
 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 2065 को 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको ववविण 

 

आ.व. ०७९/८० को कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म 
सम्पाददत वियाकलापहरुको ववविण 

 

 

 

 

 

 

 

 

पौवादङुमा गााँउपानलका 

गााँउ कायवपानलकाको कायावलय 

च्याङ्ग र,े ुोिपिु 

  



 

 

 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतको ुनाई 

 

 

सावविननक सिोकािको ववषय वा आफूसाँग सम्बजन्धत ववषयको सम्बन्धमा आवश्यक सूचना तथा 
िानकािीहरुमा नागरिकको सिल ि सहि पहुुंचलाई सूचनाको हकको रुपमा नलइन्छ । सूचनाको हकले मौनलक 
हक, नागरिक सशजिकिण, सशुासन, मानव अनधकाि प्रवर्द्वन, लोकतन्र सुंस्थागत गनव, आनथवक अनशुासन कायम 
गदै, नागरिक सहुानगता ि िलु्ला सिकािको मान्यता प्रवर्द्वन गदवछ ।  

लोकतन्रको अनुन्न अुंगको रुपमा िहेको सूचनाको हकको सरुुवाती कोशेढुुंगा स्वीडेनमा सन ्१७६९ मा 
Freedom of the press Act लाई नलइन्छ । नेपाल अनधिाज्यको सुंववधान, २०४७ मा मौनलक हकको रुपमा 
सूचनाको हकलाई स्थान ददई सरुुवात गरिएको नथयो । हालनेपालको सुंववधान, २०७२ मा समेत मौनलक हकको 
रुपमा सूचनाको हकलाई ननिन्तिता ददइएको छ ।  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) ि सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को 
ननयम ३ बमोजिम प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्नो कायावलयबाट ुए गिेका कायवहरुको प्रगनत ववविण तथा 
सम्बजन्धत सूचनाहरु अद्यावनधक गिी िाख्न ु पने ि प्रत्येक 3/३ मवहनामा website माफव त सावविननक गनुवपने 
कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनसुाि यस कायावलयबाट आ.व. २०७९/०80 को दोस्रो रैमानसक 
२०७९ कानतवक १ देजि पसु मसान्तसम्म सम्पादन ुएका कायवहरुलाई अद्यावनधक गिी यो स्वतः प्रकाशन 
(Proactive disclosure) गरिएको छ । यसबाट नागरिकले कायावलयबाट ुएको सेवा प्रवाहको प्रगनत सम्बन्धमा 
सूसजुचत हनुे अपेक्षा गरिएको छ । आगामी ददनमा सूचनाको हकको सम्मान ि सुंिक्षण गनव,सूचनाको बगीकिण ि 
अद्यावनधक गनव,सिल ि सहि सूचना उपलब्धता गिाउन,िलु्ला ि पािदशी काम कायववाहीका नननमत्तयस कायावलय 
प्रनतवर्द् िहेको छ। 

अन्त्यमा, स्वतः प्रकाशन तयाि गनव िवटन ु हनुे यस कायावलयका सूचना अनधकािी श्री गेहेन्र प्रसाद 
उपाध्याय, सूचना प्रववनध अनधकृत श्री सेवन्त िाि दाहाल लगायत सम्पूणव शािाका शािा प्रमिु ज्यूहरु लाई 
धन्यवाद ददन चाहन्छु ।  

 

नमनतः २०७९।१०।१२ 
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1. पौवादङुमा गााँयपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयको स्वरुप ि प्रकृया 
१.१ परिचयः 

सुंघीय सुंिचनाअनसुाि प्रदेश नुं १ अन्तगवतको ुोिपिु जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये पौवादङुमा 
गाउाँपानलका एक हो । ुोिपिु जिल्ला सदिमकुामबाट  पबुव क्षेरमा िहेका सानबकका 
श्यामनसला,नतवािीुन्ज्याङ ,च्याङ्गर,ेबाजस्तम,सानोदमु्मा ि ठूलोदमु्मा गरि ६ वटा गाउाँ ववकास सनमनतलाई 
समेटेि पौवादङुमा गाउाँपानलकाको ननमावण गरिएको छ।  

स्थानीय सिकाि सञ् चालन ऐन, 20७४  ले गााँउपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयको काम, 
कतवव्य ि अनधकािहरुको व्यवस्था गिेको छ ।  

१.२. गााँउपानलकाको जचनािीः 

सुंघीय सुंिचना अनसुाि प्रदेश नुं १ अन्तगवतको ुोिपिु जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये पौवादङुमा 
गाउाँपानलका एक हो । ुोिपिु जिल्ला सदिमकुामबाट  पबुव क्षेरमा िहेका सानबकका श्यामनसला, 
नतवािीुन्ज्याङ, च्याङ्गर,े बाजस्तम, सानोदमु्मा ि ठूलोदमु्मा गरि ६ वटा गाउाँ ववकास सनमनतलाई समेटेि 
पौवादङुमा गाउाँपानलकाको ननमावण गरिएको छ। यस गाउाँपानलकाको नामाकिण पृ् वीनािायण शाहले 
िाज्य एकीकिण गदाव ुोिपिुमा नबनुन्न थमुहरु नथए। िस्तै हतवुा थमु, नसिेल थमु, जििामाछा थमु, 
फानल थमु ि पौवा थमु नथयो।पौवाथमु अन्तगवत १६ वटा गानबसहरु समेवटन्थे।िस अन्तगवत सानबकको 
नतबािीुञ्ज्याङ गानबसको वडा नुं ७,८,९ िेसाङमा यो थमुको केन्र िहेको नथयो ि लोपोन्मिु दङुमाली 
ुाषीहरुले बोनलने दङुमाली ुाषा अन्तगवत (दङुमा) ुन्नाले वपउन ुुने्न िनाउाँछ।यी २ वटा नाम 
पौवा+दङुमा नमलाएि पौवादङुमा गाउाँपानलकाको नामकिण गरिएको हो। गाउाँपनलकाको नसमाना पवुवमा 
अरुण नदद,पजिममा ुोिपिु नगिपानलका,उत्तिमा अरुण गाउाँपानलका ि दजक्षणमा िामप्रसाद िाई 
गाउाँपानलका ि हतवुागढी गाउाँपानलका िहेका छन। यस गाउाँपानलकाको कुल क्षेरफल ११८.८ वगव 
वक.नम. िहेको छ। नब.स.२०७८ को िनगणना अनसुाि मवहला ६,३१९ िना ि परुुष  ५,८५१ िना 
गरि कुल िनसुंख्या १२,१७०िना िहेको पयवटन प्रबर्द्वन तथा आनथवक समवृर्द्को आधािको रुपमा अरुण 
डााँडा, जचवाचङु डााँडा, जशवालय पाकव , च्याङ्गर ेपोििी, सन्तानेश्वि महादेव, जशजशविे डााँडा आदद पयवटकीय 
स्थलहरु िहेका छन। प्रमिु आनथवक केन्रहरु श्यामनसला, नतवािीुञ्ज्याङ, च्याङ्गर ेि मानेडााँडा आदद  

िहेका छन। अनधकाुंश वडा कायवलयहरुलाई रामीण सडकले छोएको यस गाउाँपनलकाको मखु्य पेशा 
कृवष हो। यहााँ धान, गाँह,ु मकै, कोदो, फापि आदद अन्नबाली ि अम्रीसो, अलैंची, अदवुा आदद 
नगदेबालीहरु उत्पादन हनुे गदवछ। यहााँ ब्राह्मण, क्षेरी, नेवाि, कुमाल, िाई, तामाङ, मगि, ुिेुल, शेपाव, 
नलम्ब,ु कामी, दमाई, साकी आदद िातका माननसहरुको बसोबास िहेको छ। 
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१.३. पौवादङुमा गााँउपानलकाको  नकसाः 

 

 

 

 

2.पौवादङुमा गााँउपानलका गााँउकायवपानलकाको कायावलयको काम कतवव्य ि अनधकािः 
स्थानीय सिकाि सञ् चालन ऐन, २०74 तथा अन्य प्रचनलत ऐन, ननयम बमोजिम यस कायावलयको काम, कतवव्य ि 

अनधकािको व्यवस्था िहेको छ। 
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3. सेवा प्रदान गने ननकायको कमवचािीहरुको ववविण 

१. गाउाँपानलका, वडा ि स्वास््य चौकीमा कायवित कमवचािीहरुको ववविण 

गाउाँपानलका तफव का कमवचािीहरुः- 

ि.स. कमवचािीको नाम थि पद नलङ्ग स्थायी ठेगाना 

ननयजुि
को 

वकनसम 
(स्थायी 
अस्थायी 
किाि) 

हालको पदमा 
ननयजुि नमनत 

मोबाइल नुं. 

1. नववन ुट्टिाई प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

परुुष इटहिी २, 
सनुसिी 

स्थायी 2078/12/09 9851090034 

2. आङलाकपा तामाङ अनधकृत परुुष हेलौंछा-
7,ुोिपिु 

स्थायी 2076/08/01 9862015795 

३. गेहेन्र कुमाि 
उपाध्याय 

िन स्वास्थय 
ननरिक्षक 

परुुष वविाटनगि-
३,मोिङ्ग 

स्थायी  9842058208 

४. सनुनता कटुवाल अनधकृत मवहला छथि-
6,ुोिपिु 

स्थायी 2076/10/16 9842423081 

५. िामकृष्ण पौडेल अनधकृत परुुष प्यूठान स्थायी  ९८६८४०२६७४ 

६. सदुदप मिासनी अनधकृत परुुष छरदेव 
८अघाविााँची 

स्थायी २०७९/०८/०७ ९८४४७७४५४८ 

७. बवुर्द्मान तामाङ ना.स.ु परुुष ुोिपिु 
न.पा.-9 

स्थायी  9842021384 

८. ुजि िाई लेिापाल मवहला ििायोटाि-
7,ुोिपिु 

स्थायी 2076/09/02 9852031231 

९. िाम्ली हाङ िाई आ.ले.प. परुुष ुोिपिु 
न.पा.-
11,ुोिपिु 

स्थायी 2076/09/03 9819309266 
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1०. मलुायम नसुंह यादब कम्प्यटुि 
अपिेटि 

परुुष ुतही-
1,सप्तिी 

स्थायी 2076/11/13 9814793229 

1१. सोनुत जघनमिे सव इजन्िननयि  परुुष सनु्दिहिैचा-
4,मोिङ्ग 

स्थायी 2076/11/08 9807350040 

1२. जशव आचायव प्राववनधक 
सहायक 

परुुष चम्पे-
9,ुोिपिु 

स्थायी 2076/11/20 9804023658 

१३ मनोि ओली ना.प्रा.स. परुुष नरवेण गापा-
९,रुकुम 
पजिम 

स्थायी २०७८/११/१५ ९८४४१९६०७४ 

१४ डम्बि कुमािी 
काकी(िरी) 

कायावलय 
सहयोगी 

मवहला नतवािीुञ्जयाङ्ग
-1,ुोिपिु 

स्थायी 2054/10/16 9815342462 

१५ बल बहादिु नतवािी का.स. दोस्रो परुुष पौवादङुमा -2 
ुोिपिु 

स्थायी   

गाउाँपानलकामा कायवित किाि तफव का कमवचािीहरुः- 

1. सेवन्त िाि दाहाल सूचना प्रववध 
अनधकृत 

परुुष मादी 
नगिपानलका-
४, सुंिवुासुा 

किाि 207९/०५/०७ ९८१७९९२५४० 

2. सनुमरा काकी िोिगाि 
सुंयोिक 

मवहला पौवादङुमा -2 
ुोिपिु 

किाि 2075/11/26 9810352998 

3 टेक िाि िड्का िोिगाि 
सहायक 

परुुष पौवादङुमा-१, 
श्यामनसला 

किाि 207९/0५/०७ ९८१६३५१०७० 

4. देवेन्र ुिेुल एम.आई.एस.अ
पिेटि 

परुुष पौवादङुमा -4 
ुोिपिु 

किाि 2076/02/04 9862140666 

5. वतेन्र िाई ना.प्रा.स. परुुष ुोिपिु 
न.पा.-11 

किाि 2073/02/14 9804345406 

6. ननिािन िडका प्रा.स. परुुष धमवदेवी नपा८ किाि 2077/08/18 9842963086 
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8. अनुशेक िवास प्रा.स. परुुष सूयोदय नपा किाि 2077/08/18 9805327465 

9. नमलन काकी उ.वव.सहिकताव परुुष महालक्ष्मी 
नपा 

किाि 2077/08/21 9844882415 

10. सनुनता कुमािी शाही उ.वव. 
सहिकताव 

मवहला गिुास गापा किाि 2077/08/21 9822448903 

11. समुन अनधकािी प्रा.स. परुुष टेम्केमैयङु -
3 

किाि 2077/08/19 9862140513 

12. सन्तोष िरी वफल्ड सहायक परुुष पौवादङुमा -3 
ुोिपिु 

किाि 2076/02/16 9811303721 

13. वववेक आचायव का.सहयोगी परुुष पौवादङुमा -3 
ुोिपिु 

किाि 2074/0२/२४ 9852089800 

14. िववन िरी का.स. परुुष पौवादङुमा -3 
ुोिपिु 

किाि 2075/09/16 9805338709 

15. जिनुर शे्रष्ठ का.स. परुुष पौवादङुमा -3 
च्याङर े

किाि 2075/09/16 9814099225 

वडा तफव का कमवचािीहरुः- 

वडा नुं. 1 

1. िजन्िता काकी अ.स.ई. मवहला  स्थायी 2064/09/01 9890456444 

2. िाम बहादिु तामाङ अ.स.ई. परुुष ुोिपिु न.पा. 
8 

स्थायी 2064/09/01 9800972580 

3. मन्ि ुतमाङ सा.परिचालक मवहला  किाि 2071/08/29 9814358899 

4. नथि बहादिु तामाङ्ग कायावलय 
सहयोगी 

परुुष श्यामजशला-
4,ुोिपिु 

स्थायी 2055/09/05  

5. ददलन िाई कायावलय सहयोगी परुुष पौवादङुमा-1 स्थायी   
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वडा नुं. 2 

१. सनुनल कुमाि नसुंह सव-इजन्िननयि परुुष अनवमा – 5 
नसिहा 

किाि 2076/11/14 9842808967 

२. नािायण प्रसाद 
नतवािी 

का.स. परुुष पौवादङुमा-2 किाि  9804028337 

३. इजन्दिा आचायव सा.परिचालक मवहला पौवादङुमा-2 
नतवािीुञ्ज्यम
ङ्क 

किाि 2072/02/01 9842212447 

४. गणेश बहादिु काकी सा. परिचालक परुुष पौवादङुमा-2 किाि 2070/05/15 9814366466 

वडा नुं. 3 

1. मन कुमािी तामाङ प्रशासन 
सहायक 

मवहला माजम्लङ्ग-
5,सुंिवुासुा 

स्थायी 2076/09/02 9807397227 

2. रुर प्रसाद फुयल अ.सव 
इजन्िननयि 

परुुष पौवादङुमा-3 स्थायी 2064/09/01 9852052116 

3. वेन ुकुमािी शे्रष्ठ सा. परिचालक मवहला पौवादङुमा-
3च्याङर े

अस्था
यी 

2071/01/01 9805337990 

4. वटकादेवी सनुवुाि सा.परिचालक मवहला पौवादङुमा-
3च्याङर े

अस्था
यी 

2070/08/16 9811375175 

5. िािेन्र प्रसाद आचायव स.क. परुुष पौवादङुमा-
3च्याङर े

स्थायी 2064/09/01 9807317272 

वडा नुं. 4 

१. नािायण के.सी. वडा सजचव परुुष मनुसकोट 
नपा-१रुकुम 
पजिम 

स्थायी 20७८/११/२२ 9८४७४७८००८ 

२. लालीबम िाई अ.स.ई. परुुष पौवादङुमा-4 
वाजस्तम 

स्थायी 2064/09/01 9842076781 
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३. िाि कुमाि माझी अ.सव-
इजन्िननयि 

परुुष रामथान 
गा.पा.4 

स्थायी 2077/03/05 9840846456 

४. नललािाि काकी सा. परिचालक परुुष पौवादङुमा-4 
वाजस्तम 

किाि 2075/09/13 9800972587 

५. ननिािन शे्रष्ठ का.स. परुुष पौवादङुमा-
3च्याङर े

किाि 2075/09/13 9805378230 

वडा नुं. 5 

१. अननल िाई िा.पपा.स.टे. परुुष पौवादङुमा-
5,ुोिपिु 

स्थायी 2077/01/21 9807371377 

२. lbk]g /fO{ 

 

;fdflhs 
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३. bndfg /fO{ 
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ef]hk'/ 
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४. मौशम आचायव अ.स.ई परुुष पौवादङुमा-
३,च्याङर े

किाि २०७९/०५/०७ ९८२९३९०७२६ 

वडा नुं. 6 

१. सिुन गिुागाई सव-इजन्िननयि परुुष सनु्दि हिैँचा-
9  

किाि 2076/09/06 9804399461 

२. दगुाव देवी िाई सामाजिक 
परिचानलका 

मवहला पौवादङुमा 6 किाि 2075/09/16 9819336502 

३. ददवाना िाई सामाजिक 
परिचानलका 

मवहला पौवादङुमा 6 किाि 2071/11/16 9825372354 

४. वपरमान िाई का.सहयोगी परुुष पौवादङुमा 6 स्थायी 2064/09/01 9862002471 

स्वास््य चौकी तफव का कमवचािीहरुः- 

वडा नुं. 1 
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1. सत्य नािायण 
बहिदाि 

नस.अ.हे.व. परुुष बिाहक्षेर 
न.पा.-11 

स्थायी 2071/02/08 9807375620 

2. शोुा िाई अनमी मवहला दमक-1,झापा स्थायी 2073/12/04 9824095045 

3. वप्रनथका िाई अनमी मवहला िामप्रसाद िाई 
गा.पा.1ओख्र े
ुोिपिु 

किाि 2076/11/18 9810497833 

4. नमना दाहाल अहेव महला अरुण 
गा.पा.4 
चिम्बी 
ुोिपिु 

किाि 2076/11/18 9807377541 

5. सनुनल तामाङ अहेव परुुष ुोिपिु नपा 
१ 

स्थायी 2073/12/27 9819744883 

6. कुल प्रसाद पिािलुी का.स. परुुष पौवादङुमा-1 
श्यामजशला, 
ुोिपिु 

स्थायी 2053/05/28 9815386352 

वडा नुं. 2 

1. डम्बि बल्लु 
िनाल 

हे.अ. (पाचौँ) परुुष पौवादङुमा २, 
ुोिपिु 

स्थायी  9817373486
9842076607 

2. नगता ुण्डािी अ.न.मी मवहला केिाबािी-
2,मोिङ्ग 

स्थायी  9807396619 

3. िोशन शे्रष्ठ अ.हेव. परुुष पौवादङुमा 2 किाि 2079/11/18 9811017037 

4. तािा देवव िाई अ.न.मी. मवहला पौवादङुमा 2 स्थायी 2059/06/02 9811373003 

5. कमला नतवािी का.स. मवहला पौवादङुमा 2 किाि 2074/09/24 9805327374 

वडा नुं. 3 

1. फुवाव तामाङ्ग अ.हेव. परुुष ुोिपिु न.पा.1 स्थायी 2074/12/28 9804393414 
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2. नसतल िाई अ.न.मी मवहला पौवादङुमा-
4,ुोिपिु 

किाि  9810423861 

3. ववपना िाई अ.न.मी. मवहला पौवादङुमा 2 किाि 2079/11/18 9814384088 

4. िािन काकी का.सहयोगी परुुष पौवादङुमा-
3,ुोिपिु 

किाि  9814346801 

वडा नुं. 4 

1 मनोि कुमाि 
मण्डल 

अहेव परुुष लौकही-
3,सनुसिी 

स्थायी 2075/07/14 9804033069 

2. सनुनता नसवा अनमी मवहला वेलबािी 
5,मोिङ्ग 

स्थायी 2073/12/11 9861104537 

3. नसिवना शे्रष्ठ अ.न.मी मवहला पौवादङुमा-
3,ुोिपिु 

किाि  9816344328 

4. िञ्जना िाई अ.हे.व. मवहला पौवादङुमा-
5,ुोिपिु 

किाि 2076/09/04 9810538795 

5. मेरिना िाई अ.हे.व. मवहला पौवादङुमा-
2,ुोिपिु 

किाि  9829390725 

6. नमना कटुवाल अनमी मवहला पौवादङुमा ४  किाि 2075/01/12 9825324359 

7. कुमािी बढुाथोकी का.स. मवहला पौवादङुमा ४ किाि 2076/06/05 9827002025 

वडा नुं. 5 

1. अमतृ महतो अ.हे.व. परुुष सोनमा-
7,महोत्तिी 

स्थायी 2075/07/14 9812021737 

2. चेवन्ता ुट्टिाई अ.नमी. मवहला पौवादङुमा-
4,ुोिपिु 

किाि 2076/11/18 9862567813 

3. मकुुन्द केसी का.सहयोगी परुुष पौवादङुमा-
5,ुोिपिु 

किाि 2072/11/27 9825326828 
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वडा नुं. 6 

1. ववष्ण ुतामङ्ग अनमी मवहला पौवादङुमा ५ स्थायी 2073/12/13 9862068801 

2. वणव माया िाई अनमी मवहला पौवादङुमा ६ किाि 2075/03/01 9863717527 

3. ददनेश ुिेुल अहेव परुुष पौवादङुमा ५ किाि 2076/11/18 9840471761 

4. रुकमणी िाई अहेव मवहला अरुण 
गा.पा.4 

किाि 2076/11/18 9820712181 

5. कृष्ण कुमािी िाई का.स. मवहला पौवादङुमा 
गा.पा.6 

किाि 2075/12/01 9820712182 

 

 

4. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

पौवादङुमा गाउाँपानलका, गाउाँ कायवपानलकाको कायावलय च्याङ्गरकेो नागरिक वडापर 207९ 

ि.स. सेवाको 
प्रकाि/वकनसम 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनव आवश्यक 
पने प्रविया/कागिातहरु 
(िमागत रुपमा उल्लेि गने) 

सेवा प्रदान गने 
शािा/अनधकािी 

लाग्न ेदस्तिु रु. (शलु्क लाग्न े
हकमा ननवेदन फािम रु 10 ि 
ननवेदन वटकट रु 10 थप दस्तिु 
लाग्नछे) 

लाग्न ेसमय 

क. योिना सुंचालन सेवा 

1 योिना सम्झौता कायव 

1. वडा कायावलयको िोहविमा 
सिोकािबालाहरुको सावविननक 
ुेलाबाट उपुोिा सनमनत ि 
अनगुमन सनमनतको गठन ुएको 
ननणवयको प्रनतनलवप 

2. सम्बजन्धत वडा कायावलयको 
प्राववनधक लागत अनमुान ि 
सम्झौताका लानग नसफारिस 

3. उपुोिा सनमनतमा िहेका 
पदानधकािीहरुको नागरिकता 
प्रमाण परको प्रनतनलवप ि 
मोबाइल नम्बि 

4. उपुोिा सनमनतको 
बैठकबाट सम्झौताका लानग 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क 

सम्पणुव आवश्यक 
कागिात प्राप्त 

ुएको नमनतले ७ 
ददन नुर 

प्राववनधक अनमुान 
तयाि 
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सम्बजन्धत व्यजिलाई तोवकएको 
ननणवयको प्रनतनलपी 

5. प्राववनधक लागत अनमुान 
स्वीकृत ुई सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतले सम्झौताका लानग 
ननवेदन पेश गने 

6. सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतको छाप  

7. योिना सञ्चालन हनुे स्थानको 
एक प्रनत फोटो 

8. लागत सहुानगताको हकमा 
िकम दाजिला गरिएको सक्कलै 
ुौचि 

2 
िाता सञ्चालन/िाता 

बन्द 

1. उपुोिा सनमनतको 
बैठकबाट िाता सञ्चालन/िाता 
बन्द सम्बन्धमा गरिएको 
ननणवयको प्रनतनलवप ि ननवेदन 

२. िाता सञ्चालन हकमा  

(क) कुन बैंकमा िाता सञ्चालन 
गने हो िलुाउन ुपने 

(ि) सनमनतका कुन कुन 
पदानधकािीबाट िाता सञ्चालन 
गरिने स्पष्ट िलुाउन ुपने 

2. उपुोिा सनमनतको िाता 
सञ्चालन गने बैंकबाट िाता 
सञ्चालन फािम ुिी फोटो टााँस 
गिी गाउाँपानलकाको कायावलयबाट 
प्रमाजणत गनुवपने 

3. योिना सञ्चालन ुएको 
आनथवक वषव समाप्त ुएपिात 
मार उपुोिा सनमनतलाई बैंक 
िाता बन्दको लानग नसफारिस 
ददइनेछ । 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क 

सम्पणुव आवश्यक 
कागिात प्राप्त 

ुएको समयले १ 
घण्टा नुर 
आवश्यक 

नसफारिस तयाि 

3 
पवहलो पेश्की िकम 

माग 

1. सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतको बैठकबाट पेश्की 
मागकेो लानग ुएको ननणवयको 
प्रनतनलपी ि ननवेदन 

2. पेश्की िकम मागका लानग 
सम्बजन्धत वडा कायावलयको 

योिना तथा अनगुमन  ननःशलु्क 

आवश्यक 
कागिात प्राप्त 
ुएको नमनतले 
सकेसम्म सोवह 
ददन नुए 
ुोनलपल्ट          
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नसफारिस पर 

3. उपुोिा सनमनत ि 
गाउाँपानलका बीच योिना 
सञ्चालनका लानग ुएकी 
सम्झौताको प्रनतनलपी  

4. पवहलो पेश्की उपुोिा 
सनमनतले पाउने िदु ुिुानी 
पाउने िकमको 30 प्रनतशतले 
हनु आउन ेिकम ननकाशा ददइन े

4 
िननङ नबल िकम 

माग 

1. सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतको बैठकबाट िननङ नबल 
ुिुानी मागको लानग ुएको 
ननणवयको प्रनतनलपी ि ननवेदन 

2. िननङ नबल िकम ुिुानीका 
लानग सम्बजन्धत वडा 
कायावलयको नसफारिस पर 

3. उपुोिा सनमनत ि 
गाउाँपानलका बीच योिना 
सञ्चालनका लानग ुएको 
सम्झौताको प्रनतनलपी 

4. सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतबाट प्रमाजणत िनसद नबल 
ुिपाई 

5. िननङ नबल िकम माग हुाँदा 
कायव प्रगनत देजिने योिना 
सञ्चालन ुएको स्थानको एक 
प्रनत फोटो 

6. िननङ नबल ुिुानीका लानग 
िननङ प्राववनधक नबल 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क 

सम्पणुव आवश्यक 
कागिात प्राप्त 

ुएकी नमनतले ७ 
ददन नुर 

प्राववनधक नबल 
तयाि 

5 
अजन्तम ननकाशा 

िकम माग 

1. उपुोिा सनमनतको 
बैठकबाट कायव सम्पन्न ुइ 
अजन्तम ुिुानी मागको लागी 
ुएको ननणवयको प्रनतनलपी 

2. स्थानीय अनगुमन सनमनतको 
बैठकबाट कायव सम्पन्न ुएको 
ुनी गरिएको ननणवयको प्रनतनलपी 

3. कायवसम्पन्न ुई वडाध्यक्षबाट 
प्रमाजणत गरिएको सावविननक 
परिक्षण फािम 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क 

प्राववनधक ववल 
सवहत सम्पणुव 
आवश्यक 

कागिात प्राप्त 
ुएको नमनतले 

सकेसम्मसोही ददन 
नुए ुोनलपल्ट 

ननकाशा  
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4. अनगुमन सनमनतका 
पदानधकािीबाट अनगुमन 
गरिएको फािम  

5. अजन्तम ननकाशा िकम 
ुिुानीका लागी सम्बजन्धत वडा 
कायावलयको नसफारिस पर 

6. उपुोिा सनमनत ि 
गाउाँपानलका वीच योिना 
सुंचालनका लानग ुएको 
सम्झौताको प्रनतनलपी 

7. सम्बजन्धत उपुोिा 
सनमनतको तफव बाट अजन्तम िकम 
ननकाशा माग ननवेदन 

9. योिना सुंचालन ुएको 
स्थानको एक प्रनत फोटो ि पााँच 
लाि ुन्दा बढी िकम ुएको 
योिनाको हकमा योिना 
सम्बजन्ध सूचना पाटीको स्थलगत 
फोटो 

10. अजन्तम िकम ुिुानीका 
लानग अजन्तम प्राववनधक ववल  

11. अजन्तम िकम ुिुानी गदाव 
उपुोिा सनमनतको पेश्की ि 
िननङ ववलको िकम कट्टा गरि 
ननकाशा ददइनेछ । 

ि. कायविम सुंचालन सेवा 

1. कायविमको सम्झौता 

1. सुंघ सुंस्था कम्पनीको हकमा 
नववकिण ुएको प्रमाणपरको 
प्रनतनलपी  

2.PAN/VAT मा दताव ुएको 
प्रमाणपरको प्रनतनलपी 

3. कि चिुा प्रमाणपर 
प्रनतनलवप 

4. कायावलयमा सचुीकृत गने 
ननवेदन । 

5. परियोिना प्रस्ताव सवहतको 
ननवेदन 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क सोवह ददन 
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2. 
कायविमको 
फिफािक 

1. सम्झौताको प्रनतनलवप 

2.कायव सम्पन्न ुएको सम्बजन्धत 
वडा अनगुमन 
सनमनतको/नसफारिस 

3.कायव सम्पन्न प्रनतवेदन फोटो 
सवहत  

4. आवश्यक नबल ुपावई 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क सोवह ददन 

3. 
बैंक िाता िोल्न ु

पने 

सम्झौताको प्रनतनलप सवहत 
बैंकका लानग आवश्यक 
कागिात सवहतको ननवेदन 

योिना तथा अनगुमन 
शािा 

ननःशलु्क सोवह ददन 

ग. घि नकशा सेवा 

1. 
सुंिचना ननमावणको 
लानग नकशा पेश 

िग्गाको पिुावको फोटोकपी-1 
नागरिकताको फोटोकपी-1 
मालपोत नतिेको िनसद-1 िग्गा 
को सक्कल नकशा-1 
िग्गा/घिको फोटो-1 ि बन्ने 
सुंिचनाको नकशा-4 प्रनत ि 
ननवेदन/घि नकसाको वकताब 
(पिामशव दाताबाट प्रविया पिुा 
गिी) 

   

2. 
नकसा/फायल 

चेकिााँच 

िग्गाको पिुावको फोटोकपी-1 
नागरिकताको फोटोकपी-1 
मालपोत नतिेको िनसद-1 िग्गा 
को सक्कल नकशा-1 
िग्गा/घिको फोटो-1 ि बन्ने 
सुंिचनाको नकशा-4 प्रनत ि 
ननवेदन/घि नकसाको वकताब 
(पिामशव दाताबाट प्रविया पिुा 
गिी) 

   

३. 
ननमावण सम्पन्न 
प्रमाणपर 

बनेको सुंिचनाको फोटोकपी, घि 
धननको फोटो 3 प्रनत 

   

4. 
घि नामसािी 
प्रमाणपर 

िग्गाको पिुावको फोटोकपी-1 
नागरिकता को फोटोकपी 1 
मालपोत ननिेको िनसद-1 
िग्गाको सक्कल नकशा-1 घि 
धननको फोटो-3 प्रनत ि 
िाजिनामाको फोटोकपी-1 
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5. 
घि ननमावण सम्पन्न 

प्रमाणपरको प्रनतनलपी 
ननवेदन ि घि धनीको फोटो ३ 
प्रनत 

   

6. नकशा सुंसोधन 

िग्गाको पिुावको फोटोकपी-1 
नागरिकताको पोटोकपी-1 
मालपोत नतिेको िनसद िग्गाको 
सक्कल नकशा-1 ि ननवेदन 

   

7. छुटै्ट िग्गा छुट्याउन े

िग्गाको पिुावको फोटोकपी-1 
नागरिकताको पोटोकपी-1 
मालपोत नतिेको िनसद िग्गाको 
सक्कल नकशा-1 ि ननवेदन  

   

घ. जशक्षा सेवा 

1. 
ववद्यालय िोल्ने 

अनमुनत 

1. सम्बजन्धत वडा सनमनतको 
नसफारिस  

2. शैजक्षक सर सरुु गनुव ुन्दा 
नतन मवहना अगानड जशक्षा ऐनको 
अनसुजुच 1 ि २ बमोजिमको 
प्रिया पिुा गने । 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

2. ववद्यालयको जस्वकृनत 

1. सम्बजन्धत वडा सनमनतको 
नसफारिस  

2. शैजक्षक सर सरुु गनुव ुन्दा 
नतन मवहना अगानड पौष नुर 
जशक्षा ऐनको अनसुजुच ४ 
बमोजिमको ढााँचामा ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

3. 

आधािुतु तहसम्म 
मातृु ाषामा जशक्षा 
ददने ववद्यालयको 

अनमुनत 

1. सम्बजन्धत वडा सनमनतको 
नसफारिस  

2. शैजक्षक सर सरुु गनुव ुन्दा 
नतन मवहना नुर जशक्षा ऐनको 
अनसुजुच ४ बमोजिमको ढााँचामा 
ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

4. 

कम्पनी ऐन अन्तगवत 
सुंचानलत 

ववद्यालयकलाई 
शैजक्षक गदुठ अन्तगवत 

सुंचालन 

1.जशक्षा ऐनको अनसुजुच 7 
बमोजिमको ढााँचामा ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

5. 
सुंस्थागत ववद्यालयको 
अनुलेि अध्यावनधक 

1. शािाले तोकेको ढााँचामा 
ववविण ि कागिपर बावषवक 

जशक्षा शािा रु. 1000 फाल्गनु मसान्त 
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रुपमा फागनु मसान्त नुर पेश 
गने 

6. 
ववद्यालयको कक्षा 

थप 
1. शैजक्षक सर सरुु हनु ुुन्दा 
३ मवहना अगानड ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

7. 
प्रािजम्ुक बाल 
ववकास केन्र 

स्थापना 

1. गाउाँ जशक्षा ऐनको दफा ४४ 
को उपदफा १ ि ३ बमोजिमका 
कािगान सवहत सुंचालन 
अनमुनतका लानग अनसूुजच १० 
(क) को ढााँचामा ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क पौष मसान्त 

८. 
आधािुतू तह उजत्तणव 
पिीक्षामा नाम थि 

सच्याउन े

1. िन्मदताव सम्बजन्धत 
ववद्यालयको नसफारिस जशक्षा शािा ननःशलु्क 

ननवेदन ददएको 
ुोनलपल्ट 

9. 
ववद्यालयको बैंक 
िाता सुंचालन ि 
दस्तित परिवतवन 

1. वव.व्या.सनमनतको बैठकको 
प्रनतनलवप 

2. सम्बन्धत ववद्यालयको 
ननवेदन 

जशक्षा शािा ननःशलु्क सोवह ददन 

ङ. आनथवक प्रशासन सेवा 

1. 
पेश्की ननकासा, 

दोश्रो/अजन्तम वकस्ता 
ननकासा 

1. योिना शािाबाट आवश्यक 
कागिात सवहत नसफारिस आनथवक प्रशासन शािा ननःशलु्क सोवह ददन 

2. 
सामाजिक सिुक्षा 
ुत्ता ननकासा 

1. पुंजिकिण शािा अध्यावनधक 
ववविण 

आनथवक प्रशासन शािा ननःशलु्क सोवह ददन 

च. पश ुसेवा 

१. समहु गठन 

१. कृषकहरुको ुेलाले ननणवय 
गिेको बैठक प्रनतनलपी, 

2. समहुको ववधान सम्बजन्धत 
बोडव कायावलयमा दताव गिेको 
प्रमाण परको प्रनतनलवप, 

3. समहु सदस्यको नेपाली 
नागरिकताको प्रनतनलवप 

4. पदानधकािीहरुको २ प्रनत 
कोटो सवहतको ननवेदन 

कृवष तथा पश ुशािा रु.10 को वटकट सोवह ददन 

2. समहु,सनमनत, 
व्यवसावयक 

1.सम्बजन्धत ननकायमा दताव पश ुववकास शािा रु.10 को वटकट सोवह ददन 
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फामव,पशपुन्छी पोल्री 
सप्लायसव,फे्रस 
हाउस,डेिी,दाना 

पसल,कृवष सहकािी 
ह्याचिी,सजुचकृत ि 
औषधी पसल दताव 

ुएको प्रमाण पर प्रनतनलवप 

2.व्यवसायीको फोटो 2 प्रनत 
सवहतको ननवेदन 

3. व्यवसायीको नेपाली 
नागरिकताको प्रनतनलवप 

4.व्यवसाय सुंचालन गने 
स्थानको िग्गा धनन पिुाव 
प्रनतनलवप 

5.आफ्नो नाममा िग्गा नुएको 
मन्ििुीनामा 

3. 
पश ुस्वास््य सेवा 
प्राववनधक ि कृनतम 
गुावधान कताव दताव 

1.तानलम प्रदायक सुंस्थाबाट 
प्रमाण परको प्रनतनलवप 

2.नेपाली नागरिकताको प्रनतनलवप 
2 प्रनत फोटो सवहतको ननवेदन 

पश ुववकास शािा रु. 10 को वटकट  सोवह ददन 

4. 

पश ुमेनडकल माईनि 
सजिवकल, 

गाइनोकोलोिी 
उपुाि सेवा 

1.कायावलय समयमा पश ुसेवा 
शािा पौवादङुमा गा.पा. पश ु
पन्क्षी ल्याई नाम लेिाउन ुपने  

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा 
गा.पा. 

ननःशलु्क सोवह ददन 

5. 

पशपुन्क्षी िोग ननदान 
(छाला 

िााँच,दधु,वपसाव,गोवि 
) 

1.नबहानको तािा १ चम्चा 
गोबि सफा नससा तथा प्लावष्टक 
व्यागमा प्याक गरि वढलोमा 12 
बिेनुर शािामा ल्याई पयुावउन ु
पने, 

2.तािा वपसाब तथा दधु सफा 
नससामा बिफमा िािी शािमा 
ल्याउनपुने  

3.िोग प्रुाववत स्थानको छाला 
चकु्कले गवहिो गरि िकेुि शािामा 
सम्पकव  गने  

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा 
गा.पा. 

ननःशलु्क 
सोवह दनन १ 
घण्टा नुर 

6. 
िगतको नमनुा 

सुंकलन 

1. िोगी पश ुसेवा केन्र 
पौवादङुमा गा.पा.मा ल्याई नाम 
लेिाउन ुपने 

2.सुंकनलत नमनुा सेवा राही 
स्वुंयले पश ुिोग अन्वेषण 
प्रयोगशाला लान ुपने 

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा 
गा.पा. 

ननःशलु्क तरुुन्त 

7. पश ुप्रिनन कृनतम 
1.गाईुैसीले बानल िोिेको 12 
देजि १८ घण्टा नुर कायावलय 

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा रु.45.00।- पशकुो वहट 
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गुावधान समयमा उि पश ुल्याउन ुपने गा.पा. अनसुाि 

8. 
पश ुआहाि घााँसको 
नबउ बेनाव ववतिण 

1.नसिन अनसुािको नबउ 
नबरुवाको लानग १ मवहना पवहले 
माग फािम पेश गनुव पने 

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा 
गा.पा. 

कायविमानसुाि हनु े
कायावयोिना 
अनसुाि हनु े

9. 
पशपुन्क्षी नबमा तथा 
क्षनतपनुतव नसफारिस 

1.पशपुजन्क्ष मतृ्य ुुएको मचुलु्का 
ि प्राववनधक प्रनतवेदन  

2.वाडा कायावलयको नसफारिस 

3.नबल ि मतृ िनाविको फोटो 

4.आवश्यकता अनसुाि 
प्रयोगशाला रिपोटव 

पशसेुवा शािा रु.10 को वटकट सोवह ददन 

10. 
पश ुप्रिन्न कृनतम 

गुावधान 

1.गाईुैसीले बानल िोिेको 12 
देजि 18 घण्टा नुर कायावलय 
समयमा उि पश ुल्याउन ुपने 

पशसेुवा केन्र पौवादङुमा 
गा.पा. 

रु.100।- सोवह ददन 

छ कृवष सेवा 

1. कृषक समहु दताव 

1.समहुको ननणवयको प्रनतनलवप 

2.वडा कायावलयको नसफारिस 
पर 

3.समहुको ववधान 2 प्रनत 

4.समहुको सदस्यको 
नागरिकताको प्रनतनलवप 1/1 
प्रनत 

5.समहुको छाप, वावषवक कायव 
योिना 

कृवष ववकास शािा रु.50।- सोवह ददन 

2. 
कृषक समहु 
नववकिण तथा 

सूजचकृत 

1.दताव प्रमाणपरको प्रनतनलवप ि 
ननवेदन 

2.समहुको ननणवयको प्रनतनलवप 

3.सम्बजन्धत वडा कायावलयको 
नसफारिस 

4.समहुको ववधान 

5. समहुको सदस्यको 
नागरिकताको प्रनतनलप 

6.हाल सम्मको प्रगनत ि ुावव 

कृवष ववकास शािा रु.50।- सोवह ददन 
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कायव योिना 

3. 
अन्नबाली तथा 

तिकािी ववउ वविन 
ववतिण 

1.समहु सनमनतको ननणवय ि 
ननवेदन  

2.िग्गाधनी पिुावको प्रनतनलवप 

3.नागरिकताको प्रनतनलवप 

कृवष ववकास शािा कायविमको प्रकृनत अनसुाि  नसिनानसुाि 

4. 
कृवष सम्बजन्ध 
प्राववनधक सेवा 

सवुवधा 

1.नलजित तथा मौजिक अनिुोध 
कृवष ववकास शािा ननःशलु्क सोवह ददन 

5. 
िसायननक मल नबिी 

नसफारिस 

1. वडा कायावलयबाट प्रमाजणत 
ुएको सहकािीको नबिी 
प्रनतवेदन 

कृवष ववकास शािा ननःशलु्क सोवह ददन 

6. 
सहनुलयतको ववद्यतु 
नमटि नसफारिस 

1.ननवेदन, वडा कायावलयको 
नसफारिस 

2.नागरिकताको प्रनतनलवप 

3.िग्गा धनन पिुावको प्रनतनलपी  

प्रशासन शािा रु.350।- सोवह ददन 

ि स्वास््य सेवा 

1. 
स्वास््य 

सुंस्थाहरुलाई औषधी 
ववतिण 

स्वास््य चौकीहरुको माग 
अनसुाि स्वास््य शािा प्रमिु ननःशलु्क सोही ददन 

2. 
वविामीहरुलाई 
स्वास््य अनदुान 

नसफारिस 

1.वविामीको ननवेदन, 
नागरिकताको प्रनतनलपी, 
डाकटिको रिपोटव ि फोटो 

2.नसफारिश सनमनतको बैठकको 
प्रनतनलपी 

स्वास््य शािा प्रमिु ननःशलु्क सोही ददन 

झ न्याय सम्पादन सेवा 

1. 
स्थानीय वववाद 
ननरुपण कायव 

1.न्यावयक सनमनत कायवववनध 
सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 
10(2) बमोजिमको ननवेदन 

2.नागरिकताको फोटोकपी 

3.िग्गाको हकमा िग्गाको 
नकसा 

4.िानलाउन वा जशक्षा नददएको 

न्यावयक सनमनत 

िग्गाको हकमा ननवेदन रु 
200।- 

 

उििुीको प्रकृनत 
अनसुाि बढीमा ३ 

मवहना 
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हकमा वववाह ि िन्मदतावको 
प्रनतनलपी 

5.उििुीलाई पवुष्ट गने अन्य 
कागिातहरु  

ञ. सामान्य प्रशासन सेवा 

1. 
"घ" वगवको नयााँ 

ईिाितपर 

1.ननमावण व्यवसायी ईिाितपर 
व्यवस्थापन कायवववनध 2075 
को अनसुचुी 1 बमोजिमको 
ननवेदन 

2. ननमावण व्यवसायी ईिाितपर 
व्यवस्थापन कायवववनध 2075 
को अनसूुजच ५ बमोजिमको 
योग्यता पिुा ुएको कागिात  

3.स्थलगत अध्ययन प्रनतवेदन 

4.गाउाँ कायवपानलकाको बैठकको 
ननणवय 

सामान्य प्रशासन शािा रु. 10,000।- 
अनसूुजच ५ को 
प्रविया पिुा 
ुएपनछ 

2. 
"घ" वगवको 

ईिाितपर नववकिण 

1.ननमावण व्यवसायी ईिाितपर 
व्यवस्थापन कायवववनध 2075 
को अनसूुजच १ बमोजिमको 
ननवेदन 

2.अनसूुजच ४ बमोजिमको 
पासबकु ववविण 

सामान्य प्रशासन शािा 

म्याद नुर रु.5,000।- 

म्याद नाघकेो थप रु.3000।- 

(३ वषव नुर नवीकिण 
गिीसकनपुने) 

कायवपानलकाको 
स्वीकृनत पनछ 

3. 
"घ" वगवको 

ईिाितपर प्रनतनलवप 
1.ननमावण व्यवसायी ईिाितपर 
प्रनतनलवप सम्बन्धी ननवेदन 

सामान्य प्रशासन शािा रु.1,000।- तरुुन्त 

4. 
"घ" वगवको 
ईिाितपर 

नामसािी/ठाउाँसािी 

1.उद्योग वा कम्पनी 
कायावलयबाट नामसािी/ठाउाँसािी 
ुएको प्रमाण 

2.सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 
पर 

3.प्रोपाईटिबाट नबिी गिेको 
प्रमाण 

4.किचिुाको प्रमाण पर 

5.नलनेददने दवैुको सुंयिु ननवेदन 

सामान्य प्रशासन शािा रु.5,000।- तरुुन्त 

5. "घ" वगवको 
ईिाितपरको नाम 

1.उद्योग वा कम्पनी 
कायावलयबाट नाम परिवतवन 

सामान्य प्रशासन शािा रु.3000।- तरुुन्त 
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परिवतवन ुएको प्रमाण 

2.सम्बजन्धत वडाको नसफारिस 
पर 

3.प्रोपाइटिको ननवेदन 

ट. सुंघसुंस्था तथा सहकािी सेवा 

1. सुंस्था दताव 

1.आमुेलाबाट सुंस्था दताव गने 
ननणवय 

2.नौ देजि एकाइस िना 
व्यजिहरुले आवश्यक 
पदानधकािी सवहत ननवेदन 

3.कायवसनमनतका सदस्यहरुको 
हस्ताक्षि सवहत सुंस्थाको एक 
प्रनत ववधान 

4.वडा कायावलयको नसफारिस, 
स्थलगत सििनमन 

5.कायवसनमनतका सदस्यहरुको 
नागरिकता प्रमाणपरको छााँयाप्रनत 

6.सनमनतका सदस्यहरुको 
आचिण, शरु्द्ता तथा पेशा 
िलुाउने नसफारिस 

7.अन्य िााँचबझु प्रमिु 
प्रशासकीय अनधकृतबाट 

उद्योग तथा सहकािी 
प्रवधवन शािा 

रु.1000।- 60 ददन 

2. सहकािी दताव 

१.अनसूुची १ को ढााँचाको 
ननवेदन 

2.ववननयम,समहुको अध्ययन 
प्रनतवेदन,प्रािजम्ुक ि दोश्रो 
ुेलाकी ननणवयको प्रमाजणत छााँया 
प्रनत 

3.सुंलग्न व्यजिको नेपाली 
नागरिकताकी छााँया प्रनत 

4.सुंचालकको नतन पसु्ते ववविण 
ि फोटो ि दतावको अजततयािी 

5.वडा कायावलयको 
नसफारिस,स्थलगत 
सिवनमन,आनथवक जिम्मेवािी 
नलएको कागिात 

उद्योग तथा सहकािी 
प्रवधवन शािा 

रु.3,000।- 30 ददन 
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6.स्वःघोषणा पर,वाषवक 
कायवयोिना आदद 

3. 
िोिगािदाता फमव वा 

व्यवसाय दताव 

1.ननवेदनको साथमा 
नागरिकताको छााँयाकपी 

2.नेपाल सिकाि तथा नपेाल 
सिकािबाट मान्यता प्राप्त 
कजम्तमा  

3.मवहने जशप प्राप्तीको 
प्रमाणपरको छााँया प्रनत 

4.तानलम ददने सुंस्थाको दताव 
प्रमाणपर 

5.सम्बजन्धत ववषयको समयावनध 
नुरको अनमुनत पर 

उद्योग तथा सहकािी 
प्रवधवन शािा 

सुाको ननणवयानसुाि 

 

सिवनमन गनव नपने 
ुए सोही ददन 

ठ. मवहला बालबानलका     

1. अपाङ्गता परिचय पर 

1.सम्बजन्धत वडामा अपाङ्गता 
ुएका व्यजि स्वयुं वा ननिका 
अनुुावक वा सुंिक्षकले अनसूुची 
-१ बमोजिमको ढााँचामा परिचय 
पर प्रानप्तका लानग सबै पषु्टयाई 
गने कागिातहरु २ प्रनत 
समावेश गिी ननवेदन ददन े

2.दििास्तमा आफ्नो नाम,स्थायी 
ठेगाना,उमेि अपाङ्गता िलेुको 
नलजित प्रमाजणत 
प्रनतनलपी,पासपोटव साइिको 
सम्ुव ुएसम्म अपाङ्गता देजिने 
गिी जिजचएको फोटो 

3.जचवकत्सकले अपाङ्गता ुएको 
प्रमाण 

4.अपाङ्गता परिचय पर ववविण 
सम्बन्धी गाउाँ समन्वय सनमनतको 
ननणवय 

मवहला बालबानलका शािा ननःशलु्क 
गाउाँ समन्वय 

सनमनतको ननणवय 
पनछ प्रदान गरिने  

2. 
अपाङ्गता परिचय 
परको प्रनतनलपी 

१.परिचय पर हिाई,नानसई वा 
नबनरई परिचय परको प्रनतनलवप 
नलनपुने ुएमा आफ्नो स्थायी 
ठेगाना ुएको वडा कायावलयमा 
यथाथव ववविण ि कािण िलुाई 
नसफारिसका लानग ननवेदन  

मवहला बालबानलका शािा ननःशलु्क 
ननणवय ुएपनछ 
उपलब्ध गिाउने 
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2.वडा कायावलयले सबै व्यहोिा 
बजुझ ननवेदकको माग मनानसब 
देजिएमा परिचय परको प्रनतनलपी 
उपलब्ध गिाउ प्राप्त ननवेदन तथा 
अन्य कागिातको प्रनतनलपी वडा 
कायावलयमा िािी ननवेदकले पेश 
गिेकी सक्कल कागिात सवहत 
नसफारिस गिी गाउाँ 
कायवपानलकाको कायावलयमा 
पठाउने 

3.गाउाँ कायवपानलकाको 
कायावलयले उपदफा २ 
बमोजिमको नसफारिसका 
आधािमा परिचय परको 
प्रनतनलपी उपलब्ध गिाउन े

4.प्रनतनलपीका लानग प्राप्त ुएको 
ननवेदनका ववषयमा सो परिचय 
पर बाहेक व्यजिले पवहले प्राप्त 
गिेको परिचय परमा हेिफेि 
गनुवपने देजिएमा गाउाँ समन्वय 
सनमनतमा पेश गिी सो 
सनमनतबाट प्राप्त ननदेशन अनसुाि 
गने  

ठ. िािस्व सेवा     

1. बहाल कि 

१. घिधनीसाँग सुंझौताको 
कागिात 

2.व्यवसाय प्रमाणपर 

िािस्व शािा सम्झौता िकमको 10 प्रनतशत तरुुन्त 

2. 
बैंक/लघवुवत्त/ववजत्तय 
सुंस्था वावषवक कि 

1. व्यवसाय प्रमाणपर 
िािस्व शािा आनथवक ऐन अनसुाि तरुुन्त 

3. 
कम्पनी िजिष्ट्रािमा 
दताव ुएकोको 
व्यवसाय दताव 

1.ननवेदन 

2.कम्पनी िजिष्ट्रािको प्रमाणपर 
िािस्व शािा गाउाँसुाबाट पारित दि अनसुाि तरुुन्त 

4. उद्योग दताव 
१.उद्योग दताव सम्बन्धी 
आवश्यक प्रविया पिुा गिेमा 

िािस्व शािा गाउाँसुाबाट पारित दि अनसुाि  

ठ. पुंिीकिण/सा.सिुक्षा     

1. 
नामथि, 

ठेगाना,िन्मनमनत,नतन 
पसु्ते नाम सुंशोधन ि 

1.वडा कायावलयको सिवनमन 
सवहतको नसफारिस 

सामाजिक सिुक्षा तथा 
पुंिीकिण शािा 

ननयमानसुाि तरुुन्त 
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अन्य व्यजिगत 
घटना सम्बन्धी 

2.नागरिकता छााँयाकवप 

3.अध्ययनित छारछारा ुए 
ववद्यालयको नसफारिस 

4.थप सुंशोधन अनरुुप मागकेो 
कागिात 

2. 
सामाजिक सिुक्षा 
लाुराहीको 
अधावनधक 

1.वडाले सूचना िािी गिी हिेक 
आ.व.को श्रावणनुर 

सामाजिक सिुक्षा तथा 
पुंिीकिण शािा 

ननःशलु्क 
श्रावण मसान्त 

नुर 

 

 

 

5.ननवेदन, उििुी उपि ननणवय गने प्रविया ि अनधकािी 
 ननणवय गने प्रकृया- सिकािी ननणवय प्रकृया सिलीकिण ननदेजशका, २०६५ एवुं प्रचनलत कानून बमोजिम । 

 ननणवय गने अनधकािीहरुः 
o प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत श्री नववन ुट्टिाई 

6. गनुासो फछौट ुएको ि बााँकी िहेको सुंख्या 
 तत्कालै समाधान हनुे गिेको ि आफुबाट समाधान हनु नसकन ेगनुासो मानथल्लो ननकायमा पेश गने गरिएको । 
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7. पौवादङुमा गाउाँपानलका बाट सम्पादन गरिएका वियाकलापहरुको ववविणः 
7.१. कायावलयबाट ननयनमत सम्पादन ुएका वियाकलापहरुको ववविणः 
 

कृवष शािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक मवहना देजि पसु मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका कायवहरुको ववविण  

 वकसान सूजचकिण सहिकतावको आवेदनको लानग सूचना प्रकाशन गरिएको ि आवेदन सुंकलन 
ुई अन्तवावता नलन ुबााँकी। 

 ५०% अनदुानमा मजल्चङ प्लावष्टक, प्लाजस्टक टनेल ि ईलेजकरक स्प्रयेिको आवेदन सुंकलन 
गरिएको । 

 प्रधानमन्री कृवष आधनुनवककिण परियोिना अन्तगवत साना व्यावसावयक कृवष उत्पादन केन्र 
(पकेट) ववकास कायविमका लानग प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गिी आवेदन 
सुंकलनको िममा । 

 कवफ सम्बन्धी तानलमको आवेदनको लानग सूचना प्रकाशन गिी आवेदन सुंकलनको िममा। 

 िसायननक मलिादको लानग प्रगनतजशल s[lif ;xsf/L ;+:yf ि ;f/ly s[lif ;xsf/L ;+:yfलाई 
नसफारिस गिी पठाइएको । 

 

पश ुशािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका कायवहरुको ववविण 

१.पश ुपुंजक्ष उपचािको लानग औषनध िरिद 

2.पश ुउपचािको लानग सामान िरिद प्रविया अगानड बढाइएको 
३.िेववि भ्याकसवलेशनको लानग भ्याजकसनेशन काडव तथा प्रचा छपाइ 

4.ुेटेरिनरि नडस्पेन्सरिको लानग प्रयोग हनुे वप्रजस्कप्सन ि ओ वप नड िेकडव बकुको छपाइ 

5.िेववि िोग सम्वजन्ध िानकारि मलुक सचुना प्रकाशन 

6.  ५० प्रनतशत अनदुानमा लोकल कुििुा तथा लेयसव ववतिण कायविम सुंचालन सम्बजन्ध प्रथम पटक सूचना प्रकाशन 

7.िेववि िोग ववरुद्द िोप लगाउन प्रािजम्ुक रुपमा गाउाँपानलका नुर का कुकुि वविालो को त्याङक सुंकलन 

 

स्वास््य शािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक मवहना देजि पसु मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका कायवहरुको ववविण 

१.सिुजक्षत मातवृ कायविम ५ ओटा वनथङ सेन्टि वाट ननयनमत सेवा सुंचालन सतु्केिी सुंख्या ५९ िना  

२.दोस्रो पटक पोषण कायविम घिमा आधारित वदृि अनदुान कायविम ३७० िनामा तौल पोषण नलटो समेत ववतिण 

३.गुववनत आमाहरुलाइ गुव अवस्थाको स्याहाि ितिा  जचन्ह वािे सचेतना कायविम  

४. नव दम्पनतहरुलाई फोनलक एनसड सचेतना कायविम 

७.अपाङ्ग ुएका व्यजिहरुलाई हवुहल चेयि ववतिण 

8. करुणा फाउण्डेसनसुंगको सहकायवमा मानेडााँडामा वफिीयो थेिापी सेन्टि सञ्चालन  

९क्षयिोग स्सकेननङ कयाप सुंचालन प्रत्येक वडामा िकाि सुंकलन गरि मािोस्कोपीक िाच गदाव सवै िनामा नेगेवटु  

१० VIA ,Ring preshary  कायविम ६वटै वडावाट सुंचालन गरिएको 

११ औषनध िरिद कायव गरिएको 
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१२ स्वास््य कमीहरुको क्षमता अनुवदृिका लानग LMIS,HIMS ,सिुजक्षत माततृ्व ि पोषण सम्बन्धी तानलम सुंचालन गरिएको 

जशक्षा ,यवुा तथा िेलकुद शािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक मवहना देजि पसु मसान्त मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका 
कायवहरुको ववविण 

१.किािमा जशक्षक ननयिुी गरिएको  

२.दोस्रो रैमानसक तलव ुत्ता ननकाशा 

३.जशक्षक सेवा वाट आउने जशक्षकहरुलाई पदस्थापन गरिएको 

िोिगाि शािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक मवहना देजि पसु मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका कायवहरुको ववविण 

१. पनुःएकीिण कायविमको लानग त्याङ्क सुंकलन  

२.आयोिना छनौट 

३.EMIS अपडेट 
सामाजिक सिुक्षा तथा पजञ्जकि शािा आ.व. 2079/080 कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म ुएको प्रगती प्रनतवेदन: 

ि.सुं. कायविमको नाम बिेट (रू.) 

१ सामाजिक सिुक्षा ुत्ता प्रत्येक वडाबाट ववतिण गने घमु्ती 
जशववि सञ्चालन 

91,110/- 

२ सामाजिक सिुक्षा ुत्ता दोस्रो रैमानसक ननकासा 15,679,822/- 

 

 

प्राववनधक शािावाट आ.व.२०७९/८० कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म सम्पन्न ुएका कायवहरुको ववविण 

१.स्टीमेट गरिएका योिना सुंख्या िम्मा ४१ ओटा 

२.सम्झौता ुएका योिना सुंख्या ३५ ओटा 

३.ुिुानी गरिएका योिना सुंख्या ६ ओटा 

४. ठेक्का प्रविया सम्पन्न ५ ओटा 
मवहला तथा वालवानलका शािा आ.व. 2079/080 कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म ुएको प्रगती प्रनतवेदन: 

१.सधुारिएको चलुो वनाउने तानलम सुंचालन 

२.१६ ददने लैवङ्गक वहुंसा ववरुि कायविम सुंचालन 

३.मवहला लजक्षत ववनुन्न कायविम सुंचालन 

आ.व. 2079/080 मा गरिवी ननवािणका लागी लघ ुउद्यम नबकास कायविम अन्तगवतको कानतवक  देजि पौष मसान्त सम्म 
गरिएका कामको प्रगती ववविण यस प्रकाि िहेको छ। 

 आ.व 2079/080 मा कायविम सुंचालनका लागी बिेट नबननयोिन गरिएको। 

 पिुाना लघ ुउद्यमीहरुको डाटा सुंकलन गरिएको। 
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 अटो मोटिसाइकल सम्बन्धी नसप नबकास तानलमको लानग सचुना िलुाइ आवेदन सुंकलन गरि घिेल ुकायावलय 

पठाइएको। 

 आ.व 2079/080 को MEDPA कायविम सुंचालनका लागी वडा तथा वस्ती छनौट गरिएको। 

 कफी िेती सम्बन्धी नसप नबकास तानलमका लानग सचुना प्रकाजशत गरिएको। ि आवेदन सुंकलन गदै गिेको। 

 

िािश्व शािावाट आ.व. 2079/080 पसु मसान्त सम्म ुएको प्रगती प्रनतवेदन: 
१.िम्मा आन्तरिक िािस्व :१५८२९१९.१९। 

 

 

प्रशासन शािाबाट आ.व. 2079/080 कानतवक देजि पसु मसान्त सम्म ुएको प्रगती प्रनतवेदन 

1.चाल ुआ.व.को प्रथम सावविाननक सनुवुाई समपन्न 

   २. वडा कायावलय, स्वास््य कायावलयहरुको अनगुमन 

   ३. ववनुन्न रिि पदहरुको लानग ववज्ञापन आव्हान 

   ४.अन्तिपानलका वैठक समपन्न 

 

   ५.किाि सम्झौता अवनध थप 

 

 

8. स्थाननय तह ननवावचनमा नबिय ुएका िनप्रनतनननधहरुको ववविण 

 

क्र. स पद वडा नं नाम सम्पर्क  नं. 

१ अध्यक्ष   किरण राई ९८५२०८८७७७ 

२ उपाध्यक्ष   ज्योत् सना राई ९८५१०१०२०२ 

३ वडा अध्यक्ष १ राजेन्द्र तामाङ्ग ९८२३०६१०३४ 

४ महिला सदस्य १ भगवती राई ९८१५३२५२८७ 

५ दललत महिला सदस्य १ इन्द्दीरा दजी ९८१२३५३९१० 

६ सदस्य १ िृष्ण बिादरु खत्री ९८१४३२२६९२ 

७ सदस्य १ पे्रम लसिं राई ९८०४३६०३९० 

८ वडा अध्यक्ष २ िरेन्द्र बिादरु पौडले ९८०४०२२३२२ 

९ महिला सदस्य २ शुलशला ततवारी ९८२७३२४६९० 

१० दललत महिला सदस्य २ लसता ववश् विमाा - 
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११ सदस्य २ ततर्ा राज राई ९८१३५४७८६९ 

१२ सदस्य २ सजजत राई ९८४२२०६४६४ 

१३ वडा अध्यक्ष ३ ततर्ा बिादरु िािी ९८०७३३५४०२ 

१४ महिला सदस्य ३ इजन्द्दरा भट्टराई ९८१०४०३१९५ 

१५ दललत महिला सदस्य ३ गोमावोिोरा (सािी) ९८०८८८८९९४ 

१६ सदस्य ३ बलराम राई ९८०५३५१९९० 

१७ सदस्य ३ लमन बिादरु मगर ९८०७३५७२६९ 

१८ वडा अध्यक्ष ४ रमेश राई ९८५२०५२७९७ 

१९ महिला सदस्य ४ शुभ िुमारी प्रधान ९८१४३१५३८७ 

२० दललत महिला सदस्य ४ सररता नेपाली पाचिोटी ९८०५३२५५९६ 

२१ सदस्य ४ ववष्णु प्रसाद भट्टराई ९८४२२७६७४० 

२२ सदस्य ४ छत्र बिादरु िािी ९८१९३८१४४२ 

२३ वडा अध्यक्ष ५ बोम प्रसाद राई ९८११०९५०६९ 

२४ महिला सदस्य ५ लक्ष्मी तामाङ्गिे.सी. ९८०४३२३७७६ 

२५ दललत महिला सदस्य ५ मेललना नेपाली ९८१२३०३१४० 

२६ सदस्य ५ दगुाा बिादरु खड्िा ९८००९४१०३१ 

२७ सदस्य ५ टेि बिादरु राई ९८१८९२०३८६ 

२८ वडा अध्यक्ष ६ दक्ष िुमार राई ९८६६०७४२३० 

२९ महिला सदस्य ६ अलमत देवी राई ९८११०३१६९० 

३० दललत महिला सदस्य ६ ववष्णु माया तामाङ ९८११०२०१५५ 

३१ सदस्य ६ बल राम राई ९८२९३४०३१५ 

३२ सदस्य ६ हदपि तामाङ्ग ९८१८००३२०७ 

३३ दललत वा अल्पसङ््यि सदस्य (गाउँ िायापाललिा)   पववत्र भूजेल ९८१०५४७०५२ 

३४ दललत वा अल्पसङ््यि सदस्य (गाउँ िायापाललिा)   पोसी शेपाा ९८२९३९१६४८ 
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९.नवप्रवतावत्मक कायवहरुः- 
o कायावलय परिसि सौन्दयवकिण ि  िुंगिोगन। 
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१०. कायावलय प्रमि ि सूचना अनधकािीको नाम, थि ि पद 

कायावलय प्रमिु- प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत श्री नववन ुट्टिाई 

गनुासो सनु्ने अनधकािी- प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत श्री नववन ुट्टिाई 

सूचना अनधकािी- स्वास््य सुंयोिक अनधकृत छैठौं श्री गेहेन्र प्रसाद उपाध्याय  
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११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ववविण 
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पौवादङुमा गााँउपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयको वेवसाइट 

१२.१. कायावलयको वेवसाइट 

 

 

 

१२.२. कायावलयको फेसबकु पेि 
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धन्यवाद 

१२.३. कायावलयको इमेल ठेगानाः 
pauwadungmamun@gmail.com 

 

१२.४. कायावलयको सम्पकव  फोन नः 
9852075800, (कायावलय) 

9851090034 (प्र.प्र.अ.) 

9842058208 (सूचना अनधकािी),  

१२. सूचना परियोिनामा प्राप्त बैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुानएवम ्सम्झौता सम्बन्धी ववविण 

 नुएको । 

१३. सुंचालन गिेको कायविम  सोको प्रगनत प्रनतवेदन 

 ननयनमत सेवा प्रवाह ि अन्य कायविम सम्पन्न ुएपिात तत्कालै िानकािी ददने गरिएको । 

१४. पौवादङुमा गााँउपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयले वगीकिण तथा सुंिक्षण गिेको सूचनाको नामावली 
 हालसम्म सूचना पाउाँ ुनी ननवेदन प्राप्त नुएको । 

१५. पौवादङुमा गााँउपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयलमा पिेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सूचना ददइएको ववषय 

 तत्कालै मौजिक वा नलजित रुपमा ददने गरिएको ।  

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन/ननयम नमक हकको धािा २७/२८ मा उल्लेजित सुंिक्षण गरिएको बाहेकका 
सूचना ददने गिेको ।  

 अन्य कायावलयले माग गिेका त्याङ्क ददने गरिएको 
 सुंघीय ि प्रदेशका कायावलयहरु सुंग सूचना अदान प्रदान गरिएको  

१६. पौवादङुमा गााँउपानलका गााँउ कायवपानलकाको कायावलयका सूचनाहरु अन्य प्रकाशन ुएको वा हनु ेुए सोको ववविण 

 तोवकए बमोजिम कायावलयबाट प्रकाशन हनुे बावषवक तथा अधववावषवक ववविण माफव त सूचना प्रकाशन गने 
गरिएको ।  

 

 


