
                    ददप्रङु चइुचमु्भा गाउॉऩालरका 

         गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

         नागरयक वडाऩत्र 

                      माङ्सोराटाय, खोटाङ, 
                    १ नॊ. प्रदेश, नऩेार। 

सेवा सवुवधाको 
प्रकाय 

सेवाग्राहीरे ऩरु् माउन ुऩने प्रविमा तथा कागजातहरु शूल्क दस्तयु राग्न ेसभम जजम्भेवायी अलधकायी गनुासो सनु्न ेअलधकायी 

मोजना/कामयिभ 
सञ्चालन सम्झौता 

 लनवेदन 

 जनप्रलतलनलध वा वडासजचवको उऩजस्थलतभा बएको 
बेराफाट गदित उऩबोक्ता सलभलत (३३% 
भवहरासवहत बएको) य अनगुभन सलभलत गिन 
बएको लनणयमको प्रलतलरऩी 

 उ.स. ऩदालधकायी सफैको ना.प्र.को प्रलतलरऩी 
  उऩबोक्ता सलभलतफाट लनणयम गयी ददएको अजततमायी 

नाभा 
 सम्फजधधत वडा कामायरमको लसपारयस 

 रागत इजस्टभेट, नक्सा लडजाइन 

  काभ गनुयऩने िाॉउको ऩवुय अवस्थाको पोटो 
 उऩबोक्ता सलभलतका सदस्मरे बयेका स्वमभ ्घोषणा 

पायाभ 

 कामयिभको हकभा सलभलतको प्रस्ताव 

 मोजना सम्झौता पायाभ 

आलथयक  ऐन 
अनसुाय 

कामायरम सभम 
लबत्र आए हनु े

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

मोजनाको ऩवहरो 
वकस्ता  (ऩेश्की 
यकभ) भाग  

 लनवेदन 

 उऩबोक्ता सलभलतको वकस्ता (ऩेश्की) यकभ भाग 
गयेको लनणयमको प्रलतलरऩी 

 उऩबोक्तारे व्महोने रागत सहबालगता फाऩतको 
यकभ जम्भा गयेको फैङ्कको बौचय 

लनशूल्क कामायरम सभम 
लबत्र आए हनु े

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

मोजनाको अजधतभ  
भलु्माकॊ न  

 

 

 

 

 प्राववलधक भलु्माकॊ न प्रलतवेदन  

 काभ सम्ऩन्न बएको वडाको लसपारयस 

 अनगुभन सलभलतको प्रलतवेदन 

 उ.स को खचय  साफयजालनक सवहतको लनणयम 

 मोजना पयपायक लनवेदन 

लनशूल्क प्रालधववक प्रविमा  
ऩगुऩेलछ हनु े

अनगुभन सलभलत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 



 

मोजनाको जाॉचऩास 
पयपायक य 
अजधतभ बकु्तानी 

 प्राववलधक भूल्माकॊ न, प्रलतवेदन य नाऩी वकताफ 

 उ.स फाट काभ सम्ऩन्न बएको लनणयम 

 प्रभाजणत  ववर बयऩाई य कागजातहरु 

 मोजनाको  सम्ऩन्न ऩवुय य ऩलछको पोटोहरु 

 मोजना सम्ऩन्न बएको बनी सम्फजधधत वडा 
कामायरमको लसपारयस 

 सावयजलनक ऩरयऺण(public audit) को वववयण 

 सावयजालनक सनुवुाई 

 अनगुभन सलभलतको प्रलतवेदन 

 मोजना पयपायकको लनणयम 

लनशूल्क प्राववलधक प्रविमा  
ऩगुऩेलछ हनु े

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

आलथयक सहामता, 
प्राकृलतक प्रकोऩ, 
प्रकोऩ याहत, 
सॊस्थागत अनदुान 
सहमोग 

 भाग गयेको व्महोया सवहतको  लनवेदन 

 औजचत्म ऩवुि हनु ेआधाय प्रभाणहरु 

 प्राकृलतक प्रकोऩ सहामताको रालग वडाको 
लसपारयस य प्रहयी भचुलु्का 

 

लनशूल्क कामयऩालरकाको 
लनणयम आदेश 
बएऩलछ तरुुधत 

अध्मऺ/उऩाध्मऺ गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

ववलबन्न लसपारयस 
तथा प्रभाणऩत्र 
(गाउॉऩालरका) 

 लसपारयस भाग गयेको लनवेदन लसपारयसराई ऩिुमाॉइ 
गने कागजात 

 आवेदनको ऩरयचम वा सो खलु्ने कागजऩत्र वा 
सॊस्थाको लनणयम 

 आवश्मकता अनसुाय वडाको लसपारयस 

आलथयक  ऐन 
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

गैय सयकायी  सॊस्था 
दताय य नवीकयण 

 दतायको रालग  

क) सॊस्थाको ववधान 

ख) वडाको लसपारयस 

ग) ना.प्र.प्रलतलरऩी— 
 वावषयक प्रगलत वववयण, रेखा ऩरयऺण प्रलतवेदनको य 

कय चकु्ताको प्रभाण  ऩत्र 

सॊस्था दताय-
५०० 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

ववद्यारम 
खोल्ने,कऺा थऩ 
नाभ य स्थान 
ऩरयवतयन 

 अनसुचुी १ फभोजजभको ढाॉचाभा लनवेदन, 
 अनसुचुी २ फभोजजभको ढाॉचाभा ऩूवायधाय ऩूया 

गयेको कऺा थऩ गनयका रालग लनवेदन  

 दपा ४ फभोजजभको ऩूवायधाय  ऩूया गयेको  

जशऺा ऐन 
२०७७ 

जशऺा सॊमोजक/ 

जशऺा अलधकृतको 
प्रलतवेदन प्राप्त बई 
कामयऩालरकाको 
लनणयम बएऩलछ 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 



 

द्रिव्म्-  

मस गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने कुनै ऩलन वकलसभको सेवा प्रवाह गने िभभा सेवाग्राहीरे बोग्ने ऩयेका सभस्मा वा गनुासो सभाधानको रालग ददप्रङु चइुचमु्भा गाउॉऩालरकाको 
अध्मऺराई सम्ऩकय     गनुय हनु अनयुोध छ। 

ऩनुश् च् गनुासो सनु्ने अलधकायी्- अध्मऺ, (धमावमक सलभलतको) उऩाध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 लनवेदन दददा आवश्मक व्महोया सफै खरेुको हनुऩुनेछ. 

 प्रभाणको रालग ऩेश गने कागजातहरुको सक्करै चावहने फाहेकभा प्रलतलरऩीको रुऩभा ऩेश गनुयऩनेछ। कामायरमरे आवश्मक िानेभा रुजकुो रालग सक्करै उऩरब्ध 
गयाउनऩुने छ। 

 गाउॉऩालरकाफाट कुनै ऩलन सेवा सवुवधा प्राप्त गने गाउॉऩालरकाभा कय दस्तयु फझुाएको यलसद हनुऩुनेछ। 

 मस गाउॉऩालरकासॉग सम्फजधधत कुनै ऩलन ववषमभा जानकायी लरन आवश्मक बएभा गाउॉऩालरकाको कामायरमभा आई वा कामायरमको वेवसाईटभा उऩरब्ध गयाईएको 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य सूचना अलधकायीको सम्ऩकय  नम्फयभा सम्ऩकय  गनय सक्न ुहनुेछ। 

 Website: http://www.diprungmun.gov.np/      Official Facebook Page: https://www.facebook.com/diprung   Email Address:ito.diprungmun@gmail.com  

 

घय (नक्सा) ऩास 
तथा दताय स्वीकृलत 

 नागरयकता प्रभाणऩत्र य रार ऩजुायको प्रलतलरऩी 
 भारऩोत कय लतयेको यलसद 

 सक्कर  नाऩी नक्सा य ऩेश गरयएको घय नक्सा 
व्रवुप्रधट एक थान 

आलथयक ऐन 
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

सहकायी दताय/ 
नवीकयण 

 सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताववत ववलनमभ य सहकायी 
सॊस्था सॊचारक सम्बाव्मता अध्ममन प्रलतवेदन 

आलथयक ऐन  
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

ऩश ुतथा कृवष 
सभहु 
दताय/नवीकयण 

 दताय-कृषक/ऩश ुसभूहको  ववधान,कृषक हक 
सभूहको वववयण य वहतक वषय यकभ पायभ 
३/३ प्रलत सभूहको सदस्महरुको ना.प्र प्रलतलरऩी  

 नववकयण-सभूहको वावषयक कामय मोजना य रेखा 
ऩयीऺण प्रलतवेदन 

आलथयक ऐन 
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

धमावमक कामय 
सम्फजधध व्मफस्था 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
ऩरयच्छेद ८ अनसुाय वववादको प्रकृलत हेयी 
आवश्मक कागजातहरुको प्रलतलरऩी 

 प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

उऩाध्मऺ - 

१०० वाट सम्भको 
एप.एभ.येलडमो 
सॊचारन अनभुलत/ 
नवीकयण 

 ददप्रङु चईुज्चमु्भा गाउॉऩालरकाको एप.एभ येलडमो 
(व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०७७ अनरुुऩ 
आवश्मक प्रविमा तथा कागजातहरु सॊरग्न याख्न े

आलथयक ऐन 
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

साभाजजक सयुऺा 
बत्ता िाॉउसायी 
लसपारयस 

 रगत कट्टा सवहत वडाको  लसपारयस, 
 लनवेदन ऩत्र 

आलथयक ऐन 
अनसुाय 

प्रविमा ऩगुभेा सोही 
ददन 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ 

http://www.diprungmun.gov.np/
https://www.facebook.com/diprung

