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२०७७  साउन -पौस 

सम्पानदत प्रमुख नियाकलापहरुको नववरण 

देउमाई नगरपानलका इलाम प्रदेश नं १  
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१. देउमाई नगरपालिका को पररचय 

नेपािको सलंिधानको अिधारणाबाट स्थालपत लतन तहको सरकार अन्तगगत सबै भन्दा तल्िो तहमा हाि ७५३ िटा 

स्थानीय सरकारहरु सञ्चािनमा रहेका छन ् । प्रदेश नं. १ अन्तगगत इिाम लिल्िालभत्र रहकेा १० िटा स्थानीय 

सरकारहरुमध्ये देउमाई नगरपालिका पलन एक हो । यो नगरपालिका इिाम लिल्िाको पलिलम के्षत्रमा अिलस्थत छ । 

२०७१ साि मङ्लसर १६ गते सालिकका मङ्गिबारे र धसुनेी गा।लि।स।हरुिाई समायोिन गरी यस नगरपालिकाको 

गठन गररएकोमा राज्य पनुसंरचना भई सङ्घीयता कायागन्ियन ह ुँदा यस नगरपालिकामा सालिक िीतपरु, लसलिथुम्का ९ 

िडा नं. ७ बाहके०, शालन्तडाुँडा, चमैता ९ िडा नं. ९ बाहेक० र साङु्रम्बा िडा नं। ७, ८ र ९ समेत समािेश भई २०७३ 

साि फागुन २६ गते हािको देउमाई नगरपालिको स्थापना भएको हो। यस नगरपालिकाको पूिगमा इिाम नगरपालिका, 

पलिममा फाकफोकथुम गाउुँपालिका र माङसेबुङ गाउुँपालिका, उत्तरमा पाुँचथरको फाल्गुनन्द गाउुँपालिका र दलक्षणमा 

इिामको माई नगरपालिका रहेका छन् । ९ िटा िडाहरु रहकेो यस नगरपालिकाको िम्मा िनसखं्या ३४,६९९ रहेको छ 

िस मध्ये पुरुषको सङ्ख्या १७,८४६ छ भने मलहिाको सङ्ख्या १६,८५३ रहेको छ । िम्मा घरधुरी संख्या ७,१२४ 

रहेको यस नगरपालिकाको िडागत िनसङ्ख्या िडा नं. १ को ४,४८४, िडा नं. २ को ३,८२२, िडा न।ं ३ को ४,९११, 

िडा नं. ४ को ३,११९, िडा नं. ५ को ४,२९१, िडा नं. ६ को २,९०७, िडा नं. ७ को ३,२९५, िडा नं. ८ को ३,३३८ 

र िडा नं. ९ को  ४,५३२ रहेको छ। भौगोलिक अिलस्थलतको लहसाबिे २६ लडग्री ८१ लमनेट उत्तरी अक्षांश देलि २७ 

लडग्री ०४ लमनटे उत्तरी अक्षांश सम्म र ८७ लडग्री ७४ लमनटे पिूी देशान्तर देलि ८८ लडग्री ८८ लमनटे पूिी दशेान्तरसम्म 

यो नगरपालिका फैलिएको छ । िम्मा १९१।६३ िगग लकिोलमटर के्षत्रफि ओगटेको यो नगरपालिको भू(भाग समुद्री  

सतहको २५० लमटर देलि २७०० लमटरको उचाईसम्म रहकेो छ। नेपािको कुि के्षत्रफिको ०.१३ प्रलतशत र इिाम 

लिल्िाको ११।२२ प्रलतशत के्षत्रफि यस नगरपालिकािे ओगटेको छ । यस नगरपालिका के्षत्रमा औषत तापक्रम गमी 

याममा १६ देलि २६ लडग्री सलेल्सयस सम्म पुग्छ भने िाडो मलहनामा ४ देलि ११ लडग्री सलेल्सयस सम्म झने गछग। यहाुँ 

िषाग ऋतुमा मालसक सरदर ३५ लमलिलमटर दलेि ९३५० लमलिलमटर सम्म िषाग ह न्छ । उष्ण मनसुनी,  न्यानो समलशतोष्ण 

र ठण्डा समलशतोष्ण गरी तीन प्रकारका हािापानी लिलिधता यस नगरपालिकामा पाइन्छ। श्रािण मलहनामा सबैभन्दा बढी 

गमी ह ने गदगछ भने पौष मलहना सबैभन्दा धेरै िाडो ह ने गदगछ । उचाई अनुसार यहाुँको हािापानी र तापक्रममा लिलिधता 

पाइन्छ। हािसम्म परम्परागत कृलष प्रणािीमा आिि यस नगरपालिकामा बसोबास गने मालनसहरुको मुख्य पेशा कृलष 

तथा पशपुािन हो । यस नगरपालिकामा प्रमुि िाद्यान्न बािीको रुपमा धान, मकै, गह ुँ र नगदे बािीको रुपमा अदिुा, 

अलम्िसो, लचया, अिैची र आिु रहेका छन् । पशुपािन व्यिसायमा गाई, बाख्रा, र बङ्गुर प्रमुि ह न् । यस 

नगरपालिकाबाट लनयागत ह न ेसामाग्रीको रुपमा दगु्ध एि ंदगु्धिन्य पदाथग, अदिुा, अलम्िसो, लचया, अिैची, आिु, हररया 

सागसब्िी, बङ्गुर र िसी पदगछन् । “प्राकृलतक स्रोत कृलष र पयगटन, समिृ देउमाई हाम्रो अलभयान” भन्ने नाराका साथ 

अघी बढेको यस नगरपालिकािे प्रत्येक िषग कृलष के्षत्र एिं पशुपािन प्रििगनका िालग अनदुानमा आधाररत लिलभन्न 

कायगक्रमहरु सञ्चािन गरररहकेो छ ।धालमगक तथा सांस्कृलतक लिलिधतािे भररपूणग यस नगरपालिकामा लहन्द,ु लकराुँत, 

बौि र ईसाइ धमग मान्ने समुदायको बाह ल्यता रहेको छ भन ेराई, लिम्बु, मगर, ब्राम्हण, के्षत्री, तामाङ, शेपाग, निेार, 



गुरुङ्ग, दलित समूदाय िस्ता लिलिध िातिालत र संस्कृलतका मालनसहरु बसोबास गदगछन् । लहन्दहुरुको महान चाड दशै ुँ,  

लतहार, तीि, कुशेऔशंी, नाग पञ्चमी, िनपैूलणगमा, राम निमी, श्रीपञ्चमी, कृष्णिन्माष्टमी िगायतका चाडपिगहरु 

मनाउन ेगदगछन ्भने बौि धमागििम्बीहरुिे बुि पूलणगमा, ल्होसार मनाउने गरेका छन् । त्यसैगरी लकराुँत धमागििम्बीहरुिे 

उधौिी(उभौिी, चण्डी पूलणगमा, फाल्गुनन्द ियन्तीिस्ता चाडपिग मनाउुँछन ् भन े अन्य धमागििम्बीहरुिे लक्रसमस 

िगायतका िातिालत अनुसारका लिलभन्न लकलसमका चाड पिगहरु मनाउन ेगरेको पाइन्छ ।धानका बािा िहिह झुल्ने 

गिुरमुिी बे ुँसी, सािै सािको बनके्षत्र दमु्िन र नागबेिी परेर बगेकी माई के्षत्र हाङ्माङ, लहउुँ र तुसारोिे बेह िी झैं ढपक्क 

ढाक्ने कुलहलभर, एकै स्थानबाट सुयोदय र सुयागस्तको मनोरम दृष्याििोकन गने सलकने लसलिथुम्का चुिी, झ्याम्टाको 

आकारमा बसेकी झ्याउुँ पोिरी, पहाडको टुप्पोमा सुतेकी गुफाथुम्की पोिरी, पानीटार, िीतपुर र अिम्बरेमा साना साना 

थुम्कामा लबच्याइएका लचयाका बुट्टाहरु, पङ्िेिुङ झरना र फाल्गुनन्दको तपोभूमी ित्रक्पा, लसिरबाबाधाम, िट्टेश्वर 

महादिे, ढोिेदिेी र िुरैिुरोको के्षत्र तीनिुरेिस्ता प्राकृलतक र धालमगक सम्पदाहरु एउट ैपालिकालभतै्र अटाएको देउमाई 

पयगटकीय, धालमगक, सांस्कृलतक एिं भौगोलिक लिलिधताको लहसाििे अत्यन्तै धनी मालनन्छ ।  

२. देउमाई नगरपालिकाको काम,कतगव्य र अलधकार 

• सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमागण, कायागन्ियन र लनयमन 

• स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दस्तुर सम्पलत्त कर, घर बहाि कर, घर िग्गा रलिष्रेशन शलु्क, सिारी साधन 

कर, सेिा शुल्क दस्तुर, पयगटन शुल्क, लिज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भूलमकर (मािपोत), मनोरञ्िन कर 

सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, कायागन्ियन र लनयमन गने । 

• स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेिा शतग, योिना, कायागन्ियन र लनयमन गने । 

• स्थानीय तथ्याकं र अलभिेि सकंिन गरी  नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायागन्ियन र लनयमन गन े। 

• स्थानीयस्तरका लिकास आयोिना तथा पररयोिना को  आलथगक, सामालिक, सांस्कृलतक, िातािरणीय, 

प्रलिलध र पिूागधारिन्य लिकासका िालग आिश्यक आयोिना तथा पररयोिनाहरूको तिुगमा, कायागन्ियन, 

अनुगमन तथा मूल्याकंन गने । 

• आधारभूत र माध्यलमक लशक्षाको स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्डको लनमागण, कायागन्ियन र लनयमन गरी 

सम्पणग नगरमा सम्मान रुपमा लशक्षा के्षत्रको लिकास गरी नगरबासीिाई लशक्षाके्षत्रकि पह चमा ल्याउने । 

• आधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुगमा, 

कायागन्ियन तथा लनयमन गने । 

• सूचना तथा  सञ्चार सेिाको लिकास । 

 

• स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र िैलिक लिलिधता । 



• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक र लसचाइ को व्यिस्थापन । 

• गाउुँसभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन। 

• स्थानीय अलभिेि व्यिस्थापन। 

• कृलष तथा पशपुािन, कृलष उत्पादन व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ्य, सहकारीको व्यिस्थापन । 

• िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि र अशिहरूको व्यिस्थापन। 

• बेरोिगारको तथ्याकं सकंिन गरी रोिगारी लसिगना गरी बेरोिगाररी घटाउने । 

• कृलष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयन्त्रण गने । 

• िानेपानी, साना ििलिदु्यत आयोिना, िकैलल्पक उिाग लिकास गने । 

• लिपद ्व्यिस्थापन । 

• ििाधार, िन्यिन्तु, िानी तथा िलनि पदाथगको संरक्षण । 

• भौगलभगक नक्सा प्रकाशन । 

• िेिकुद को लिकास 

• स्िास्थ्य के्षत्रको लिकास गरी सिगशुिब स्िास्थ्य सेिाको पह च । 

• लिदु्यत, िानपेानी तथा लसुँचाइ िस्ता सेिाहरू 

• सेिा शुल्क, दस्तुर, दण्ड िररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयगटन शुल्क आलधको 

व्यिस्थापन । 

• िन, िगंि, िन्यिन्तु, चराचरुुगीं, िि उपयोग, िातािरण, पयागिरण तथा िैलिक लिलिधता संरक्षण । 

• सामालिक सुरक्षा र गररबी लनिारण । 

• व्यलिगत घटना, िन्म, मतृ्यु, लििाह र तथ्याकं । 

•  स्थानीयस्तरमा पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्िद््रधन र पुनः लनमागण । 

• सुकुम्बासी व्यिस्थापन । 

 

• सिारी साधन अनुमलत । 

• यातायात सेिा। 

• संघ, संस्था दताग तथा निीकरण। 



३. देउमाई नगरपालिकामा रहन ेकमगचारी संख्या र कायग लििरण  

 

 

क्रस पद श्रेणी/तह सेवा समूह 
उप 

समूह 

दरब

न्दी 

संख्या 

स्था

ई 

करा

र 

रर

क्त 

१ 
प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 
रा पं धिधतय / नवौ / दशौं प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 

२ प्रशासकीय अधिकृत 
रा पं तधृतय /छैटौं / सातौ / 

आठौं 
प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 

३ लेखा अधिकृत 
रा पं तधृतय /छैटौं /सातौ / 

आठौं 
प्रशासन लेखा  १ १ ० ० 

४ इधन्िधनयर 
रा पं तधृतय /छैटौं /सातौ / 

आठौं 

इधन्िधनयरर

ङ 
धसधिल िनरल २ १ १ ० 

५ सूचना प्रधवधि अधिकृत 
रा पं तधृतय /छैटौं /सातौ / 

आठौं 
धवधवि   १ ० १ ० 

६ प्रशासन नास ू
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
प्रशासन सा प्र  ५ ४ १ ० 

७ लेखापाल 
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
प्रशासन लेखा  १ १ ० ० 

८ सब इधन्िधनयर 
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 

इधन्िधनयरर

ङ 
धसधिल 

िनरल 

/ धव. 

आकक  

५ ५ ० ० 

९ कम्प्युटर अपरेटर 
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
धवधवि   १ १ ० ० 

१० खररदार 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन सा प्र  ३ ३ ० ० 

११ सह-लेखापाल  
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन लेखा  १ १ ० ० 

१२ अ. सब. इधन्िधनयर 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 

इधन्िधनयरर

ङ 
धसधिल 

िनरल 

/ धव. 

आकक  

५ ४ १ ० 



क्रस पद श्रेणी/तह सेवा समूह 
उप 

समूह 

दरब

न्दी 

संख्या 

स्था

ई 

करा

र 

रर

क्त 

१३ अधमन 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 

इधन्िधनयरर

ङ 
सि े  २ १ १ ० 

१४ 
सहायक मधहला धवकास 

धनररक्षक 

रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
धवधवि   २ २ ० ० 

१५ हेधव सवारी चालक श्रेणी धवधहन    २ ० २ ० 

१६ हल्का सवारी चालक श्रेणीधवधहन    २ ० २ ० 

१७ इलेधरिधसयन श्रेणीधवधहन    १ ० १ ० 

१८ पल्मबर श्रेणीधवधहन प्रशासन   २ ० २ ० 

१९ सह चालक श्रेणीधवधहन प्रशासन   २ ० २ ० 

२० कायकलयसहयोगी श्रेणीधवधहन प्रशासन   ७ २ ५ ० 

२१ पाले श्रेणीधवधहन प्रशासन   २ ० ० २ 

२२ माधल श्रेणीधवधहन प्रशासन   १ ० ० १ 

२३ कुधचकार श्रेणीधवधहन प्रशासन   ५ ० ५ ० 

 िम्पमा      ५५ २८ २४ ३ 

२.धशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा दरबन्दी तेररि    

१ धशक्षा अधिकृत 
अधिकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

आठौं 
धशक्षा 

धशक्षा 

प्रशासन 
धनररक्षण १ १ ० ० 

२ प्राधवधिक सहायक  
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
धशक्षा 

धशक्षा 

प्रशासन 
 १ १ ० ० 

३ खररदार 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन सा प्र  १ ० १ ० 

४ 
सहायक कम्प्युटर 

अपरेटर 

रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
धवधवि   १ ० १ ० 

५ कायकलय सहयोगी श्रेणी धवधहन    १ २ २ ० 

 िम्पमा      ५ ४ ४ ० 

३. स्वास््य तथा सामाधिक धवकास शाखा दरबन्दी तेररि    

१ िनस्वास्थ अधिकृत 
अधिकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

आठौं 
हे .ई हेल्थ  १ १ ० ० 

२ प्रशासन नास ू
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 



क्रस पद श्रेणी/तह सेवा समूह 
उप 

समूह 

दरब

न्दी 

संख्या 

स्था

ई 

करा

र 

रर

क्त 

३ कधवराि 
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
स्वास्थय आयुवेद  १ ० १ ० 

४ कायकलय सहयोगी श्रेणी धवधहन    १ ० १ ० 

 िम्पमा      ४ २ २ ० 

४. कृधि धवकास शाखा दरबन्दी तेररि    

१ कृधि अधिकृत 
अधिकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

आठौं 
कृधि   १ ० ० १ 

२ ना. प्रा. स 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
कृधि   १ ० १ ० 

३ कायकलय सहयोगी श्रेणी धवधहन    १ १ ० ० 

 िम्पमा      ३ १ १ १ 

५. पसु सेवा शाखा दरबन्दी तेररि    

१ पसु सेवा अधिकृत 
अधिकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

आठौं 
कृधि िेटररनरर  १ १ ० ० 

२ पसु प्रा.स. 
रा प अनं प्रथम/ सहायक 

स्थर पााँचौ 
कृधि 

लाइि 

स्टक 
 १ १ ० ० 

३ पसु ना प्रा.स. 
रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
कृधि िेटररनरर  १ १ ० ० 

४ कायकलय सहयोगी श्रेणी धवधहन    १ १ ० ० 

 िम्पमा      ४ ४ ० ० 

6. वडा कायाकलय दरबन्दी तेररि    

१ वडा सधचव चौथो / पााँचौ / छैटौ प्रशासन सा प्र  ९ ७ २ ० 

२ 
सहायक कम्प्युटर 

अपरेटर 

रा प अनं धिधतय / सहायक 

स्थर चौथो 
धवधवि   ९ ० ९ ० 

३ कायकलय सहयोगी श्रेणीधवधहन प्रशासन   ९ ० ९ ० 

 िम्पमा      २७ ७ २० ० 

 कुल िम्पमा      ९८ ४६ ५१ ४ 

 

 

 



देउमाई नगरपालिका अन्तगगत हाि कायगरत कमगचारी लििरण 

क्र.स नाम पद संम्पकग  

१ प्रेम प्रसाद दाहाि प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत ९८५११०६३०० 

२ गिेन्द्र राि एिेन िेिा अलधकृत ९८५२६८१६८१ 

३ िक्ष्मी बराि शािा अलधकृत ९८६२३९७७१९ 

४ प्रलतक दिाडी इलन्िलनयर ९८५२६८०७०१ 

५ दामोदर काकी इलन्िलनयर  ९८४९२१४७९२ 

६ गोलिन्द राि बास्तोिा सुचना प्रलिलध अलधकृत ९८५२६८०८१६ 

७ सनम चापागाई ुँ रोिगार संयोिक ९८६२६३७७७७ 

८ सम्पूणग थापा ना स ु ९८६०९४८३७५ 

९ गोपाि प्रसाद ढुङ्गेि सहायक स्तर पाुँचौ ९८४२६४५६७५ 

१० सोम नाथ पौडेि सहायक स्तर पाुँचौ ९८६२७४९०८४ 

११ गगन राई  सि इलन्िलनयर  ९७४२६१६२३६ 

१२ लदपेन्द्र राना मगर  सि इलन्िलनयर  ९८४२७९८०४४ 

१३ गोपाि बस्नेत  सि इलन्िलनयर  ९८४२६३६३४२ 

१४ लिप्िि लघलमरे सहायक स्तर पाुँचौ िेिा ९८४२५५३३६४ 

१५ रािु शमाग परािुिी स्िकीय सलचि  नगर प्रमुि ९८४९५३५५५५ 

१६ युगेश बराि एम.आइ.एस.अपरेटर ९८१४९५३९०१ 

१७ लप्रंयका सुिदेी एम.आइ.एस.अपरेटर ९८४३००७५४८ 

१८ ममता ररिाि सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक  ९८४२७८१२८१ 

१९ योगमाया ररसाि सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक  ९८४२६६२२१९ 

२० मलनष भट्टराई सह- िेिापाि ९८४२७८३१४४ 

२१ कल्पना देलि िलतिडा सहायक स्तर चौथो ९८२४०१६५९० 

२२ केशि पौडेि अलसष्टने्ट सि इलन्िलनयर  ९८६२७६६८७० 

२३ दयानन्द चौधरी अलसष्टने्ट सि इलन्िलनयर  ९८५२६८४८४० 

२४ संलगता लिश्वकमाग  सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक  ९८१४९३८८८३ 

२५ अिुगन बस्नेत अलसष्टने्ट सि इलन्िलनयर  ९८४३४०८२५२ 

२६ कुसुम ढुङगाना अलसष्टने्ट सि इलन्िलनयर  ९८६२६५५८५८ 

२७ भेषराि राई अलमन ९८१४०९२००७ 

२८ काशीराम शमाग अलमन ९८६८१२५१८१ 



    

२९ मुना दिेी लधताि लफल्ड सहायक ९८०७९७०३०३ 

३० कािी बहादरु लिम्बु कायागिय सहयोगी ९८६२६७१३९७ 

३१ सन्त कुमार श्रषे्ठ प्िम्बर ९८१५९५४८७३ 

३२ िक्ष्मी प्रसाद दाहाि प्िम्बर ९८४२७७३४८६ 

३३ प्रलदप श्रषे्ठ ह.स.चा. ९८६२७७३५६६ 

३४ दि बहादरु श्रषे्ठ कायागिय सहयोगी ९८०६०२४८९७ 

३५ मलण कुमार लिम्बु सिारी चािक ९८४२७६९७६५ 

३६ प्रकाश िलतिडा लटपर चािक ९८१६९८१८०९ 

३७ नलिन मगर व्याक हो अपरेटर ९८४२७८६३६६ 

३८ हेम ित्री कायागिय सहयोगी ९८६२६२२५३५ 

३९ बेनुप ररिाि कायागिय सहयोगी ९८६२६४९६०० 

४० प्रलिता श्रषे्ठ कायागिय सहयोगी ९८४२७९८८९७ 

४१ शुकदि लिम्बु व्याक हो सहायक अपरेटर   

४२ लभम बहादरु गोिे कुलचकार ९८१४००१२०१ 

४३ रेिा बहादरु  िड्का कुलचकार ९८२५९४८३८७ 

४४ देलिमाया िड्का कुलचकार ९८०७९९०५४७ 

 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं १ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम पद सम्पपकक  न ं

१ चन्र बहादरु धलम्पबु वडा सधचव  ९८०६००३६३५ 

२ धवमल अधिकारी  सहायक स्तर चौथो ९८४९२९६८३४ 

३ बाधलका िट्टराई  समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८६२७५५८९९ 

४ नरेश बहादरु राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२७८०७९४ 

५ मदन मगर कायाकलय सहयोगी  ९८१३३४४०५४ 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं  २ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम पद सम्पपकक  न ं

१ सुरेस दहाल वडा  सधचव   ९८४२७४४७८८ 

२ राकेश राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२६६२५२४ 

३ तुलसी प्रसाद दलुाल कायाकलय सहयोगी  ९८०८०५९७०५ 



देउमाई नगरपाधलका वडा नं ३ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम पद सम्पपकक  न ं

१ िीवन कुमार धलम्पबु वडा सधचव  ९८४१७४९१४९ 

२ िानुका राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८१४०११०७५ 

३ गोपाल राना मगर  सव इधन्िधनयर  ९८४२६४५७३७ 

४ लमु शेपाक कायाकलय सहयोगी  ९८०८८१६०१२ 

५ ियधन्त कट्वाल समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८४४६३००३७ 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं  ४ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ चन्र बहादरु राउत वडा सधचव वडा  ४ ९८४२६४६१९६ 

२ धशव कुमार काकी  समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८४२७८९४६८ 

३ गिेन्र बहादरु धलम्पबु सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८६०३८७७५६ 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं ५ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ धदनेश कुमार मगर सहायक स्तर पाचौ ाँ ९८४२७२७१०० 

२ िमुना धलम्पबु सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४३६७४५७१ 

३ संधगता दाहाल समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८४४६१८७१० 

४  हेमराि धलम्पबु वडा खेलकुद प्रधशक्षक ९८४२७८३५४८ 

५ कािल बेगा कायाकलय सहयोगी  ९८२४९३०४४१ 

 

 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं ६ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ याम प्रसाद दाहाल वडा सधचव  ९८४२६३६६९५ 

२ हेमुका राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८२४०४८३३७ 

३ धसता धतमल्सीना समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८६२६३६५३१ 

४ गोपाल श्रेष्ठ कायाकलय सहयोगी  ९८१६९१०४२६ 

५ प्रकाश कुमार राई  पहरेदार ९८१६९११४८६ 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं ७ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ ऋधि लाल न्यौपान े  वडा सधचव  ९८४२६३६६०१ 



२ कालु मेच े  सव इधन्िधनयर  ९८१५९६३७६६ 

३ सधन्दप धवसुङ्खे  कम्प्यूटर अपरेटर  ९८४२७२१८८६ 

४ िीम बाला राई सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८१६०८५८०० 

५ दतु बहादरु राई कायाकलय सहयोगी  ९७४२६१५१६३ 

६ तेि प्रसाद धिधमरे कायाकलय सहयोगी  ९८१५९१९०७८ 

 

                                  दउेमाई नगरपाधलका वडा न ं८ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ लक्ष्मी कान्त बराल वडा सधचव  ९८४२७६८८४० 

२ मुना धिधमरे सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८०७९८४५२२ 

३ संधगता तामाङ समुदायमा आिाररत पुनकस्थापना सहिकताक  ९८६२६९१५४६ 

४ मन बहादरु मगर कायाकलय सहयोगी  ९८६२३०२१९७ 

देउमाई नगरपाधलका वडा नं ९ मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ सम्पिु  धलम्पबु वडा सधचव  ९८४०९३०८६४ 

२ कृष्ण कुमारी धलम्पबु सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८६२७६८२०८ 

३ रधमला रेग्मी कायाकलय सहयोगी  ९८४२७८०२०६ 

देउमाई नगरपाधलका पशु सेवा शाखा मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ ध्रुब राि डााँगी प्राधवधिक सहायक  ९८४२७९४८५६ 

२ राम चन्र कट्टेल पशु प्राधवधिक ९८६२६०१५७४ 

३ धकधतकहाङ माबो पशु सवेा प्राधवधिक ९८४२७९८०४९ 

४ सधमर राई  एक गाउाँ एक प्राधवधिक ९८४४६१५६१९ 

५ असल बहादरु धलम्पबु कायाकलय सहयोगी ९८०४९९२७६२ 

देउमाई नगरपाधलका कृधि धवकास शाखा मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ होमनाथ परािुली नायब प्राधवधिक सहायक  ९८६२७७३६१४ 

२ धवष्णु कुमारी राई सहायक मधहला धवकाश धनरीक्षक  ९८६१२०७४९३ 

३ अन्िना राई एक गााँउ एक प्राधवधिक  ९८१४९२७२३४ 

४ रेखा बहादरु धलम्पबु कायाकलय सहयोगी ९८४४६६६११४ 

 



देउमाई नगरपाधलका धशक्षा युवा तथा खेलकुद धवकास शाखामा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ रुपेन्र न्यौपान े धशक्षा शाखा प्रमुख ९८४२७३१३०६ 

२ अधम्पबका प्रसाद खनाल अधिकृत स्तर छैठौ धशक्षा  ९८५२६८०१११ 

३ खेम िट्टराई  श्रोत धशक्षक ९८४१९८१०७४ 

४ िनश्याम गुरागााँई  धशक्षक ९८५२६८०३४७ 

५ धिमा देधव लुईटेल धशक्षक ९८५२६८५४२२ 

६ धवद्या ढुङ्गेल सहायक स्तर चौथो ९८६१८०९५६१ 

७ धदक्षा लुईटेल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२६६२१७३ 

८ रनधवर धलम्पबु नगर खेल प्रधशक्षक ९८१६९८४७५७ 

९ तेि बहादरु कटुवाल कायाकलय सहयोगी ९८४२७४०१४९ 

देउमाई नगरपाधलका स्वास््य शाखा मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ लेखनाथ तामाङ िन-स्वास््य अधिकृत ९८६२२८२०३८ 

२ धहमा पोखे्रल सहायक पाचौ  ९८४२७७९९७३ 

३ धदपेन्र राउत कायाकलय सहयोगी ९८२४०९९६२५ 

देउमाई नगरपाधलका आयुवेद शाखा मा कायकरत कमकचारीको धववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पपकक  न ं

१ सुधिर चौिरी बैि धनररक्षक ९८६२०६८९६७ 

२ गौरी शकंर शाह कधवराि ९८६२०७८९९६ 

३ तुलसी प्रसाद िट्टराई कधवराि ९८४२७२९४५३ 

४ अिुकन शे्रष्ठ कायाकलय सहयोगी ९८६३७१३१७१ 

५ टंकमाया अधिकारी कायाकलय सहयोगी ९८१६०५६१६५ 

 

 

 

 

 

 

 

  



४. देउमाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररने 

सेिा । 

देउमाइ नगरपालिकाको लदघग रोगी उपचार सहयोग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• लनिदेन 

• िडाको लसफारीस 

• लदघग रोगी तथा संरक्षको नागररकताको 

प्रलतलिलप 

• लदघग रोगी प्रमालणत ह न ेअस्पतािको 

कागिात 

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि एिं प्रमुि 

प्रशासकीय अलधकृत 

िाग्ने समय: सोलह लदन 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:लदघग रोगी उपचार सहयोग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

देउमाइ नगरपालिकाको मतृ्यू दाहा संस्कार सहयोग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• लनिदेन 

• िडाको लसफारीस 

• मतृ्यू दतागको प्रलतलिलप 

• मतृक र संरक्षकको नागरीकताको 

प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि एिं प्रमुि 

प्रशासकीय अलधकृत 

िाग्ने समय: सोलह लदन 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:मतृ्यू दाहा संस्कार सहयोग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

 

 

 

 

 

देउमाइग नगरपालिकाको सुरलक्षत माततृ्िा तथा सुत्केरी 

स्यार िचग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• लनिदेन 

• िडाको लसफारीस 

• िन्म दतागको प्रलतलिलप 

• बाबु आमाको नागररकता प्रमाण पत्र 

• आमाको ना .प्र नभएमा लििाह दताग 

• ४ पटक सम्म गिग स्िास्थ्य पररक्षण 

गरेको कागिात 

लिम्मेिार अलधकारी:नगर प्रमुि एिं प्रमुि प्रशासकीय 

अलधकृत 

िाग्ने समय:सोलह लदन 

सेिा लदने कायागिय–नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:सुरलक्षत माततृ्िा तथा सुत्केरी स्यार िचग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

भुिानी सम्बन्धमा 

आिश्यक कागिातहरु: 

• लनिदेन 

• लबि भरपाई 

• िडा सलमलतको लसफाररस 

•  योिना सम्बलन्ध भएमा प्रालिलधक 

प्रलतबेदन 

•     योिना  सम्पन्नभएको  उपभोिा      

सलमलतको लनणगय प्रलतलिलप 

•  अनुगमन सलमलतको लनणगय प्रलतलिलप 

•     िडा  सलचब, िडा 

अध्यक्षको    रोहबरमा गररएको 

सािगिलनक पररक्षणको लनणगय प्रलतलिलप 

• योिनाको फोटो 

लिम्मेिार अलधकारी:िेिा शािा तथा प्रमुि 

प्रशासकीय अलधकृत 

िाग्ने समय:सम्पूणग प्रलक्रया पूरा भएपलछ 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:भुिानी सम्बन्धमा 



सेिा शुल्क:लनशुल्क 

योिना सम्झौता गदाग पेश गनुगपने कागिात 

आिश्यक कागिातहरु: 

• उपभोिा  सलमलत अनुगमन  सलमलत   

गठन  गदागको  लनणगयको प्रलतलिलप 

• .नगरपालिकाको लिलनयोलित पत्र 

• सम्बलन्धत िडा कायागियको लसफाररस 

पत्र । 

• उपभोिा सलमलतका पदालधकारीको 

नागररताको फोटोकपी। 

• प्रलबलधक िागत अनुमान । 

लिम्मेिार अलधकारी:योिना शािा ,नगर प्रमुि तथा 

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत 

िाग्ने समय:सोलह लदन 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:योिना सम्झौता गदाग पेश गनुगपने कागिात 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

भत्ता रकम बुझन 

आिश्यक कागिातहरु: 

• रकम 

बुझ्न     बैंकबाट  भत्ता  लितरणको  व्यि

स्था  भएको  िडाको  हकमा  िडा 

कायागिय 

तथा       नगरपालिका    कायागियबाट  

  लसफाररस       लिइ 

सम्बलन्धत  बैंकमा  िाता  िोिी  िाता

  माफग त  भत्ता  रकम  बुझ्न 

सलकने  छ  । 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

िाग्ने समय:लनकासा पिात 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: भत्ता रकम बुझन 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 
 

समालिक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय पत्र नलिकरण 

आिश्यक कागिातहरु: 

सामालिक  सुरक्षा  भत्ता  पाएका  व्यलिहरुिे    हरेक  

िषग  मंलसर मलहनाको १ गते दलेि १५ गते सम्म 

सम्बलन्धत िडा कायागिय िा 

नगरपालिका   कायागियमा   आई   अनुसचुी   फाराम

   भरर   आफ्नो 

पररचय  पत्र  अलनिायग  रुपमा   नलिकरण  गराउनुपने 

छ । सो का िालग लनम्नानसुार कागिात पेश गनुगपने छ 

। 

• पररचय पत्रको प्रलतलिलप 

• नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

•   अन्यन्त्रको  नागररकता  प्रमाण  पत्र  भ

ए  बसाई–सराई  प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

•  सम्बलन्धत व्यलिको पासपोटग साइिको 

फाटो २ प्रलत 

• सम्बलन्धत व्यलि स्ियं उपलस्थत ह नपुने 

छ 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:मंसीर १ देलि १५ गते सम्म 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:सामालिक सुरक्षा भत्त्राका िालग पररचय 

पत्र नलिकरण 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम 

 समालिक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय पत्र बनाउन े

आिश्यक कागिातहरु: 

हरेक  िषगको  मंलसर  १  गते  देलि  १५गते  सम्म  स

म्बलन्धत  िडा कायागियमा िा नगरपालिका 

कायागियमा लनम्नानसुार कागिात रालि लनिेदन पशे 

गनुगपन ेछ । 

• सम्बलन्धत व्यलिको नागररता प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

https://www.deumaimun.gov.np/ne/content/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3


• लिधिा मलहिाको िालग पलतको मतृ्यु 

दतागको  प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप  लििाह  दताग  प्रमाण 

पत्रको  प्रलतलिलप मतृ्यु  पलछको नाता 

प्रमालणत प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

•  अशि अपाङ्गता भएकाहरुको िालग 

अपाङ्गताको िगग िुिेको 

प्रमाण  पत्रको  प्रलतलिलप,  नगररकता  प्र

माण  पत्रको  प्रलतलिलप  र नािािक 

भएमा िन्म दताग प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

•  दलित बािबालिकाको िालग िन्म दताग 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप बाबु र आमाको 

लबिाह दताग प्रमाण पत्र, नागररताको 

प्रलतलिलप 

• सम्बलन्धत व्यलिको पासपोटग साइिको 

२-२ प्रलत फोटो 

•  बसाइ–

सराइ  गरर  आएको  व्यलि  हरुको  हक

मा  बसाई–सराई दतागको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

• सम्बलन्धत व्यलि स्ियं उपलस्थत ह नपुने 

छ    

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया:  

िाग्ने समय: अिस्था हेरी 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: सामालिक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय 

पत्र बनाउन े

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 

 

 

 

बसाइ सराइ दताग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• बसाई  सरी  आएकाको  हकमा  बसाई  

सराई  दताग  अनुसचुी फाराम भरी पशे 

गनुगपन े(बसाइ सराई दताग प्रमाणपत्र 

सलहत) 

• सुचकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप ३. मुिीको ना.प्र.पत्र 

•  बसाइ सरी आएको हकमा नगरपालिका 

के्षत्र लभत्र बसोबासको भएको प्रमाण 

•   बासाईसराई  गरर  आएकाहरुको  नाग

ररताको  प्रलतलिलप- िन्म दताग प्रमाण पत्र 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: बसाइग सराइग दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

लििाह दताग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• पलत  पत्नी  दिुैिे  संयुि  रुपमा  सलहछा

प  गरेको  लििाह  दताग अनुसचूी फाराम 

•  पलत पत्नी स्ियं अलनिायग उपलस्थलत ह नु 

पन े

•  पलतको नागररकताको सक्कि र 

प्रलतलिलप अलनिायग पशे गनुगपन े

•  

पत्नीको  लििाह  ह नु  अगािै  नागररक

ता  बनाएको  भए  अलनिायग पशे गनुगपन े

• पत्नीको नागररता प्रमाण पत्र नबनाएको 

भए िन्म दताग प्रमाण पत्रको  सक्कि र 

प्रलतलिलप । 

• पत्नीिे आफ्नो लपता िा माइलत तफग को 

एका घरको नागररकता प्रलतलिलप 

अलनिायग पशे गनुगपन े



लिम्मेिार अलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: लििाह दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

मतृ्यू दताग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• सूचकिे भरी पेश गरेको मतृ्यु दताग 

अनुसूची फाराम 

• सूचकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप 

•  मतृकको ना.प्र. पत्रको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

•   न.पा.  बालहरबाट  आएको  हकमा  ब

साइसराई  दताग  प्रमाणपत्र सक्कि र 

प्रलतलिलप 

• अस्पतािमा मतृ्यु भएको भए मतृ्यु 

प्रमाण  

लिम्मेिार अलधकारी:िडा सलचि 

िाग्ने समय: सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय:िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:मतृ्यु दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

िन्म दताग 

आिश्यक कागिातहरु: 

• सूचकिे भरी पेश गरेको िन्म दताग 

अनुसुची फाराम 

•  सुचकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप 

•   नििात  लशशकुो  बाबु  र  आमाको  

ना.प्र.पत्रको  सक्कि  र प्रलतलिलप 

•   नििात  लशशकुो  बाबु  र  आमाको  

लििाह  दताग  प्रमाण  पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 

• न.पा. बालहरबाट आएको  व्यलिको 

हकमा बसाईसराई दतागको प्रमाणपत्र को 

प्रलतलिलप 

• अस्पतािमा िन्म भएको भएमा सो को 

प्रमाण पत्रको पलतलिपी 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा सलचि 

नमुना फाराम तथा अन्य: 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: 

सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:िन्म दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

उद्योग दताग तथा लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• सम्बलन्धत उद्योगीको ररतपुिगकको 

लनिदेन  

• उद्योगीको ना.प्र.प.को प्रलतलिलप 

• उद्योग सचंािन ह ने िग्गाको प्रमाण 

पुिागको प्रलतलिलप 

•  िग्गा भाडामा लिएको भए िग्गा 

भाडाको सम्झौताको प्रलतलिलप 

• ि.ध.को ना.प्र.प.को प्रलतलिलप 

•  उद्योग अन्यन्त्र सम्बन्धीत कायागियमा 

दताग भएको भए सो को प्रमाण पत्रहरुको 

प्रलतलिलप, आय कर, प्यान दताग प्रमाण 

पत्रको 

प्रलतलिलप,  भ्याट  सुँग  सम्बलन्धत  भए  

सो  को  प्रमाण  पत्रको प्रलतलिलप 

• सम्बलन्धत िडा कायागियको सिगलमन  

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि 

िाग्ने समय: सलिगलमन मुचुल्का पिात 

सेिा लदने कायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: 

उद्योग दताग तथा लसफारीस  



सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

व्यािसाय दताग 

आिश्यक कागिातहरु: 

•  सम्बलन्धत व्यलिको लनिेदन पत्र 

• पासपोटग साइिको २ प्रलत फोटो 

• नागररकता प्रमाणपत्र र िग्गा धलन प्रमाण 

पुिागको प्रलतलिलप 

• घर-

िलमन   बहािमा   लिई   व्यिसाय   गने

   भए   घर-िलमन बहािमा लिएको 

सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप 

• सम्बन्धी अन्य कायागियमा दताग भएको 

प्रमाण पत्र र आयकर दताग , प्यान दताग 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप, भ्याट सुँग 

सम्बलन्धत भए सो को प्रमाण पत्र       

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि एिं प्रमुि 

प्रशासकीय अलधकृत 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: व्यिसाय दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

संस्था दताग तथा नलिकरण 

आिश्यक कागिातहरु: 

• . सम्बलन्धत व्यलि- संस्थाको लनिदेन  

•  िडा कायागियको लसफाररस 

•  संस्थाको लिधानको प्रलतलिलप 

•  संस्था अन्यत्र दताग भई सकेको 

भए  प्रमाण पत्र प्रलतलिलप 

•  संस्था रहकेो भिनको घरिग्गा कर र 

मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप 

• साधारण सभाको लनणगयको प्रलतलिलप 

•  अलघल्िो आ.ब.को िेिा पररक्षण 

प्रलतबेदनको प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि एिं प्रमुि 

प्रशासकीय अलधकृत 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: संस्था दताग । नलिकरण 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 आय प्रमालणत लसफारीस नपेािी िा अंगे्रिी 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपिूगकको लनिेदन 

•  ना. प्र. प. को प्रलतलिलप 

•   आयश्रोत 

को  प्रमाण  कागिातहरुको   सक्कि र 

प्रलतलिलप 

• घर  भाडा  बापत  प्राप्त  आयमा  बहाि  

कर  लतरेको 

कागिातको  प्रलतलिलप  र  नगरपालिका

िाई  २%  बहाि  कर बुझाएको 

रलसदको प्रलतलिलप 

ब्यािसायबाट आयश्रोत प्रमाणीत गनुग 

परेमा 

•  स्थालनय लनकायमा      दताग-

नलिकरण   प्रमाण  पत्रको प्रलतलिलप 

•  आन्तरीक  रािश्व  कायागियमा  दताग  प्र

माण  पत्रको प्रलतलिलप 

• अलघल्िो आ.ब.को कर चुिा  प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: २ लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: आय प्रमालणत लसफारीस 



सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 

सम्पलत्त मूल्याङकन नेपािी तथा अंगे्रिी 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपिूगकको 

लनिदेन  

• ना.प्र पत्रको प्रलतलिलप 

• घर नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

• लकत्ता नापी नक्सा (ब्िु लप्रन्ट-टेस) 

• िग्गा धनी दताग प्रमाण पूिागको प्रलतलिलप 

•  घर िग्गा कर लतरेको करचुिा पत्र र 

मािपोत लतरेको 

रलसदको प्रलतलिलप 

•  सम्बलन्धत व्यलि स्ियं उपलस्थत ह नपुन े

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: २ लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: सम्पलत्त मूल्याङकन नपेािी िा अंगे्रिीमा 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम  

मोही िगतकट्टा लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररत पिूगकको 

लनिदेन  

• मोलहयानी अस्थाइ लनस्साको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

• िग्गाधनी नागररकताको प्रलतलिलप 

प्रमाण पुिागको प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: मोही िगतकट्टा लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

 

मतृ्यू पिातको नाता प्रमालणत 

आिश्यक कागिातहरु: 

• अनुसूची अनसुारको लनिेदन फाराम 

• मतृकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को 

ना.प्र.प.को सक्कि 

र प्रलतलिलप 

• मतृकको मतृ्यु दताग प्रमाण पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 

•  नािािकको हकमा िन्म दतागको प्रमाण 

पत्रको सक्कि र प्रलतलिलप 

• िडाको लकटानी सिगलमन 

मुचुल्कामतृकका नातेदारहरु 

(हकदारहरु)को फोटो ३÷३ प्रलत 

  

• मतृक तथा लनिदेकहरुको नागररकता 

अन्यत्रको भएमा बसाई–सराई दताग 

प्रमाण पत्रको सक्कि र प्रलतलिलप 

• मतृकको नातेदारहरु (हकदारहरु) सबै 

उपलस्थत ह नपुन े

लिम्मेिार अलधकारी:ििडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सलिगलमन पिात 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: मतृ्य पिातको नाता प्रमालणत 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

घर िग्गा नामसारी पैतकृ सम्पलत 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपिूगकको 

लनिदेन व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपूिगकको 

लनिदेन   

• मतृ्यु दताग प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 



• मतृकसंगको नाता प्रमालणत पत्रको 

प्रलतलिलप 

• सम्बलन्धत हकदारहरुको ना.प्र.को 

प्रलतलिलप 

• नािािकको हकमा िन्म दताग 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

• मतृकका नामको ि.ध.द.प्र. पूिागको 

प्रलतलिलप 

• . लनिेदकको नागररकता अन्यन्त्रको 

भएमा सम्बलन्धत पालिकाबाट हािसािै 

हकदार प्रमालणत गररएको पत्र 

• हकदारहरुको पासपोटग साइिको फोटो 

२-२ प्रलत  

• चािु आ.ि.को घरिग्गा कर लतरेको कर 

चुिा पत्र र मािपोत लतरेको रलसदको 

प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: नगर प्रमुि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घर िग्गा नामसारी लसफारीस िररदबाट 

िा मतृ्यूबाट 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

स्थायी बसोिास प्रमामलणत लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपिूगकको 

लनिदेन  

• . सम्बलन्धत व्यलिको ना.प्र. पत्रको 

प्रलतलिलप 

• िग्गा धनी प्रमाण. पूिाग र घर लनमागण 

इिाित पत्रको प्रलतलिलप 

• .घरिग्गा कर लतरेको चुिा पत्रको 

प्रलतलिलप 

• नागररता अन्यत्र लिल्िाको भएमा 

बासाई सराई दतागको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी:िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:स्थायी बसोिास प्रमालणत लसफाररस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

अलििालहत प्रमालणत लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको लनिेदन 

• अलििालहतको नागररकताको प्रलतलिलप  

• अलबभािकको नागररकताको प्रलतलिलप 

• अलबभािकको सनाित 

• सिगलमन मुचलु्का 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सलिगलमन पिात 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:अलििालहत प्रमालणत लशफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

िन्म लमलत प्रमालणत लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• व्यहोरा प्रष्ट िुिेको ररतपिूगकको लनिेदन 

• सम्बलन्धत व्यलिको नेपािी नागररकता 

प्रमाण पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 

• िन्म दताग  प्रमाण पत्रको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

• आिश्यकता अनुसार सिगलमन मुचलु्का 

लिम्मेिार अलधकारी:िडा अध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सलिगलमन पिात 



सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: 

िन्म लमलत प्रमालणत लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

नागररकता प्रलतलिलप लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• अनुसुची बमोलिम लनिेदन फाराम  

• हराएको ना.प्र.पत्रको प्रलतलिलप  

• ना.प्र.पत्र झुत्रो भएको िा अक्षर,फोटो 

नबुझ्ने भएमा 

सो को सक्कि प्रलत । 

• हािसािै लिलचएको पासपोटग साइिको 

२ प्रलत फोटो । 

• नागररता अन्यत्र लिल्िाको भएमा 

बसाईसराई दताग प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  

लिम्मेिार अलधकारी: सम्बलन्धत िडा अध्यक्ष िा िडा 

सलचि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:नागररकता प्रमाणपत्रको लसफारीस तथा 

प्रलतलिलप लशफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 

घर लनमागण पूणग तथा आुँलशक सम्पन्न प्रमाण पत्र 

आिश्यक कागिातहरु: 

• न.पा. कायागियिे उपिब्ध गराएको 

लनिदेन 

• नक्सा पासको सक्कि र प्रलतलिलप 

• पूिागको प्रलतलिलप, ना.प्र.को प्रलतलिलप र 

फोटो २ प्रलत 

• घरिग्गा  कर  लतरेको  चुिा  पत्र  र  मा

िपोत  रलसदको प्रलतलिलप 

• चारै लदशा बाट लिलचएको प्रस्ट दलेिने 

फोटो १-१ प्रलत 

• सम्बलन्धत प्रलबलधकको स्थिगत 

लनररक्षणको प्रलतबेदन 

लिम्मेिार अलधकारी: नक्सा पास शािा तथा नगर 

प्रमुि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:प्रलिलधको स्थिगत लनररक्षण पिात 

सेिा लदने कायागिय: 

नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घर लनमागण पूणग तथा आुँलशक सम्पन्न 

प्रमाण पत्र 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

नक्सा नाम सारी 

आिश्यक कागिातहरु: 

• न.पा कायागियको उपिब्ध गराएको 

लनिदेन  

• घर नक्सा पास भएको प्रमाणपत्र, पास 

भएको सक्कि नक्सा र नक्साको 

प्रलतलिलप 

• िािपूिागको प्रलतलिलप नागररकता को 

प्रलतलिलप 

• घरिग्गा कर लतरेको चुिापत्र र मािपोत 

लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

• नापी शािाबाट प्रमालणत नापी नक्सा 

ब्िु लप्रन्ट रेस  

लिम्मेिार अलधकारी: नक्सा पास शािा तथा नगर 

प्रमुि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: ७ लदन 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: नक्सा नामसारी 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम  

घर नक्सा पास 

आिश्यक कागिातहरु: 

https://www.deumaimun.gov.np/ne/content/%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0


• न पा कायागियिे उपिब्ध गराएको 

लनिदेन 

• िग्गा धनी दताग प्रमाण पूिागका प्रलतलिलप 

• ना.प्र.प को प्रलतलिलप र लप  लप साइिको 

फोटो २ िटा 

• नापी शािाबाट प्रमालणत लकत्ता नापी 

नक्सा ब्िु लप्रन्ट र रेस  

• इलन्िलनयररङ काउलन्सिमा दताग भएका 

इलन्िलनयरहरूिे बनाएको राष्रीय भिन 

लनमागण आचार सलंहता बमोलिमको 

भिनको नक्सा 

• लडिाइन गने इलन्िलनयरको इलन्िलनयरीङ 

काउन्सीिमा दताग भएको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

• मािपोत  लतरेको रलसद 

• साुँध सलधयारको मन्िुरी 

• नगरपालिकामा नक्सा पास 

दस्तुर  लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

लिम्मेिार अलधकारी: 

नक्सा पास शािा तथा नगर प्रमुि 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:३० लदन लभत्र 

सेिा लदने कायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घरनक्शा पास 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

िग्गाधलन प्रमाणपत्रपूिगमा घर कायम लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• िग्गामा घर िनाउने लसफाररस गररपाुँउ 

भलन लदएको लनिदेन 

• आिश्यकताको आधारमा सिीलमन 

मुचुल्का 

• लनिदेकको नगरररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

• िग्गाधनी प्रमाणपूिागको प्रलतलिलप 

• नक्शा पासको प्रमाणपत्र िा उि 

लकत्तामा घर भएको एलकन ह ने कागिात 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: िग्गाधलन प्रमाणापत्रपूिागमा घर कायम 

लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

लिधुत िडान सम्बन्धी लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• लिधुत िडान गररपाुँउ भलन लदएको 

लनिदेन  

• आिश्यकताको आधारमा सिीलमन 

मुचुल्का 

• नक्शापासको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

• घरिग्गाको िािपूिागको प्रलतलिलप 

• लतरो लतरेको रलसद 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:लिधुत िडान लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम  

चारलकल्िा प्रमालणत लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• चार लकल्िा लसफाररश गररपाुँउ 

भलन  लदएको लनिदेन 

• आिश्यकता आधारमा सिीलमनको 

मुचुल्का 

• िग्गाधनी प्रमाणपुिागको प्रलतलिपी 

• नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

• िग्गाको लकत्ता िुल्ने नापीबाट प्रमालणत 

रेस नक्शाको प्रलतलिलप 

• लतरो  लतरेको रलसद 



लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय: सोही लदन 

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:चारलकल्िा प्रमालणत लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

नाम शसंोधनको लसफारीस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• नाम शसंोधनको लसफारीस गरर पाुँउ भलन 

लदएको लनिेदन 

• आिश्यकता आधारमा सिीलमन 

मुचुल्का 

• पासपोटग साइिको २ प्रलत फोटो 

• सम्बलन्धत व्यलिको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

• लतरो लतरेको रलसद 

  

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िाग्ने समय:सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय:िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: 

नाम शसंोधनको लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम  

घर िग्गाको लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• घर िग्गा लसफाररस गरर पाुँउ भलन 

लदएको लनिेदन 

• आिश्यक सिीलमन अनुसार मुचुल्का 

• घर िग्गाको सालिकमा लतरो लतरेको 

रलसद 

• घर । िग्गा धलनको मतृ्यु भइ हकदार 

भएमा नाता प्रमालणत ,मतृ्यु दतागको 

प्रमाणपत्र,नागररकताको  प्रमाणपत्र 

नाबािकको हकमा िन्म दतागको 

प्रमाणपत्र 

• अन्य आिश्यक लिितका कागिातहरू 

• नगरपालिकािाइ लतनुगपने घर बहाि कर 

व्यिसाय कर र िग्गाको लतरो लतरेको 

रलसद 

                लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

            प्रलक्रया: 

                  िाग्ने समय:सोही लदन 

              सेिा लदने कायागिय:िडा कायागिय 

              सेिा प्रकार:  घर िग्गाको लसफाररस 

             सेिा शुल्क: तोलकए बमोलिम 

 

नाता प्रमालणत 

आिश्यक कागिातहरु: 

• नाता प्रमालणत गरर पाुँउ भलन लदएको 

लनिदेन 

• आिश्यकता अनुसार सिीलमन मुचुल्का 

• नाता कायम गने व्यलिहरूको 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

उमेर नपुगेको हकमा िन्म दताग 

• नाता कायम गने व्यलिहरूको हािसािै 

लिचेको पासपोटग साइिको २-२ प्रलत 

फोटो 

• मतृ्यु भउका व्यलिसंगको नाता प्रमालणत 

गनुग परेमा मतृकको मतृ्यु दतागको 

प्रमाणपत्र 

• नाता  प्रमालणत गने व्यलिहरूका लबच 

नाता िुल्ने कागिातको प्रलतलिलप 

• नगरपालिकािाइ लतनुगपने  लतरो लतरेको 

रलसद 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

िाग्ने समय:सोही लदन  



सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: नाता प्रमालणत 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम नेपािी र अंगे्रिी फरक 

फरक 

नागररकताको लसफाररस 

आिश्यक कागिातहरु: 

• नागररकताको िालग लसफारीस पाुँउ 

भलन  लदएको लनिदेन 

• दबैु कान देलिन ेपासपोटग साइिको २ 

प्रलत फोटो 

• िन्म लमलत िुिेको िन्म दताग 

• बसाइसराइ भै आएको हकमा बसाइ 

सराइ दताग प्रमाण पत्र 

• प्रमाणपत्रको फोटो कलप 

• लििालहत मलहिाकोहकमा लििाह दताग 

प्रमाणपत्र पतीको नागरीकता 

प्रमाणपत्रको फोटो कपी 

• आमा बुबाको नागररकताको प्रमाण 

पत्रको फोटो कलप 

• लििालहत मलहिाको हकमा आमा 

बुबाको नागररकताको प्रमाणपत्र  

• नगरपालिकािाइ लतनुगपने घर बहाि 

कर,व्यिासय कर र िग्गाको लतरो लतरेको 

रलसदको फोटोकपी 

लिम्मेिार अलधकारी: िडा अध्यक्ष 

िाग्ने समय:सोही लदन  

सेिा लदने कायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: नागररकता प्रमाणपत्रको लसफारीस तथा 

प्रलतलिलप लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलिम 

 

 

 

५. सेिा प्रदान गन ेलनकायक शािा र लिम्मेिार अलधकारी,सम्बलन्धत शािा प्रमुि  

ि स सेवा प्रदान गने शाखा  पद निम्मेवार अनधकारी 

१ देउमाई नगरपानलका  प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत  प्रेम प्रसाद दाहाल 

२ लेखा शाखा लेखा अनधकृत  गिेन्रराि एके्तन 

३ सहकारी तथा संघ सस्था दताव ननवकरण शाखा प्रशासकीय अनधकृत  लक्ष्मी बराल 

४ प्रानवनधक शाखा इनन्िननयर प्रनतक दवाडी/ दामोदर काकी 

५ सूचना प्रनवनध  तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन शाखा सूचना प्रनवनध अनधकृत  गोनवन्दराि बास्तोला  

६ रोिगार सेवा केन्र रोिगार संयोिक सनम चापागाई  

७ अन्तररक प्रशासन तथा निनन्स शाखा  ना सू  गोपाल प्रसाद ढुङगेल 

८ स्वास््य शाखा  स्वास््य शाखा प्रमुख  लेखनाथ तामाङ 

९ नशक्षा शाखा  
 

रुपेन्र न्यौपाने  

१० पशु नवकास शाखा ना सू  होमनाथ परािुली 

११ कृनि नवकास शाखा अनधकृत स्तर छैठौ  ध्रब राि डााँगी  

१२ राज्श्व शाखा  ना सू  सोमनाथ पौडेल 

१३ घटना दताव तथा सामानिक सुरक्षा शाखा  एम आइ एस अपरेटर  युगेश बराल/नप्रयंका सुवेदी  

१४ आयुवेद शाखा  बैध ननररक्षक सुनधर चौधरी  

    



६. सेिा प्राप्त गनग िाग्न ेदस्तुर  

सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाििी २०६५ को लनयम ४ िे तोके बमोलिम  तथा अन्य लिशेष कानून र नगर 

सभािे तोके बमोलिम । 

७. लनिदन,उिुरी उपर लनणगय गने प्रलक्रया र अलधकारी 

प्रप्त लनिदेन उिुरीहरु सम्बलन्धत अलधकारीिे हेरी सम्बलन्धत शािामा अिश्यक कारबाहीको िालग  पठाईन ेर 

शािा प्रमुििे कारबाही अगाडी बढाउने । 

८. लनणगय उपर उिुरी सुन्न ेअलधकारी  

श्रीमान नगर प्रमुि ज्यू तथा प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत  

९. सम्पदन गरेको काम को लििरण  

 

• देउमाई नगरपालिका सहकारी, सघं सस्था दताग तथा नलिकरण शािािे २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- व्यिसाय १०२ िटा दताग, नलिकरण १४ िटा,संस्था समूह १७ िटा दताग 

- िेिा पररक्षकको लनयुिीका िालग लसफाररस 

- सहकारी सम्बन्धी तथा प्रशासन सम्बन्धी लिलभन्न लसफाररस पत्रहरु 

- सहकारीका नाममा आएका लचठ्ठी पत्रको व्यिस्थापन 

- सहकारीिाई COPOMIS सम्बन्धी तालिम तथा User name र password लितरण  

 

 

• सूचना प्रलिलध शािािे २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- देउमाई नगरपालिका अन्तगगत रहकेा सम्पणूग शािा तथा िडाहरुमा अिश्यक सचूना प्रलिलध सम्बन्धी प्रलिलधक 

कायग सम्पादन गरी सेिा प्रिाहिाई सहि पररएको । 

- दैलनक रुपमा नगरपालिकाको िेभ साईट अप्डेड गरेको तथा सचूना प्रिाह गनग समालिक संिािको प्रयोग 

गरीएको । 

-  माग भएको तथा प्रकाशन गनुगपने सूचना प्रकाशन गररएको । 



- यसै शािाबाट लिपद ्व्यिस्थापनको पलन कायग सम्पादन ह दै आएकािे सो सम्बन्धी कायग सम्पादन गरीएको 

साथै कोरोना को रोक थाम तथा लनयन्त्रणको िालग अन्य शािा संगको समन्िय मा कायग सम्पादन भएको । 

- सम्पूणग  शािा,िडा तथा २ िटा  मा लि लिध्याियमा ई हालिरी िडान गरी नगरपालिकाबाट नै अनुगमन गने 

व्यिस्था गनुगको साथै काि लिदा र के्षत्रभ्रमण Online माध्यमाबाट गने व्यिस्थापन गरीएको । 

- सूचना प्रलिलध सम्बन्धी िडा का कमगचारीिाइ क्षमता लिकास सम्बन्धी तालिम सचंािन गरीएको । 

- दैलनक रुपमा मन्त्रािय तथा अन्य लनकायबाट प्रप्त ह न ेतथा पठाउनु पन ेईमेिको व्यिस्थापन गरीएको  । 

- िडा नं ८ को नयाुँ भिनमा cctv िडान गरीएको । 

- देउमाई नगरपालिको सम्पूणग शािा तथा िडाबाट प्रदान गने सिेािाई प्रलिलधको प्रयोग गरी लछटो छररतो 

बनाउनुको साथै सिेािाई पारदशी बनाउनको िालग अटोमेशन लसस्टमको प्रयोगको िालग आिश्यक सम्पणूग 

तयारी गरीएको । 

 

• घर नक्सा पास शािाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- घर अलभिेलिकरण सम्पन्न १२ 

- भिन लनमागण इिाित प्रदान गररएको २ 

- अलभिेलिकरण प्रलक्रया शरुु गररएको १  

 

• कृलष लिकास शािाको २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- प्िालष्टक टनेि लितरण – १८७ िटा 

-  गह ुँको लिउ लितरण – ६ लक्िनटि 

- च्याउको लिउ लितरण – ३०५ पकेट 

-  हाते ट्याक्टर लितरण – ६ िटा 

• पशु सिेा शािाको २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- पशु उपचार सेिा – २२५० िटा 

- कृलतम गभागधान सिेा – १२०० िटा 



- पशुका िालग काउम्याट लितरण – ५५ िटा 

-  िै घासको लिउ लितरण – ३० िटा समूह र १२० कृषक 

• देउमाई नगरपालिकाको अन्तररक प्रशासन तथा लिन्सी शािाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- लिलभन्न प्रशासलनक लसफाररस पत्रहरु। 

- दीघगरोगी,मतृ्यु सहयोग तथा सुत्केरी स्याहार रकम लितरण। 

- अपाङ्गता पररचय पत्र लितरणका िालग लनिदेन संकिन। 

- कमगचारीहरुको लबदा,हालिरी, रमाना सम्बन्धी कायगहरु सम्पादन गररएको । 

- िररद आदशे बमोलिमका लिन्सी सामानहरु िररद गररएको। 

- िररद भएका लिन्सी सामाग्रीहरुिाई कायागियमा लनयमानसुार दालििा गररएको। 

- माग फारम अनसुारका सामाग्रीहरु लितरण तथा हस्तान्तरण भएको। 

- लिन्सी सामानहरुिाई व्यिस्थीत गनग पाम्सको प्रयोगिाई लनरन्तरता लददै आएको। 

 

• न्यालयक सलमलत अन्तगगतको अलभिेि व्यिस्थापन शािाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- साउन मलहना देिी पुस मसान्त सम्म दताग भएका मुिा १० िटा 

- स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१ ) अन्तरग का मुिा १ 

-  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ ( २) अन्तरगगतको मुिा ३ िटा 

- स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ (ट) मुिा ४ िटा 

-  ठाडो लनिेदन िाट आएका लनिदेनहरु २ िटा 

-  मुिा प्रकारहरु लनम्न छन ्

  िेनदने 

 अंश 

 िग्गा लसमाना लििाद 

 सािगिलनक बाटो लििाद 

 घरायसी लबिाद 

 संबन्ध लबछेद 



 श््ररमीक पारीश्रमीक 

  

-  मेिलमिाप भएका मुिाहरु  ५ िटा छन ्

२०७७ साि साउन मलहना देिी यस न्ययायीक सलमलत बाट पसु मसान्त सम्म लबलभन्न लनकायमा 

पठाईएको प्रलतिदेन । 

लनकायहरु 

 सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय लसहंदरबार काठमाण्डौ 

 नगरपािीका महासंग नेपाि 

 मानि अलधकार मच इिाम नेपाि 

 लिल्िा प्रहरी कायागिय इिाम 

 

• रालष्रय पररचयपत्र तथा पलञ्िकरण शािाबाट२०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

- सामालिक सुरक्षा तथा व्यलत्तगत घटना दताग सम्बलन्ध सम्पणूग िडाका कलम्पयुटर अपरेटरहरु िाई अलभमुलिकरण 

कायगक्रम सम्पन्न गररयो । 

- सामालिक सुरक्षाको प्रथम चौमालसक भत्ता सम्पूणग िडा मा लितरण गररएको छ । 

- Forword Feed िागु गनगका िालग िडा कायागिय र बैंकहरु संग समन्िय गररएको। 

- २०७७ को प्रथम चौमालसक बाट Forword Feed िागु गररएको ।  

- श्री इिाम कम्प्युटर  प्रलशक्षण केन्द्रिाई डलिटाईिेशनको काम गनगको िालग सम्झैता गराएको उि काम 

आगामी एक मलहनामा सम्पन्न गन ेिक्ष्य सलहत काम अगालड बलडरहेको छ। 

- लबदेशी पेन्सनरहरुको सामालिक सुरक्षा भत्ता लिभागको पत्र अनुसार िगत कट्टा गररएकोमा उत्त ऐन सशंोधन भए 

पुनःसामालिक सुरक्षा भत्ता लितरण गनगका िालग िडा कायागियमा गई सहिीकरण गररयो । 

• देउमाई नगरपालिका रोिगार सेिा केन्द्रमा २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

- आ.ि. ०७७।७८ मा बेरोिगार दतागका िालग दे.न.पा.का सम्पूणग िडा कायागिय माफग त  बेरोिगार व्यलिहरुको 

लनिदेन/फारम सकंिन । 



-  िडा कायगियबाट संकलित बेरोिगार व्यलिहरुको  लनिेदनहरुिाई नगर कायगपालिकाबाट अनुमोदन गराई दहेाय 

बमोलिमको तथ्याङ्क रोिगार व्यिस्थापन सचूना प्रणािी ( EMIS) मा प्रलिष्ट । 

िडा नं. मलहिा पुरुष िम्मा 

१ ३ ७३ ७६ 

२ १७ ५७ ७४ 

३ ३ १७ २० 

४ २४ ४३ ६७ 

५ १ १७ १८ 

६ ३ ४८ ५१ 

७ ० ६१ ६१ 

८ ० १२ १२ 

९ १ ५६ ५७ 

िम्मा ५२ ३८४ ४३६ 

 

- प्रधानमन्त्री रोिगार कायगक्रमको लनदेशन बमोलिम प्रालिलधक सहायक छनौटका िालग लनधागररत मापदण्ड पूरा गरी 

प्रालिलधक सहायकको लनयुलि सम्पन्न । 

-  आ.ि. ०७७।७८ का िालग कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदालयक लिकास आयोिना तथा युिा 

रोिगारीका िालग रुपान्तरण पहि आयोिना अन्तगगतका आयोिनाहरु िडा कायागिय माफग त संकिन गरर 

कायगपालिकाबाट समेत छनौट गरी योिना सभे तथा मूल्याङ्मन कायग िारी । 

-  रोिगार कायगक्रम तथा सीप तालिम सम्बन्धमा लिलनन्न िडामा अलभमुिीकरण कायगक्रम सचंािन । 

• देउमाई नगरपालिकामा सञ्चालित सालम पररयोिनाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन 

गरेको  कायगलििरण ।  

-  देउमाई नगरपालिकािे कोलभडको कारणिे गाउुँमा गएर प्रत्यक्ष भेट गनग नलदएकािे मनोसामालिक 

कायगकतागिे फोन माफग त िै.रोमा गएका पररिारका पुरानो केसिाई लप एफ ए का साथै परामशग गररएको लथयो । 

-  प्रत्यक्ष भेट माफग त ३ िटा नयाुँ केश भेलटएको साथै ३ िटा पुरानो केशिाई व्यलिगत मनोसामालिक परामशग 

गररएको लथयो । 

-  Flf र rv िे कोलभडको कारणिे फलकग एका व्यलिहरुको तथ्याङ्क सकंिन फारम भररएको लथयो । 

- िडा नं ३ सुकेमा आधार रेिा फारम र िडा नं २ तपेिामा प्रारलम्भक सिेक्षण फारम भररएको लथयो । 



-  िै.रो िारे फोन माफग त रर. स्ि.हरुद्घरा िम्मा ५४० िनामा सचुना प्रिाह गररएको लथयो ।  

-  पौष १ गते देउमाई नगरपालिकाको कमगचारी बैठकमा सहभालग भएको । 

-  िडा नं ३ सुकेमा स्थलगत भएको लित्तीय साक्षरता तथा मनोसामालिक परामशग कक्षा पौष ५ गते बाट 

सञ्चािन गररएको । 

- िडा नं २ तपेिा मा पौष ६ गते आधार रेिा सिेक्षण फारम भररएको । 

- िडा नं ४ लसङ्गिपामा पौष ७ गते आधार रेिा सिेक्षण फारम भररएको । 

-  िडा नं ३ सुकेमा  आधार रेिा सिेक्षण फारम भररएको । 

-  मनोसामालिक परामशगिारा पौष १६ गते िडा नं ५ क्यािुङ्गमा गई व्यलिगत परामशग लदएको । 

-  िडा नं ४ मा लित्तीय साक्षरता तथा मनोसामालिक परामशग कक्षाको िालग पौष १७ गते कक्षा व्यिस्थापन 

सलमलत गठन गररएको । 

-  िडा नं २ पुङ्गफूङ्ग मा पौष १९ गते कक्षा व्यिस्थापन सलमलत गठन गररएको । 

- िडा नं २ तपेिा मा पौष २० गते घर दैिो कायगक्रम गररएको । 

-  पौष २३ गते िडा नं २ तपेिा मा कक्षा व्यिस्थापन सलमलत गठन गररएको लथयो । 

-  पौष २४ गते िडा नं ४ याक्सीमा लित्तीय साक्षरता तथा मनोसामालिक परामशग कक्षाको उत्घाटन गररएको । 

- पौष २५ गते िडा नं ४ याक्सी र िडा नं २ पङ्ुगफूङ्गमा सामुदालयक अलभमुलिकरण कायगक्रम सम्पन्न गररएको 

लथयो । 

-  पौष २६ गते िडा नं २ पुङ्गफूङ्गमा लित्तीय साक्षरता तथा मनोसामालिक परामशग कक्षा उत्घाटन गररएको । 

-  पौष २७ गते िडा नं ३ शालन्तडाुँडामा सामुदालयक अलभमुलिकरण कायगक्रम र देउमाई नगरपालिकाको 

सभाहिमा िनप्रलतलनलध, प्रहरी एंव्म पत्रकारहरु संग अलभमुिी कायगक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । 

-  ररटनी स्ियमसिेकहरुद्वारा पौष मलहना भर ७० घरधुरी बरािर १३५ िनामा िैदलेशक रोिगार सम्बलन्ध सचुना 

प्रिाह गररएको लथयो । 
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• देउमाई नगरपालिकामा सञ्चािन रहेको करुणा फाउन्डेसनबाट २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- ९ िना अपाङ्गता भएका ब्यलतिाई स्िास्थ उपचार सहयोग । 

- स्ििम्बन समुहको ९ बटा िडामा मालसक बैठक सचंािन भई लनयलमत रुपमा लबउ पुुँिी पररचािन । 

- लडसेम्बर ३ अन्तरालष्रय अपाङ्गता लदिस मनाउन सबै िडामा सहलिकरण गररयो । 

- स्िास्थ स्यमसेलबका बैठकमा लनयलमत उपलस्थत भई अपाङ्गता रोकथाम कायगक्रम संन्चािन तथा 

स्ियमसेलिकािाई मोबाईि म्यासेि गनग पुनगरतािलक कायगक्रम देउमाईका १¸२¸४¸७ र ८ नंम्बर िडामा सम्पन्न 

गररयो । 

- ४० िना अपाङ्गता भएका ब्यलत्तिाई अबश्यकता अनसुार सहयोलग सामाग्री लितरण गरर दैलनक 

लक्रयाकिापमा सहि बनाउन सहयोग गररयो । 



- देउमाई नगरपालिकामा रहकेा सबै अपाङ्गता भएका ब्यलत्तको प्रोफाईि अध्यािधी गनेकाम भइरहेको । 

- अलत लबपन्न तथा गररब अपाङ्गता भएका १८ िना ब्यलत्तिाई पोषण तथा िाध्धय बस्तु लितरण सम्पन्न गररयो 

। 

- िडा नं ७ मा १० िना अपाङ्गता भएका ब्यलत्त तथा पररिारका सदस्यिाई आयआिगनमा सहयोग गनग उदशे्य 

िे च्याउ िेती सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गररयो । 

- िडा नं ६ मा १० िना अपाङ्गता भएका ब्यलत्त तथा पररिारका सदस्यिाई आयआिगनमा सहयोग गनग उदशे्य 

िे धुप बनाउने तालिम सम्पन्न गररयो । 

- देउमाई नगरपालिका लभत्र रहेका सम्पूणग अपाङ्गता भएका ब्यलत्तहरुका घर घरमा गई लफलियो थेरापी तथा अन्य  

सेिाहरु प्रदान गने काम भईरहेको ।  

 

• देउमाई नगरपालिका प्रलिलधक शािाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण । 

- सम्पूणग िडामा लबस्तार भएका सडक ममगतको कायग काररब ७०% सम्पन्न भएको। 

- नेपाि सरकारबाट प्राप्त ह ने समालनकरण अनदुानबाट सञ्चािनह ने सम्पूणग िडागत आयोिनाहरुको 

लडिाईन, िागत इलस्टमेट तयार भएको। 

- िडा  भिन (२ नं िडा, ३ नं िडा, ६ नं िडा, ७ नं िडा) को ठेक्का प्रकृया पुरा गरी लनमागण कायग सरुु 

भएको र िडा भिन (८ नं िडा) को अलघल्िो अलथगक िषगमा गनग बाुँकी लनमागण कायग सम्पन्न भएको। 

- बह उपयोगी Covered  हि लनमागणको ठेक्का प्रकृया पुरा भइ ३०% काम सम्पन्न भएको। 

-साना लसचाइ आयोिना (SIP) अन्तगगत सन्चालित आयोिनाहरुको कारीब ७५% लनमागण कायग 

सम्पन्न भएको। 

-नामुना लिद्यािय कायगक्रम अन्तगगतको भौलतक लनमागणसुँग सम्बन्धीत कायगको ठेक्का प्रकृया पुरा गरी  

ठेक्काको सुचना प्रकालशत भइै सकेको। 

-संम्सद लबकास कोषसुँग सम्बलन्धत आयोिनाहरुको लडिाईन, िागत इलस्टमेट तयार भइ केलहको 

सम्झौता भएको र केहीको ठेक्का प्रकृयामा िाने तयारी पुरा भइैसकेको।  

- नगर यातायात गुरुयोिनाको कायग अघी बढाएको र प्राथलमक चराणको तथ्याङक  संकिनको कायग 

भैइ रहकेो। 

- नगर के्षत्र लभत्र लबस्ताररत ह ने नमुना लपच कायगक्रमको ठेक्का प्रकृया पुरा गरी ठेक्काको सुचना 

प्रकालशत भैइ सकेको। 



- ल्यान्डलफल्ड साईट ब्यबस्थापनका लनम्ती सम्पूणग प्रकृया पुरा गरी ठेक्काको सुचना प्रकालशत भैइ 

सकेको। 

- १५- शैयाको नगर अस्पाति लनमागणको सम्पूणग प्रकृया पुरा गरी ठेक्काको सचुना प्रकालशत भैइ 

सकेको। 

-आधारभुत स्िास्थ्य संस्था (३ नं िडा ७ नं िडा , ८नं िडा  ) लनमागणको सम्पूणग प्रकृया पुरा गरी 

ठेक्काको सुचना प्रकालशत भइै सकेको। 

 

• देउमाई नगरपालिका स्िस्थ्य शािाको २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

- १ नेपाि सरकारको लनलित मालसक प्रलतिदेन फरम्याट अनुसार मालसक प्रगलत प्रलतिदेन लनयलमत समयमै 

Online Reporting 

- २ नेपाि सरकारको लनलित तै्रमालसक प्रलतिदेन फरम्याट अनसुार तै्रमालसक प्रगलत प्रलतिदेन लनयलमत समयमै 

गररएको 

- ३ सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुबाट लनयलमत िोप कायगक्रम सचंािन भएको  

- ४ सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुबाट लनयलमत गाउुँघर लक्िलनक सचंािन भएको  

- ५ स्िास्थ्य संस्था प्रमुिहरुको नगरपालिका स्तरीय मालसक/चौमालसक/बालसगक सलमक्षा बैठक,गोलष्ठ लनयलमत 

समयमै सम्पन्न भएको 

- ६ नगरपालिका स्तरीय स्िास्थ्य सलमलतको बैठक आिश्यकता अनुसार बसेको 

- ७ सबै स्िास्थ्य संस्था अन्तरगतका म.स्िा.से.हरुको मालसक लनयलमत बैठक स्िास्थ्य संस्थाहरुमा भएको 

- ८ पलहिो पटकको रालष्रय लभलटमन ए कायगक्रम तथा िुकाको औषलध लबतरण कायगक्रम सम्पन्न 

(म.स्िा.से.हरुिाई स्िास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीका साथ सम्पन्न) 

-   पररिार योिना कायगक्रम अन्तरगत स्याटेिाईट लक्िलनक संचािन (लसलध्दथुम्का र चमैता) 

-  क्षयरोग लनयन्त्रण कायगक्रमको चौमालसक/बालषगक सलमक्षा सम्पन्न (०७६/७७ को बालषगक र ०७७/७८ को 

पलहिो चौमालसक) 

-  क्षयरोग लनयन्त्रण कायगक्रमको सकृय िोिपड्ताि कायगक्रम सचंािन (चमैता र धुसनेी) 

-  रालष्रय लनशलु्क कायगक्रम अन्तरगतका लनयलमत औषलध िररद एि ंसबै स्िास्थ्य संस्थाहरुमा लनयलमत 

आपुलतग ब्यिस्थापन । 

-  कोलभडः-१९ महामारर लनयन्त्रणकािागी अत्यािश्यक सामाग्री/औषलध िररद तथा स्िास्थ्य सुरक्षाकािागी 

सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुमा लनयलमत आपलुतग ब्यिस्थापन । 



-  आधारभूत तालिम नपाएका म.स्िा.से.हरुिाई स्िास्थ्य कायागिय ईिामको आयोिनामा आधारभूत तालिम 

लदईएको । 

-  असाध्य रोगको लनयलमत लसफाररस । 

-  ०७७ श्रािण दलेि ०७७ कालतगक सम्म (क्िाराईन्टाईनका िगायत) कोलभडः-१९ का संक्रलमतको 

ब्यिस्थापन एिं शंकास्पदका स्िाब संकिन र परीक्षणकोिागी लनयलमत कायग गररएको । 

-  कोलभडः-१९ अस्थायी अस्पताि स्थापना/अत्यािश्यक फलनगचर/औषलध/कमगचारी करार लनयुलिगरी 

ब्यिस्थापन गररएको । 

-  सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुबाट सचंािन ह न ेOPD सेिा िगायत लनयलमत सचंािन ह ने स्िास्थ्य सेिाहरु लनरन्तर 

संचािनमा रहेको । 

-  ०७७ पौष सम्म सचंािन ह नु पने स्िास्थ्यका सबै लदिस,गोलष्ठ,ओररयन्टेशनका कायगक्रमहरु समयमै 

सन्चािन भएको । 

-  सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुकोिागी अत्यािश्यक स्टेशनरीहरु उपिब्ध गराईएको । 

-  लनयलमत सपुरलभिन/अनुगमन कायगक्रम । 

-  कोलभडः-१९ महामारीको लनयन्त्रण तथा रोकथामकोिागी सबै स्िास्थ्य संथाहरुबाट लनयलमत सेिा लिन 

आउने सेिा ग्राहीहरुिाई परामशग सेिा(लनयलमत प्रलतिेदन ०७७ कालतगक सम्म) भएको । 

• देउमाई नगरपालिका राज्श्व शािाको २०७७ साउन देलि पौष मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

 

- देउमाई नगरपालिकाबाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको रु ४८६००५८।२४ 

- िडा न   १ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको  रु  ६६०५५२ 

- िडा न   २ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको  रु४९०३१० 

- िडा न   ३ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको  रु८२११४६ 

 

- िडा न   ५ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको  रु६३७७३५ 

- िडा न   ६ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको रु ५४४५०९५ 

- िडा न   ७ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको रु४५४३८० 

- िडा न   ८ बाट  लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको रु५००६१९  

- िडा न   ९ लमलत २०७७।०४।०१ देिी २०७७ पौष मसान्त सम्मको रु६४१३२० 

- कुि िम्मा रकम रु ९६१०६२९।२४ छयानव्िे िाि दश हिार छसय उलन्ततस पै चौलिस मात्र । 



 

• देउमाई नगरपालिका लशक्षा युिा तथा िेिकुद शािाको २०७७ साउन देलि पौष मसान्त 

सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- प्रथम तै्रमालसक लनकाशाः आधारभूत तिि - २,८१,०७,२५८।- 

         आधारभूत राहत  - ३६,४६,६४३।- 

 मा.लि. तिि भत्ता -  ६८२८७४५.२०।- 

 मा.लि. तिि राहत - २२८२२७३.६७।- 

- लिद्यािय कमगचारी तिि भत्ता - १४,२६,०००।- 

- िािलशक्षक तििभत्ता - १९,६८,०००।- 

 कुि िम्मा- ४,४२,५८,९१९.८७।- 

- नगर अनुदान लशक्षक तििभत्ता रु.२१,५१,६००।- 

- आधारभूत तह कक्षा १-३ को एकीकृत पाठ्यक्रम प्रिोलधकरण तालिम सचंािन (२०७७/०८/२५ र 

२६ गते) 

- कोलभड - १९ का कारण लनयलमत रुपमा लिद्यािय संचािन गनग नसलकने भएकोिे िैकलल्पक 

माध्यमबाट लिद्यािय सञ्चािन गने लनणगय ( २०७७/०६/०१ गतेको लनणगय) 

- कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चािन सम्बन्धी लनणगय (२०७७/०६/३० गतेको लनणगय ) 

- क्िारेन्टाइन सञ्चािन भएका लिद्याियमा लनयलमत रुपमा लिद्यािय सञ्चािन कसरी गने र सोको 

व्यिस्थापनका बारेमा छिफि ( २०७७/०८/०७ गतेको लनणगय) 

- २०७७/०९/०७ गते रुद्र आ.लि.का प्रा.लि. ¡¡ श्रेणीका लशक्षक भिानी प्रसाद ररिािबाट रालिनामा । 

- २०७७/०९/११ गते श्री िान्दु्रङ मा.लि. दे.न.पा.- ७ को लनिी स्रोतबाट तििभत्ता िान ेगरर लनिी 

करार लशक्षक श्री अलनता िनािको छनौट । 

- २०७७/०९/१२ गते देउमाई नगरपालिका लशक्षा युिा तथा िेिकुद शािा अन्तगगत लशक्षक, कमगचारी र 

स.का.को  दोस्रो त्रैमालसक लनकासा । 

-आधारभूत २,१६,८५,५०४.६२।- 

-आधारभूत राहत १९,०६,३४०.००।- 

-मा.लि. ५२,९४,१३३.२०।- 

-मा.लि. राहत १७,११,०५०.००।- 

-कमगचारी १०,६०,५००।- 

-स.का. १४,६५,६००।- 

िम्मा ३,४१,२३,०२७.८२।- 

-नगर अनुदान १५,८८,२८३।- 

- लमलत २०७७/०९/१७ गते श्री भानुभि मा.लि.को मा.लि. दरिन्दीमा (रसायनशास्त्र लिषयको 

एम.एसी. ) परीक्षा सम्पन्न गरी श्री प्रशान्तकुमार शाहिाई लनयुलि लदइएको छ । 



- २०७७/०९/२१ गते देउमाई नगरपालिका लशक्षा युिा तथा िेिकुद शािा अन्तगगत भएका अन्य 

लनकासा  

-मसिन्द ४,५०,०००।- 

-साप.िेप. ५,१५,०००।- 

-लिद्यािय सधुार योिना ६,५५,०००।- 

-लनरन्तर लिद्याथी मुल्यांकन ३९,६००।- 

-२०७६/७७ को २५% थप पापु ४,०९,३७८।- 

-िािलिकास मसिन्द ३,४१,५००।- 

              िम्मा      २५१०४७८.००।- 

- २०७७/०९/१९ देिी २०७७/०९/२८ सम्म माध्यलमक तह दोस्रो चरणको TPD तालिममा यस 

नगरपालिकाबाट २ िनािाई लसफाररस श्री िीतपुर मा.लि.दे.न.पा.९ का लशक्षक श्री एकदेि भट्टराई र 

श्री गीता लघलमरे । 

- लिद्यािय िेिापािन तथा सािगिलनक िररद  तालिम २०७७/०९/१७ देलि २०७७/०९/२१ सम्म 

संचािनका िालग स्थानीय तहमा रोष्टर सहिकताग तालिमका िालग यस नगरपालिकाबाट २ िना 

लसफारीस गरर लशक्षा लिकास तथा समन्िय इकाइ ईिाममा लसफाररस गररयो । 

• मुकुन्द पौडेि  श्री भानुभि मा.लि. दे.न.पा. ४  

• तुिसीराम कट्टेि  श्री िीतपुर मा.लि. दे.न.पा. ९ 

- लमलत २०७७/०९/२२ गतेदेलि २९ गतेसम्म देउमाई नगरपालिकाको आयोिनामा सामुदालयक 

लिद्याियका प्रधानाध्यापक एिम् िेिा कमगचारीहरुको िेिा व्यिस्थापन तथा एकीकृत शैलक्षक 

सूचना व्यिस्थापन प्रणािी सम्िन्धी तालिम २ चरणमा सम्पन्न गररयो । पलहिो चरणमा २८ िनाको 

सहभालगता रहेको लथयो भने दोस्रो चरणमा २७ िनाको सहभालगता रहकेो लथयो । सो तालिमको 

प्रलशक्षकमा िेिा अलधकृत गिेन्द्रराि एिेन, श्री भानुभि मा.लि. का लशक्षक श्री मुकुन्द पौडेि र 

सहायक प्रलशक्षक नगर लशक्षा शािाका कमगचारी लिद्या ढंुगेि , दगुागदेिी (लदक्षा) अयागि िे गनुगभएको 

लथयो भने तालिमको संयोिन नगर लशक्षाका प्रमुि रुपेन्द्रप्रसाद न्यौपानेिे गनुग भएको लथयो । 

 

• देउमाई नगरपालिकाको उद्यम लिकास शािाको २०७७ साउन दलेि पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- लमलत २०७७/०८/२८ गते नगरकयगिय माफग त उद्यम लिकास सहिकताग छनौट गररयो। 

- छनौट गररएका उद्यम लिकास सहिकताग द्वारा िडा ंनं ४ का लिलभन्न टोिमा मेड्पा सम्बन्धी 

अलभमुिीकरण कायगक्रम सञ्चािन गररयो। 

 

 

 



 

 

 

 

 

१०. सूचना अलधकारी र प्रमुिको नाम र पद 

 

क्र 

स  

नाम थर  पद मोबाइि नं  इमेि  

१ प्रेम प्रसाद 

दाहाि 

प्रमुि 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

9851106300 sugyamibigad@gmail.com 

२ गोलिन्दराि 

बास्तोिा  

सूचना 

प्रलिलध 

अलधकृत 

/सूचना 

अलधकारी 

9852680816 gobindarajbastola1@gmail.com 

 
 

 

११. ऐन लनयम  लिलनयम िा लनदेलशकाको सचूी । 

 

- नगर सचंािन ऐन २०७४ िसमा नगर सामालिक, आलथगक, स्िास्थ्य, िातािरण व्यिस्थापन र िानेपानी ऐन 

- नगरसभा कायगसचंािन लिलध २०७४ 

- देउमाई नगरपालिकाको आचारसंलहता २०७४ 

- देउमाई नगरपालिकाको आलथगक ऐन २०७४ 

- देउमाई नगरपालिकाको लिलनयोिन ऐन २०७४ 

- लनणगय आदेश अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कायगलिलध २०७४ 

- देउमाई नगरपालिकाको पदालधकारीहरूको आचारसंलहता २०७४ 

- नगर कायगपालिका कायगसम्पादन लनयमाििी २०७४ 



- डोिर कायगलिलध 

- बिार अनुगमन लनदलेशका 

- सहकारी ऐन 

- घ िगगको लनमागण व्यिसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायगलिलध 

- करारमा प्रालिलधक कमगचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी कायगलिलध 

- स्थानीय तहको उपभोिा सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायगलिलध 

- कृलष व्यिसाय प्रििगन ऐन  

- न्यालयक सलमलत कायगलिलध 

- स्थानीय भत्ता तथा लफल्ड भत्ता सम्बन्धी कायगलिलध २०७५ 

- नगर लिपद ्िोलिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन 

- स्थानीय लिपद ्व्यिस्थापन कोष संचािन कायगलिलध 

- स्थानीय तहको स्थाई कमगचारी बढुिा सम्बन्धी कायगलिलध 

- देउमाई नगरपालिकाको लनिागलचत िनप्रलतलनलधको पोसाक भत्ता तथा चाडपिग िचग सम्बन्धी कायगलिलध २०७५ 

- स्थानीय लिकास कोष संचािन कायगलिलध २०७५ 

- िेिकुद सचंािन कायगलिलध २०७६ 

- कमगचारी प्रोत्साहन कायगलिलध २०७६ 

- मेिलमिाप कायगलिलध २०७६ 

- नगर िेिकुद संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर प्रमुि छात्रिलृत्त कोष संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर आलदिासी िनिालत समन्िय सलमलत सचंािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर मलहिा समन्िय सलमलत सचंािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर दलित समन्िय सलमलत सचंािन कायगलिलध २०७६ 



- ििस्रोत कायगलिलध २०७६ 

- सुरलक्षत आप्रिासन आपतकािीन कोष सचंािन लनदलेशका २०७७ 

- गररिी लनिारण तथा िघु उद्यम लिकास कायगक्रम सचंािन कायगलिलध  

- स्थानीय उिाग लिकास सम्बन्धी लनदलेशका 

- देउमाई नगरपालिकाको सािगिलनक िररद लनयमाििी २०७७ 

- आपत्कालिन कायगसंचािन कायगलिलध  

- घर िहाि कर व्यिस्थापन कायगलिलध 

- फोहोर सरसफाई कायगलिलध 

- व्यिसालयक कर सम्बन्धी कायगलिलध २०७७ 

- स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन 

- प्रशासकीय कायगलिलध लनयलमत गने ऐन 

- िािलििाह लिरूि कायगक्रम संचािन िचग कायगलिलध 

कृलष व्यिसाय प्रििगन ऐन (संशोलधत) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१२. अम्दानी िचग तथा आलथगक कारोबार सम्बन्धी अद्यािलधक लििरण । 









 















































































 



१३. अलघल्िो आ ब मा सचंालित कायगक्रमहरु 

नगरपालिका तफग - २२९  

नगरपालिका कृलष साना लसचाइ तफग -१ 

प्रदेश लिशेष अनदुान तफग -१ 

प्रदेश समपुरक तफग -१ 

प्रदेश सशतग तफग -१० 

संघीय सशतग तफग  -१३ 

 थप िानकारीको िालग नगरपालिकाको िेभसाइट www.deumaimun.gov.np को बिेट लििरण मा हेनग   सलकन्छ । 

 

१४. यस देउमाई नगरपालिकाको िेभसाइट  

- यस नगरपालिकाको िेभसाइट www.deumaimun.gov.np र इमेि info@deumaimun.gov.np रहेको 

छ । 

१५. सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको बैदेलशक सहायता अनदुान एिम् सम्झौता सम्बन्धी लििरण 

- हाि सम्म यस दउेमाई नगरपालिकािाई प्राप्त नभएको । 

१६. नगरपालिकािे िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सचूनाको नामाििी  

- हाि सम्म यस नगरपालिकामा सचूना िाई बगीकरण नगररएको । 

१७. नगरपालिकामा परेको सचूना माग सम्बन्धी लनिदेन र सूचना लदएको लिषय  

- हाि सम्म सूचना माग भएको लनिेदन ३ रहकेो र सम्पूणग लनिदेनमा माग भए बमोलिमको सूचना प्रदान गररएको । 

१८. नगरपालिकाको सचूना अन्यत्र प्रकाशन भएको िा ह न ेभए सोको लििरण । 

- नगरपालिका को िभेसाइट  

- नगरपालिकाको फेसबुक पेिमा  

- अन्य पत्रपलत्रकामा  
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