
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक 

सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम 3  बमोजिम सावविननक गररएको 
सूचना वववरण 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

सूचना सावविननक गरेको अवधीीः 207९ साउन देखी 207९ असोि  
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खााँडादेवी गाउाँपानलका 
गाउाँ कायवपानलकाको कायावलय 

माकादमु, रामेछाप 
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ननकायको स्वरुप र प्रकृन ीः नेपालको संववधान 2072 को धारा 56 (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय  ह गरी 
3  हको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५)  ले स्थानीय  ह 
 फव  रहेको यस गाउाँपानलका सामाजिक सााँस्कृन क संरक्षण वा आनथवक ववकासको लानग ववशषे संरजक्ष  
वा स्वायत्त के्षत्र कायम गनव सवकने व्यवस्था गरेको छ ।  

  

(१) गाउाँपानलकाको काम, क वव्य र अनधकार : नपेालको संववधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ र नेपाल सरकारले  ोके बमोजिमको काम, क वव्य र अनधकार.  

  

(२)  कमवचारी संख्या र वववरण  :   

खााँडादेवी गाउाँपानलका कमवचारी वववरण 

क्र.सं. नाम पद सम्पकव  नं. इमेल 

१ नारायण लानमछाने 
प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृ  

9854043740 
env.narayan@gmai.com 

 

प्रशासन 

2 नमन ब. थापा  जशक्षा अनधकृ  9843423707 mmnthapa@gmail.com 

3 रनमला मोक्तान 
कम्पयूटर अपरेटर  
पााँचौ 

9860070540 mramila2016@gmail.com 

4 सवुास काकी कम््यटुर अपरेटर 9864007748 subashkarki813@gmail.com 

 
    

आनथवक प्रशासन 

5 
उद्धव लुंगेली 
मगर 

लेखापाल 9844316464 lungeliuddhab@gmail.com 

6 गंगालाल शे्रष्ठ सहायक चौथो 9862218614 gls.shrestha@gmail.com 

 
    

जशक्षा 

7 
कृष्ण प्रसाद 
जघनमरे 

मा. जश. 9844389749 krishnaghimire979@gmail.c
om 

8 प्रमेलाल ररिाल प्रा.स. 9843934874   

 
    

कृवष  था पशपुन्छी 

9 डा. रनम ा लामा पश ुजचवकत्सक 9844283309 lama.rmta@gmail.com 

10 वविय शे्रष्ठ ओ.नि.ओ.टी 9844412585 bijayashrestha450@gmail.co
m 

11 हरर जघनसङ प्र.स्वा.प्रा.स 9864015979 hari.ghising1994@gmail.co
m 

12 नबद्यालाल मोक्तान  प्र.स्वा.प्रा.स 9865122041 bidhyalalatamang@gmail.co
m 
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13 मनुा माया पाजिन ना.प्रा.स 9865079188 munamaya777@gmail.com 

     

कृवष  था पशपुन्छी सेवा केन्र, आाँपचौर 

14 आकाश लामा ओ.नि.ओ.टी 9840578745 akashlama006@gmail.com 

     

कृवष  था पशपुन्छी सेवा केन्र, गागल िदौरे 
15 गणेश रोका प्र.स्वा.प्रा.स 9862282007   

16 सनमर  ामाङ ना.प्रा.स 9862439659   

   
  

स्वास््य 

17 ओम प्रकाश शे्रष्ठ नस.अ.हे.व 9844142075 khandadevihealth1@gmail.c
omn 

18 बसनु्धरा सवेुदी सहायक पााँचौ 9844415471   

 
    

योिना 

19 इन्र प्रसाद िट्टराई अनधकृ  छैठौ 9843590413 bhattrai.indra999@gmail.co
m 

20 अिुवन काकी अ. सव-इजन्िननयर 9854040477 majagharearjun@gmail.com 

21 
ववयानी नसंिाली 
मगर 

स. क्यटुर अपरेटर 9865993546 biyanimagar22@gmail.com 

 
    

पूवावधार ववकास  था वा ावरण व्यवस्थापन 

22 इ. ईश्वर खड्का इजन्िननयर 9849619986 esorkhadka2046@gmail.co
m 

23 गोकणव खत्री सव- इजन्िननयर 9854040813   

24 अथव नबक्रम लामा अ. सव- इजन्िननयर 9851215384 arthabikram@gmail.com 

25 नबसलाल  ामाङ अ. सव- इजन्िननयर 9844283364   

26 सवुाश  ामाङ अ. सव- इजन्िननयर 9862379653 subashtamang123@gmail.c
om 

     

प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम 

27 वववपन के.सी. रोिगार संयोिक 9849163159 beepinkessy@gmail.com 

28 प्रवेश काकी सव-इजन्िननयर  9864007540 praweshkarki62@gmail.com 

 

उद्योग  था व्यवसाय 

29 कुमार पाठक 
अनधकृ  छैठौ- 
िेटेरीनरी 

9861054440 kumarpathak2024@gmail.co
m 

     

सूचना प्रववनध 

30 इ. अिुवन  ामाङ सूचना प्रववनध अनधकृ  9844400099 arjun.khandadevi@gmail.co
m 
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सूचना अनिलेख केन्र 

31 कुसमुा ििेुल 
सहायक कम््यटुर 
अपरेटर 

9863622417 bhujel.kusuma001@gmail.co
m 

 
    

पजन्िकरण 

32 अिुवन शे्रष्ठ एम.आई.एस अपरेटर 9844387662 arjunshrestha2054@gmail.c
om 

33 रर ा मानन्धर वफल्ड सहायक 9844421427   

     

स्टोर 
34 गंगाराम मानन्धर सहायक चौथो 9849069005 gangarammanandhar753@g

mail.com 

     

न्यावयक सनमन  

35 पववत्रा मानन्धर कानूनी सहिक ाव 9844246899 pabitra.manandhar99@gmai
l.com 

 
    

मवहला  था बालबानलका 

36 
बनब ा कुमारी 
शाही 

सहायक मवहला 
ववकास ननररक्षक 

9848889588 babita.sahi2050@gmail.com 

 
    

उद्यम ववकास (मेड्पा) 

37 
उनमवला कुमारी 
केसी 

उद्मम नबकास 
सहिक ाव 

9861820836 kcurmee09@gmail.com 

38 शोिा नब.क 
उद्मम नबकास 
सहिक ाव 

9844388382 shovabk723@gmail.com 

      

रािश्व शाखा 

39 
नबनन ा लामा 
जघनसङ 

सहायक कम््यटुर 
अपरेटर 

9843738374 binitaghising.khandadevi@g
mail.com 

 
    

सोधपछु  था हटलाईन 

40 रािेश्वरी आचायव सहायक पााँचौ 9846095001 rajeshwori2k77@gmail.com 

     

41 देव कुमार  ामाङ हलकुा सवारी चालक 9849050142 devkumarlama997@gmail.c
om 

42 नबवपन बोहोरा हलकुा सवारी चालक 9860809295 bipinbohara525@gmail.com 
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43 नबमल  ामाङ हलकुा सवारी चालक 9844280336   

44 यवुराि थापा हलकुा सवारी चालक 9854040090 puskarthapa8848@gmail.co
m 

45 साकी माझी िे.नस.वव अपरेटर 9861398181   

46 ददपक कुमार शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी 9849828605 ds9847411@gmail.com 

47 
सररना पाठक 
खड्का 

कायावलय सहयोगी 9867979885   

48 मोहन काकी कायावलय सहयोगी 9841248609   

49 चे  बहादरु खत्री बगैचे माली 9860720887   

 

वडा कायावलय कमवचारी वववरण 

क्र.सं. नाम पद सम्पकव  
१ नं. वडा कायावलय 

1 हरर कृष्ण यादव वडा सजचव 9860462539 

2 सनुनल शे्रष्ठ सब ईजन्िननयर 9844315886 

3 योवन राना मगर स.कम््यटुर अपरेटर 9742534899 

4 सरस्व ी शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी 9863397522 

      

२ नं. वडा कायावलय 

5 नमजचल न्यौपाने वडा सजचव 9843605674 

6 चन्र शेखर जघनमरे अ.सब ईजन्िननयर 9854043504 

7 वक्रविना वाईबा स.कम्यटुर अपरेटर 9849551103 

8 रववन्र कुमार जघनसङ कायावलय सहयोगी 9843652361 

    

३ नं. वडा कायावलय 

9 प्रमे कृष्ण शे्रष्ठ वडा सजचव 9841621463 

10 
यम ववक्रम 

 पौडेल 
स.कम्यटुर अपरेटर 9843799287 

11 कणव बहादरु काकी कायावलय सहयोगी 9840467592 
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४ नं. वडा कायावलय 

12 शाजन्  प्रसाद पौडेल वडा सजचव 9844202525 

13 हरर कुमार मानन्धर अ.सब ईजन्िननयर 9844442962 

14 सन्दीप नेवार स.कम्यटुर अपरेटर 9860962366 

15 सान ुमाया मानन्धर कायावलय सहयोगी 9861662060 

    

५ नं. वडा कायावलय 

16 कल्पना शमाव वडा सजचब 9867642408 

17 सवव ा रुचाल अ.सब ईजन्िननयर 9840262290 

18 सन् ोष  ामाङ का.स. 9861612970 

    

६  नं. वडा कायावलय 

19 मोहन के.सी सहायक वडा सजचब 9866459429 

20 पाबव ी िकाव मगर अ.सब ईजन्िननयर 9840841785 

21 कृष्ण बहादरु मह  कायावलय सहयोगी 9844137656 

    

७  नं. वडा कायावलय 

22 ददनेश लामा सहायक वडा सजचव 9844142664 

23 सम्झना  ामाङ स.कम्यटुर अपरेटर 9862368422 

24 कृष्ण वहादरु  ामाङ कायावलय सहयोगी 9844367046 

    

८  नं. वडा कायावलय 

25 पासाङ कुमार लामा वडा सजचव 9844214201 

26 औस   ामाङ अ.सब ईजन्िननयर 9842853492 

27 गोपाल थोकर स.कम्यटुर अपरेटर 9843762926 

28 सनमवला  ामाङ का.स. 9866334176 

    

९  नं. वडा कायावलय 

29 नसला अनधकारी स.कम्यटुर अपरेटर 9864111745 

30 पववत्रा काकी सब ईजन्िननयर 9844315292 

31 नबक्रम खपङ्गी मगर का.स 9844282890 
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खााँडादेवी गाउाँपानलकाका पदानधकारीहरुको वववरण 

 क्र.सं. नामथर पद सम्पकव  

१ ज्ञान कुमार शे्रष्ठ अध्यक्ष 9854040328 

२ 
रमा जघनसङ उपाध्यक्ष 9854040428 

१ नं. वडा, राकाथमु 

 

३ राम कुमार शे्रष्ठ वडाध्यक्ष 9851039913  

४ जिवन रानामगर वडा सदस्य 9840948071  

५ मान बहादरु  ामाङ वडा सदस्य 9849024028  

६ मञ्जु शे्रष्ठ वडा सदस्य 9840739353  

७ दगुाव नब क वडा सदस्य 9818202933  

२ नं. वडा, मझवुा  

८ केशव कुमार प्रधान वडाध्यक्ष 9851110451  

९ सानो कािी बढुाथोकी वडा सदस्य 9745390995  

१० प्रववन शे्रष्ठ वडा सदस्य 9861460001  

११ उमा लामा वडा सदस्य 9848505675  

१२ पञ्च माया खा ी वडा सदस्य 9861687691  

३ नं. वडा, निरपानी  

१३ पसु्कर कुमार काकी वडाध्यक्ष 9861377275  

१४ रािेश शे्रष्ठ वडा सदस्य 9862270487  

१५ दगुाव बहादरु माझी वडा सदस्य 9843877750  

१६ सानकुान्छी खड्का वडा सदस्य 9844517231  

१७ सनु् ली वागदाश वडा सदस्य 9864530235  

४ नं. वडा, पकरवास  

१८ कृष् ण प्रसाद पौडेल वडाध्यक्ष 9844043221  

१९ लाल बहादरु माझी वडा सदस्य 9841605749  

२० निम बहादरु बस्ने  वडा सदस्य 9844517224  

२१ नलला कुमारी शे्रष्ठ वडा सदस्य 9869100137  

२२ उनमवला मङुरा ी वडा सदस्य 9860117060  
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५ नं. वडा, पकरवास  

२३ मनोि पौडेल वडाध्यक्ष 9841256657  

२४ गिेन्र वहादरु काकी वडा सदस्य 9841633455  

२५ ओम बहादरु मोक्तान वडा सदस्य 9841895070  

२६ अजम्बका शे्रष्ठ वडा सदस्य 9844199064  

२७ ननमवला साकी वडा सदस्य 9861306460  

६ नं. वडा, माकादमु  

२८ नारायण काकी वडाध्यक्ष 9854043035  

२९ नमलन खत्री वडा सदस्य 9841155661  

३० कुशल कुमार खत्री वडा सदस्य 9851194559  

३१ कुसमु  ामाङ वडा सदस्य 9843500197  

३२ कल्पना नेपाली मह े वडा सदस्य 9844419932  

७ नं. वडा, खााँडादेवी  

३३ नसरे  ामाङ वडाध्यक्ष 9843045086  

३४ कृष्ण बहादरु काकी वडासदस्य 9862257472  

३५ चजडडकालाल मोक्तान वडा सदस्य 9844095506  

३६ शान्  कुमारी  ामाङ वडा सदस्य 9849890229  

३७ बवुद्धमाया दमाई वडा सदस्य 9869248332  

    
 

८ नं. वडा, गागल-िदौरे  

३८ िङ्गलाल  ामाङ वडाध्यक्ष 9844412244 
 

३९ रामिी िडडारी वडा सदस्य  9864029589 
 

४० खड्क बहादरु काकी वडा सदस्य 9844233063 
 

४१ लक्ष् मी माया मगर वडा सदस्य 9869026982 
 

४२ गोमा वव.क. वडा सदस्य 9845509989 
 

९ नं. वडा, वपङखरुी  

४३ अकल बहादरु िडडारी वडाध्यक्ष 9844010046 
 

४४ गोरे  ामाङ वडा सदस्य 9844394183 
 

४५ काले  ामाङ वडा सदस्य 9863674808 
 

४६ अनन ा  ामाङ वडा सदस्य 9863785492 
 

४७ कुमारी दनावल वडा सदस्य 9869253290 
 

        
 

४८ गोपाल दिी मनोनन  कायवपानलका सदस्य 9860616871 
 

४९ नबमला माझी मनोनन  कायवपानलका सदस्य 9861122219 
 



  

9 
 

 

(३) ufpFkflnsfsf] ;+u7gfTds 9fFrf  

  
  
  

  4. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस् रु र अवनधीः 
खााँडादेवी गाउाँपानलका आनथवक ऐन, २०७9 

k|:tfjgf 

vfF8fb]jL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ 

:yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug{], 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo 

ePsf]n]M 

g]kfnsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd vfF8fb]jL ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd vfF8fb]jL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&( /x]sf] 5 . 

@= Joj;fo s/ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -!_ adf]lhd Joj;fo  s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

#=  ;DklQ s/ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -@_ adf]lhd PsLs[t ;DklQ s/, 3/ hUuf s/ nufOg] / 

c;'n pk/ ul/g]5 . 

$=  e"ld s/ -dfnkf]t) : ufpFkflnsfsf] If]qleq cg';"rL -#_ adf]lhd e"ld s/  -dfnkf]t_ s/ nufOg] / 

c;'n pk/ ul/g]5 . 

%=  ;]jf z'Ns, b:t'/ M ufpFkflnsfn] lgd{f0f, ;~rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL    -$_ df pNn]lvt 

:yfgLo k"j{fwf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jf tyf kz'k+IfL ljsf; zfvfn] pknAw u/fOPsf] kz' :jf:Yo 

kl/If0f ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

^=  s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg{] bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] 5'6 lbOg] 

5}g . 
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&=  s/ z'Ns tyf k|zf;lgs Joj:yfkg ;+sng ;DalGw sfo{ljlw M of] P]gdf Joj:yf eP cg';f/  s/ 

z'Ns tyf k|zf;lgs Joj:yfkg ;+sng ;DalGw sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

 

अनसूुची -१ 

-bkmf @ ;Fu ;DalGwt_  
कं्र.स व्यापाररक वस्  ु प्रस् ावव  शलु्क 

१ चरुोट  था रक्सी पसल १५०० 

२ ज्वेलरी पसल १५०० 

३ निनडयो क्यासेट रेकडवर  था ्लेयर ७५० 

४ थोक  था खरुा व्यापारमा १००० 

५ ननमावण सामाग्री ववके्र ा २५०० 

६ कम््यटुर,  ववद्य ु सामान, क्यामेरा, टेनलनििन, रेनडयो पसल ७०० 

७ कापैट पसल ५०० 

८ पेट्रोनलयम पदाथव ३००० 

९ स ुी कपडा ५०० 

१० खानी उत्खनन/क्रसर उद्योग नवीकरण १५००० 

११ फननवचर पसल १००० 

१२ ब्यूटीपालवर, केश शं्रगार, ड्राई जक्लनसव ५०० 

१३ कवाडी ननकासा प्रन वकलो १ 
१४ फोटो  स्टुनडयो ७०० 

१५ नसलाई ५०० 

१६ मास ुववके्र ा ७०० 

१७ िााँडाकुडा ववके्र ा १००० 

१८ बालवुा वानसङ १०००० 

१९ फूल र नबरुवा नबके्र ा ५०० 

२० खोटो व्य वसायी ५०० 

२१ जस्टल , कलकारखाना, काठ १००० 

२२ साइन बोडव ,पेजन्टङ सेवा ५०० 

२३ खेलौना  उपहार नगफ्ट ववके्र ा ५०० 

२४ केबलु , नेटववकव ङ १००० 

२५ वैदेजशक  रोिगार सेवा १००० 

२६ स्वदेशी  रोिगार सेवा ५०० 

२७ सेके्रवटयल  सेवा १००० 

२८ हाउजिङ कम्पनी  था घर िग्गा खररद ववक्री ररयलस्टेट ३००० 

२९ बोद्ध जचत्त ननकासी दस् रु व्यापार िएको ५% 

३० टुर अपरेटर २५०० 

३१ सिा हल प्रयोग १५०० 

३२ उिावमूलक उद्योग  )िलस्रो ,वाय,ु कोइला, प्राकृन क  ेल,  
ग्यास १००० 

३३ कृवष  था वनिन्य उधोग १००० 
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३४ ननमावण उधोग २००० 

३५ पयवटन उधोग १००० 

३६ उत्पादनमूलक उधोग १५०० 

३७ उपिोक्ता सनमन  द ाव  २०० 

३८ सन्चार सेवा ५०० 

३९ छापाखाना ५०० 

४० शी  िडडार ५०० 

४१ चलजचत्र व्यवसायी ४००० 

४२ होटल ररसोटव २००० 

४३ ट्रािल एिेन्सी १००० 

४४ घरबहाल कर १० प्रन श  
४५ कृवष फमव द ाव १५०० 
४६ व्यवसाय नवीकरण द ाव िएको ४० प्रन श  
नस.नं  ववशेषज्ञ परामशव  था अन्य व्यवसावयक सेवा वावषवक करको दर 

१ जचवकत्सक ५०० 

२ कववराि ५०० 

३ इजन्िननयररङ व्यवसाय ५००० 

४ कानून व्यवसायी ५०० 

५ लेखा परीक्षक १००० 

६ दन्  जचवकत्सक ५०० 

७ अनसुन्धानक ाव  था परामशव दा ा ५०० 

८ कम््यूटर एनानलि  था प्रोग्रामर ५०० 

९ वीमा एिेडट ५०० 

१० सिेयर ५०० 

११ अनवुादक ५०० 

१२ पश ुजचवकत्सक ५०० 

१३ शेयर दलाल ५०० 

१४ समान ढुवानीक ाव  था कम्पनी ७५० 

१५ संस्थाग  पेडटर ५००० 

१६ सून विन्य पदाथव २००० 

१७ ननमावण सामाग्री १५०० 

१८ पेट्रोलिन्य सामाग्री ५००० 

१९ कम््यूटर टेनलनििन सेवा १००० 

२० अनमन शलु्क १००० 

 

नस.नं अस्थायी हाट बिार वा घमु् ी पल प्रस् ावव  

१ कपडा व्यापार १०० 

२ खाधान्न १०० 

३ िााँडा पसल ५० 

४  रकारी  था फलफूल १० 
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५ इलेक्ट्रोननक सामाग्री ५० 

६ होटल व्यवसाय २०० 

७ चौपाया प्रन गोटा २० 

८ हााँस कखरुा प्रन गोटा ५ 

९ चटपटे पानीपरुी ३० 

१० घमु् ी मोबाइल पसल खनु्चा समे  २० 

११ साग सब्िी र फलफूल पसल ५ 

१२ अन्य ५ 

१३ (मानथको वगीकरणमा समावेश निएका सेवा व्यवसायको 
कारोबार र स् र हेरी वावषवक २००) 

 

 

नस  .न  ववजत्तय सेवा शलु्क करको दर 

१ नेपाल सरकारको पूणव स्वानमत्वमा रहेको बाहेक आनथवक कारोबार 
गने बाजणज्य बैंक 

१०००० 

२ आनथवक कारोबार समे  गने ववजत्तय कम्पनीको  
मखु्य कायावलय 

७००० 

३ ववजत्तय कम्पनी शाखा कायावलय २००० 

४ वीमा कम्पनी  ७००० 

५ ववदेशी मरुा सटही १५०० 

६ नध ो पत्र कारोबार १५०० 

७ सहकारी बैंक १५०० 

८ बच   था ऋण सहकारी संस्था ५००० 

९ मवहला सहकारी संस्था २००० 

१० कृवष सहकारी संस्था ३००० 

 

नस  .नं  जशक्षा सेवा करको दर 

१ नीिी क्षेत्रका स्कुल क्याम्पस ववश्वववद्यालय ५०० 

२  ानलम  था अनसुन्धान केन्र १५०० 

३ टाइवपङ कम््यूटर  था िाषा प्रजशक्षण १५०० 

४ अन् रावविय गैर सरकारी संस्था २५०० 
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अनसूुची - 2 
दफा ३ साँग  सम्बजन्ध  

 

 

नस  .नं .   घरको बनोटको बगीकरण 

१ नित्र कााँचो बावहर इाँटामा माटोको िोडाइ िएका सबै वकनसमका घर र काठबाट बनेका घर 

२ नित्र बावहर पाको इाँटा वा ढंुगामा माटोका िोडाइ िएका सबै वकनसमका घर 

३ नित्रबावहर पाको इाँटामा नसमेन्ट वा बज्रको िोडाइ िएका सबै वकनसमका घर 

४ आर नस नस फे्रम स्ट्रक्चर बाट बनेका घर 

 

नस  .नं .  घरको बनोट औष  लाग  
दर प्रन  
वगवफूट 

प्रन  टुटफुट 
कवट्ट दर 
प्रन श  

प्रन श  िम्मा वषव 

१ 

प्रकरण २ )१ ) क )१ )
बमोजिमको घर ४५० ३ 

२५ 

२ 

प्रकरण २ )१ ) क )२ )
बमोजिमको घर ५३५ ३ 

३० 

३ 

प्रकरण २ )१ ) क )३ )
बमोजिमको घर ५७५ १ 

७० 

४ 
प्रकरण २ )१ ) क )४ )

बमोजिमको घर 
६३५ ० .७५  १०० 

 
 

अनसूुची -३ 
दफा ४ साँग सम्बजन्ध  

 

 

नस  .नं .  घरिग्गाको एकीकृ   सम्पन को मूल्य करको दर वावषवक 

१ पवहलो दस   लाख सम्म १०० 

२ त्यसपछीको रु १० लाख सम्म ३०० 

३ त्यसपछीको  रु ३० लाख सम्म 0.05 

४ त्यसपछीको  रु ५० लाख सम्म 0.25 

५ त्यसपछीको  रु १ करोडसम्म 0.5 

६ त्यसपछीको  रु  बााँकी रकममा 1.5 

नस  .नं .  वगव न्यून म प्रन  रोपनी 
खे  पाखो 

१ अब्बल २५ २० 

२ दोयम २० १५ 

३ नसम १५ १० 

४ चाहार १० ५ 
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नक्सापास दस् रु 

आवनसय िवन 

नस.नं. िवनको प्रकार वेसमेन्ट 
 ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

िईू  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

पवहलो  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

दोस्रो  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

 ेस्रो  ल्ला 
र सो िन्दा 

माथी 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

१ आर.नस.नस. वपल्लर 
िएको 

 

४। - 
 

५। - 
 

६। - 
 

७। - 
 

८। - 

२ ढुङगा,ईट्टा वा ब्लकमा 
नसमेन्ट वालवुाको गारो 
आर.नस.नस.छानो िएको  

 

 

- 

 

 

४। - 

 

 

५। - 

 

 

६। - 

 

 

- 

३ ढुङगा,ईट्टा वा ब्लकमा 
नसमेन्ट वालवुाको गारो 
िस् ा वा टायलको 
छानो िएको  

 

 

- 

 

 

३। - 

 

 

४। - 

 

 

- 

 

 

- 

४ पटाहा/फलेकको घेरावार 
लगाएका कच्ची िवन  

 
- 

 

१। - 
 

१। - 
 

- 
 

- 

५ ढुङ्गामाटोको कच्ची घर एकमसु्ट )िकूम्प वपनड  लािग्रावहहरुका लानग मात्र) ५००। - 
 

व्यापाररक िवन 

नस.नं. िवनको प्रकार वेसमेन्ट 
 ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

िईू  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

पवहलो  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट)रु. 

दोस्रो  ल्ला 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

 ेस्रो  ल्ला 
र सो िन्दा 
माथी 
)प्रन  वगव 
वफट) रु. 

१ आर.सी.सी. वपल्लर 
िएको 

 
६। - 

 
७। - 

 
८। - 

 
९। - 

 
१०। - 

२ ढुङगा, ईट्टा वा ब्लकमा 
नसमेन्ट वालवुाको गारो 
आर.सी.सी. छानो 
िएको  

 
 

- 

 
 

६। - 

 
 

७। - 

 
 

८। - 

 
 

- 

३ ढुङगा, ईट्टा वा ब्लकमा 
नसमेन्ट वालवुाको 
िोडाई िएको गारो 
िस् ा वा टायलको 
छानो िएको  

 
 

- 

 
 

४। - 

 
 

५। - 

 
 

- 

 
 

- 
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व्यापाररक िवन 

नस  .नं .  कम्पाउडड वालको प्रकार लाग्ने दस् रु प्रन  वगव वफट रु . कैवफय  

१ नसमेन्ट िोडाईको कम्पाउडड वाल २। -  

२ माटो िोडाईको कम्पाउडड वाल १। -  

३  ारवारको  कम्पाउडड वाल ०।५० 
 

 

gf]6M  cf=j= @)&*÷&( eGbf cufj} lgd{f0f ;DkGg ePsf 3/ tyf ejgx?sf] clen]lvs/0f ub{f pQm 

ejgsf] gS;f kf; b:t'/df nfUg] b:t'/sf] @% k|ltztn] x'g cfFpg] /sd nfUg]5 . 

 

दडड िररवना 

नक्सा पास ववना िवन ननमावण गरेमा ननम्न उपर दडड िररवना लाग्ने छ,  र मापदडड ववपरर  बनेको/बन्न ेघरहरुको 
हकमा नक्सापास हनुे छैन । 

नस  .नं .  वववरण लाग्ने िररवनाको दर कैवफय  

१ िगको कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको २५% 
 

२ नड.वप.नस. को कायव सम्पन्न नक्सापास दस् रुको ३५%  

३ गारो लगाउने कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको ३५% 
 

४ ढलको कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको ७५%  

५ ननमावण कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको १००%  

नोट: उल्लेजख  िररवना ननमावण िएको  ल्लाको आधारमा नलईने छ । 

 

िवन  ल्ला थपमा  

नस  .नं .  वववरण लाग्ने िररवनाको दर कैवफय  

१ गारो लगाउने कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको ५०% 
 

२ ढलको कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको ७५% 
 

३ ननमावण कायव सम्पन्न  नक्सापास दस् रुको १००% 
 

gf]6M pNn]lvt hl/jgf lgd{f0f ePsf] tnfsf] cfwf/df lnO{g] 5 . 
 

अनसूुची -४ 
-दफा ५  साँग सम्बजन्ध _ 

नस  .नं .  नसफाररश दस् रुहरु इकाई दररेट 

१ घरिग्गा नामसारी  नसफाररश 
 २०० 

२ मोही लग  कट्टा नसफाररश 
 २०० 

३ घर कायम नसफाररश 
 २०० 

४ छात्रावृन  नसफाररश 
 ० 

५ ववपन्न ववधाथी छात्रावृन  नसफाररश 
 

 

६ अपांग नसफाररश 
 ० 
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७ अस्थायी बसोबास नसफाररश 
 १०० 

८ स्थायी बसोबास नसफाररश 
 २०० 

९ नागररक ा  नसफाररश 
 १०० 

१० नागररक ा  प्रन नलवप नसफाररश 
 २०० 

११ अंनगकृ  नागररक ा नसफाररश 
 ५०० 

१२ आनथवक अवस्था कमिोर वा ववपन्न ा प्रमाजण  
 ० 

१३ आनथवक अवस्था बनलयो वा समपन्न ा प्रमाजण  
 ५०० 

१४ ववदेश िाने प्रयोिनको लानग 
 २०० 

१५ ववद्य ु िडान नसफाररश 
 २०० 

१६ धारा िडान नसफाररश 
 २०० 

१७ फरक िन्म नमन  संशोधन 
 १०० 

१८ दवैु नाम गरेको व्यजक्त एउटै हो िन्ने नसफाररश 
 १०० 

१९ िीवव  रहेको नसफाररश  
 १०० 

२० िग्गा मूल्यांङ्कन नसफाररश र प्रमाजण  
 ५०० 

२१ व्यवसाय बन्द नसफाररश 
 १०० 

२२ व्यवसाय संचालन निएको नसफाररश  
 १००० 

२३ व्यापार व्यवसाय निएको  
 १०० 

२४ कोट वफ नमनाहा नसफाररश 
 ० 

२५ नाबालक पररचयपत्र नसफाररश 
 ० 

२६ चौपाय सम्बजन्ध नसफाररश 
 १०० 

२७ व्यवसाय द ाव नसफाररश 
 ३०० 

२८ उधोग ठाउाँसारी नसफाररश 
 ३००० 

२९ ववद्यालय ठाउाँसारी नसफाररश 
 १००० 

३० आन् ररक बसाइसराइ नसफाररश 
 २०० 

३१ व्यजक्तग  वववरण नसफाररश 
 १०० 

३२ िग्गा द ाव नसफाररश 
 २०० 

३३ संरक्षक नसफाररश व्यजक्तग  
 १०० 

३४ संरक्षक  नसफाररश संस्थाग  
 १०० 

३५ नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम नसफाररश 
 ० 

३६ िीवव साँगको ना ा प्रमाजण  
 १०० 

३७ म ृक साँगको ना ा प्रमाजण  ह 
 १०० 

३८ कोठा खोल्ने कायव रोहबरमा बस्ने कायव  १५० 

३९ ननशलु्क वा सशलु्क स्वास्थय उपचार नसफाररश 
 ० 
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४० अन्य कायावलयको माग अनसुार वववरण खलुाइ पठाउने  ० 

४१ संस्था द ाव नसफाररश 
 २०० 

४२ घरबाटो प्रमाजण  
 २०० 

४३ चार वकल्ला प्रमाजण  
 २०० 

४४ िन्म नमन  प्रमाजण  
 ३०० 

४५ वववाह प्रमाजण  
 १०० 

४६ कागि मन्िरुीनामा प्रमाजण   
 १०० 

४७ हकवाला वा हकदार प्रमाजण  
 १०० 

४८ अवववावह  प्रमाजण  
 १०० 

४९ िग्गा रेखांकनको कायव वा सो कायवमा रोहबर 
 २०० 

५० िग्गा धनीपूिाव हराएको नसफाररश 
 १०० 

५१ पूिावमा घर कायम गने नसफाररश 
 २०० 

५२ अंग्रिेी  नसफाररश  था प्रमाजण  प्रन पेि ३०० 

५३ नमलापत्र कागि उिरुी द ाव   १०० 

५४ िन्म द ाव   २०० 

५५ िन्म मतृ्य ुवववाह )३५ ददननित्र)     ० 

५६ मतृ्य ुद ाव   २०० 

५७ बसाइ सरी  आउने िाने द ाव   ५०० 

५८ पक्की घरको सजिवमन वाप    ५०० 

५९ अन्य सबै प्रायोिनको सिवनमन बाप    ५०० 

६० अचल सम्पन  मूल्यांकन प्रन श  ०.३ 

६१ रकम कलम  उठाइ ददए बाप  प्रन श  ५ 

६२ सम्बन्ध ववच्छेद द ाव    १००० 

६३ वववाह द ाव   २०० 

६४ नयााँ व्यवसाय द ाव   १०० 

६५ व्यवसाय नववकरण द ाव   २०० 

६६ उल्लेजख  बाहेक अन्य नसफाररश नसफाररश १०० 

६७ उल्लेजख  बाहेक अन्य नसफाररश प्रमाजण  २०० 

६८ ल्लेजख  बाहेक अन्य नसफाररश संशोधन २०० 

६९ अटो द ाव शलु्क   १५०० 

७० ब्यवसाय नवीकरण प्रन श  ४० 

७१ महुान द ाव  १००० 

७२ नक्शा पास फारम शलु्क  ५०० 
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नस  .नं  पशपुन्छी ववकास शाखाले नलने दस् रु शलु्क 

१ गाई िैसी पोस्टमाटमव ५० 

२ िैंसी ननकासी  प्रन गोटा ५०० 

३ गाई ननकासी   प्रन गोटा २०० 

४ िेडा बािा ननकासी  प्रन गोटा ५० 

५ िेडा बािा खरायोको पोस्टमाटम  ५० 

६ सगुरु बंगरुको ननकासी दस् रु प्रन गोटा १०० 

७ सगुरु बंगरुको पोस्टमाटकम दस् रु २५ 

८ कुखरुा हााँसको पोस्टमाटम दस् रु १० 

९ कुकुर नबरालो दस् रु २५ 

१० मेिर अपरेशन दस् रु २०० 

११ माइनर  अपरेशन दस् रु १५ 

१२ गोबर पररक्षण १० 
१३ कानलि/लोकल कुखरुा ननकासी प्रन गोटा ५० 

 

नस  .नं .  (ग) ननमावण व्यवसाय आवद्ध ा शलु्क 

१ क वगवको ननमावण व्यवसायी  १०००० 

२ ख वगवको ननमावण व्यवसायी  ७००० 

३ ग वगवको ननमावण व्यवसायी  ६००० 

   

नस  .नं .  घ' वगव द ाव शलु्क 

१ द ाव १०००० 

२ नवीकरण ५००० 

नस  .नं .  वववरण शलु्क 

१ १ लाख देजख ५ लाख सम्मको योिना दस् रु १०० 

२ ५लाख देजख १० लाख सम्मको योिना दस् रु २०० 

३ १० लाख देजख ५० लाख सम्मको योिना दस् रु ५०० 

४ ५० लाख देजख मानथ योिना दस् रु १००० 

 

नस  .नं .  )घ) िेनसवी संचालन प्रन  घडटा शलु्क शलु्क 

१ िााँडा (इन्धनरवह ) १२०० 

२ अपरेटर शलु्क १०० 

 

नस  .नं .  )ङ) शदु्ध खानेपानी शलु्क 

१ प्रन  टंयाकर १००० 

२ व्यवसाय प्रायोिनको लानग  २००० 

    

उपिोक्ता सनमन  द ाव शलु्क २०० 
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PDa'n]G; z'\Ns 

qm=;+= b]lv ;Dd b//]6 -?_ s}lkmot 

!= ufpFkflnsf leqaf6 w'lnv]n;Dd ^%))÷–  

@= ufpFkflnsf leqaf6 sf7df8f}+;Dd &%))÷–  

#= ufpFkflnsf leqaf6 dGynL, /fd]5fk, /fd6f/;Dd #@))÷–  

$= ufpFkflnsf leqaf6 ufpFkflnsf leqsf :jf:Yo 

;+:yf ;Dd 

@)))÷–  

%= ufpFkflnsf leqaf6 ufpFkflnsf leqsf jly{Ë 

;]G6/;Dd  

lgMz'Ns ue{jtL tyf 

;'Ts]/L 

cf];f/k;f/sf 

nflu 

 

• dfyL pNn]lvt gePsfsf] nflu kSsL ;8ssf] v08df ?= &) k|lt lsnf]ld6/ / sRrL ;8ssf] 

v08df ?= !)) k|lt lsnf]ld6/ ef8f nfUg]5 .  

• PDa'n]G; rfnssf] eQf -ufpFkflnsf aflx/_ ?= #)) / af6f]df nfUg] s/x? k|of]ustf{n] g} 

Joxf]g'{kg{]5 . 

• PDa'n]G;sf] tf]lsPsf] ;]jfz'Ns / dfukmf/d el/ lj/fdL n}hfg' cufa} sfof{nodf a'emfpg'kg{]5 .  

 

जशक्षा शाखाबाट नलइन ेरािस्व दस् रु वववरण 

नस .नं. वववरण करको दर 

१ सरुवा सहम ी ५०० 

२ कक्षा ८ को माकव नसट सच्याउन २५० 

३ ननयकु्ती अनिलेख  कमवचारी र जशक्षकहरुको लानग एक ददनको  लब बराबर  

४ संस्थाग  ववद्यालय प्रा.वव  ह १०००० 

५ संस्थाग  ववद्यालय मा.वव  ह २०००० 

६ ववद्यालय खोल्न  था कक्षा अपग्रडे गनव  प्रा.वव को लानग २००० 

७ ववद्यालय खोल्न  था कक्षा अपग्रडे गनव   नन मा.वव को लानग ५००० 

८ ववद्यालय खोल्न  था कक्षा अपग्रडे गनव  मा.वव को लानग १०००० 

९ अस्थायी  था राह  जशक्षकहरुको वावषवक म्याद थप प्रा.वव  ह १०० 

१० अस्थायी  था राह  जशक्षकहरुको वावषवक म्याद थप नन.मा.वव  ह २०० 

११ अस्थायी  था राह  जशक्षकहरुको वावषवक म्याद थप मा.वव  ह ३०० 

 

 

 

५)  ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी :  गाउाँसिा र गाउाँकायवपानलका  

 

६)  ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी : अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृ   
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७)  खााँडादेवी गाउाँपानलका कायावलयको आ.व. 2079 को प्रथम तै्रमानसकमा सम्पादन िएका कायवहरुको  
वववरणीः- 

जशक्षा शाखा 

१. ववद्यालय अनगुमन  था ववद्याथी सत्यापन 

२. जशक्षकहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गरर जशक्षा ववकास  था समन्वय इकाइमा पेश 

३. वावषवक जस्थन  प्रन वदेन  यार 

पजञ्जकरण सेवा ईकाई शाखा 

१. सामाजिक सरुक्षा  था व्यजक्तग  घटना द ाव सम्बन्धी ग  बषवको सनमक्षा सम्पन्न 

२. सामाजिक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्रावहहरुको नववकरण गने कायव सम्पन्न 

३. सामाजिक सरुक्षा ित्ताको पवहलो तै्रमानसक ननकासा गरर बैकबाट वव रण कायव सम्पन्न र पवहलो 
तै्रमानसक वकस् ाको िम्मा रु. 3,27,31429।- रकम 3288 िना लािग्रावहहरुलाई वव रण। 

योिना शाखा 

१. नयााँ योिनाहरुको नलस्ट  यार 

२.  यारी योिनाको नलस्ट वडा कायावलयमा पठाइएको 
३. बेरुि ुनलस्ट  यार पारी वडा कायावलयमा पठाइएको 

सूचना प्रववनध शाखा 

१. सबै सामदुावयक ववद्यालयहरु, स्वास््य चौकीहरु, वडा कायावलयहरुमा िनड  इन्टरनेटको अवस्था 
िााँच गरी जस्पड सनुनश्च  गरेको, 

२. बिेट सतु्र (SUTRA) मा इन्ट्री गरेको, 
३. कायावलयमा सोलार व्याकअप/ इन्िटर ममव /अपग्रटे गरेको, 
४. वेिसाइट र फेसबकुमा सूचना  था िानकारीहरु अद्यावनधक गरेको,  

५. केन्र  था प्रदेशमा सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायवको परामशव  था समन्वय गरेको । 

मवहला  था बालववकास शाखा 

१. वावषवक जस्थन  प्रन वदेन  यार 

२.  कायवस्थलमा हनु े यौनिन्य दवु्यववहार (ननवारण) आचार संवह ा, 2079 ननमावण गरर 
कायवपानलकाबाट पास गरेको 

३. खााँडादेवी गाउाँपानलका नित्रका सम्पूणव वडाहरुका सामाजिक सरुक्षा, व्यजक्तग  घटना द ाव, मवहला 
बालबानलका, िनप्रन नननध स्वास््य, जशक्षा लगाय का ववनिन्न  ्याङ्कहरु संकलन गरर प्रदेश 
मन्त्रालय लगाय  अन्य मन्त्रालयमा पठाइएको । 

उद्योग शाखा 

१. नववकरण- 41 

२. द ाव खारेिी- 3 
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३. नयााँ व्यवसाय द ाव- 11 

न्यावयक सनमन  शाखा 

१. वववाद द ाव ९ वटा  

२. वववादद  ववषयमा छलफल ६ वटा सम्पन्न 

३. मदु्दाको मलेनमलाप 4 वटा सम्पन्न 

प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम शाखा  

१. स्थाननय ननदेशक सनमन  गठन,         

२. आ.व.२०७९/८० सजुचकृ  बेरोिगारको सजुच प्रकाशन गररयो, 
३. ग  आ.व को वावषवक कायवक्रमको सनमक्षा मन्त्रालयबाट गररयो,  

४. यस आ.व. का लानग कायवक्रमलाई प्राप्त बिेटको ववषवक योिना  िुवमा गररयो, 
५. बेरोिगार िनन आएका ननवदेन संकलन, 
६. Emis  मा योिनाहरु प्रववि गररयो, 
७. वडाबाट छनौट िई आएका सजुचकृ  बेरोिगारलाई Emis मा प्रवीि गररयो, 
८. प्रत्यके वडामा प्र.रो.का. को अनिमजुखकरण कायवक्रम गररयो, 
९. प्ररजम्िक बेरुि ुप्रत्यक वडाको उपिोक्ता सनमन लाई उपलब्ध गराइयो, 

रािश्व शाखा 

१. सबै वडाहरुमा व्यवसाय द ाव गरे/नगरेको, व्यवसाय नववकरण गरे/नगरेको, म्याद सकेको खाद्य 
वस् हुरु बेचे/नबेचेको परीक्षण गनवका ननजम्  गाउाँपानलकाबाट टोली गठन गरर बिार अनगुमन 
गनव गएको, 

२. वडा नं. १ देखी वडा नं. ९ को श्रावण 2079 देजख असोिसम्मको िम्मा संकनल  िएको 
रािश्व रकम रु. 4,41,438.65।– िम्मा िएको, 

३. गाउाँपानलकामा 2079 श्रावण देजख असोिसम्मको ववनिन्न आयजशषवकमा संकनल  िएको रािश्व 
रकम रु. 1,37,800।– िएको । 

लघ ुउद्यम ववकास कायवक्रम मेड्पा शाखा 

१. परुाना लघ ुउद्यनमहरुको समहुको मानसक बैठक संचालन िएको, 
२. नयााँ उद्यम ववकास सनमन  र अनगुमन सनमन  गठन िएको, 
३. कायवक्रम संचालनको लानग वडा छनोट िएको, 
४. कायवयोिना  यार िएको । 

गररनब ननवारणका लानग कृवष  था पशपंुछी ववकास शाखा 

१. धानबाली,  रकारी पकेट ववकास कायवक्रम, बािा पकेट ववकास कायवक्रम अनगुमन, 
२. संघ  था प्रदेश अन् गव को कायावलयहरुमा वावषवक प्रगन  प्रन वदेनहरु पेश गररएको, 
३. वडा नं. 1,2,8 र ९ मा खोरे  रोग ववरुद्ध खोप बािा, बंगरु, गाई, िैसी मा लगाइएको । 
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खााँडादेवी गाउाँपानलका १ नं. वडा कायावलय 

१. ६८ वषव मानथको नागररकहरुलाइ  था अन्य  सामाजिक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीहरुलाई 
िकु्तानीको लागी लक्ष्मी बैंकमा नसफाररस, 

२. 3 वटा योिनाको काम सम्पन्न, 
३. व्यजक्तग  घटना द ाव 98 वटा िएको, 
४. कुल रािश्व संकलन रु. 70398.75।- 

खााँडादेवी गाउाँपानलका २ नं. वडा कायावलय 

१.  सडक ममव  कोष वडा नं. 2 योिनाको काम सम्पन्न िएको र २ वटा योिनाहरु खत्री टोल 
राइिङु कृवष सडक स् रोन्न ी र कृष्ण प्रणामी मजन्दर धसुालमा िान्छा घर ननमावण को योिना 
सम्झौ ा िएको, 

२. व्यजक्तग  घटना द ाव 31 वटा िएको, 
३. वडाबाट गररएका िम्मा नसफाररस संख्या 137 वटा, 
४. ६८ वषव मानथको नागररकहरुलाइ  था अन्य  सामाजिक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीहरुलाइ 

िकु्तानीको लागी लक्ष्मी बैंकमा नसफाररस, 
५. सामाजिक सरुक्षा ित्ता नववकरण गररयो र बााँकी लािग्राहीहरुलाई सचुना गनव कायव िईरहेको, 
६. ननयनम  रुपमा वडा सनमन को बैठक बसेको, 
७. कुल रािश्व संकलन रु. १८,९३८.००।- 

खााँडादेवी गाउाँपानलका ३ नं. वडा कायावलय 

१.  सडक स् रोन्न ी योिनाको कायव सम्पन्न, 
२. ६८ वषव मानथको नागररकहरुलाइ  था अन्य  सामाजिक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीहरुलाइ 

िकु्तानीको लागी लक्ष्मी बैंकमा नसफाररस, 
३. सामाजिक सरुक्षा ित्ता नववकरण गररयो र बााँकी लािग्राहीहरुलाई सचुना गनव कायव िईरहेको, 
४. ननयनम  रुपमा वडा सनमन को बैठक बसेको, 
५. कुल रािश्व संकलन रु. 87,000।- 

खााँडादेवी गाउाँपानलका ४ नं. वडा कायावलय 

१. २ वटा योिनाहरु नलफ्ट खा.पा. ववद्य ु महसलु िकु्तानी र सडक ममव  कोष को काम सम्पन्न 
िइसकेको र 3 वटा योिनाहरु मानडफााँट  ामाकोशीमा नलफ्ट नसंचाईमा ररमोटव नसस्टम, सच्चाई 
िवन  था ट्रस ननमावण, वपपलबोट खेम सडक नया ट्रयाक को सम्झौ ा िएको, 

२. 68 वषव मानथको नागररकहरुको ित्ता माग फारम संकलन  था online data entry िइ ित्ता 
माग गररयो, 

३. सामाजिक सरुक्षा ित्ता नववकरण र थप लािग्रावहहरु िम्मा ३७४ ले ित्ता प्राप्त गने क्रम िारी 
रहेको, 

४. व्यजक्तग  घटना द ाव 31 वटा िएको, 
५. वडाबाट गररएका िम्मा नसफाररस संख्या 397 वटा, 
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६. क्यान्सर  था मगृौला वपनड  व्यजक्तहरुको फारान संकलन गरर पानलकाको स्वस््य शाखामा पेश 
गररयो, 

७. ननयनम  रुपमा वडा सनमन को बैठक सञ्चालन, 
८. आधारि ू स्वास््य सेवा केन्र निमसेनस्थान संगको सहकायवमा ववश्व स् नपान सप्ताह मनाइएको, 
९. अन्य ननयनम  कायवहरु सञ्चालन  था सम्पादन गदै आएको, 
10. नववकरण गनव बाकी लािग्रावहहरुलाई सचुना र सम्पकव  गने कायव िारर रहेको, 
 

खााँडादेवी गाउाँपानलका 5 नं. वडा कायावलय 

१. ६८ वषव मानथका नागररकहरुको ित्ता माग फाराम संकलन  था प्रवविी र सामाजिक सरुक्षा ित्ता 
नलइरहनिुएका लािग्राहीहरुको ित्ता नवीकरण, 

२. क्यान्सर  था मगृौला वपनड  व्यजक्तहरुको फाराम संकलन  था माग, 
३. वडा िरी बाटो सरसफाइ  था सनम ी गठन  था कायव संचालन,  

४. पकरबास स्वास््य चौकी संगको सहकायवमा ववश्व स् नपान सप्ताह मनाइएको,  

५. आकाशे पानी संकलन ट्याङकी ननमावणको लानग ननवदेन माग  था छनोट र ननमावण सनमन को 
गठन, 

६. वडा िरी बाटो सरसफाइ  था सनम ी गठन  था कायव संचालन,  

७. ननयनम  रुपमा वडा सनम ीको बैठक संचालन, 
८. कुल रािश्व संकलन रु. 1,07,824।- 
 

खााँडादेवी गाउाँपानलका ६ नं. वडा कायावलय 

१. व्यजक्तग  घटना द ाव 31 वटा िएको, 
२. वडाबाट गररएका िम्मा नसफाररस संख्या 210 वटा, 
३. ६८ वषव मानथका नागररकहरुको ित्ता माग फाराम संकलन  था प्रवविी र सामाजिक सरुक्षा ित्ता 

नलइरहनिुएका लािग्राहीहरुको ित्ता नवीकरण, 
४. २ वटा उपिोक्ता सनमन  गठन र १ वटा योिनाको काम सम्पन्न िएको, 
५. कुल रािश्व संकलन रु. 36,000।- 
 

खााँडादेवी गाउाँपानलका ७ नं. वडा कायावलय 

१. ६८ वषव मानथको नागररकहरुलाइ  था अन्य  सामाजिक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीहरुलाइ 
िकु्तानीको लागी लक्ष्मी बैंकमा नसफाररस, 

२. क्यान्सर  था मगृौला वपनड  व्यजक्तहरुको फारान संकलन  था माग, 
३. वडाबाट गररएका िम्मा नसफाररस संख्या 262 वटा, 
४. ५ वटा योिनाहरु सम्झौ ा र १ वटा योिनाको काम सम्पन्न िएको, 
५. कुल रािश्व संकलन रु. 43,599।– 
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खााँडादेवी गाउाँपानलका ८ नं. वडा कायावलय 

१. ६८ वषव मानथका नागररकहरुको ित्ता माग फाराम संकलन  था प्रवविी र सामाजिक सरुक्षा ित्ता 
नलइरहनिुएका लािग्राहीहरुको ित्ता नवीकरण, 

२. व्यजक्तग  घटना द ाव 31 वटा िएको, 
३. कुल रािश्व संकलन रु. 5,250।– 

खााँडादेवी गाउाँपानलका ९ नं. वडा कायावलय 

१. ६८ वषव मानथका नागररकहरुको ित्ता माग फाराम संकलन  था प्रवविी र सामाजिक सरुक्षा ित्ता 
नलइरहनिुएका लािग्राहीहरुको ित्ता नवीकरण, 

२. व्यजक्तग  घटना द ाव 31 वटा िएको, 
३. २ वटा योिनाको काम सम्पन्न िएको, 
४. कुल रािश्व संकलन रु. 29,065।- 

८)   सूचना अनधकारी नाम र पदीः सेवाग्राही लाई आवश्यक सूचना प्रदान गनव  पजशल बमोजिमका अनधकारीलाई 
सूचना अधकारी  ोवकएको छ । 

       सूचना अनधकारीको नाम : ओम प्रकाश शे्रष्ठ      
पद : अनधकृ  (छैठौँ) 
सम्पकव  फोन नं. : 9863023017/9844142075 

 

९)   ऐन, ननयम ववननयम, कायवववनध वा ननदेजशका सचुीीः   

क्र.सं. ऐन, कायवववनध, ननयमावली, ननदेजशका 

2074 

१ 
गाउाँ कायवपानलकाको ननणवय वा आदेश र अनधकारपत्रको प्रमाणीकरण (कायवववनध) ननयमावली, 
२०७४ 

२ गाउाँ कायवपानलकाको )कायव वविािन) ननयमावली, २०७४ 

३ गाउाँ कायवपानलकाको )कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४ 

४ गाउाँ कायवपानलकाको बैठक संचालन  था व्यवस्थापन )कायवववधी) ननयमावली, २०७४ 

५ गाउाँ सिा संचालन  था व्यवस्थापन )कायवववनध) ननयमावली, २०७४  

६ आनथवक ऐन, 2074 

७ ववननयोिन ऐन, 2074 

८ गाउाँपानलका पदानधकारूहरुको आचारसंवह ा, २०७४ 

९ स्थानीय जशक्षा ऐन, २०७४ 
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१० सहकारी ऐन, २०७४ 

11 कृवष ववकास ऐन, २०७४ 

१२ पूवावधार ववकास सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

१३ स्थानीय स्वास््य  था सरसफाई ऐन, २०७४ 

१४ स्थानीय सेवा ऐन, २०७४ 

१५ आनथवक कायवववनध ननयनम   था व्ववजस्थ  गने बनेको ऐन, २०७४ 

१६ जशक्षा ननयमावली, २०७४ 

१७ बिार अनगुमन ननदेजशका, २०७४ 

१८ एफ. एम. रेनडयो संचालन  था व्यवस्थापन कायवववनध, २०७४ 

१९ योिना  था बिेट  िुवमा ददग्दशवन, २०७४ 

२० नक्सा पास सम्बन्धी कायवववनध  था मापदडड, २०७४ 

२१ स्थाननय रािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 

२२ ब्याक हो लोडर संचालन कायवववनध, २०७४ 

२३ करारमा प्राववनधक कमवचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 

२४ कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा कायवववनध  था मापदडड, २०७४ 

२५ स्थाननय  हको उपिोक्ता सनमन , पररचालन  था व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 

२६ स्थानीय  हको वावषवक योिना  था विेट  िुवमा ददग्दशवन २०७४ )२) 

२७ “घ” वगवको ननमावण व्यवसायी इिाि  पत्र सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 
  

2075 

१ आनथवक ऐन, २०७५ 

२ ववननयोिन ऐन, २०७५ 

३ जशक्षा ऐन संसोधन पवहलो संशोधन, 2075 

४ सम्पन  कर व्यवस्थापन कायवववनध, २०७५ 

५ घ” वगवको ननमावण व्यवसायी इिाि  पत्र सम्बन्धी कायवववनध, २०७४पवहलो संशोधन  

६ जशक्षा ननयमावली, संशोशन 2075 

७ अपाङग ा िएका व्यजक्तको पररचय पत्र वव रण कायवववनध, २०७५ 

८ नदी  था अन्य सावविननक क्षते्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवववनध, 2075 

९ न्यावयक सनमन को कायवसम्पादन सम्बन्धी  कायवववनध ऐन, २०७५ 
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१० प्रशासननक कायवववनध ननयनम  गने ऐन, २०७५ 

११ नमूना यवुा लजक्ष  कायवक्रम कायवववनध, २०७५ 

 2076 

१ सावविननक खररद ननयमावली, २०७६ 

२ पानी ट्याङकर कायवववनध, २०७६ 
३ यवुा लघ ुउद्यम कायवक्रम कायवववनध, २०७६ 

४ नगर प्रहरी कायवववनध, २०७६ 

५ आनथवक ऐन, 2076 

६ ववननयोिन ऐन, 2076 

७ व्यवसाय द ाव कायवववनध, 2076 

८ व्यवसाय द ाव कायवववनध, २०७६पवहलो संशोधन, २०७६/०५/१५ 

९ सावविननक खररद ननयमावली, २०७६पवहलो संशोधन 

१० एम्बलेुन्स संचालन सम्बन्धी कायवववधी, २०७६ 

११ खााँडादेवी शैजक्षक सधुार कोष, २०७६ 

१२ ग्रानमण आाँखा जक्लननक संचालन  था व्यवस्थापन कायवववनध,२०७६ 

१३ गोठ/िकारो सधुार कायवक्रम सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

१४ पश ुवधस्थल ननमावणसधुार कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववधी, 2076 

१५ सामाजिक रुपमा पछाडी परेको नसमान्कृ  मवहला समदुाय, दनल , माझी, अपाङ्ग, थामी, िनिान  

लगाय  नसमान्कृ  वगव लजक्ष  पशपुन्छीपालन कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववधी, 2076 
१६ यवुा लजक्ष  पश ुववकास कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववधी, 2076 

१७ 
पशपुन्छी ववकास कायवक्रम)मत्स्यापालन, बंगरुपालन र बािापालन, पन्छीपालन, 

गाईपालन/िैसीपालन) कायवन्वयन कायवववनध, २०७६ 

१८ माटो पररक्षण गरी माटो सधुारको लानग सामाग्री प्रववनध वव रण हस् ान् रण कायवक्रम 

कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 
१९ कृवष प्रसार  था  ानलम कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

२० यवुा लजक्ष  कृवष ववकास कायवक्रम कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववधी, 2076 

२१ कृषक समूह द ाव सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

२२ सहकारी नसंचाईसाना नसचाई ममव  सम्िार  था ननमावण कायावन्वयन कायवववनध, 2076 

२३ लैवङ्गक वहंसा ननवारण सम्बन्धी कायवववधी, २०७६ 

२४ िन ासंग अध्यक्ष कायवक्रम संचालन गने कायवववधी,२०७६ 

२५ सावविननक ननिी साझेदारी ववधेयक, २०७६ 



  

27 
 

२६ औद्योनगक व्यवसाय ववधेयक, २०७६ 

२७ स्थाननय  हमा वा ावरण  था प्राकृन क स्रो को संरक्षण सम्बन्धमा बनकेो ववधयक, २०७६ 

२८ सशुासन सम्बन्धी ववधेयक, २०७६ 

२९ गाउाँ ववपद् िोजखम न्यूनीकरण  था व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

३० संस्था द ाव ववधेयक, २०७६ 

३१  ्याङ्क  था अनिलेख व्यवस्थापन ववधेयक,२०७६ 

३२ सशुासन ननन , 2076 

2077 

१ ववपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कायवववनध, २०७७ 

२ कोनिड-१९ रोकथाम-कोष-संचालन कायवववनध, २०७७ 

३ आप कालीन कायव संचालन ववनध, २०७७ 

४ सहकारी संस्थालाई अनदुान ददने कायवववनध, २०७७ 

५ आनथवक ऐन, 2077 

६ ववननयोिन ऐन, 2077 

७ 
सामदुावयक ववद्यालय दरवन्दी पनुववव रर  जशक्षक  था प्र.अ. ननयकु्ती व्यवस्थापन कायवववनध, 
२०७७  

८ प्रशासननक खचव )ननयन्त्रण) ननदेजशका, २०७७ 

९ ढंुगा, नगठ्ठी वालवुा उत्खनन ववक्री  था व्यवस्थापन सम्बन्धी  मापदडड २०७७ 

१० कायव संचालन ननदेजशका, २०७७ 

  

२०७८ 

१ आनथवक ऐन, २०७८ 

२ ववननयोिन ऐन, 2078 

३ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, 2078 

४ बिेट  था कायवक्रम  िुवमा सनमन को कायव संचालन कायवववनध, २०७८ 

५ स्थाननञ रािस्व परामथव सनमन को कायव संचालन कायवववनध, २०७८ 

६ गाउाँपानलकाको अनगुमन  था सपुररवेक्षण सम्बन्धी सनमन को कायव संचालन कायवववनध, 2078 

७ ववषयग  सनमन  - कायवसञ्चालन - कायवववनध, २०७८ 

८ जशक्षण स्वयमसेवक, अनदुान जशक्षक र ववद्यालय कमवचारी छनौट कायवववनध, २०७८ 
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९ ववदे्ययन सनमन  गठन  था संचालन कायवववनध, २०७८ 

१० लेखा सनमन  गठन  था संचालन कायवववनध, २०७८ 

११ ववकास  था सशुासन सनमन  गठन  था कायव संचालन कायवववनध, २०७८ 

१२ आन् ररक लेखा पररक्षण सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ 

१३ टोल ववकास संस्था )गठन  था पररचालन) कायवववनध, 2078 

१४ सूचना  था अनिलेख केन्रको स्थापना  था संचालन, २०७८ 

१५ मेलनमलाप केन्र संचालन संमब्धी कायवववनध २०७८ 

१६ योिना पवक्रयमा यवुा सहिानग ा सम्बन्धी नमनुी कायवववनध, 2078 

१७ खानेपानी महुान द ाव कायवववनध, 2078 

१८ रािपन  रननङ जशल्ड प्रन योनग ा संचालन कायवववनध, 2078 

१९ ननजि िग्गाको माटो ढंुगा नगट्टी उत्खनन  था ओसारपसार कायवववनध, २०७८ 

२० खााँडादेवी गाउाँपानलकाको कृवष  था पशपुन्छी ऐन, 2078 
२१ िमुी ऐन, 2078 

२२ खानेपानी  था स्वच्छ ा सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, 2078 

२३ वन ऐन, 2078 

२४ साझेदारी कायवक्रम संचालन  था व्यवस्थापन कायवववनध, २०७८ 
२५ आन् ररक ननयन्त्रण प्रणाली  िुवमा ददग्दशवन , 2078 

   

१०)  आम्दानी, खचव  था आवश्यक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणीः 
 

नस.नं. स्रो  समूह स्रो  ववनध 
आय 
अनमुान 

बिेट खचव 
चाल ु पूाँिीग  ववत्तीय िम्मा चाल ु पूाँिीग  ववत्तीय िम्मा 

१ संघीय सरकार 
समाननकरण 
अनदुान 

नगद 
अनदुान 

१५,३८,

०० 
३,६९,९१ ११,६८,०९ ० १५,३८,०० ८७ 

२२,३
० 

० २३,१७ 

२ संघीय सरकार 
शस व 
अनदुान 
चाल ु

नगद 
अनदुान 

२२,२०,

०० 

२२,२०,०
० 

० ० २२,२०,०० 
५,५५,४

२ 
० ० 

५,५५,४
२ 

३ 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
चाल ु

सोधिनाव 
हनुे ऋण 
)बैदेजशक) 

५२,०० ५२,०० ० ० ५२,०० ८,२९ ० ० ८,२९ 

४ 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
चाल ु

सोधिनाव 
अनदुान 
)बैदेजशक) 

५२,०० ५२,०० ० ० ५२,०० १३,०० ० ० १३,०० 

५ 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
चाल ु

सोधिनाव 
हनुे ऋण 
)बैदेजशक) 

१,०६,०
० 

१,०६,०० ० ० १,०६,०० २६,५० ० ० २६,५० 
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नस.नं. स्रो  समूह स्रो  ववनध 
आय 
अनमुान 

बिेट खचव 
चाल ु पूाँिीग  ववत्तीय िम्मा चाल ु पूाँिीग  ववत्तीय िम्मा 

६ संघीय सरकार 
शस व 
अनदुान 
पुाँिीग  

नगद 
अनदुान 

६५,०० ० ६५,०० ० ६५,०० ० ० ० ० 

७ 

संघीय सरकार 
=> अन् ररक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
पुाँिीग  

नगद ऋण 
१,५३,०

० 
० १,५३,०० ० १,५३,०० ० ७,२४ ० ७,२४ 

८ 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
पुाँिीग  

सोधिनाव 
हनुे ऋण 
)बैदेजशक) 

३,०० ० ३,०० ० ३,०० ० ० ० ० 

९ 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
पुाँिीग  

सोधिनाव 
अनदुान 
)बैदेजशक) 

१२,०० ० १२,०० ० १२,०० ० ० ० ० 

१० 

संघीय सरकार 
=> बैदेजशक 
श्रो  

शस व 
अनदुान 
पुाँिीग  

सोधिनाव 
हनुे ऋण 
)बैदेजशक) 

२४,०० ० २४,०० ० २४,०० ० ० ० ० 

११ संघीय सरकार 
ववषेश 
अनदुान 
पुाँिीग  

नगद 
अनदुान 

१,२०,०
० 

० १,२०,०० ० १,२०,०० ० ० ० ० 

१२ 

संघीय सरकार 
=> अन् ररक 
श्रो  

समपरुक 
अनदुान 
पुाँिीग  

नगद ऋण ६०,०० ० ६०,०० ० ६०,०० ० ० ० ० 

१३ प्रदेश सरकार 
समाननकरण 
अनदुान 

नगद 
अनदुान 

१,५०,७
५ 

५६,७५ ९४,०० ० १,५०,७५ १०,०० ० ० १०,०० 

१४ प्रदेश सरकार 
शस व 
अनदुान 
चाल ु

नगद 
अनदुान 

१,९१,५
८ 

४१,५८ १,५०,०० ० १,९१,५८ ६,९४ ० ० ६,९४ 

१५ प्रदेश सरकार 
ववषेश 
अनदुान 
चाल ु

नगद 
अनदुान 

२,२५,०
० 

१,५०,०० ७५,०० ० २,२५,०० ० ० ० ० 

१६ प्रदेश सरकार 
समपरुक 
अनदुान 
चाल ु

नगद 
अनदुान 

२,९५,२
४ 

० २,९५,२४ ० २,९५,२४ ० ० ० ० 

१७ 
रािस्व 
बाडफाड 

रािस्व 
बााँडफााँड 

नगद 
२,८५,४

४ 
१,०५,९४ १,७९,५० ० २,८५,४४ ० ० ० ० 

१८ 
रािस्व 
बाडफाड 

रािस्व 
बााँडफााँड 

नगद 
९,५६,०

६ 
९,४२,९२ १३,१४ ० ९,५६,०६ 

१,७३,५
४ 

० ० 
१,७३,५

४ 

१९ अन् ररक श्रो  
आन् ररक 
श्रो  

नगद 
८,२२,७

७ 
४,०४,१७ ४,१८,६० ० ८,२२,७७ ३,८९ 

१४,८
९ 

० १८,७८ 

 

  1१)   ोवकए बमोजिम अन्य वववरणीः नेपालको संववधान 2072 को स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, 2074 
 ोवकए बमोजिम हनुेछ ।  


