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१. कायावलयको पररचय  

(ननकायको स्वरुप र प्रकृिी ) 

नपेालको सदुरुपश्चिम प्रदशे अन्तगात महाकाली अञ्चल कञ्चनपरु श्चजल्लामा पन ेयो बेलडााँडी गाउाँपाश्चलका नपेाल सरकारको श्चमश्चत 

२०७३/११/२२ गतेको श्चनणायानसुार दशेभरी गठन भएका ७५३ स्थानीय तह मध्येको एउटा स्थानीय तह हो । यो गाउाँपाश्चलका यसको 

उत्तरी अक्षाश ं२१.४० दशे्चख ............... सम्म र पिूी दशेान्तर ४०.५६ दशे्चख सम्म फैश्चलएको छ । कञ्चनपरु श्चजल्लाको दश्चक्षण भेगमा 

अिश्चस्थत यो गाउाँपाश्चलका साश्चिक बेलडााँडी गा.श्चि.स.का परैु )१ दखेी ९)िडाहरु र साश्चिक रौतेली श्चिचिा गा.श्चि.स.का )७,८,९) िडाहरु 

समायोजन भइ बेलडााँडी नगरपाश्चलकाको रुपमा गठन भएको र साश्चिक बेल्डााँडी नगरपाश्चलकाको ११ िटा िडाहरु समायोजन भई गठन 

भएको एक गाउाँपाश्चलका हो । यस गाउाँपाश्चलकामा जम्मा ५ िटा िडाहरु रहकेा छन । श्चजल्लाको सदरमकुाम भीमदत्तनगर दशे्चख ३० श्चक.श्चम 

टाढा दश्चक्षण पिुातफा  रहकेो छ । समरु सतहबाट १५५ श्चमटरदशे्चख २८० मीटर उचाईमा रहकेो छ । यस गााँउपाश्चलकाको उतरमा शकु्लाफााँटा 

राश्चरिय श्चनकुञ्ज  ,दश्चक्षणमा भारतको उतर प्रदशेको श्चपश्चलश्चभत श्चजल्ला, पिूामा िेलौरी नगरपाश्चलका र पश्चिममा शकु्लाफााँटा राश्चरिय श्चनकुन्ज 

रहकेा छ । यो गाउाँपाश्चलका अश्चिकांश समतल भभूागले बनेको छ । यस गाउाँपाश्चलकाको जनिनत्ि ८०५.३६ रहकेो छ । यस 

गाउाँपाश्चलकाको आफ्नै खालको िाश्चमाक, राजनशै्चतक, सामाश्चजक महत्ि र श्चिशेषता रहकेो छ । यस गाउाँपश्चलकामा आश्चदिासी थारु समदुाय 

र पहाडबाट बसाइसराइ गरी आएका श्चिश्चिि जातजाती, िमा र बणाका माश्चनसहरुको श्चमश्चित बसोिास रहकेो छ । 

२. काम किवव्य र अनधकारः 

स्थानीय सरकारको रूपमा गाउाँपाश्चलकाको काम कताव्य र अश्चिकार  नेपालको संश्चििान २०७२ को अनसुशू्चच ८ मा गाउाँपाश्चलकाको एकल 

अश्चिकार अनसुशू्चच ९ मा संि र प्रदशे श्चसतको साझा अश्चिकारहरूको िारेमा उल्ल्ख गररएको छ । उक्त संिैिाश्चनक व्यिस्थाको अिारमा 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा श्चिस्ततृ रूपमा उल्लेख गररए अनसुार नै यस गाउाँपाश्चलकाको काम, कताव्य र 

अश्चिकारहरू रहकेा छन । त्यसैगरर स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा १२ मा उल्लेख गररएका काम, कताव्य र अश्चिकारहरू 

िडा सश्चमश्चत माफता सम्पादन हुाँद ैआएका छन । उपयुाक्त सबै काम कताव्य र अश्चिकारहरू गाउाँपाश्चलकाले आफ्नो  क्षेत्राश्चिकार श्चभत्र 
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कायाालयहरू माफा त सम्पादन गद ैआएको छ । समग्रमा गाउाँपाश्चलकाको काम कताव्य अश्चिकारलाइा मोटामोटी रूपमा ३ भागमा िश्चगाकरण 

गना सश्चकन्छ । )१) श्चिश्चभन्न श्चिकास श्चनमााणका कामहरू गने, )२) नागररकहरूलाइा सहज र सरल रूपमा श्चिश्चभन्न सेिाहरू प्रिाह गन ेर )३) 

सशुासन कायम गने । 
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४० पदम बहादरु खड्का रोलर चालक  

४१ प्रकाश श्चबष्ट का स  

४२ खडक चन्द का स  

४३ मन्न ुडगौरा का स  

४४ लश्चलत शाहु का स  

४५ गणशे बढुा का स  

४६ प्रेम सागर बडायक का स  

४७ परुपा बढुा  का स  

४८ परुपा थापा का स  

४९ श्चहमा चनुारा श्चस्िपर  



५० गोमा चौिरी श्चस्िपर  

 

 

५. प्रदान गररने सेवाः  

(प्रदान गररने सेवाको निम्मेवार शाखा, लाग्ने दस्िुर र अवधी) 

ि.सं. सेिाको 

श्चकश्चसम 

पेश गनुापने श्चििरण लाग्ने शलु्क रु. लाग्ने समय सेिा श्चदन ेशाखा कैश्चफयत 

१ श्चनिेदन 

दस्तुर 

 २०/-  प्रशासन शाखा  

२ िरनक्सा 

पास 

१) जग्गािनी प्रमाण पजुााको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

२)नापी शाखाबाट प्रमाश्चणत 

श्चकत्ता र नक्सा  

३) ३ प्रती भिनको नक्सा 

४)चाल ुआ.ब.को एकीकृत 

सम्पत्ती कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणाय अनसुार 

१६ दखेी ३०  

श्चदनसम्म 

पिूाािार श्चिकास 

शाखा/ भिन 

श्चनमााण तथा भशू्चम 

व्यिस्था शाखा 

 

३ नक्सा 

नामसारर 

१)संयकु्त श्चनिेदन  

२)दिैुपक्षको नपेाली 

नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

३)श्चबश्चि सम्बश्चन्ि श्चलश्चखतको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणाय अनसुार 

सोही श्चदन पिूाािार श्चिकास 

शाखा/भिन श्चनमााण 

तथा भशू्चम व्यिस्था 

शाखा 

 

४ व्यिसाय 

दताा 

१)श्चनिेदकको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस  

२)आफ्नै िर भई एकीकृत 

सम्पत्ती कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

३)बहाल मा बसेको भए 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

४)पनसपोटा साईजको 2 प्रश्चत 

फोटो  

- व्यिसायको 

प्रकृश्चत अनसुार  

- 

गाउाँपाश्चलकाको 

श्चनणायनसुार 

सोही श्चदन 

सश्चजामन 

मचुलु्काको 

हकमा बढीमा 

३ श्चदन 

 राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखाका /प्रशासन 

शाखा 

 



५)गैर नागररकको हकमा 

िरिनीसाँग को सम्झौतापत्र  

६)आिश्यकता हरेी सश्चजामन 

मचुलु्का गररनेछ ।  

५ व्यिसाय 

नश्चिकरण 

१)श्चनिेदकको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस  

२)आफ्नै िर भए एकीकृत 

सम्पश्चत्त कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

३) बहाल मा बसेको भए 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

३)पासपोटा साईजको २ प्रश्चत 

फोटो  

४) गैर नागररकको हकमा 

िरिनीसाँगको सम्झौतापत्र  

५)आिश्यकता हरेी सश्चजामन 

मचुलु्का गररनेछ।  

व्यिसायको 

प्रकृश्चत अनसुार  

गाउाँपाश्चलकाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा /प्रशासन 

शाखा 

 

६ व्यिसाय 

नामसारी  

१)श्चनिेदकको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

२)ब्यिसाय दतााको प्रमाणपत्र र 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस  

३)बहालमा बसेको भए 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

४)पासपोटा साईजको २ प्रश्चत 

फोटो  

५)गैर नागररक हकमा 

िरिनीसाँगको सम्झौता पत्र 

व्यिसायको 

प्रकृश्चत अनसुार  

गाउाँपाश्चलकाको 

श्चनणायनसुार 

सोही श्चदन राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा/ प्रशासन 

शाखा 

 

७ काठका 

लाश्चग 

श्चसफाररस 

१)श्चनिेदकको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

२)व्यिसाय दतााको प्रमाणपत्र र 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस  

३)बहालमा बसेको भए 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप 

४)पासपोटा साईजको २ प्रती 

फोटो 

५)गैर नागररकको हकमा 

व्यिसायको 

प्रकृश्चत 

अनसुारका  

गाउाँसभाको 

श्चनणायनसुार 

सोही श्चदन  राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन/ 

शाखाका प्रशासक 

 



िरिनी संगको संझौता पत्र  

८ मश्चदरा 

बेचश्चबखन 

श्चसफाररस 

१)श्चनिेदन पत्र सश्चहत 

नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप र सम्बश्चन्ित िडाको 

श्चसफाररस 

२) आफ्नै िर भए सम्पत्ती कर 

श्चतरेको रश्चसदको प्रश्चतश्चलश्चप  

३)बहालमा बसेको भएको 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

४) पासपोटा साईजको २ प्रश्चत 

फोटो  

५)गैर नागररकको हकमा 

िरिनीसाँगको सम्झौता पत्र  

श्चडलर अनमुश्चत 

पत्र रु.  

मश्चदरा श्चबिी 

मात्रको दस्तुर 

रु . 

श्चबको खोली 

मश्चदरा श्चबिी 

गने हकमा 

दस्तुर रु. 

सोही श्चदन  

सश्चजामन 

मचुलु्काको 

हकमा बढीमा 

३ श्चदन  

  

९ बन्दकु 

नामसारर 

श्चसश्चफरस  

१)स्पष्ट कारण सश्चहत श्चनिेदन र 

नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

२)बन्दकु राख्नका लाश्चग पाएको 

इजाजत पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

३)नामसारर हुनेको 

नागररकताको प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायनसुार 

सोही श्चदन  राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा/ प्रशासन 

शाखा 

 

१० िाश्चषाक 

आय 

प्रमाश्चणत 

रु ५ लाख 

सम्म 

रु पााँच 

लाख दशे्चख 

रु १० 

लाख सम्म 

प्रश्चतलाख 

रु .१० 

लाख दखेी 

माथी जती 

लाख भए 

पनी  

शैश्चक्षक 

अध्ययनका 

बाश्चषाक आय प्रमाश्चणत 

सम्बश्चन्ित श्चिस्ततृ श्चििरण खलु्ने 

श्चनिेदन सश्चहत अन्य कागजात 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन  

राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा /प्रशासन 

शाखा /सामाश्चजक 

श्चिकास शाखा 

 



लाश्चग आए 

प्रमाश्चणत  

११ काठका 

लाश्चग 

श्चसफाररस 

१)सम्बश्चन्ित व्यश्चक्तको श्चनिेदन  

२)जग्गािनी प्रमाण पजूााको 

फोटोकपी  

३)नागररकता प्रमाणपत्रको 

फोटोकपी  

४)िर नक्साको प्रश्चतश्चलश्चप  

५)चाल ुआश्चथाक िषाको 

एकीकृत सम्पश्चत्त कर श्चतरेको 

रश्चसद  

६)सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन 

 पिूाािार श्चिकास 

शाखा /भिन 

श्चनमााण तथा भशू्चम 

/व्यिस्थापन शाखा 

 

१२ श्चबद्यतु 

श्चसफारीस 

-िरको 

लाश्चग 

-कृश्चषको 

लाश्चग  

-उद्योगका 

लाश्चग 

१)नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप र श्चनिेदन पत्र  

२)जग्गािनी प्रमाण पत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

३)हक भोकको स्रोत खलु्ने 

कागजात 

४)नक्सा पास िा नामसारर  

५)नक्सा भएको प्रमाणको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

६)अन्य आिश्यक कागजातहरु  

७)चाल ुआ.ब.सम्म मालपोत र 

िरजग्गा कर िा एकीकृत 

सम्पश्चत्त कर श्चतरेको रश्चसद िा कर 

श्चनिाारण स्िीकृत भएको 

कागजात 

 श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन 

राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा /प्रशासन 

शाखा /सामाश्चजक 

श्चिकास शाखा 

 

१३ अन्य 

नखलेुका 

श्चसफाररस 

दस्तुर 

१)सम्बश्चन्ित श्चिस्ततृ श्चििरण 

खलु्ने श्चनिेदन 

२)नागररकता प्रमाणपत्रको 

फोटोकपी अन्य आिश्यक 

कागजात 

 श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन 

बढीमा तीन 

श्चदन 

राजस्ि तथा 

आश्चथाक प्रशासन 

शाखा प्रशासन 

शाखा सामाश्चजक 

श्चिकास शाखा 

 

१४ प्रश्चतश्चलश्चप 

प्रमाश्चणत 

दस्तुर प्रती 

पाना थप 

१)प्रश्चतश्चलश्चप प्रमाश्चणत सम्बन्िी 

श्चिस्ततृ श्चििरण खलेु श्चनिेदन  

२)नागररकता प्रमाणपत्रको 

फोटोकपी 

१००/- 

१० /-  

श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन 

प्रशासन शाखा/ 

सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 



दस्तुर 

१५ संस्था दताा 

श्चसफाररस 

१)श्चनिेदन पत्र सश्चहत संस्थाको 

श्चििान श्चनयमािली र 

नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

२)बहालमा भए बहाल सम्झौता 

पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र बहाल कर 

बझुाएको रश्चसद आफ्न ैभिनमा 

भए एकीकृत सम्पत्ती कर श्चतरेको 

रश्चसदको प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन  सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 

१६ संस्था 

नश्चिकरण 

श्चसफाररस 

१)श्चनिेदन पत्र सश्चहत संस्थाको 

श्चििान श्चनयमािली र 

नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

२)गत आश्चथाक बषाको प्रगश्चत 

प्रश्चतिेदन 

३) बहालमा भए बहाल 

सम्झौता पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र 

बहाल कर बझुाएको रश्चसद  

४)आफ्नै भिनमा भए एकीकृत 

सम्पत्ती कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 

१७ चारश्चकल्ला 

प्रमाश्चणत 

१)श्चनिेदन र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

२)जग्गािनी प्रमाण पजुााको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

३)जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमाश्चणत 

प्रश्चतश्चलपी नापी नक्सा  

४)चाल ुआश्चथाक िषा सम्मको 

मालपोत र िरजग्गा कर  िा 

एकीकृत सम्पत्ती कर श्चतरेको 

रश्चसद  

५)श्चनिेदक स्ियं िा श्चनजले 

अन्य व्यश्चक्तलाई तोकेको हकमा 

श्चनज श्चनिेदकले श्चदएको 

अश्चिकृत िारेसनामाको 

प्रमाश्चणत प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

श्चनिेदन पेश 

गरेको श्चदन 

बढीमा तीन 

श्चदन 

िडा अध्यक्ष िा 

िडा सश्चचि, 

सम्बश्चन्ित फााँटका 

कमाचारी 

 



१८ उद्योग तथा 

फमा 

श्चसफाररस 

१)तोश्चकएको ढााँचामा श्चनिेदन 

श्चनिेदकको नपेाली 

नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

२)उद्योग तथा व्यिसाय 

संचालन गने ठाउाँको जग्गािनी 

प्रमाण पजुााको प्रश्चतश्चलश्चप  

३)जग्गा जश्चमन अकोको नाममा 

भए सो व्यश्चक्त संगको सम्झौता 

िा इच्छापत्र 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन 

सश्चजामन 

मचुलु्का 

गनुापने भएमा 

बढीमा ३ श्चदन  

सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 

१९ सहकारी 

दताा 

१)श्चनिेदन पत्रसश्चहत संस्थाको 

श्चििान  ,श्चनयमािली  

२)संस्थाका सदस्यहरुको 

नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रतश्चलपी  

३)बहालमा भए बहाल सम्झौता 

पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र बहाल कर 

बझुाएको रश्चसद  

४)आफ्नै भिन भएमा एकीकृत 

सम्पश्चत्त कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन 

सश्चजामन 

मचुलु्का 

गनुापने भएमा 

बढीमा तीन 

श्चदन 

सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 

२० सहकारी 

निीकरण 

१)तोश्चकएको ढााँचामा संस्थाको 

श्चनिेदन  

२)गत आश्चथाक बषाको प्रगश्चत 

प्रश्चतिेदन 

३)बहालमा भए बहाल सम्झौता 

पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप र बहाल कर 

बझुाएको रश्चसद  

४)आफ्नै भिनमा भए एकीकृत 

सम्पश्चत्त कर श्चतरेको रश्चसदको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

गाउाँसभाको 

श्चनणायनसुार 

सोही श्चदन सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

 

२१ योजना 

ईश्चस्टमेटका 

लाश्चग 

आिश्यक 

पने प्रश्चिया 

१)जनु योजनाको ईश्चस्टमेट 

गराउनपुने हो सो योजना 

सञ्चालन गन ेभनी सम्बश्चन्ित 

िडा सश्चमश्चतले गरेको श्चनणाय  

२)सम्भाव्यता अध्ययन 

३) श्चिस्ततृ सिेक्षण 

श्चनिःशलु्क सोही श्चदन अयोजना शाखा/ 

पिूाािार श्चिकास 

शाखा 

 



२२ योजना 

सम्झौताका 

लाश्चग 

आिश्यक 

पने प्रश्चिया 

१)योजना सञ्चालन गने भनी 

िडा सश्चमश्चतको श्चनणाय २)िडा 

सश्चमश्चत द्वारा उपभोक्त  सश्चमश्चत 

गठन गरेको श्चनणाय  

३)बैंक खाता संचालन 

३)रकम श्चनकासाका लाश्चग 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस  

४)उपभोक्ता सश्चमश्चतको श्चनणाय र 

श्चनिेदन 

५) लागत अनमुान र योजना 

स्िीकृत प्रमाण र योजना 

पशु्चस्तका खाता 

श्चनिःशलु्क सोही श्चदन अयोजना शाखा 

/पिूाािार श्चिकास 

शाखा 

 

२३ योजनाको 

पेश्की 

फच्यौट 

लाश्चग 

आिश्यक 

पने प्रश्चिया 

१)योजना सम्पन्न भएको भए 

सम्बश्चन्ित िडा सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस 

२)सम्पणूा खचाको श्चबल ,

भौचरहरु आश्चद  

३)उपभोक्ता सश्चमश्चतको श्चनणाय 

सश्चहतको योजनासाँग सम्बश्चन्ित 

उपभोक्ता सश्चमश्चतलाई योजना 

हस्तान्तरण गरेको कागजात  

४)सामाश्चजक र सािाजश्चनक 

परीक्षण गरेको 

५)अनगुमन सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस 

श्चनिःशलु्क सोही श्चदन आश्चथाक प्रशासन 

शाखा/योजना 

शाखा  

 

२४ भकु्तानी 

सम्बन्िी 

प्रश्चिया 

१)श्चनिेदन  

२)श्चबल भपााइ  

३)िडा सश्चमश्चतको श्चसफाररस 

४)योजना सम्बन्िी कागजात  

५)टोलश्चिकास संस्था साँग सोको 

श्चसफाररस 

६)सामाश्चजक र सािाजश्चनक 

परीक्षण गरेको  

७)अनगुमन सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस  

८)कमाचारी एिं जनप्रश्चतश्चनिीको 

रोहिरमा उपभोक्ता सश्चमश्चत गठन 

गरेको श्चनणायको प्रश्चतश्चलश्चप   

श्चनिःशलु्क सोही श्चदन  आश्चथाक प्रशासन 

शाखा/ योजना 

शाखा 

 



९)संि संस्थाको लाश्चग अनदुान 

भए श्चनिााररत ढााँचाको 

अििारणा र प्रस्तािना 

१०) सामाश्चजक र सािाजश्चनक 

परीक्षण गरेको  

११)अनगुमन सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस 

२५ ि िगाको 

ठेकेदार 

अनमुश्चतपत्र 

१)िरेलु तथा साना उद्योग 

श्चिकास सश्चमश्चतमा दताा 

प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

२)आन्तररक राजस्ि 

कायाालयमा स्थायी लेखा नम्बर 

दताा प्रमाणपत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

३)औजार तथा अन्य सामानको 

श्चबमा सम्बन्िी कागजात  

४ )बैंकमा रु तीन लाख औजार 

मौज्दात रहकेो भौचर  

५)तोश्चकएको ढााँचामा श्चनिेदन  

  आश्चथाक प्रशासन 

शाखा/पिूाािार 

श्चिकास 

शाखा/भिन श्चनमााण 

तथा भशू्चम व्यिस्था 

शाखा 

 

२६ टोल 

श्चिकास 

संस्थाहरुको 

दताा 

१)टोल श्चिकास संस्थाको दताा 

गने बारेको टोल श्चिकास 

संस्थाको बैठक श्चनणाय प्रश्चतश्चलश्चप  

२)संस्थाका सश्चमश्चतका 

पदाश्चिकारीहरूको 

नागररकताको प्रश्चतश्चलश्चप 

३)टोल श्चिकास संस्थाको 

श्चििान पाररत भएको श्चनणायको 

प्रश्चतश्चलश्चप र श्चििान १ प्रश्चत  

४)सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

सोही श्चदन सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा/ प्रशासन 

शाखा 

 

२७ श्चिद्यालय 

खोल्न 

अनमुश्चत 

१)श्चनिेदन पत्र श्चशक्षा 

श्चनयमािली २०५९ को 

अनसुचूी ९ बमोश्चजम श्चनिेदन र 

सम्बश्चन्ित िडाको श्चसफाररस 

२)कम्पनी दताा प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप  

३)श्चिद्यालय व्यिस्थापन 

सश्चमश्चतको श्चनणाय प्रश्चतश्चलश्चप  

४)नश्चजकका सामदुाश्चयक 

गाउाँसभाको 

श्चनणायअनसुार 

प्रकृया परूा 

भएमा चैत्र 

मसान्तमा 

अनमुश्चत श्चदन े

सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

पौष मसान्त 

श्चभत्र श्चनिेदन 

दताा गराइसक्न ु

पन े



श्चिद्यालयहरूको सहमश्चतपत्र  

५)संस्थापक, व्यिस्थापन 

सश्चमश्चत र प्रिानाध्यापकको 

नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप र श्चशक्षकको शैश्चक्षक 

योग्यताका प्रमाणपत्रको 

प्रश्चतश्चलश्चप 

६)कक्षागत शलु्क तथा 

पाठ्यपसु्तकहरू सम्बश्चन्ित 

श्चनणाय प्रश्चतश्चलश्चप  

७)बहालमा भए िरिनीसाँग 

कम्तीमा ५ िषाको लाश्चग 

गररएको िरभाडा सम्झौताको 

प्रश्चतलीपी  

८)श्चिद्यालयको नाममा कुनै 

िरजग्गा भएमा सोको चालु 

आश्चथाक िषामा एकीकृत सम्पत्ती 

कर श्चतरेको रश्चशद  

९)स्थलगत अनगुमन सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस 

२८ श्चिद्यालय 

कक्षा थप 

अनमुश्चत 

१)श्चनिेदन पत्र सश्चहत सम्बश्चन्ित 

िडाको श्चसफाररस 

३)व्यिस्थापन सश्चमश्चतको श्चनणाय 

प्रश्चतश्चलश्चप 

 ४)श्चिद्यालय सञ्चालन 

अनमुश्चत पत्रको प्रश्चतश्चलश्चप  

५)स्थलगत अनगुमन सश्चमश्चतको 

श्चसफाररस 

गाउाँसभाको 

श्चनणाय अनसुार 

प्रकृया परूा 

भएमा चैत्र 

मसान्तमा 

अनमुश्चत श्चदन े

 सामाश्चजक श्चिकास 

शाखा 

माि 

मसान्तश्चभत्र 

श्चनिेदन दताा 

गराइसक्न ुपन े

 

 

 

६. ननणवय गने प्रनिया र अनधकारः  

सम्बश्चन्ित फााँट िा शाखाबाट श्चनयमानसुार आिश्यक प्रकृया परुा गरर पेश भए पछी गाउाँपालसकाको काया सञ्चालन 

श्चनयमािली अनसुार प्रमखु प्रशासकीय अश्चिकृतबाट श्चनणाय हुने। 

 



 

७.  बेलडााँडी गाउाँपानलकाको कायावलय कञ्चनपुरमा कमवचारी दरबन्दी सम्बन्धी नववरण 
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८. ननणवय उपर उिुरी सनु्ने अनधकारी 

 श्चनणाय उपर उजरुी सनु्न ेअश्चिकारीिः हररश चन्र राना  )गााँउपाश्चलका प्रमखु) 

 सेिाग्राहीहरुले आफुले मागकेो सचुना नपाएको खण्डमा श्चनम्नानसुार उजरुी गना सक्न ेब्यबस्था छ । 

o सचूना अश्चिकारीबाट नपाएमा प्रमखु समक्ष उजरुी श्चदन े

o प्रमखु समक्ष उजरुी गदाा पश्चन नपाइएमा िा श्चचत्त बझु्दो श्चनणाय भएन भने राश्चरि सचूना आयोग समक्ष श्चनिेदन श्चदन 

सक्नेछन।् 

 



 

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण 

ि.सं. श्चियाक्लापहरु लक्ष्य उपलब्िी  कैश्चफयत 

१     

 

 

१०. सचूना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

ि.सं नाम पद सम्पका  नम्बर फोटो  

१ हररश चन्र राना अध्यक्ष ९८०१३७८६८५ 

 
२ पदम राज जोशी प्रमखु प्रशासकीय अश्चिकृत  ९८५८७३११११ 

 
३ सन्तोष प्रसाद उपाध्याय सचूना प्रश्चिश्चि अश्चिकृत ९८६५९७२७०१ 

 
 

 

 



 

  

 

 

११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सचूीः 

ि. सं. नाम 

१ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाका पदाश्चिकारीहरुको आचारसंश्चहता,२०७४ 

२ आिारभतू तहको पररक्षा संचालन सम्बन्िी कायाश्चििी, २०७५ 

३ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलका गाउाँ कायापाश्चलकाको काया सम्पादन श्चनयमािली,२०७५ 

४ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको श्चनणाय िा आदशे र अश्चिकारपत्रको प्रमाश्चणकरण (कायाश्चििी, सम्बन्िमा व्यिस्था गना 

बनेको श्चनयम,२०७५  

 

५ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको गाउाँसभा संचालन कायाश्चििी,२०७५ 

६ ि िगाको श्चनमााण व्यिसायको नयााँ ईजाजतपत्र जारी, ईजाजतपत्र नश्चिकरण, नामसारी तथा खारेज गने सम्बन्िी 

कायाश्चििी, २०७५ 

७ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलको प्रशासकीय कायाश्चििी ( श्चनयश्चमत गन)ेऐन,२०७५ 

८ कायापाश्चलका अन्तगात सश्चमश्चत/उपसश्चमश्चत गठन सम्बश्चन्ि कायाश्चििी,२०७५ 

९ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको स्थाश्चनय राजपत्र गाउाँ कायापाश्चलकाको बैठक संचालन सम्बन्िी कायाश्चििी, २०७५ 

१० श्चिद्यालय अनमुती कायाश्चििी,२०७५ 

११  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको सहकारी ऐन,२०७५ 

१२  मश्चदरा श्चबकी श्चितरण, व्यिस्थापन तथा श्चनयमन श्चनदशे्चशका, २०७५ 

१३  बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाका अध्यक्षको स्वनकय सनचवालय गठन तथा संचालन सम्बन्िी मापदण्ड,२०७५ 

१४ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको व्याक हो लोडर संचालन तथा व्यिस्थापन श्चनदशे्चशका,२०७५ 

१५  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको श्चट्पर संचालन तथा व्यिस्थापन श्चनदशे्चशका, २०७५ 

१६  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको अपाङ्िता भएका व्यश्चक्तको पररचयपत्र श्चितरण कायाश्चििी,२०७५ 

१७  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको स्िास््य तथा सरसफाई श्चनश्चत, २०७५  

 

१८  बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको  बाल क्लब समहू पररचालन  

श्चनदशे्चशका,२०७५ 



१९ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको श्चिपद ्व्यिस्थापन कोष संचालन कायाश्चिश्चिी, २०७५ 

२० िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको अपाङ्ता भएका व्यश्चक्तको पररचयपत्र श्चितरण कायाश्चििी,२०७५ 

२१ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको स्िास््य तथा सरसफाई श्चनश्चत, २०७५ 

२२ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको गाउाँपाश्चलका स्तरीय मानि िेचश्चबखन तथा ओसारपसार श्चनयन्त्रण सश्चमश्चत -गठन तथा 

पररचालन) कायाश्चििी,२०७७ 

२३ बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको न्याश्चयक सश्चमश्चत गठन सम्बन्िीकायाश्चबश्चि २०७७  

२४ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको लैंश्चगक श्चहसंा श्चनिारण कोष ।  

संभालन) कायाश्चििी,२०७७ 

२५ समदुायिाट संचाश्चलत गैर नाफामलूक उच्च शैश्चशक संस्थालाई अनदुान । कायााििी,२०७७ 

२६  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सश्चमश्चत (कायासंचालन) कायाश्चििी,२०७८ 

२७ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको बजेट तथा योजना तजुामा सश्चमश्चत (कायासंचालन) कायाश्चिश्चिी,  

२०७८ 

२८  िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको  स्थाश्चनय राजश्व परामशा सश्चमश्चत (कायासंचालन) कायाश्चिश्चिी, २०७८ 

२९ िेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको काया संचालन श्चनदशे्चशका, २०७८ 

  

 

 

  



१२. चालु आ.ब.को हाल सम्मको आम्दानी, खचव िथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

 

 

 

 

 

 

 

  



१३. गि आ.ब.को हाल सम्मको आम्दानी, खचव िथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

 

  



१४. िोनकए बमोनिमका अन्य नववरण 

१५.  अनिल्लो आनथवक वर्वमा सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम वा आयोिनाको नववरण 

 

१६.   सावविननक ननकायको बेभसाईट भए सो को नववरण 

 

 www.beldandimun.gov.np 

१७.  सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको बैदेनशक सहायिा, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौिा सम्बन्धी 

नववरण 

 

 

१८.  सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगनि प्रनिवेदन 

 

 

१९. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्िो सचूना सरंक्षण गनव िोनकएको 

समयावनध 

 

२०. सावविननक ननकायमा परेका सचूना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सचूना नदएको नववरण 

ि.सं सचुना माग गन ेब्यश्चक्त/ संस्था सचुनाको श्चबबरण सचुना प्रदान गरेको, नगरेको 

१ रमेश भट्ट कृश्चष सम्बन्िी श्चििरण प्रदान गरेको  

२ सचूनाको हक  सचूनाको हक सम्बन्िी प्रदान गरेको  

३ खडक राम ओड जानकारी प्रदान गरेको 

 

२१.  सावविननक ननकायका सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को नववरण । 

 हाल सम्म कुनै पश्चन सचुना बेलडााँडी गाउाँपाश्चलकाको आफ्न ैिेइभ साईट बाहके अन्यत्र प्रकाशन 

गररएको छैन ।  

http://www.beldandimun.gov.np/

