकमा संस्थाको क्रवधान ि पनछल्लो 
आ.व.को अजन्तम लेिा पिीक्षण प्रनतवेदन  

5. कायविम सञ्चालनका लानग गरिने लागतसहभानगता सम्बन्धी 
क्रवविण 

6. पेश्की नलनपुने भएमा पेश्की पाऊुँ  भन्ने व्यहोिाको ननवेदन 

7. कायविम सम्पन्न भएपनछ अजन्तम भिुानी माग गदाव संस्थाको 
पत्र, कायविम सञ्चालन भएको ि सम्पन्न भएको झलक देजिने 
फोटाहरु,  

8. िचवको क्रवल (रु. 20000/- भन्दा तला पान क्रवल ि सो वा 
सो भन्दा मानथ भ्याट क्रवल पेश गनुवपने। 

9. कायविम सम्पन्न भएको प्रनतवेदन  

10. नगि स्तिीय अनगुमन सनमनतको नसफारिस  

11. िचवको तेरिि तथा प्रमाजणत नबल भपावईहरू 

12. सहभागीहरूको उपजस्थनत/ हाजििी  

13. सामानको हकमा क्रवतिण भएको भपावई वा दाजिला प्रनतवेदन  

14. भिुानीसम्बन्धी ननणवय वा आदेश 

15. कामको प्रकृनतअनसुाि तोक्रकए बमोजिमका अन्य कागिातहरू  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ७ ददन 
नभत्र 

ननिःशलु्क 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

३ अन्य भिुानी 
आ.प्र.शािा 
प्रमिु 

आ.प्र. 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजिको व्यहोिा िलेुको ननवेदन  

2. कायविम स्वीकृत भएको भन्ने व्यहोिाको आनधकारिक ननणवय 
प्रनत 

3. िचवको क्रवल (रु. 20000/- भन्दा तला पान क्रवल ि सो वा 
सो भन्दा मानथ भ्याट क्रवल पेश गनुवपने। 

4. सामानहरूको हकमा प्रचनलत िरिद क्रवनध अनसुाि िरिद भई 
दाजिला प्रनतवेदन   

5. िचवको तेरिि तथा प्रमाजणत नबल भपावईहरू 

6. सहभागीहरूको उपजस्थनत/ हाजििी  

7. भिुानीसम्बन्धी ननणवय वा आदेश 

8. कामको प्रकृनतअनसुाि तोक्रकए बमोजिमका अन्य कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ ७ ददन 
नभत्र 

ननिःशलु्क 

ञ) सहकािी संस्था सम्बन्धी  

१ 

सहकािी संस्था 
दताव गने 
  

  

  

सहकािी 
शािा 
प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

1. तदथव सनमनतको तफव बाट ननवेदन पत्र 

2. कजम्तमा ३० िना (बचत तथा ऋण सहकािीका हकमा 
१०० िना) नेपाली नागरिकहरुले पक्रहलो ि दोस्रोगिी दईु 
वटा प्रािजम्भक भेला गिी सोको उपजस्थनत सक्रहतको ननणवय 
प्रनतनलक्रप  

3. प्रस्ताक्रवत सहकािी संस्थाको सिल क्रवननयम, 

4. शेयि सदस्यको फोटो सक्रहतको क्रवविण, नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रनतनलक्रप, बसोबास तथा आबद्धता िलु्ने 
प्रमाजणत कागिातहरू, कायव योिना, पवुव सहकािी सम्बन्धी 
तानलम नलएको प्रमाणपत्र, संभाव्यता अध्ययन  

5. तोक्रकए बमोजिमको िकम नतिेको िनसद 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

शािाबाटै दताव 
हनुेमा सम्पूणव 
प्रक्रिया पूिा गिी 
आवेदन पेश गिेको 
१५ ददननभत्र ि 
प्र.प्र.अ. बाट 

पूवव स्वीकृनत 
नलनपुने भएमा सो 
को लानग लाग्ने 
समय अनसुाि 

कृक्रषका हकमा 
१,०००।– 
अन्यका हकमा 
३,०००।– 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

6. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

२ 

सहका 
संघ/संस्थाको
क्रवननयमसंशोधन
कोस्वीकृनत 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

1. संस्थाको तफव बाट व्यहोिा िलेुको ननवेदन पत्र 

2. पनछल्लोसाधािणसभामाकूलसदस्यसंख्याकोबहमुतलेसहकािीऐन, 

ननयम ि नसद्धान्त एवं मापदण्ड अनकूुल क्रवननयम संशोधनको 
ननणवय गिी ननणवय प्रनतनलक्रप ि तीन महले फािामको ढाुँचामा 
नेपाली कागिमा संशोनधत क्रवननयम २ प्रनत   

3. संस्थाको पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेिा पिीक्षण प्रनतवेदन 

4. अन्य आवश्यक कागिातहरू  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

शािाबाटै हनुेमा ७ 
ददन ि प्र.प्र.अ. बाट 
पूवव स्वीकृनत नलन ु
पनेभएमासोकोलानग
लाग्नेसमयानसुाि 

रु. ५००।– 

३ 

सहकािी 
संघ/संस्थाले 
ननयमानसुाि 
पाउनेछुट 
सकु्रवधाहरूको 
नसफारिसगने
  

 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

1. संस्थाको तफव बाट व्यहोिा िलेुको ननवेदन पत्र 

2. सम्बजन्धतसंघ/संस्थाको पत्र सक्रहत आवश्यकता अनसुाि 
साधािण सभा तथा सञ्चालक सनमनतको ननणवयको प्रमाजणत 
प्रनतनलक्रप ।  

3. संस्थाको पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेिा पिीक्षण प्रनतवेदन 

4. घि िग्गा िरिदमा िजिस्रेसन दस्तिु छुटको नसफारिस माग 
गदाव मापदण्ड अनसुाि ििीदका लानग लेिा पिीक्षकले 
प्रमाजणत गिेको आवश्यक स्रोतको क्रवश्लषेण गरिएको कागिात
  

5. अन्य आवश्यक कागिातहरू  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

शािावाटैहनुेमा३दद
नि प्र. प्र.अ. 
बाटपूवव स्वीकृती 
नलनपुनेभएमा सोको 
लानग लाग्ने समय 
अनसुाि 

५००।– 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

४ 

सहकािीसंस्था
बाट भएको 
सोधपछु तथा 
माग भए 
बमोजिमको 
िाय प्रदान  

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािीशा
िा 

1. संस्थाको तफव बाट व्यहोिा िलेुको ननवेदन पत्र 

2. संिचना गतवानीनतगतक्रवषयमासंघ/संस्थाका कुल सदस्य मध्ये 
कजम्तमा ५ प्रनतशत सदस्यको स्पष्ट कािण सक्रहतको ननवेदन 
ििासकाम, कावावही वा कािोबािका क्रवषयमा सम्बजन्धत संस्था, 
व्यजि वा ननिका अजख्तयाि प्राप्त व्यजिको ननवेदन, 

ननवेदकको व्यहोिा पकु्रष्ट गने प्रमाण, ि अन्य आवश्यक 
कागिातहरू  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

शािाबाटै हनुेमा 
१५ ददन ि प्र.प्र.अ. 
बाट पूवव स्वीकृनत 
नलन ु
पनेभएमासोकोलानग
लाग्नेसमयअनसुाि 

३००।– 

५ 
सहकािीसंघ/सं
स्थाकोदताविािे
िी 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािीशा
िा 

1. संघ/संस्थाको साधािण सभाको कुल सदस्य संख्याको दईु 
नतहाइ बहमुतले गिेको ननणवयको प्रनतनलक्रप समेतको पत्र 

2. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

अवस्था हेिी बढीमा 
३५ ददन 

५००।– 

६ 

सहकािीसंस्था 
एकीकिणि 
क्रवभािन 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािीशा
िा 

1. दईुवादईुभन्दाबढीसंस्थाहरूआपसमाएकीकिणगनववाएकसंस्थालाई
दईुवादईुभन्दाबढीसंस्थामाक्रवभािनगनवसाधािण 
सभाकोदईुनतहाईबहमुतबाटपारित भएको ननणवय सक्रहतको पत्र  

2. अन्य आवश्यक कागिातहरू, (ननयम ३९, ४० बमोजिम) 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

अवस्था हेिी बढीमा 
३५ ददन 

प्रनत संस्था 
१,०००।– 

७ 

सहकािी 
संघ/संस्थाहरू
सुँगसम्बजन्धत 
गनुासो/उििुी 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािीशा
िा 

1. सनुवुाइ एवं समस्या समाधान गनवआवश्यक प्रमाण सक्रहतको 
ननवेदन/उििुी   

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

अवस्था हेिी बढीमा 
३५ ददन 

५००।– 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

८ 

सहकािी 
संघ/संस्थाले 
लेिा 
पिीक्षकननयिु
गिेकोमासमथवन
गनेवा स्वीकृनत 
प्रदान  

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

1. सम्बजन्धतसंघ/संस्थाको पत्र 

2. लेिा पिीक्षणको इिाित ि सोको नवीकिण,  

3. ले.प.शलु्क तोक्रकएको ननणवय सक्रहत लेिा पिीक्षकननयजुि 
गिेको ननणवयको प्रमाजणत प्रनतनलक्रप,  

4. संस्था तथा लेिा पिीक्षकको कि चिुाको प्रमाण पत्र, ननिको 
कायव क्षेत्र गत शित,् लेिा पिीक्षक ननयिु हनु अयोग्य 
निहेको स्वघोषणा, 

5. क्रवगत तीन वषवमा ननयिु लेिा पिीक्षकहरूको नाम ि ठेगाना  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सामान्यअवस्थामाका
गिातपेशभएकै ददन, 
कायावलयबाटननिीक्ष
णगनुवपनेभएमाबढीमा
७ददन 

आजश्वन मसान्त 
नभत्र ननिःशलु्क ि 
सोभन्दा पनछ 
कायावलयले तोके 
बमोजिम  

९ 

तानलमिगोष्ठीि
अन्तिक्रियाका
यविमसंचालन 

सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

१. सहभानगताकालानगसंघ/संस्थाको अनिुोध पत्र  

२. अन्य आवश्यक कागिातहरू 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

वाक्रषवक कायविम 
अनसुाि आवश्यकता 
िस्थानपक्रहचानगिीस
मय-
समयमासञ्चालनहनुे 

१००।– 

१० प्रनतवेदन पेश  सहकािीशा
िा प्रमिु 

सहकािी 
शािा 

१. संस्थाकोआनधकारिकपत्रसक्रहतकाप्रमाजणतक्रवविणहरू 

२. मानसक प्रगनत प्रनतवेदन, लेिापिीक्षण प्रनतवेदनसक्रहत 
साधािणसभाको ननणवय लगायतका वाक्रषवक क्रवविण प्राप्तगिी 
संघ/संस्थाको क्रवविण अद्यावनधक 

नोट: मक्रहना सक्रकएको ७ ददननभत्र ननिःशलु्क ि साधािण सभा 
भएको १५ ददननभत्र ननिःशलु्क । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

पेश गने समय 
तोक्रकए बमोजिम ि 
अद्यावनधक गने 
कायव ननिन्ति 

तोक्रकएको समय 
भन्दा पनछ पेश 
गिेमा रु 
३,०००। सम्म 
िरिवाना 

ट) अन्य सामाजिक संघ संस्था दताव तथा नवीकिण सम्बन्धी 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

१ 

नयाुँ संस्था 
दताव/ 
नक्रवकिण/ 
नसफारिस 

प्रशासन 
शािा 
प्रमिु 

 

प्रशासन 
शािा/सह
कािी शािा 

1. संस्थाको तदथव सनमनतको ननणवय प्रनतनलक्रप सक्रहतको ननवेदन 
पत्र 

2. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस तथा  संस्थाको क्रवधान 

3. सनमनतका सबै पदानधकािीहरूको नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

4. संस्थाको कायवलय बसेको घि भाडामा भए उि घिधनी 
सुँगको सम्झौतापत्र ि बहालकि नतिेको भए िनसद 

5. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

आवश्यक 
कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए ३ ददन नभत्र  

िामपिु 
नगिपानलका 
आनथवक ऐन 
अनसुाि 

ठ) सूचना माग सम्बन्धी 

१ सूचना माग सूचना 
अनधकािी  

- 
1. सूचना मागको ढाुँचामा सूचनाको प्रयोिन िलेुको ननवेदन पत्र 

2. नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सूचनाको प्रकृनत 
हेिी १५ ददनसम्म  

सूचनाको हक 
सम्बन्धी कानूना 
बमोजिम  

ड) पिीकिण सम्बन्धी 

१ 

पजिकिण 
(िन्म, मतृ्य,ु 
क्रववाह, बसाई 
सिाई, ि 
सम्बन्धक्रवच्छेद
) सम्बन्धी 
प्रनतनलक्रप प्रदान 

पजिकिण 
शािा 
प्रमिु 

पजिकिण 
शािा 

1. क्रवविण िलेुको सम्बजन्धत व्यजि वा वािेसमाफव त ननवेदन  

2. उपलब्ध भएसम्म पक्रहला िािी भएको प्रमाणपत्रको सक्ल प्रनत 
वा फोटोकपी वा दताव भएको नमनत तथा दताव नम्बि 

3. सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 

4. सम्बजन्धत व्यजि वा आमा बाब ुवा संिक्षकको नागरिकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

5. एकाघिका परिवािका सदस्यको ननवेदन  

6. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

आवश्यक 
कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए ३ ददन नभत्र 

 

ननिःशलु्क/३५ ददन 
पनछ सशलु्क रु. 
5००/- 

 
 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

3 

पजिकिण 
(िन्म, मतृ्य,ु 
क्रववाह, बसाई 
सिाई, ि 
सम्बन्धक्रवच्छेद
) सम्बन्धी 
संशोधन गिी 
प्रमाण पत्र  

पजिकिण 
शािा 
प्रमिु 

पजिकिण 
शािा 

1. सम्बजन्धत व्यजि वा वािेसमाफव त ननवेदन ि वडाको नसफारिस 

2. उपलब्ध भएसम्म पक्रहला िािी भएको प्रमाणपत्रको सक्ल प्रनत 
फोटोकपी वा दताव भएको नमनत तथा दताव नम्बि 

3. सम्बजन्धत व्यजि वा आमा बाब ुवा संिक्षकको नागरिकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. सच्याउनपुने कािण पसु्याई गने आधाि (िन्म दतावको हकमा 
क्रवद्यालयको शैजक्षक प्रमाण पत्र तथा अन्यको हकमा 
आवश्यकता अनसुाि सम्बजन्धत वडाको सिवनमन मचुलु्का) 

5. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

(घटना दताव भएको १ वषव नभत्र मात्र संशोधन गनव सक्रकने) 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

आवश्यक 
कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए ३ ददन नभत्र 

प्रचनलत ऐन कानून 
अनसुाि 

 
 

ढ) "घ" वगवको ननमावण व्यवसायी इिाित पत्र सम्बन्धी 

१ 

इिाित पत्र 
दताव ि ईिाित 
पत्र प्रदान 

िािस्व 
शािा 
प्रमिु 

िािस्व 
शािा 

1. स्वीकृत कायवक्रवनध बमोजिमको ढाुँचाको ननवेदन । 

2. स्थायी लेिा नं (मूल्य अनभवकृ्रद्ध कि समेतमा) दताव 
भएकोप्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

3. नगिपानलकामा िािस्व बझुाएको िनसद 

4. फमवको प्रोप्राइटिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

5. सबै कागिपत्रहरु नोटिी पजब्लक बाट प्रमाजणत हनुपुनेछ । 

6. “घ”वगवकोननमावणव्यवसायीइिाितपत्रसम्बन्धीकायवक्रवनध, २०७५ 
ले तोकेका योग्यता ि प्रकृया पिुा गिेको हनु ुपने । 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

कागिपत्र पिुा भई 
नगि 
कायवपानलकाको 
ननणवय भएको ७ 
ददन नभत्र  

 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत कायवक्रवनध 
ि आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 
 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

२ 
इिाित पत्रको 
प्रनतनलक्रप  

िािस्व 
शािा 
प्रमिु 

िािस्व 
शािा 

1. इिाित पत्र हिाए वा नानसएकोमा प्रनतनलक्रप पाउन ननवेदन 

2. तोक्रकए बमोजिमको शलु्क नतिेको िनसद  

3. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए ३ ददन नभत्र  

 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत कायवक्रवनध 
ि आनथवक ऐन 
अनसुाि 

३ 
इिाित पत्र 
नवीकिण 

िािस्व 
शािा 
प्रमिु 

िािस्व 
शािा 

1. नवीकिण गिी पाउुँ भन्ने व्यहोिाको ननवेदन 

2. िािस्व नतिेको िनसद 

3. कि कायावलयबाट कि चिुाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलक्रप 

4. पासबकु (ननमावण व्यवसायी बाट भएका सावविननक 
ननमावणकायवको अनभलेि क्रवविण) 

5. अन्य आवश्यक कागिातहरू 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

कागिपत्र पिुा 
भएपनछ सम्भव 
भएसम्म सोही ददन 
नभए ५ ददननभत्र  

नगिपानलकाको 
स्वीकृत कायवक्रवनध 
ि आनथवक ऐन 
अनसुाि 

 

ण) न्याक्रयक सनमनत सम्बन्धी (स्थानीय सिकाि संचालन ऐन -2074 बमोजिम) 

१ 

 दफा 47(1) 
बमोजिम सेवा 
सकु्रवधाहरू 

नगि उप 
प्रमिु 

न्याक्रयक 
सनमनतको 
सजचवालय 

1. काननु बमोजिम हकदैया पगुेको व्यजिको उििुी ननवेदन 

2. नागरिकताको प्रमाणपत्र 

3. वडाको नसफारिस तथा सिवनमन मचुलु्का आवश्यक पने भएमा 
सम्बजन्धत वडाबाट सिवनमन मचुलु्का सक्रहतको नसफारिस पत्र 

4. वडा स्तिबाटक्रववाद समाधान तथा मेलनमलापका लानग प्रयास 
भएको भए सो सम्बन्धी ननणवय तथा कागिातहरू 

5. उििुी प्रकृनतको आधािमा अन्य आवश्यक प्रमाण एवं 
कागिात 

6. प्रनतवादी संख्या बिाबिको उििुीको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट, 
म्याद तामेल िामपिु 
नगि क्षेत्रमा मात्र 
भए ३ ददन ि सो 
भन्दा बाक्रहि भए ७ 
ददन 

क्रफल्ड रिपोटव पेश 
गने समय ७ ददन   

आनथवक ऐन अनसुाि 

 
 

 



नस.नं. सेवाको प्रकाि 

जिम्मेवाि 

कमवचािी/ 

पदानधकािी 

सेवा ददने 
शािा 

पेश गनुव पने आवश्यक कागिातहरू/प्रक्रिया 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकािी 

सेवा नलन लाग्ने 

समय शलु्क/दस्तिु 

२ 

दफा ४7(२) 
बमोजिम सेवा 
सकु्रवधाहरू 

नगि उप 
प्रमिु 

न्याक्रयक 
सनमनतको 
सजचवालय 

1. काननु बमोजिम हकदैया पगुेको व्यजिको उििुी ननवेदन 

2. नागरिकताको प्रमाणपत्र 

3. वडाको नसफारिस तथा सिवनमन मचुलु्का आवश्यक पने भएमा 
सम्बजन्धत वडाबाट सिवनमन मचुलु्का सक्रहतको नसफारिस पत्र 

4. वडा स्तिबाटक्रववाद समाधान तथा मेलनमलापका लानग प्रयास 
भएको भए सो सम्बन्धी ननणवय तथा कागिातहरू 

5. उििुी प्रकृनतको आधािमा अन्य आवश्यक प्रमाण एवं 
कागिात 

6. प्रनतवादी संख्या बिाबिको उििुीको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट, 
म्याद तामेल िामपिु 
नगि क्षेत्रमा मात्र 
भए ३ ददन ि सो 
भन्दा बाक्रहि भए ७ 
ददन 

क्रफल्ड रिपोटव पेश 
गने समय ७ ददन   

आनथवक ऐन अनसुाि 
 

त. प्रकोप/क्रवपद िाहत सम्बन्धी  

1 
प्रकोप/क्रवपद 
िाहत सम्बन्धी 

वाताविण 
तथा क्रवपद् 
व्यव.सनमनत
का सदस्य 
सजचव 

प्राक्रवनधक 
शािा 

1. लाभग्राहीको ननवेदन 

2. वडा नसफारिस 

3. ईलाका प्रहिी कायावलयबाट प्राप्त सजिवनमन मचुलु्का 
4. घटनाको पषु्टी हनुे फोटो  

5. नागरिकताको प्रनतनलक्रप 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

सम्भव भएसम्म 
सोही ददन नभए सो 
को भोनलपल्ट, 

नगिपानलकाको 
स्वीकृत कायवक्रवनध 
अनसुाि 

 



आ.व २०७९/८० को साउन देजि असोि मसान्त सम्म सम्पादन भएका कामहरुको क्रवविण 

ि.स. सम्पाददत प्रमिु कायवहरु  आ.व.०७९/०८०, साउन,भार ि  
असोि मक्रहना सम्मको प्रगनत   १  पजन्िकिण तफव   

 िन्मदताव  189 
 मतृ्यदुताव  56 

 क्रववाह दताव  74 

 बसाई सिाइ  43 

 सम्बन्ध नबच्छेद  10 

२  सामाजिक सिुक्षा तफव   

  आ.व. २०७९/०८० को लानग नमनत 
२०७९/०४/०१ देिी नमनत २०७९/०६/३१ गते 
सम्म वडा नं. १ देिी वडा नं. १० सम्म वडाका 
सामाजिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको 
नक्रवकिण गनव ि लाभग्राहीको क्रवविण प्रक्रवष्ट गने 
कायव पिीकिण सेवा इकाई वाट ि  कायावलयमा गई 
वडा सजचव, कायावलय सहायक कमवचािीहरुलाई 
सहयोग गरिएको 

 

 नमनत २०७६/०६/१२ गते सामाजिक सिुक्षा तथा 
ब्यजिगत घटना दताव सदुृढीकिण आयोिना समन्वय 
सनमनत गठन गरिएको । 

 

 बैक्रकङ प्रणली माफव त सामाजिक सिुक्षा भत्ताको लानग 
१० वटै वडाको लाभाग्रक्रहको क्रवविण बैंकमा 
पठाएको | 

लाभग्राही संख्या 3969 िना ि िकम 
रु. 3,66,52,371 |- 

 प्रशासन तफव   
क)  स्थायी कमवचािीमध्ये चौथो तह सम्मका सम्पूणव 

कमवचािीहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमिु 
प्रशासकीय अनधकृत ज्यूको अध्यक्षतामा िही मूल्याङ्कन 
गरियो साथै सो भन्दा मानथल्लो तहका 
कमवचािीहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन लानग जिल्ला 
समन्वय सनमनतको कायावलय तानसेन, पाल्पामा 
क्रवविण पेश गरियो । 

 

ि) आ.व. २०७९/०८० मा यस कायावलयमा िम्मा १२० 
व्यवसाय दताव तथा  २६२ वटा व्यवसाय नक्रवकिण 
गरियो । 

 



ग) िाक्रष्ट्रय भमुी आयोग, िामपिु नगिपानलका अन्तगवत 
स्थापना गरिएको भनूमहीन दनलत, भनूमहीन सकुुम्बासी ि 
अव्यवजस्थत बसोबासी सेवा केन्रबाट ७८३ वटा 
फाइलहरुको क्रफल्डवकु तयाि, ११८ वटा िातो, २१४ 
सेतो फाइल अनलाइन द्धािा प्रक्रवक्रष्ट गरिएको साथै  
३७७ वटा फाइलहरुको सिवनमन मचुलु्का गरिएको । 

 

३ आनथवक क्रवकास शािा (कृक्रष/पश ु)  

१.  उन्नत तथा वणवशंकि तिकािी क्रवउ कृषकहरुलाई 
उपलब्ध गिाइएको (७५% अनदुानमा) 

८४ कृषक समूह/कृक्रष फमव  

२. कृषक समहुमा स्थलगत तानलम ५ वटा कृषक समूह/ १०० िना 
कृषक लाभाजन्नत 

३. तिकािी पकेट कायविमको लानग समूह छनौट भएको 
ि सम्झौताको प्रक्रियामा िहेको 

 

४. यवुा स्विोिगाि कायविममा सहभागी कृषकहरुको फमव 
ननिीक्षण  

प्रस्तावना पेश गिेका कृषकको फमव 
अवलोकन तथा ५७ िना यवुा 
स्विोिगाि उद्यमीको कृक्रष किाव 
स्वीकृत भई बैंक क्रवत्तीय सघं 
संस्थामा पठाइएको  

  

५. उन्नत गह ुनबउ क्रवतिणको लानग ननबेदन संकलन   ४५ कृषक तथा कृषक समहु, 

१५०० kg जिंक गह-ु१, क्रविय 
१००० kg, भकुृटी ३०० kg 

६. आल ुिेत प्रवधवनको लानग सचुना प्रकाशन, क्रफल्ड 
ननिीक्षण गरि कृषकलाई िानकािी गिाइएको साथै 
जच्स कम्पनी संग सहकायव गरि बिािीकिण 
गनेव्यवस्था नमलाइएको | 

 

७. मेनडकल उपचाि(आन्तरिक तथा बाह्य पििीक्रव ननयन्त्रण) 2374 वटा 
८. पश ुबन्धाकिण सेवा १५४ वटा 
९. कृनत्रम गभावधान सेवा १४१ वटा 
१०. पश ुनबमा संग सम्बजन्धत नसफारिस  62 वटा 
४  सामाजिक शािा तफव (स्वास््य, मक्रहला क्रवकास, जशक्षा )  



क) आनथवक जस्थनत कमिोि भएको  घिपरिवािलाई क्रिया 
िचव वापद िाहत अनदुान 

२ घिपरिवाि रु.२२,००० 

ि) क्रवश्व स्तनपान सप्ताह अगस्ट १ देजि ७ सम्म 

ग) HMIS परिमाजिवत Tools सम्वन्धी अनभमिुीकिण कायविम २०७९ श्रावण ४ ि ५ स्वास््य संस्था 
प्रमिुहरु 

घ) ननयनमत मानसक वैठक तथा वाक्रषवक समीक्षा 
 प्रत्येक मक्रहनाको ६ गते मानसक प्रगनत समीक्षा  

वैठक संचालन हनु े

 ०७९ भार २३ गते वाक्रषवक समीक्षा सम्पन्न 
भएको 

नमनत २०७९ भदौं २३ गते वाक्रषवक 
समीक्षा सम्पन्न, जिल्ला समीक्षा 
सम्पन्न 

ङ) कोनभड – १९ क्रवरुद्ध िोप ५ वषव देजि ११ वषव उमेि 
समूह अनभयान सञ्चालन 

 नमनत २०७९ भार ५ देजि २०७९ भार १० 
सम्म) 

 २०७९ भार २६ देजि २०७९ असोि १ 
गतेसम्म 

 पक्रहलो मात्रा लगाउने िम्मा 
संख्या- ६७०३ 

 दोश्रो मात्रा लगाउने संख्या 
५७५७ 

च) कोनभड १९ क्रवरुद्ध िोप १२ वषव देजि मानथ २०७९ 
असोि ४ देजि ६ गतेसम्म ि २०७९ असोि २६ ि २७ 
गते 

 पक्रहलो मात्रा - २०५ िना 
 दोश्रो मात्रा - १०१ िना 
 वसु्टि मात्रा - ३७९२ िना 

छ) QR Code प्रमाणीकिण ननयनमत हालसम्म प्रमाजणकिण भएको संख्या - 
६४६ िना  

ि) डेंगिुोग ननयन्त्रण सम्वन्धी नगिपानलकाको िनप्रनतननधीसंग 
अन्र्तक्रिया 

 िनप्रनतननधी 
 स्वास््य संस्था प्रमिु 

 स्वास््य शािाका कमवचािी 
झ) डेंग ु िोग सम्वन्धी िानकािीमलुक सन्देशको फल्यास वोडव 

क्रवतिण वडा कायावलय तथा स्वास््य संस्थाहरुमा क्रवतिण 
भार मक्रहनामा 

२८ वटा 

ञ) डेंगिुोग ननयन्त्रण सम्वन्धी क्रवद्यालय स्वास््य जशक्षा कायविम 
भार ि असोि मक्रहना 

िामपिु नगिपानलकाको क्रवनभन्न 
क्रवद्यालयहरु 

ट) पोषण सम्वन्धी कायविम सआुहािा दोश्रो कायविम समीक्षा 
तथा नगिपानलका स्तिीय बहकेु्षनत्रय पोषण  तथा िाद्य सिुक्षा 
ननदेशक सनमनतको बैठक २०७९ भार २५ गते 

 िनप्रनतनननधी  

 प्र.प्र.अ. 
 स्वास््य संस्था प्रमिुहरु  

 स्वास््य शािा 



ठ) आधािभतू तहका स्वीकृत दिबन्दीका जशक्षक, िाहत अनदुान 
जशक्षकका लानग  तलब भत्ता अनदुान (क्रवशेष जशक्षा परिषद् 
अन्तगवतका जशक्षक/कमवचािीहरू समेत) 

भैनतक प्रगती-३२% 
 

 

ड) माध्यनमक तहका स्वीकृत दिबन्दीका जशक्षक, िाहत अनदुान 
जशक्षक  लानग तलब भत्ता अनदुान (क्रवशेष जशक्षा परिषद् 

अन्तगवतका जशक्षक/कमवचािी,प्राक्रवनधक धािका प्रजशक्षक 
समेत) 

भैनतक प्रगती-३७% 

 

ढ) प्रािजम्भक बाल क्रवकास  सहिकतावहरूको पारिश्रनमक तथा 
क्रवद्यालय कमवचािी व्यवस्थापन अनदुान  

भैनतक प्रगती-३०% 

 
ण) तोक्रकएका  क्रवद्याथीको ददवा िािाका लानग  क्रवद्यालयलाई 

अनदुान  
भैनतक प्रगती-३५% 

त) जशक्षण सहयोग अनदुान भैनतक प्रगती-१९% 
थ) बाल क्रवकास सहिकताव तथा क्रवद्यालय कमवचािीको थप तलब  भैनतक प्रगती-३४% 
द) ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र क्रवतिण ४ िना (३- परुुष १- मक्रहला) 
ध) अपाङ्गता परिचयपत्र क्रवतिण  क १ 

 ि ११ 

 ग ४ 

 घ     ० 

 िम्मा १६ 
न) िाक्रष्ट्रय बाल ददवस(वततृ्वकला प्रनतयोनगता आयोिना) १२ िना बालबानलका सहभागी 
प) सहकािी संस्थाहरुको लेिापरिक्षण अनमुनत १५ वटा 
५  पूवावधाि शािा   
क) Rate analysis बनाइएको  
ि) IEE को सम्पूणव प्रक्रिया सम्पन्न भइ ०७९/८० को लानग 

घाट ठेिा प्रक्रिया गएको  

 

७  ओटा घाट 

ग) Mahindra गाडी , grader , roller , आन्रकुने झो प ुको 
steel fabricated parts को  ebidding माफव त sealed 
quotation / NCB  गरि ठेिा  प्रक्रिया मा गएको , झो प ु
को उपभोता संग सम्झौता गरि ननमावण अजघ सारिएको , गाडी 
को सम्झौता प्रक्रिया मा गएको   

 

घ  अक्रविल बषावका कािण नबग्रकेा बाटो ममवत गरिएको   
ङ) क्रफल्ड ननिीक्षण तथा योिना लागत अनमुानको काम 

भइिहेको  
 



च) वाडव न ६ को नबत्तािमा फोहोि ब्वस्थापन को प्रक्रिया अजघ 
बढाएको  

 

छ) वाडव न ३ , ७ , ८ मा वाडव कायावलय ननमावण को लागत 
अनमुान तयाि गरि बोलपत्र को सूचना ददएको 

 

ि) िामपिु नगिपानलका नभत्र को सम्पणुव सडकको  पहीिो सोिी 
, SITE CLEARANCE गरि ममवत संभाि सकीएको 

 

 घि नक्सा सम्बन्धी  
 िामपिु नगिपानलका मा दताव भइ ४ वषव नाघेको घि नक्सा 

को लानग ३५ ददने ि पनछ २१ ददने सूचना को म्याद ददई 
७५ %  िरिवाना छुट ददई प्रक्रिया अजघ बढाइएको  

 

 

१ नयाुँ घि नक्सा दताव ८ वटा 
२ नयाुँ घि को PLINTH सम्म को इिाितपत्र ८ वटा 
३ नयाुँ घि को superstructure  सम्म को इिाितपत्र ७ वटा 
४ घि सम्पन्न ६ वटा 
५ नयाुँ घि अनभलेिीकिण ७१ वटा 
६ पिुानो  घि नक्सा अनभलेिीकिण ११ वटा 
६  वन वाताविण तथा क्रवपद तफव   
क) बषावको कािण क्षनत भएका घि परिवािहरुलाई िाहत अनदुान 

प्रदान गरिएको  
6 घि परिवाि रु. ८९,००० 

ि) आगलागीबाट गोठ िलेको १ घिपरिवािलाई िाहत १ घिपरिवाि रु.१५,००० 
ग) आनथवक जस्थनत कमिोि भएका ि िक्रटल प्रकृनतका िोगहरु 

लागेका क्रविामीलाइ आनथवक सहयोग  
८ घिपरिवािलाई उपचाि िचव 
रु.१,१०,००० 

७ सूचना प्रक्रवनध शािा तफव   
क) ननयनमत रुपमा कायावलयको वेवसाइट, सामाजिक सिाल 

ननयनमत रुपमा अध्यावनधक 
 

ि) नगि तथा वडा कायावलयमा िहेका क्रवद्यनुतय उपकिणहरुमा 
आएका समस्याहरुलाई समाधान गरियो, 
 

 

ग) अनलाईन िािश्व संकलन प्रणाली संञ्चाल   
घ) नगिपानलकामा क्रि वईफाई िडान  

 

 


