
सुचनाको हक सम्बन्धी  २०६४ को दफा ५ (३) तथा सुचनाको हक     सम्बन्धी 

ननयमावली ,२०६५ को ननयम ३ 

बमोनिम सावविननक गरिएको आ .वा.२०७७/०७८ साउन देखि असोिसम्म 

सम्पानदत मुख्य नियाकलापहरुको नवविण 

(स्वत: प्रकाशन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

रामपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रामपुर ,पाल्पा 

िुम्विनी प्रदेश ,नेपाि | 
  
  

  



नगरपालिकाको स्वरूप र प्रकृलि  

िामपुि नगिपानलका नेपाल सिकािले २०७१ बैशाि २५ गते घोषणा गिेको ७२ नगिपानलका मधे्यको एक 

नवनवध सम्भावना िहेको ि भौगोनलक नहसावले ठूलो नगिपानलका हो । िािनैनतक नवभािनका नहसावले 

पनिमाञ्चल नवकास के्षत्र, लुखम्बनी अञ्चल पाल्पा निल्ला अन््रतगत पूनवव पाल्पामा अवखथथत सदावहाि ननमवल, 

स्वच्छ एवं धानमवक नहसावले पनवत्र काली नदीको तटमा िहेको छ । पिापूवव कालमा नुन, उन ि सुनको 

व्यापािको पैदल मागव बनेको िामपुि अनहलेको औद्योनगक तथा व्यापािीक केन्द्रको सम्भाव्य के्षत्रको रुपमा 

िहेको छ । 

निल्ला  सदिमुकाम तानसेन देिी ६५ नकलोनमटि पूववमा पने यस िामपुि नगिपानलका िािधानी 

काठमाडौ ं देखि पखि सडक हंदै करिब ३७५ नक.मी. को दुिीमा छ भने प्रनसद्ध केलादी घाटमा ननमावण 

भएको पिी पुल सुचारु भएपनछ िामपुि काठमाडौकंो दुिी छोनटएि २५० नक.मी. दुिी बनेको छ । यसको 

भौगोनलक अवखथथनतमा २७ नडग्री ३३ नमनेट देिी २७ नडग्री ५३ नमनेट उत्तिी अक्षांश ि ८३ नडग्री ४६ 

नमनेट  देिी ८३ नडग्री ५४ नमनेट पूनवव देशान्तिमा िहेको छ । समुन्द्री सतहबाट ३५० नमटि देिी ११०० 

नमटि उचाईमा िहेको िामपुि नगिपानलकाले १२३.३४  वगव नक.नम. के्षत्र ओगटेको छ । पूववमा वकामलाङ्ग, 

पनिममा हेक्लाङ्ग, नसलुवा, नविकोट उत्तिमा काली नदी पािी स्याङ्गिाको चापाकोट नगिपानलका, 

तनहँुुको नघरिंग गाउपानलका ि दनक्षणमा पाल्पा निल्लाको ननस्दी गाउपानलका नसमानामा िहेका छन् । 

नव.सं. २०७१ साल िेष्ठ ४ गतेबाट सन्चालनमा आएको यस  नगिपानलकाको २०७१ साल िेष्ठ १७ गते 

नवनधवत उद्घाटन भएको हो । सानवकका गाडाकोट, दछाव, िामपुि, िानलवन ि गेझा गा.नव.स. समेटेि 

घोषणा भएको यस नगिपानलकाको २०६८ को िनगणना अनुसाि कुल घिधूिी ८,१३२ िनसंख्या ३५,३९६ 

मधे्य मनहला १९,९५८, ि पुरुष १५,४३८ िहेको छ । ते्रता युगमा मयावदा पुरुषोत्तम श्रीिामले मन पिाएि बास 

गिेको भने्न मान्यता िहेकोले यस थथानको नाम िामपुि नामाकिण िहेको नवश्वास गरिएको यस नगिपानलका 

वाताविणीय ि िोि अनुसन्धानका नहसावले पनन महत्वपूणव िहेको छ । 

  

 

 

 

 

 

 

 



िामपुि नगिपानलकाको संगठन संिचना  

 
 
 
 
 

 
 

 

रामपुर नगरपालिकाको शाखा र लिमे्मवार अलिकारी 



 

क्र.स. शाखा  लिमे्मवार अलिकारी  कैलिर्ि  

१ कायावलय प्रमुि  गंगालाल सुबेदी  

२  कृनष शािा  िामहरि पाणे्ड  

३  आनथवक प्रशासन   िेनुिाम ज्ञवाली  

४  स्वास्थ्य शािा  नगरििाि नघनमिे   

५  आन्तरिक लेिा परिक्षण  हृदयेस पन्थी  

६  पखजिकिण तथा प्रशासन शािा  युबिाि पन्थी  

७ पूवावधाि नवकास शािा  िन्िन न्यौपाने  

८ नशक्षा शािा  नवकल काफे्ल  

९ सुचना तथा प्रनबनध  महेन्द्र शे्रष्ठ  

१० िोिगाि सेवा केन्द्र  ननिि पोििेल  

११ पुनव ननमावण (भूकम्प) संिय शे्रष्ठ  

१२ मनहला, बालबानलका तथा िेस्ठ नागरिक शािा  पुिा परियाि  

१३  पशु सेवा शािा  तुल्सी िाम काफे्ल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िामपुि नगिपानलका कायावित शािागत कमवचािीहरुको  नाम नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ गंगालाल सुवेदी 

प्रमुि प्रशासकीय 

अनधकृत 
िा.प. 

खद्धनतय थथायी 

9857075111 
िामपुि न.पा. नगि कायवपानलकाको 

कायावलय 

प्रशासन शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ युविाि पन्थी   अनधकृत छैठौ छैठौ थथायी 

9860051355 
प्रशासन शािा िामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 

२ सागि पन्थी  

निन्सी शािा प्रमुि  

पाचौ थथायी 

9844790771 
निन्शी शािा िामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 



३ अननल कुमाि दास  सहायक कम्प्युटि चौथो  थथायी ९८४४२७०७५७ 

प्रशासन शािा िामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 

४ नवषु्ण नचदी  कायावलय सहायक  चौथो  किाि 

9847138952 
 िािश्व शािा िामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 

५ सुन्दिी बास्ताकोटी  कायावलय सहायक  चौथो  किाि 

9842836829 
प्रशासन शािािामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 

६ नवषु्ण माया अयावल  रिसेप्सननष्ट चौथो  किाि 

9867582508 
दताव /चलानी िामपुि न.पा. नगि 

कायवपानलकाको कायावलय 

७  तािानाथ पोििेल  वडा सनचव चौथो  थथायी 
9844794648 वडा नं. 8 

८  सरिता काकी  वडा सनचव पाचौ  थथायी 
9847304563 

वडा नं. 4 

९ नशविाि थापा   कायावलय  सहायक    किाि 
9857065535 

वडा नं.२ 

१०  मदन पिािुली  वडा सनचव चौथो  थथायी 
9857062639 

वडा नं. 9 

११  ििनी भण्डारि वडा सनचव  पाचौ  थथायी 
9867241342 

वडा नं. 5 

१२  महेश प्रसाद भट्टिाई   वडा सनचव चौथो  थथायी 

9847067653 

वडा नं. 10 

१३   सनवता आले  कायावलय सहायक चौथो  किाि  
9847058563 

वडा नं. ५ 

१४  वासुदेव ढकाल  वडा सनचव चौथो  किाि 
9847224631 

वडा नं. ६ 

१५  धनेन्द्र िनाल  वडा सनचव चौथो  थथायी 
9863343408 

 वडा नं. 3 

१६   गीता पौडेल   कायावलय सहायक चौथो  किाि 
9847335524 

 वडा नं. ७  

१७ 

 नवनोद कुमाि 

मुखिया  वडा सनचव चौथो  थथायी 

9842984853 

वडा नं. 1 

१८  कमला टण्डन  वडा सनचव  पाचौ  थथायी 
9847338822 

वडा नं.7 

१९ अननता शे्रष्ठ   कायावलय सहायक  चौथो  किाि  
9860960438 

वडा नं. ९ 

२०  छत्र बहादुि थापा  वडा सनचव पाचौ  थथायी 
9867021717 

वडा नं. 2 

२१ नािायण न्यौपाने  कायावलय सहायक चौथो  (किाि 
984723234 

वडा नं. १० 

कृनष शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ िामहिी पाणे्ड 
कृनष नवकास अनधकृत  

िा.प. 

तृतीय थथायी ९८५७०६८१६६ िा.न.पा. कृनष शािा 

२ प्रज्वल के.सी. ना.प्रा.स   चोथौ थथायी ९८६७८५७५३५ िा.न.पा. कृनष शािा 

३ िोशन नि.सी.  

स्वयंसेवी/सामानिक 

परिचालक/िेटीए  चोथौ किाि ९८६७०३००७३ वडा न  ९ को कायावलय 



४ नदपेन्द्र नतनमल्सना  

स्वयंसेवी/सामानिक 

परिचालक/िेटीए  चोथौ किाि ९८४७४२४९०८ वडा न १० को कायावलय 

५ चन्द्रकला अयावल 

स्वयंसेवी/सामानिक 

परिचालक/िेटीए  चोथौ किाि ९८०३९०४२०० वडा नं.७ को कायावलय 

६  युविाि नेपाली 

स्वयंसेवी/सामानिक 

परिचालक/िेटीए  चोथौ किाि ९८६४४६७४३६ िा.न.पा. कृनष शािा 

७ सीमा िनाल पाठक 

स्वयंसेवी/सामानिक 

परिचालक/िेटीए  चोथौ किाि ९८६९४५७७४० वडा नं. ६को कायावलय 

आनथवक प्रशासन शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ िेनुिाम ज्ञवाली  लेिा अनधकृत सातौ थथायी ९८५७०१७३५३ आनथवक प्रशासन शािा 

२ हृदेयश पन्थी आ.ले.प. अनधकृत छैठौ थथायी ९८४७२००६५९   

३ सीता न्यौपाने लेिापाल  पाचौ थथायी ९८४००७०२१७ आनथवक प्रशासन शािा 

स्वास्थ्य  शािाका कमवचािीको नवविण 

ि.स. 
नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ नगरििाि नघनमिे  नस.ह.अ.हे.व अनधकृत छैठौ थथायी ९८५७०६०५५९ िामपुि नगिपानलका 

२  कमला शे्रष्ठ ननसवङ्ग अनधकृत छैठौ थथायी ९८४७५८५३२९ िामपुि नगिपानलका 

३ नतथव प्रसाद ढुङ्गाना  नस.ह.अ.हे.व अनधकृत छैठौ थथायी ९८५७०६२०७० िामपुि नगिपानलका 

४ मनिबुि िहमान शेि  नस.ह.अ.हे.व अनधकृत छैठौ थथायी ९८५७०६२४३९ गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 

५ पुनम नधताल  अ.न.मी  छैठौ थथायी ९८४४९७७५८५ िामपुि नगिपानलका 

६ नविम भण्डािी  नस.अ.हे.व   छैठौ थथायी ९८५७०६०८२३ गेझा स्वास्थ्य चौकी 

७ लक्ष्मी नसगे्दल  अ.न.मी  छैठौ थथायी ९८४४७७३३१५ िालीवन स्वास्थ्य चौकी 

८ लक्ष्मी देवी पोििेल  अ.न.मी  छैठौ थथायी  ९८४४७२३३४६ दछाव स्वास्थ्य चौकी 

९  पुनम नि.सी.  हे.अ. पाचौ थथायी ९८४७५६८०७४  दछाव स्वास्थ्य चौकी 

१० कृष्ण प्रसाद वागे्ल  अ.हे.व  पाचौ  थथायी ९८४७११६८३६ दछाव स्वास्थ्य चौकी 

११ सुवास अनधकािी  हे.अ.   पाचौ  थथायी ९८५७०६५९१६ िालीवन स्वास्थ्य चौकी 

१२ श्रीकान्त भण्डािी  अ.न.मी  पाचौ  थथायी ९८४७२३११७२ गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 



१३ नवषु्ण देवी परियाि .  हे.अ पाचौ थथायी ९८४३३३१६५६ गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 

१४ यादव भण्डािी  अ.हे.व  पाचौ थथायी ९८४७२४८५६० गेझा स्वास्थ्य चौकी 

१५ एनलना सारु थापा नस.अ.हे.ब पाचौ थथायी     

१६ सिस्वती िणपाल   अ.न.मी चौथो थथायी ९८४७११२५२६ िालीवन स्वास्थ्य चौकी 

१७ सौिभ नसंह ठकुिी . अ.हे.व  चौथो  थथायी ९८४७१६८३८९ िालीवन स्वास्थ्य चौकी 

१८ नदनपका पंगेनी   अ.न.मी चौथो  थथायी ९८०३७४७४०८ गाँडाकोट स्वास्थ्य 

१९ कमला आले  अ.न.मी चौथो  थथायी ९८४७४९९१४९ गाँडाकोट स्वास्थ्य 

२० शनश सारु  अ.हे.व चौथो  थथायी ९८४७२३११६० गेझा स्वास्थ्य चौकी 

२१ नवनिता फाल आले अ.हे.व चौथो  थथायी ९८६९६६८८०२ गाँडाकोट स्वास्थ्य 

२२ नतलकिाम सोनत अ.हे.व चौथो  किाि ९८१८६१६९१५ आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र भलाएटाि 

२३ रिता िण्डलुक  अ.हे.व चौथो  किाि ९८४७०००९६७ आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र नविेन्द्रटाि 

२४ चेतना गाहा  अ.हे.व चौथो  किाि ९८०७५६०२५९ 

आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िामपुि ६ 

नतलपुि 

२५ 
 िगन्नाथ भण्डािी  

अ.हे.व चौथो  किाि ९८४७४३६४४०५ शहिी स्वास्थ्य केन्द्र,िगटेआँप 

२६  अन्नपुणव पिािुली   अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७०२९५७१ 

ससामुदानयक स्वास्थ्य ईकाइ 

केन्द्र,ििघिा 

२७  ननशा सारु  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८१८०५५७०० गाँडाकोट स्वास्थ्य  चौकी, १ पने्थ 

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

२९  शान्ती थापा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७५६७३४४ आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र २ भलाएटाि 

३०  नवन्दु पाणे्ड  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८४७२२७४३० शहिी स्वास्थ्य केन्द्र, १०,िगटेआँप 

३१ िुममाया िाम्प्चा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८०४४०९११८ शहिी स्वास्थ्य केन्द्र मटेिी 

३२  खिममाया गाहा  अ.न.मी. चौथो  किाि ९८०६७०३७४४ सामुदानयक स्वास्थ्य केन्द्र,३ ििघिा 

३३   मन माया सारु  ल्याब अनसषे्टण्ट चौथो  किाि 9841398452 गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 



३४ 

 युव कुमािी बाह्रघिे  

ल्याब अनसषे्टण्ट चौथो  किाि 9867459233 गेझा स्वास्थ्य चौकी १० गेझा 

३५ रितुिाम अनधकािी  अ.हे.व चौथो  किाि 9867202287 

सहिी स्वास्थ्य केन्द्र,ियिबोट िा.न.पा 

२ 

३६ पनवत्रा देवी सेन  अ.हे.व चौथो  किाि 9847052396 सहिी स्वास्थ्य केन्द्र, मटेिी िा.न.पा ४ 

३७ गोपाल प्रसाद काफे्ल  अ.हे.व चौथो  किाि 9857065384 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ९ 

३८  सानकला बानु  अ.हे.व चौथो  किाि 9841966761 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ४ 

३९ शान्ती कुमािी शै्रष्ठ  अ.हे.व चौथो  किाि 9846142450 शहिी स्वास्थ्य केन्द्र िा.न.पा ८ 

४०  िानधका पाणे्ड  अ.हे.व चौथो  किाि 9847274390 सामुदानयक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र,३ 

४१ कृष्ण कुमािी नेपाली  अ.हे.व चौथो  किाि 9844919494 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ९ 

४२  तुलसी शे्रष्ठ  अ.न.मी चौथो  किाि 9843358233 गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 

४३  सञ्िु िाना  अ.न.मी चौथो  किाि 9841796971 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा २ 

४४  शुष्मा कुमाल  अ.न.मी चौथो  किाि 9840235710 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ६ 

४५  अननता कुमाल  कायवलय सहयोगी   किाि 9838674449 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ६ 

४६  कल्पना पाणे्ड  कायवलय सहयोगी   किाि 9827427728 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ४ 

४७  कमला रििाली  कायवलय सहयोगी   किाि 9848151620 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ९ 

४८  गोमा देवी अनधकािी  कायवलय सहयोगी   किाि 9847125162 आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा ७ 

४९  पम्प्फा नामिाली  कायवलय सहयोगी   किाि 9844757001 शहिी स्वास्थ्य केन्द्र िा.न.पा ८ 

५० सुन्दिी देवी िाँण  कायवलय सहयोगी   किाि 9616690727 दछाव स्वास्थ्य चौकी 

५१  गोपी थापा किाि कायवलय सहयोगी   किाि 9806291306 सामुदानयक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र,३ 



५२ सोमा थापा  कायवलय सहयोगी   किाि ९८४६७९८६९३ आधािभुत स्वास्थ्य केन्द्र,िा.न.पा २ 

५३ डोलमाया गाहा  कायवलय सहयोगी   किाि ९८१५४०८५४८ सामुदानयक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र,३ 

५४ गंगा भण्डािी  कायवलय सहयोगी   किाि ९८४७२१८००५ शहिी स्वास्थ्य केन्द्र िा.न.पा १० 

५५ पनवत्रा अनधकािी  कायवलय सहयोगी   किाि ९८६७३३११८६ गेझा स्वास्थ्य चौकी १० गेझा 

५६ सानवनत्र नाम्प्िाली  कायवलय सहयोगी   किाि ९८०५४४३९४९ िालीवन स्वास्थ्य चौकी 

५७ रिता बस्याल  कायवलय सहयोगी   किाि ९८७७२३११६५ गाँडाकोट स्वास्थ्य चौकी िा.न.पा १ 

५८ मननषा नसगे्दल  कायवलय सहयोगी   किाि ९८६७३७७३९८ शहिी स्वास्थ्य केन्द्र िा.न.पा ४ 

प्रानवनधक शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  िन्िन न्यौपाने 

ईखन्िननयि छैठो थथायी 

९८४७४८२६२९ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

२ कृष्ण बहादुि थापा 

ईखन्िननयि छैठो किाि 

९८६७३७५३७५ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

३ 

 कमल बहादुि 

सहकािी   

  सव- ईखन्िननयि पाचौ थथायी 

९८४१०४७५७२ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

४ शनमवला न्यौपाने  

  सव- ईखन्िननयि पाचौ थथायी 

९८४४७२०६०८ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

५ िमेश सुवेदी  

  सव- ईखन्िननयि पाचौ किाि 

९८४१८७९२३७ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

६ शंकि कंणेल  

  सव- ईखन्िननयि पाचौ किाि 

९८४९२०५७५४ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

७  नदनेश भण्डािी  

अनमन चौथो थथायी 

९८६७७४५२१३ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

८ सुिेश भण्डािी  

अ.स.ईखन्िननयि चौथो थथायी  

९८४२८८१६६९ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

९  अमि िाम्प्चा  

अ.स.ईखन्िननयि  चौथो  थथायी 

९८४७१७८९७२ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

  प्रकाश बस्याल 

अ.स.ईखन्िननयि  चौथो  थथायी 

९८५७०८९००४ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 



१० मञ्िु नेपाली  

अ.स.ईखन्िननयि  चौथो थथायी  

९८४७५९८६०० िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

११  पदम िाि शे्रष्ठ  

अनमन  चौथो किाि  

९८४०७६८७१२ िामपुि नगिपानलका प्रानवनधक शािा 

आयुवेद शािाका कमवचारिहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ 

चेमन प्रकाश 

पोििेल  वरिष्ठ कनविाि ननरिक्षक सातौ थथायी ९८५७०६२३४६ िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

२ िािेश कुमाि यादव वैध ननरिक्षक छैठौ थथायी ९८४२७४३६१० िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

३ अननल कुमाि यादव  वैध ननरिक्षक छैठौ थथायी   िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

४ नवमला पिािुली  वैध   चौथो किाि ९८६७०१६६५२ िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

५  नदपा दिै  का.स.   किाि ९८१०००५३०५ िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

६ यमुना देवी कुमाल  का.स.   किाि ९८४७२२०६६६ िामपुि नगिपानलका आयुवेद  शािा 

७   ईश्विी अयावल का.स.   किाि ९८०४४६४२८३  आयुवेद औषद्यालय गाँडाकोट 

८   सुकमाय के्षत्री का.स.   किाि ९८११५०७०३४  आयुवेद औषद्यालय गाँडाकोट 

तथ्याङ्क  शािाका कमवचािीहरुको नवविण         

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  कनपल बहादुि िाँण योिना अनधकृत छैठौ  किाि  9857062096 िामपुि न.पा. योिना शािा 

२ अमृत िाना कायावलय सहायक  चौथो  किाि  ९८६७२९९९१३ िामपुि न.पा. योिना शािा 

नशक्षा शािा 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ नवकल काफे्ल नशक्षा अनधकृत  छैठौ   थथायी  9847335720 िामपुि न.पा. नशक्षा शािा 

२ अननता कँुवि  प्रा.स.  पाचौ  थथायी  9867738232 िामपुि न.पा. नशक्षा शािा 

सूचना प्रनवनध शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 



१      महेन्द्र प्रसाद शे्रष्ठ 

सूचना प्रनवनध अनधकृत 

 छैठौ   किाि 9841141733 िामपुि न.पा. सूचना प्रनवनध शािा 

िोिगाि  शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ 

 ननिि पोििेल- 

िोिगाि  िोिगाि संयोिक  छैठौ   किाि 9849612550 िामपुि न.पा. िोिगाि शािा 

२ पुणव बहादुि थापा   स.ई.     9848959202 िामपुि न.पा. िोिगाि शािा  

पशु शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  तुलसीिाम काफे्ल पशु प्रानवनधक पाचौ  ( थथायी ) 9846140430 िामपुि न.पा. पशु शािा 

२  िाममाया फाल  ना.प.से.प्रा चौथो ( थथायी ) ९८४७३८९३९१ िामपुि न.पा. पशु शािा 

 मनहला बालबानलका शािाका कमवचािीहरुको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ 
नसिवना िेग्मी  

स.म.नव.नन.  चौथो ( थथायी  
9867355602 

िामपुि न.पा. 

२ 
पुिा परियाि  

स.म.नव.नन चौथो ( थथायी  
9849914587 

िामपुि न.पा. 

घटना दताव इकाइ 

ि.स नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ 
सुिेश िाना  एम.आई.एस अपिेटि    किाि 9867260284 िामपुि न.पा. 

२ 
प्रनतमा नघनमिे  एम.आई.एस अपिेटि    किाि 9847260284 िामपुि न.पा. 

३ 
 नसम्पल िाना  नफल्ड सहायक   किाि 9867550764 िामपुि न.पा. 

उद्यम नवकास शािा 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  सोननका नव.क.  उद्यम नवकास सहिकताव   किाि ९८६५४२९०११ िामपुि न.पा. 

२ 

रुप बहादुि 

नसंिापनत  उद्यम नवकास सहिकताव   किाि ९८६६८९५८२२३ िामपुि न.पा. 

कायावलय सहयोगीको नवविण 

ि.स. नाम पद तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  ईन्द्र बहादुि अयावल   का.स.   किाि ९८०७५२७५३४ िा.न.पा कायावलय 



२  चोलाकान्त भट्टिाई  का.स.   किाि ९८६७१०२२१० िा.न.पा कायावलय 

३  लक्ष्मी पाणे्ड  का.स.   किाि ९८४७५१५९८९ िा.न.पा कायावलय 

४ मैना नव.क.  माली    किाि ९८१५४८३१९३ िा.न.पा कायावलय कृनष शािा 

५  सम्प्झना शे्रष्ठ  का.स.   किाि ९८६९१४३१३६ िा.न.पा कायावलय 

६  नशवा देवी थापा का.स.   किाि ९८२१४९०४०३ िा.न.पा कायावलय 

७ 

 कोनपला नव.क. 

का.स.  का.स.   किाि ९८१७४९६२३२ िा.न.पा कायावलय स्वास्थ्य शािा 

८ कुनन्नमाया िाना   का.स.   किाि ९८४२८३६८२८ वडा नं १ कायावलय 

९  सम्प्झना िड्का  का.स.   किाि ९८६७३७७०८४ वडा नं २कायावलय 

१०  अमृता घती  का.स.   किाि ९८६७०९५७१८ वडा नं ३ कायावलय 

११ इिफाना िातुङ्ग  का.स.   किाि ९८४२८५९१४७ वडा नं ४ कायावलय 

१२  नदवाकि नगरि   का.स.   किाि ९८०८८९११८९ वडा नं ५कायावलय 

१३ वृन्दा िनाल   का.स.   किाि ९८६७१७११५४ वडा नं ६कायावलय 

१४ अननता नसंिाली  का.स.   किाि ९८४७४०६७०८ वडा नं ७ कायावलय 

१५  सुननता शे्रष्ठ का.स.   किाि ९८०४१९७०८५ वडा नं ८कायावलय 

१६ 

 लेि बहादुि 

सानठघिे   का.स.   किाि ९८६७८५८६१८ वडा नं ९ कायावलय 

१७   हरिदेवी िाम्प्चा  का.स.   किाि ९८४९०२२३३२ वडा नं १० कायावलय 

नगि प्रहिीको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  तािा बहादुि सेन  नगि प्रहिी   किाि ९८२७१९७२३५ िा.न.पा कायावलय 

२  दुगाव प्रसाद पोििेल  नगि प्रहिी   किाि ९८६६६५१५२४ िा.न.पा कायावलय 

सवािी चालकको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१  दान बहादुि िाना  सवािी चालक   किाि ९८४७३४८५६१ िा.न.पा कायावलय 

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

३  भेष बहादुि के्षत्री   सवािी चालक   किाि ९८४३१९०७१८ िा.न.पा कायावलय 



४ टेक बहादुि मल्ल  सवािी चालक   किाि ९८६७८५२४५० िा.न.पा कायावलय 

फोहि संकलकको नवविण 

ि.स. नाम पद  तह नकनसम फोन नं. कायावलय 

१ धन बहादुि नेपाली  फोहि संकलक   किाि ९८४३१९०७१८ िा.न.पा कायावलय 

२ नशव प्रसाद शे्रष्ठ फोहि संकलक   किाि   िा.न.पा कायावलय 

३ तुलसी ढेंगा मगि फोहि संकलक   किाि ९८२१९७५३७४ िा.न.पा कायावलय 

४ खिम कुमािी सुनाि फोहि संकलक   किाि ९८२१४८३४०२ िा.न.पा कायावलय 

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

६ शान्ती  सुनाि फोहि संकलक   किाि ९८१७५०७७७४ िा.न.पा कायावलय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व २०७८/७९ को पनहलो तै्रमानसकमा सम्पादन भएका मुख्य कामहरुको नवविण  

ि.स. सम्पानदत प्रमुि कायवहरु  आ.व.०७८/०७९, साउन भदौ ि असोि 

मनहना सम्मको प्रगनत   १  पम्वजिकरण ििय   
 िन्मदताव  १५९  



 मृतु्यदताव  ८४  
 नववाह दताव  १०५  
 बसाई सिाइ  १५६  
 सम्बन्ध नबचे्छद  ७  

२  सामालिक सुरक्षा ििय   

 सामानिक सुिक्षा  भटा प्राप्त गने लाभ ग्राही हरुको 

ननवकिण ननवेदन संकलन गरिएको | 

 

लाभाग्रनहहरुको नवविण ननवेदन अनुसाि डाटा हरु 

थयाननङ गरि एम.आई.एस प्रणलीमा अपलोड तथा इन्ट्र ी 

गरिएको | 

 

बैनकङ प्रणली माफव त सामानिक सुिक्षा भत्ताको लानग १० 

वटै वडाको लाभाग्रनहको नवविण बैंकमा पठाएको | 

लाभग्राही संख्या ३६२३ िना ि िकम रु 

३,३२०२७१२|- 

३ आलथयक लवकास शाखा (कृलि/पशु )  

  कृषकहरुलाई ७५%अनुदानमा उन्नत तथा बणवशंकि 

तिकािीको नबउ नवतिण गरिएको  

५० कृषक समूह/कृनष फमव  

 isc ag मा अध्ययनित नबधाथीलाइ ओ.िे.नट तानलम तथा 

हाइटेक पोलीहाउस संचालन  

१२ िना  

 कृषक समूहमा थथलगत तानलम संचालन  २ समूह  
 युवा स्विोिगाि कायविममा सहभागी कृषकहरुको फमव 

ननिीक्षण  

५०  

 कृषक समूह दताव/ननवकिण  ४५  

 एनककृत शतु्रिीव व्यवथथापन सम्बखन्ध १६ हपे्त तानलम 

संचालन भइिहेको  

२५ िना कृषक  

 कृषकहरुलाइ प्रानवनधक सेवा   

 मागमा आधारित कृनष सामग्री नवतिण कायविमको लानग 

कृषक छनौट  

४५ कृनष फमव/कृषक समूह  

 ननयनमत पशु कृनत्रम गभावधान सेवा तथा पशु पन्छी उपचाि 

सेवा  

 

४  सामालिक शाखा ििय (स्वास्थ्य, मलििा लवकास, लशक्षा 

) 

 

क) िानष्टर य बाल नदवस मनाइएको   

ि) बानषवक सनमक्षा सम्पन्न गरिएको(स्वास्थ्य संथथा प्रमुि 

स्तरिय)। 

 

ग) कोनभड नबरुद्ध िोप कायविम निल्लाको तालीका अनुसाि 

संचालन गरिएको 

 

घ) स्तनपान सप्ताह(Aug-1 – 7)  

ङ) ननयनमत िोप सेवा संचालन 

 

०-१५ मनहनाका बच्चालाई 

च) पोषण नबशेष (बृहद पोषण नबशेष कायविम-१ हपे्त : २ 

चिणमा ४५ िना स्वास्थ्यकमी) 
 

पनहलो चिण सम्पन्न।  

छ) थथानीय पाठ्यिम ननमावण कायवदल बाट कक्षा १-८ थथानीय 

पाठ्यिमको डर ाफ्ट तयाि गरिएको  

 



ि) दिबन्दी नमलानका िममा प्राथनमक तहको दिबन्दी बढी 

भएका नवधालयको दिबन्दी कट्टा गरिएको  

 

झ) समू्पणव नवधालयको iems अध्यावनधक गरिएको   

   

५  पूवायिार शाखा   

क) िामपुि नगिपानलकाको नव नननमवत प्रशासननक भवनको 

कापेट/पदाव लगाउने कायवको ठेिा भइ सम्प्झौता भएको   

 

ि) घि नक्साको काम भइिहेको   

ग) फोहोिमैला व्यवथथापनको लानग वडा न ६ मा िग्गा 

भाडामा नलई व्यवथथापन गने कायव भएको  

 

घ  अनविल बषावका कािण नबगे्रका बाटो ममवत गरिएको   

ङ) नफल्ड ननिीक्षण तथा योिना लागत अनुमानको काम 

भइिहेको  

 

च) ननदिन्य पदाथवको नबनि नवतिणको लानग घाट सम्बखन्ध 

ठेिा संचालन भइ सम्प्झौता भएको  

भलायटाि घाट (रु.५७,२५,३७८.७६)ि 

ियिबोट घाट (रु.५७,५९,१२४.९०)  

   

६  वन वािावरण िथा लवपद ििय   

क) बषावको कािण क्षनत भएका घि परिवािहरुलाई िाहत 

अनुदान प्रदान गरिएको  

४० घि परिवाि  

ि) कोनभड १९ बाट मृतु्य भएका घि परिवािलाइ निया िचव 

बापत ३० हिाि िकम प्रनत परिवाि प्रदान  

 

ग) आनथवक खथथनत कमिोि भएका ि िनटल प्रकृनतका िोगहरु 

लागेका नविामीलाइ आनथवक सहयोग  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नागररक वडापत्र 

क्र.स सेवाको लकलसम लनवेदनसलिि आवश्यक पने कागिाििरु लिमे्मवारी 

अलिकारी  

िागे्न समर् िागे्न दसु्तर कैलिर्

ि 

१ घर िग्गा नामसारी 

लसिाररस 

१) घि िग्गा नामसािी सम्बन्धी नवसृ्तत नवविण िुलेको ननवेदन  वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) ननवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

३) मृतक ि ननवेदक नवचको नाता प्रमानणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

४) िग्गाधनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलनप  

५) सिवनमन मुचुल्का गिी बुझ्नु पने भए सिवनमनमा साक्षी बसे्नको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

६) मृतु्य दतावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

७) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

२ मोलि िागि कट्टा 

लसिाररस 

१) मोही लगत कट्टा हनुपने पूणव नवविणको ननवेदन  वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) ननवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

३) िग्गाधनी प्रमाण पूिावको प्रमानणत प्रनतनलनप  

४) िग्गाको प्रमानणत नापी नक्सा नसफारिस  

५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

६) मोहीको मञ्िुिी ननवेदन वा मोही हटाउने आधािको ननवेदन 

७) िग्गाको शे्रस्ता ि नफल्डबुकको प्रमानणत प्रनतनलनप  

३ 

घर कार्म लसिाररस 

१) घि कायम नसफारिस पाउँ भने्न सम्बन्धी ननवेदन  वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

३) घिको नक्सापास सम्बन्धी प्रमाण  

४) सम्बखन्धत िग्गाको िग्गा धनीदताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  



५) थथलगत प्रनतवेदन 

६)चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

४ छात्रवृलि लसिाररस 
१) ननवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) घि भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत 

सम्पनत्त कि नतिेको िनसद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कि नतिेको िनसद  

३) शैनक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

५ लवपन्न लवद्यालथय छात्रवृलि 

लसिाररस १) ननवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप 
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) शैनक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

६ 

नागररकिा र प्रलिलिलप 

लसिाररस 

१) ननवेदन पत्र ि आमा ि बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िन्म दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप 

३) नववानहत मनहलाको हकमा पनत, आमा ि बुबाको नागरिकता प्रमाण 

पत्रको प्रनतनलनप  

४) चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप (नवद्याथीको हकमा)  

५) नववाह दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप (नववानहतको हकमा)  

६) बसाईसिी आएको हकमा बसाँई सिाईको प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप  

७) दुवै कान देखिने पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत ।  

८) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद वा कि ननधाविण स्वीकृत भएको कागिात  

९) कमवचािी परिवािको हकमा सम्बखन्धत कायावलयको नसफारिस  

१०) प्रनतनलनप नागरिकताको हकमा पुिानो नागरिकताको प्रनतनलनप 

7 आलथयक अवस्था बलिर्ो 

वा सम्पन्निा प्रमालणि १) ननवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िग्गाधनी प्रमाण पूिाव आनथवक अवथथा बनलयो  

३) आयश्रोत भए आयश्रोत िुल्ने कागिात वा सम्पन्नता प्रमानणत  

४) अन्य आवश्यक कागिात  

५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

बहाल कि नतिेको िनसद वा कि ननधाविण स्वीकृत भएको कागिात  

६) आवश्यक पिे सिवनमन मुचुल्का |  

८ आलथयक अवस्था 

लवपन्निा वा सम्पन्निा 

प्रमालणि 
१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप ि ननवेदन पत्र तथा नवपन्नता प्रमानणत 

गने पुनष्ट हने कागिताहरु 

वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) आनथवक अवथथा कमिोि भएको पुनष्ट हने कागिातहरु 

९ लवद्रु्ि/खानेपानी 

िडान लसिाररस १) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप ि ननवेदन पत्र  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

  

२) िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनलपी  



३) हक भोगको श्रोत िुल्ने कागिात 
सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

नदननभत्र  अनुसाि 

४) नक्सा पास वा नक्सा नामसािी भएको प्रमाणको प्रनतनलनप  

५) अन्य आवश्यक कागिातहरु  

६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद वा कि ननधाविण स्वीकृत भएको कागिात  

१० दुवै नाम गरेको व्यम्वि 

एकै िो भने्न 

लसिाररस/िरक िन्म 

लमलि संशोिन 

लसिाररस 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप ि ननवेदन पत्र  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) नाम फिक पिेको पुनष्ट गने प्रमानणत कागिातहरु  

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद कि ननधाविण स्वीकृत भएको कागिात  

४) सम्बखन्धत व्यखि वा हकवाला उपखथथत भई सनाित गनुव पने 

५) आवश्यकता अनुसाि थथानीय प्रहिी सिवनमनका मुचुल्काको प्रनतवेदन 

माग गनव सके्न 

11 नावािक पररचर्पत्र 

लसिाररस १) बाबु ि आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप ि ननवेदन पत्र  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िन्म दताव प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनलपी  

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

४) नाबालक िुल्ने थप कुनै प्रमाण कागिात भए सो समेत पेश गने  

५) नाबालक अननवायव उपखथथत हनुपने । 

६) दुवै कान देखिने पासपोटव साईिको फोटो २ प्रनत  

१२ चौपार् सम्बन्धी 

लसिाररस १) कािण सनहतको ननवेदन चौपाय सम्बन्धी  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) चौपाया लाने ठाउँको स्वीकृत पत्र १२  

३) नलने नदने दुवैले सनाित गनुवपने नसफारिस  

४) आवश्यकता अनुसाि क्वािेन्ट्ाइन नसफारिस 

 ५) चौपायपालन गनेका हकमा थथान ि छिनछमेक तथा वातावरणमा 

प्रलिकुि प्रभाव नपने व्यिोरा  

१३ उद्योग ठाउँसारी 

लसिाररस १) उद्योग ठाउँसािीका लानग ननवेदन 
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) उद्योग दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप  

३) थथानीय तहबाट िािी ननवकिण सनहतको व्यवसाय दताव प्रमाण पत्र 

उद्योग ठाउँसािी  

४) आफ्नै घि भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा 

एकीकृत सम्पनत्त कि नतिेको िनसद  

५) बहालमा भए सम्प्झौता पत्रको प्रनतनलनप ि बहाल कि नतिेको 

िनसद/ननतिेको भए नतनुव बुझाउनु पने 

६) कुनै कि दसु्ति नतनव बुझाउन वाँकी नभएको प्रमाण सावविननक सूचना  

७) (एउटै थथानीय तहको के्षत्र नभत्र भए) सम्बखन्धत वडा कायावलयको 

अनुमनतको नसफारिस पत्र  



१४ व्यम्विगि लववरण 

लसिाररस १) ननवेदन पत्र व्यखिगत नवविण 
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

४) नवषयसँग सम्बखन्धत अन्य प्रमाण कागिातहरु  

१५ नेपाि सरकारको 

नाममा बाटो कार्म 

लसिाररस 

१) ननवेदन पत्र 
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रनतनलनप नेपाल सिकािको नाममा 

३) नापी नक्सा बाटो कायम नसफारिस  

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि भए घि िग्गा कि वा एकीकृत 

सम्पनत्त कि नतिेको िनसद।  

५) िग्गाधनीको स्वीकृनतको सनाित गनुवपने 

 ६) साँध सनधयाि सनहत िग्गा धनीले सनाित गिेको कागिात  

१६ कोठा खोल्ने 

कार्य/रोिवरमा बसे्न 

कार्य 

१) कािण प्रष्ट िुलेको ननवेदन  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) चालु आ.व. सम्मको घििग्गा कि, बहाल कि ि मालपोत नतिेको िनसद 

कोठा िोल्ने कायव/  

३) बहाल सम्प्झौताको प्रमानणत प्रनतनलपी िोहबिमा बसे्न कायव  

४) थथानीय प्रहिीको िोहविमा सिवनमन मुचुल्का 

 ५) थथानीय सिवनमन मुचुल्का  

१७ घरबाटो प्रमालणि १) ननवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत िुलेको) नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनलनप 

वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

 २) िग्गाधनी प्रमाण पूिावको प्रमानणत प्रनतनलनप  

३) िग्गा िहेको के्षत्रको प्रमानणत सिल नापी नक्सा घि बाटो प्रमानणत  

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद वा कि ननधाविण स्वीकृत भएको कागिात  

५) नलने नदने दुवै व्यखि नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमानणत 

प्रनतनलपी सनहत उपखथथत हनुपने वा ननिहरुले नदएको अनधकृत वािेसको 

प्रमानणत प्रनतनलपी  

६) थथलगत ननिीक्षण प्रनतवेदन  

१८ चािनकल्ला प्रमानणत 
१) ननवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िग्गाधनी प्रमाण पूिावको प्रनतनलनप  

३) िग्गा िहेको के्षत्रको प्रमानणत प्रनतनलनप नापी नक्सा  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

५) ननवेदक स्वयं वा ननिले अन्य व्यखिलाई तोकेको हकमा ननि ननवेदकले 

नदएको अनधकृत वािेसनामाको प्रमानणत प्रनतनलपी 



१९ िग्गा नंक्शाङ्कनको 

कार्य/सो कार्यको 

रोिवर 

१) ननवेदन पत्र  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) सम्बखन्धत कायावलयको पत्र  

३) प्रानवनधक प्रनतवेदन  

४) नापी नक्सा प्रमाण  

५) िग्गा धनी दताव प्रमाण पूिाव /हकभोगको कागिात  

६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

२० अंगे्रिी लसिाररस िथा 

प्रमालणि १) ननवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  
वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) नवषयसँग सम्बखन्ध प्रमाण कागिातको प्रनतनलनप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद  

२१ िन्म दिाय 
१) बालकको बाबु ि आमाको नागरिकता ।  

 वडा सनचव सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) अनुसूनच फािाम / सूचकको नागरिकताको प्रनतनलनप  

३) अस्पतालमा िन्म भएको हकमा सम्बखन्धत अस्पतालले िन्म प्रमानणत 

गिेको परिचयपत्रको प्रमानणत प्रनतनलपी 

२२ मृतु्य दिाय 
१)अनुसूनच फािाम  

वडा सनचव सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) मृतकको नागरिकता ि सूचना नदन आउनेको नागरिकता  

३) सामानिक सुिक्षा भत्ता पाउने भए सो को प्रमाण  

४) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा थथानीय सिवनमन पत्र  

२३ बसाईसराइ दिाय 

१) बसाईसिाई गिी िानेको हकमा परिवािको नवविण सनहत सम्बखन्धत वडा 

कायावलयमा बसाईसिाईको कागिात  

 वडा सनचव सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) िहाँ िाने हो त्यस ठाउँको लालपूिाव ि िुन ठाउँमा आउनेको पनन पेश 

गनुवपने ।  

३) बसाई सिाई गिी आउनेको हकमा बसाई सिाई गिी ल्याएको प्रमाणपत्र  

४) अनुसूनच फािाम ि सूचकको नागरिकताको प्रनतनलनप 

५)िाने / आउने सबै व्यखिको पारिवारिक नवविण  

६) चालु आ.व. सम्म घि िग्गा ि मालपोत कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद ।  

२४ सम्बन्ध लवचे्छद 
१. अनुसूनच फािाम ि नागरिकताको प्रनतनलनप  

 वडा सनचव  सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२.अदालतबाट सम्बन्ध नवचे्छद भएको फैसलाको प्रमानणत प्रनतनलनप  

३) केटाको थथायी ठेगाना सम्बखन्धत वडाको हनुपने।  

२५ लववाि दिाय 
१) अनुसूनच फािाम सनहत दुवै दुलहा ि दुलही  अननवायव उपखथथनत हनु पने  

 वडा सनचव  सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप 

 ३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दािुभाईको नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत ि घि िग्गा कि वा एकीकृत सम्पनत्त कि 

नतिेको िनसद 



२६ नँर्ा व्यवसार् दिाय 
१) ननवेदन पत्र 

वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सदस्य वडा 

सनचव,सम्बखन्धत 

फाँटका 

कमवचािी  

सोही नदन, 

सिवनमनको 

हकमाबढीमा ३ 

नदननभत्र  

आनथवक ऐन ि 

कायवनवनधमा 

तोनकए 

अनुसाि 

  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनलपी  

३) नवदेशीको हकमा िाहदानीको प्रमानणत प्रनतनलनप ि सम्बखन्धत दुतावासको 

नसफारिस  

४) ३ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो  

५) घि बहाल सम्प्झौता  

६) आफ्नै घि टहिा भए चालु. आ.व. सम्मको मालपोत ि घििग्गा कि 

नतिेको  

७) अन्य ननकायमा व्यवसाय दताव भएको भए यान/कि दताव ि व्यवसाय दताव 

प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनलपी  

२७   

गुनासो सुने्न अनधकािी : प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत(९८५७०७५१११) 

सूचना 

अनधकािी 

िामहिी 

पाणे्ड(९८५७०६

८१६६) 

      

 

लनणयर् गने प्रलक्रर्ा र अलिकारी 

➢ ननणवय गने प्रनिया नगि सभा ,कायवपानलकाको बैठक ,नटप्पणी ि आदेश | 

➢ अनधकािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत  

लनणयर् उपर उिुरी सुने्न अलिकारी : प्रचनलत कानून बमोनिम 

सूचना अलिकारी र प्रमुखको नाम र पद  

क)कार्ायिर् प्रमुख  

• नाम गंगालाल सुबेदी  

• पद प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत  

• सम्पकव  न. ९८५७०७५१११  

    ख) सूचना अलिकारी  

• नाम: िामहरि पाणे्ड  

• पद : कृनष नव. अनधकृत  

• सम्पकव  न. ९८५७०६८१६६  

 

 

 

 

ऐन ,लनर्म ,लवलनर्म वा लनदेलशकाको सूची  



ि.सं नशषवक प्रमानणत नमनत 

1.  िामपुि नगिपानलका नगि कायवपानलका (कायव नवभािन) ननयमावली 2074 

2074/04/29 

दोस्रो संशोधन 

2074/12/08 

2.  िामपुि नगिपानलका नगि कायवपानलका कायव सम्पादन ननयमावली 2074 

3.  िामपुि नगिपानलकाको वैठक संचालन सम्बखन्ध कायवनवनध 2074 

4.  िामपुि नगिपानलकाको योिना तथा बिेट तिुवमा नदग्दशवन 2074 

5.  िामपुि नगि सभा संचालन कायवनवनध, 2074 

6.  िामपुि नगिपानलकामा किािमा प्रानवनधक/योिना सम्बखन्ध कमवचािी व्यवथथापन गने 

सम्बखन्ध कायवनवनध, 2074 

2074/05/25 

7.  बिाि अनुगमन ननदेनशका, 2074  

2074/12/08 

8.  सवािी साधन संचालन ननयमावली, 2074 

9.  तानलम, गोष्ठी, कायवशाला तथा अध्ययन भ्रमण िचव सम्बखन्ध ननदेनशका, 2074  

10.  पदानधकािीको आचािसनहंता, 2074 

11.  कृनष व्यवसाय प्रवदवन सम्बन्धमा व्यवथथा गनव बनेको ऐन, 2074 

12.  पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2074 

13.  वाताविण तथा नवपद व्यवथथापन कायवनवनध , 2074 

14.  कायवपानलका ननणवय वा आदेश ि अनधकाि पत्रको प्रमाणीकिण कायवनवनध, 2074 

15.  िामपुि नगिपानलका फोहोिमैला व्यवथथापन ननयमावली, 2074 2074/12/09 

16.  िामपुि नगिपानलका िािपत्र प्रकाशन सम्बखन्ध कायवनवनध, 2074 

17.  आनथवक कायवनवनध ननयनमत तथा व्यवखथथत गनव बनेको ऐन, 2074 

18.  िामपुि नगिपानलकामा भवन ननमावण मापदण्ड (2072)  2075/03/29 संसोधन 

19.  िामपुि नगि ििको छानो िनहत घि कायवनवनध, 2075  2075/03/31 

20.  िामपुि नगिपानलका सहकािी ऐन, 2075 2075/03/31 

 21.  िामपुि नगिपानलका उिाव नवकास ननदेनशका, २०७५ 

22.  िा.न.पा. एफ.एम. िेनडयो संचालन तथा व्यवथथापन कायवनवनध  

23.  िामपुि नगि नवपद् िोखिम नू्यनीकिण तथा व्यवथथापन ऐन, २०७५ 

24.  िामपुि नगिपानलका “गरिबीननवािणकालानगलघुउद्यमनवकासकायविम 

(मेडपा)”संचालनकायवनवनध, २०७५ 

25.  िामपुि नपाको न्यानयक सनमनतले उिुिीको कािवाही नकनािा गदाव अपनाउनुपने 

कायवनवनधका सम्बन्धमा व्यवथथा गनव बनेको नवधेयक ,२०७५ 

26.  िामपुि नगिपानलका घ वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायवनवनध, २०७५ 

27.  उपभोिा सनमनत गठन, परिचालन तथा व्यवथथापन सम्बखन्ध कायवनवनध, 2075 

28.  आधुननक कृनष िेती कायविम कायवनवनध, 2075 
2076/5/28  

संसोधन 
29.  युवा स्वािोिगाि कायवनवनध, 2075  

30.  व्यवसायनक कृनष, पशुपन्छी पालन फमव दताव कायवनवनध, 2075 

31.  अपाङ्गता भएका व्यखिहरुलाई परिचयपत्र नवतिण कायवनवनध, 2075 2075/09/12 

32.  िामपुि नगिपानलका "घ" को ननमावण व्यवसायी ईिाितपत्र सम्बखन्ध कायवनवनध, 2075 2076/05/11 

33.  नवपन्न नागरिक औषनध उपचाि कोष ननदेनशका, 2075 
2075/11/08 

34.  थथानीय तहमा स्वास्थ्य संथथा दताव, अनुमनत तथा ननवकिण सम्बखन्ध ननदेनशका, 2075  

35.  कृषक समुह गठन तथा परिचालन सम्बखन्ध कायवनवनध, 2076 
2076/02/06 

36.  साना नसचाई कायविम संचालन कायवनवनध, 2076  

37.  व्यवसानयक/अद्धववानषवक फमव नवकास कायविम संचालन कायवनवनध, 2076  
2076/02/11 

38.  पूवव प्राथनमक नवद्यालय व्यवथथापन कायवनवनध, 2076 

39.  नगि नशक्षा केन्द्र व्यवथथापन कायवनवनध, 2076  

2076/05/28 

40.  हाइटेक पोनलहाउस संचालन तथा कृनष अनुदान नवतिण कायवनवनध, 2076  

41.  नवपन्न परिवाि संथथागत सुते्किी प्रोत्साहन नवमा तथा छोिी िन्म प्रोत्साहन भत्ता कायवनवनध, 

2076 
2076/06/03 



42.  औषधी पसल दताव, अनुमनत, संचालन ि व्यवथथापन कायवनवनध, 2076 

43.  आनथवक नवकास परियोिना संचालन कायवनवनध , 2076 2076/06/30 

44.  मेयि कप िेलकुद प्रनतयोनगता संचालन ननदेनशका, 2076  

2076/09/25 45.  टोल नवकास संथथा गठन सम्बन्धी कायवनवनध, 2076 

46.  िनताको अपेक्षा, मेयिको सुभेच्छा कायविम व्यवथथापन कायवनवनध, 2076 

47.  िानेपानी उपभोिा सनमनत गठन तथा मूल दताव सम्बखन्ध कायवनवनध, 2076  2076/11/11 

48.  व्यवसाय कि सम्बखन्ध कायवनवनध, 2076 2076/11/11 

49.  िामपुि पयवटन नवकास सनमनतको कायवनवनध , 2076 2076/11/11 

50.  िाहात सामाग्री नवतिण सम्बखन्ध कायवनवनध , 2076 2076/12/20 

51.  नशक्षा ऐन तथा नशक्षा ननयमावली, 2074 2076/09/26 

संसोधन 

52.  बाझो िग्गामा िेनत गनेलाई अनुदान नदने सम्बखन्ध कायवनवनध, 2077 2077/01/16 

53.  अपाङ्गता के्षत्र संिक्षण सनमनत संचालन कायवनवनध, 2077  
2077/02/01 

54.  जे्यष्ठ नागरिक नदवा सेवा नमलन केन्द्र संचालन कायवनवनध, 2077  

55.  िामपुि नगिपानलका भवन ननमावण सम्बखन्ध कायवनवनध, 2077  
2077/05/01 

56.  संनक्षप्त वाताविणीय अध्ययन तथा प्रािखम्भक वाताविणीय परिक्षण कायवनवनध, 2077 

57.  सुशासन तथा संथथागत नवकास सम्बखन्ध कायवनवनध, 2077  2077/05/29 

58.  एक वडा एक उत्पादन कायविम संचालन कायवनवनध, 2077  2077/07/20 

59.  लेिा सम्बखन्ध कायवनवनध, 2077 

60.  अनुदानको मल नवतिण व्यवथथापन सम्बन्धी कायवनवनध, 2077 

61.  स्वास्थ्य तथा सिसफाई सेवा ऐन,2077 2077/10/13 

62.  भवन ननमावण ऐन, 2077 

63.  प्राकृनतक स्रोत तथा वाताविण संिक्षण ऐन, 2077 

64.  िरिद ननयमावली, 2077  

65.  उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान कायवनवनध, 2077 

2077/11/11 

66.  ईन्धन सुनवधा सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 

67.  स्वास्थ्य संथथा दताव, अनुमनत तथा ननवकिण सम्बन्धी, 2077  

68.  बालक्लब/बाल सन्िाल गठन तथा संचालन कायवनवनध,2077 

69.  बालबानलकाहरु सँग मेयि कायविम संचालन कायवनवनध,2077 

70.  उपमेयि को नचनािी मेिो मेिो निमे्मवािी कायविम व्यवथथापन कायवनवनध, 2077 

71.  साझेदािी कायविम संचालन तथा व्यवथथापन कायवनवनध,2077 2077/11/25 

72.  िामपुि नगिपानलकाको वन ऐन, 2078 2078/03/07 

 

 

 

 

आम्दानी ,खचय िथा आलथयक कारोवार सिम्वन्ध अद्यावलिक लववण  

चािु िथा पँुिीगि खचय  

आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७८/०७/०६  

सि.नं. 
बजेट उपशीर्षक बजेट खर्ष 

संकेत नाम र्ालु प ंजीगत जम्मा र्ालु प ंजीगत जम्मा 
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