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१. देईमाइ नगरपालिका को पररचय 

नपेािको संलिधानको ऄिधारणाबाट स्थालपत लतन तहको सरकार ऄन्तगगत सबै भन्दा तल्िो तहमा हाि ७५३ िटा 

स्थानीय सरकारहरु सञ्चािनमा रहकेा छन ् । प्रदेश न.ं १ ऄन्तगगत आिाम लजल्िालभत्र रहकेा १० िटा स्थानीय 

सरकारहरुमध्य ेदेईमाइ नगरपालिका पलन एक हो । यो नगरपालिका आिाम लजल्िाको पलिलम के्षत्रमा ऄिलस्थत छ । 

२०७१ साि मङ्लसर १६ गते सालिकका मङ्गिबारे र धुसेनी गा।लि।स।हरुिाइ समायोजन गरी यस नगरपालिकाको 

गठन गररएकोमा राज्य पनुसंरचना भइ सङ्घीयता कायागन्ियन ह ुँदा यस नगरपालिकामा सालिक जीतपरु, लसलिथुम्का 

९ िडा न.ं ७ बाहके०, शालन्तडाुँडा, चमतैा ९ िडा न.ं ९ बाहके० र साङु्रम्बा िडा न।ं ७, ८ र ९ समते समािेश भइ 

२०७३ साि फागुन २६ गते हािको देईमाइ नगरपालिको स्थापना भएको हो। यस नगरपालिकाको पिूगमा आिाम 

नगरपालिका, पलिममा फाकफोकथुम गाईुँपालिका र माङसेबुङ गाईुँपालिका, ईत्तरमा पाुँचथरको फाल्गुनन्द 

गाईुँपालिका र दलक्षणमा आिामको माइ नगरपालिका रहकेा छन ् । ९ िटा िडाहरु रहकेो यस नगरपालिकाको जम्मा 

जनसंख्या ३४,६९९ रहकेो छ जस मध्य ेपरुुषको सङ्ख्या १७,८४६ छ भन ेमलहिाको सङ्ख्या १६,८५३ रहकेो छ । 

जम्मा घरधुरी संख्या ७,१२४ रहकेो यस नगरपालिकाको िडागत जनसङ्ख्या िडा न.ं १ को ४,४८४, िडा न.ं २ को 

३,८२२, िडा न।ं ३ को ४,९११, िडा न.ं ४ को ३,११९, िडा न.ं ५ को ४,२९१, िडा न.ं ६ को २,९०७, िडा न.ं ७ 

को ३,२९५, िडा न.ं ८ को ३,३३८ र िडा न.ं ९ को  ४,५३२ रहकेो छ। भौगोलिक ऄिलस्थलतको लहसाबिे २६ लडग्री 

८१ लमनटे ईत्तरी ऄक्षाशं देलख २७ लडग्री ०४ लमनटे ईत्तरी ऄक्षाशं सम्म र ८७ लडग्री ७४ लमनटे पिूी देशान्तर देलख ८८ 

लडग्री ८८ लमनटे पिूी देशान्तरसम्म यो नगरपालिका फैलिएको छ । जम्मा १९१।६३ िगग लकिोलमटर के्षत्रफि ओगटेको 

यो नगरपालिको भू(भाग समदु्री  सतहको २५० लमटर देलख २७०० लमटरको ईचाइसम्म रहकेो छ। नपेािको कुि 

के्षत्रफिको ०.१३ प्रलतशत र आिाम लजल्िाको ११।२२ प्रलतशत के्षत्रफि यस नगरपालिकािे ओगटेको छ । यस 

नगरपालिका के्षत्रमा औषत तापक्रम गमी याममा १६ देलख २६ लडग्री सेलल्सयस सम्म पु् छ भन ेजाडो मलहनामा ४ देलख 

११ लडग्री सेलल्सयस सम्म झन ेगछग। यहाुँ िषाग ऋतुमा मालसक सरदर ३५ लमलिलमटर देलख ९३५० लमलिलमटर सम्म िषाग 

ह न्छ । ईष्ण मनसुनी,  न्यानो समलशतोष्ण र ठण्डा समलशतोष्ण गरी तीन प्रकारका हािापानी लिलिधता यस 

नगरपालिकामा पाआन्छ। श्रािण मलहनामा सबैभन्दा बढी गमी ह न ेगदगछ भन ेपौष मलहना सबैभन्दा धेरै जाडो ह न ेगदगछ । 

ईचाइ ऄनसुार यहाुँको हािापानी र तापक्रममा लिलिधता पाआन्छ। हािसम्म परम्परागत कृलष प्रणािीमा अिि यस 

नगरपालिकामा बसोबास गन ेमालनसहरुको मखु्य पशेा कृलष तथा पशुपािन हो । यस नगरपालिकामा प्रमखु खाद्यान्न 

बािीको रुपमा धान, मकै, गह ुँ र नगदे बािीको रुपमा ऄदुिा, ऄलम्िसो, लचया, ऄिैची र अिु रहकेा छन ् । 

पशुपािन व्यिसायमा गाइ, बाख्रा, र बङ्गुर प्रमखु ह न ्। यस नगरपालिकाबाट लनयागत ह न ेसामाग्रीको रुपमा दु्ध एिं 

दु्धजन्य पदाथग, ऄदुिा, ऄलम्िसो, लचया, ऄिैची, अि,ु हररया सागसब्जी, बङ्गुर र खसी पदगछन ्। “प्राकृलतक स्रोत 

कृलष र पयगटन, समिृ देईमाइ हाम्रो ऄलभयान” भन्न ेनाराका साथ ऄघी बढेको यस नगरपालिकािे प्रत्यके िषग कृलष 

के्षत्र एिं पशुपािन प्रििगनका िालग ऄनदुानमा अधाररत लिलभन्न कायगक्रमहरु सञ्चािन गरररहकेो छ ।धालमगक तथा 

सासं्कृलतक लिलिधतािे भररपणूग यस नगरपालिकामा लहन्दु, लकराुँत, बौि र इसाआ धमग मान्न े समदुायको बाह ल्यता 



रहकेो छ भन ेराइ, लिम्बु, मगर, ब्राम्हण, के्षत्री, तामाङ, शेपाग, निेार, गुरुङ्ग, दलित समदूाय जस्ता लिलिध जातजालत र 

संस्कृलतका मालनसहरु बसोबास गदगछन ् । लहन्दुहरुको महान चाड दशै ुँ,  लतहार, तीज, कुशेऔशंी, नाग पञ्चमी, 

जनपैलूणगमा, राम निमी, श्रीपञ्चमी, कृष्णजन्माष्टमी िगायतका चाडपिगहरु मनाईन ेगदगछन ्भन ेबौि धमागििम्बीहरुिे 

बुि पलूणगमा, ल्होसार मनाईन े गरेका छन ् । त्यसैगरी लकराुँत धमागििम्बीहरुिे ईधौिी(ईभौिी, चण्डी पलूणगमा, 

फाल्गुनन्द जयन्तीजस्ता चाडपिग मनाईुँछन ्भन ेऄन्य धमागििम्बीहरुिे लक्रसमस िगायतका जातजालत ऄनसुारका 

लिलभन्न लकलसमका चाड पिगहरु मनाईन ेगरेको पाआन्छ ।धानका बािा िहिह झलु्न ेगजरुमखुी बे ुँसी, सािै सािको 

बनके्षत्र दुम्जन र नागबेिी परेर बगेकी माइ के्षत्र हाङ्माङ, लहईुँ र तुसारोिे बेह िी झैं ढपक्क ढाक्न े कुलहलभर, एकै 

स्थानबाट सुयोदय र सुयागस्तको मनोरम दृष्याििोकन गन ेसलकन े लसलिथुम्का चुिी, झ्याम्टाको अकारमा बसेकी 

झ्याईुँ पोखरी, पहाडको टुप्पोमा सुतेकी गुफाथुम्की पोखरी, पानीटार, जीतपरु र ऄजम्बरेमा साना साना थुम्कामा 

लबच्याआएका लचयाका बुट्टाहरु, पङ्खेिुङ झरना र फाल्गुनन्दको तपोभूमी खत्रक्पा, लसखरबाबाधाम, जट्टेश्वर महादेि, 

ढोिेदेिी र जरैुजरुोको के्षत्र तीनजरेुजस्ता प्राकृलतक र धालमगक सम्पदाहरु एईटै पालिकालभत्रै ऄटाएको देईमाइ पयगटकीय, 

धालमगक, सासं्कृलतक एिं भौगोलिक लिलिधताको लहसाििे ऄत्यन्तै धनी मालनन्छ ।  

२. देईमाइ नगरपालिकाको काम,कतगव्य र ऄलधकार 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्डको लनमागण, कायागन्ियन र लनयमन 

 स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दस्तुर सम्पलत्त कर, घर बहाि कर, घर ज्गा रलजष्रेशन शुल्क, सिारी 

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

मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, कायागन्ियन र लनयमन गन े। 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेिा शतग, योजना, कायागन्ियन र लनयमन गन े। 

 स्थानीय तथ्याकं र ऄलभिेख सकंिन गरी  नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायागन्ियन र लनयमन गन े। 

 स्थानीयस्तरका लिकास अयोजना तथा पररयोजना को  अलथगक, सामालजक, सासं्कृलतक, िातािरणीय, 

प्रलिलध र पिूागधारजन्य लिकासका िालग अिश्यक अयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुगमा, 

कायागन्ियन, ऄनगुमन तथा मलू्याकंन गन े। 

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

सम्पणग नगरमा सम्मान रुपमा लशक्षा के्षत्रको लिकास गरी नगरबासीिाइ लशक्षाके्षत्रकि पह चमा ल्याईन े । 

 अधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तजुगमा, 

कायागन्ियन तथा लनयमन गन े। 

 सूचना तथा  सञ्चार सेिाको लिकास । 

 



 स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र जलैिक लिलिधता । 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक र लसचाआ को व्यिस्थापन । 

 गाईुँसभा, नगर सभा, मिेलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन। 

 स्थानीय ऄलभिेख व्यिस्थापन। 

 कृलष तथा पशुपािन, कृलष ईत्पादन व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ्य, सहकारीको व्यिस्थापन । 

 जषे्ठ नागररक, ऄपागंता भएका व्यलि र ऄशिहरूको व्यिस्थापन। 

 बेरोजगारको तथ्याकं सकंिन गरी रोजगारी लसजगना गरी बेरोजगाररी घटाईन े। 

 कृलष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयन्त्रण गन े। 

 खानपेानी, साना जिलिद्यतु अयोजना, िैकलल्पक ईजाग लिकास गन े। 

 लिपद् व्यिस्थापन । 

 जिाधार, िन्यजन्तु, खानी तथा खलनज पदाथगको संरक्षण । 

 भौगलभगक नक्सा प्रकाशन । 

 खेिकुद को लिकास 

 स्िास्थ्य के्षत्रको लिकास गरी सिगशुिब स्िास्थ्य सेिाको पह च । 

 लिद्यतु, खानपेानी तथा लसुँचाआ जस्ता सेिाहरू 

 सेिा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयगटन शुल्क अलधको 

व्यिस्थापन । 

 िन, जगंि, िन्यजन्तु, चराचुरुगीं, जि ईपयोग, िातािरण, पयागिरण तथा जलैिक लिलिधता संरक्षण । 

 सामालजक सुरक्षा र गररबी लनिारण । 

 व्यलिगत घटना, जन्म, मतृ्य,ु लििाह र तथ्याकं । 

  स्थानीयस्तरमा परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्िद््रधन र पनुः लनमागण । 

 सुकुम्बासी व्यिस्थापन । 

 सिारी साधन ऄनमुलत । 

 यातायात सेिा। 

 संघ, संस्था दताग तथा निीकरण। 



३. देईमाइ नगरपालिकामा रहने कमगचारी संख्या र कायग लििरण  
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१ प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत रा प ंलिलतय / निौ / दशौं प्रशासन सा प्र 
 

१ १ ० ० 

२ प्रशासकीय ऄलधकृत 
रा प ंतृलतय /छैटौं / सातौ / 

अठौं 
प्रशासन सा प्र 

 
१ १ ० ० 

३ िेखा ऄलधकृत 
रा प ंतृलतय /छैटौं /सातौ / 

अठौं 
प्रशासन िेखा 

 
१ १ ० ० 

४ आलन्जलनयर 
रा प ंतृलतय /छैटौं /सातौ / 

अठौं 

आलन्जलनय

ररङ 
लसलभि जनरि २ १ १ ० 

५ सूचना प्रलिलध ऄलधकृत 
रा प ंतृलतय /छैटौं /सातौ / 

अठौं 
लिलिध 

  
१ ० १ ० 

६ प्रशासन नासू 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
प्रशासन सा प्र 

 
५ ४ १ ० 

७ िेखापाि 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
प्रशासन िेखा 

 
१ १ ० ० 

८ सब आलन्जलनयर 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 

आलन्जलनय

ररङ 
लसलभि 

जनरि 

/ लि. 

अकग  

५ ५ ० ० 

९ कम्प्यटुर ऄपरेटर 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
लिलिध 

  
१ १ ० ० 

१० खररदार 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन सा प्र 

 
३ ३ ० ० 

११ सह-िेखापाि  
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन िेखा 

 
१ १ ० ० 

१२ ऄ. सब. आलन्जलनयर 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 

आलन्जलनय

ररङ 
लसलभि 

जनरि 

/ लि. 

अकग  

५ ४ १ ० 

१३ ऄलमन 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 

आलन्जलनय

ररङ 
सभे 

 
२ १ १ ० 



क्र

स 
पद श्रेणी/तह सेिा समहू 

ईप 

समहू 

दरब

न्दी 

संख्या 

स्था

इ 

करा

र 

रर

ि 

१४ 
सहायक मलहिा लिकास 

लनररक्षक 

रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
लिलिध 

  
२ २ ० ० 

१५ हलेि सिारी चािक श्रेणी लिलहन 
   

२ ० २ ० 

१६ हल्का सिारी चािक श्रेणीलिलहन 
   

२ ० २ ० 

१७ आिेलक्रलसयन श्रेणीलिलहन 
   

१ ० ० ० 

१८ पल्मबर श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

२ ० २ ० 

१९ सह चािक श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

२ ० २ ० 

२० कायगियसहयोगी श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

७ २ ५ ० 

२१ पािे श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

२ ० ० २ 

२२ मालि श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

१ ० ० १ 

२३ कुलचकार श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

५ ० ५ ० 

 
जम्मा   

   
५५ २८ २४ ३ 

२.लशक्षा, यिुा तथा खेिकुद शाखा  दरबन्दी तेररज 
   

१ लशक्षा ऄलधकृत 
ऄलधकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

अठौं 
लशक्षा 

लशक्षा 

प्रशासन 

लनररक्ष

ण 
१ १ ० ० 

२ प्रालिलधक सहायक  
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
लशक्षा 

लशक्षा 

प्रशासन  
१ १ ० ० 

३ खररदार 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
प्रशासन सा प्र 

 
१ ० १ ० 

४ सहायक कम्प्यटुर ऄपरेटर 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
लिलिध 

  
१ ० १ ० 

५ कायगिय सहयोगी श्रेणी लिलहन 
   

१ २ २ ० 

 
जम्मा   

   
५ ४ ४ ० 

३. स्िास्थ्य तथा सामालजक लिकास शाखा  दरबन्दी तेररज 
   

१ जनस्िास्थ ऄलधकृत 
ऄलधकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

अठौं 
ह े.इ हले्थ 

   
० १ 

२ प्रशासन नासू 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
प्रशासन सा प्र 

 
१ १ ० ० 

३ कलिराज 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
स्िास्थय अयिुेद 

 
१ ० १ ० 



क्र

स 
पद श्रेणी/तह सेिा समहू 

ईप 

समहू 

दरब

न्दी 

संख्या 

स्था

इ 

करा

र 

रर

ि 

४ कायगिय सहयोगी श्रेणी लिलहन 
   

१ ० १ ० 

 
जम्मा   

   
४ २ २ ० 

४. कृलष लिकास शाखा  दरबन्दी तेररज 
   

१ कृलष ऄलधकृत 
ऄलधकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

अठौं 
कृलष 

  
१ ० ० १ 

२ ना. प्रा. स 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
कृलष 

  
१ ० ० १ 

३ कायगिय सहयोगी श्रेणी लिलहन 
   

१ १ ० ० 

 
जम्मा   

   
३ १ १ १ 

५. पसु सेिा शाखा  दरबन्दी तेररज 
   

१ पसु सेिा ऄलधकृत 
ऄलधकृत स्थर छैटौं / सातौ / 

अठौं 
कृलष भेटररनरर 

 
१ १ ० ० 

२ पसु प्रा.स. 
रा प ऄन ंप्रथम/ सहायक स्थर 

पाुँचौ 
कृलष 

िाआभ 

स्टक  
१ १ ० ० 

३ पसु ना प्रा.स. 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
कृलष भेटररनरर 

 
१ १ ० ० 

४ कायगिय सहयोगी श्रेणी लिलहन 
   

१ १ ० ० 

 
जम्मा   

   
४ ४ ० ० 

6. िडा कायागिय दरबन्दी तेररज 
   

१ िडा सलचि चौथो / पाुँचौ / छैटौ प्रशासन सा प्र 
 

९ ७ २ ० 

२ सहायक कम्प्यटुर ऄपरेटर 
रा प ऄन ंलिलतय / सहायक 

स्थर चौथो 
लिलिध 

  
९ ० ९ ० 

३ कायगिय सहयोगी श्रेणीलिलहन प्रशासन 
  

९ ० ९ ० 

 
जम्मा   

   
२७ ७ २० ० 

 
कुि जम्मा   

   
९८ ४६ ५१ ४ 

 

 

 

 

 



पद नाम इ -मेि  मोबाआि नं. 

प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत हरर बहादुर दाहाि hradahal@gmail.com 9851250022 

िेखा ऄलधकृत गजेन्द्र राज एिेन ektengajendra69@gmail.com 9852681681 

लशक्षा शाखा प्रमुख रुपेन्द्र न्योपाने neupaner127@gmail.com 9842731306 

शाखा ऄलधकृत िक्ष्मी बराि kajanbaral@gmail.com 9862397719 

आलन्जलनयर दामोदर काकी karkidamodar2008@gmail.com 9849214792 

आलन्जलनयर प्रलतक दिाडी pratikdawadi22@gmail.com 9852680701 

सुचना प्रलिलध ऄलधकृत गोलिन्दराज बास्तोिा gobindarajbastola1@gmail.com 9852680816 

ऄलधकृत स्तर छैठौ धुब्र राज डाुँगी dhrubadangi10@gmail.com 9842794856 

बैध लनररक्षक सुलधर कुमार चौधरी csudhir750@gmail.com 9862068967 

रोजगार संयोजक सनम चापागाइ ुँ sanam.chapagain91@gmail.com 9862637777 

सि आलन्जलनयर गगन राइ grai97157@gmail.com 9842780915 

ना सु गोपाि प्रसाद ढुङ्गेि dhungelgopal8@gmail.com 9842645675 

सि आलन्जलनयर गोपाि बस्नेत basnetgopal42@gmail.com 9842636342 

कलिराज गौरी शंकर शाह me.gaurishankar2038@gmail.com 9862078996 

ईजुरी प्रसासक लडमिा राइ dkrai0401@gmail.com 9842645190 

कलिराज तुिसी प्रसाद भट्टराआ bhattaraitulsi27@gmail.com 9842729453 

सि आलन्जलनयर लदपेन्द्र राना मगर yamimrra@gmail.com 9842798044 

ना सु प्रशान्त भट्टराइ bhattarai7.prashant@gmail.com 9852660345 

एम .अआ.एस.ऄपरेटर  लपं्रयका सुिेदी priyankasubedi042@gmail.com 9843007548 

प्रालिलधक सहायक भुगोि खनाि bhugol13@gmail.com 9862600053 

मनोसामालजक परामशगकताग मलनषा तामाङ monisayonjan@gmail.com 9865709926 

एम .अआ.एस.ऄपरेटर  युगेश बराि baral.yugesh20550903@gmail.com 9862670567 

ना सु राजु शमाग पराजुिी rajuparajuli@gmail.com 9849535555 



पशु प्रालिलधक राम चन्द्र कटे्टि rckattel43@gmail.com 9862601574 

मनोसामालजक परामशगकताग शोभा थापा shovathapa695@gmail.com 9862649389 

कम्प्यूटर ऄपरेटर सलन्दप लिसुन्के imsandipilam@gmail.com 9842721886 

ना सु सोम नाथ पौडेि som.dhuseni12@gmail.com 9862749084 

सहायक पाुँचौ लहमा पोख्रेि himakhanal2015@gmail.com 9842779973 

सह - िेखापाि  मलनष भट्टराइ bhattaraimanish32@gmail.com 9842783144 

ऄलसष्टेन्ट सि आलन्जलनयर ऄजुगन बस्नेत asnetchatra@gmail.com 9843408252 

ईध्यम सहजकताग एस्तर राइ picasoristhe@gmail.com 9865596679 

सहायक स्तर चौथो कल्पना देिी खलतिडा presakalpana@gmail.com 9824016590 

ऄलसष्टेन्ट सि आलन्जलनयर केशि पौडेि keshabpoudel67@gmail.com 9862466870 

ईध्यम सहजकताग कृष्णकिा कटुिाि (पराजुिी( krishnakalakatuwal@gmail.com 9844647854 

पशु सेिा प्रालिलधक लकतीहाङ मािाेे kirtihang@gmail.com 9842798049 

ऄलसष्टेन्ट सि आलन्जलनयर दयानन्द चौधरी dayanandchaudhary420@gmail.com 9852684840 

सहायक कम्प्यूटर ऄपरेटर लदक्षा िुआटेि dikshaaryalluitel22@gmail.com 9842769701 

लफल्ड सहायक लदनेश खनाि dineshkhanalilam@gmail.com 9843348510 

ऄलभिेख व्यिस्थापक नन्दी केशर दाहाि nandi.9842783724@gmail.com 9842783724 

ऄलमन भेषराज राइ veshrajrai2@gmail.com 9814092007 

सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक ममता ररजाि mamatarijal70@gmail.com 9842781281 

सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक योगमाया ररसाि risalyogmaya2@gmail.com 9842662219 

नगर खेि प्रलशक्षक रनलिर लिम्बु ranbirlimbu8@gmail.com 9816984757 

लिलत्तय साक्षरता सहजकताग राजन श्रेष्ठ rajanshrestha2046@gmail.com 9843769672 

सहायक स्तर चौथो लिध्या ढुङगेि bidyadhungel4@gmail.com 9861809561 

सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक लिष्णु कुमारी राआ bishnukumari2045@gmail.com 9861207493 

समुदायमा अधाररत पुनगस्थापना सहजकताग लशि कुमार काकी karkishiva28@gmail.com 9842789468 



समुदायमा अधाररत पुनगस्थापना सहजकताग संलगता दहाि sangitadahal119@gmail.com 9844618710 

सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक संलगता लिश्वकमाग silugeet@gmail.com 9814938883 

लफल्ड सहायक सलमर खनाि samirrrrkhanalll@gmail.com 9842868354 

नायब प्रालिलधक सहायक होमनाथ पराजुलि parajulih366@gmail.com 9862773614 

ररटनी आन्द्रप्रसाद पौडेि indrapoudelp76@gmail.com 9815060514 

ररटनी खगेन्द्र खनाि khagendrakhanal4@gmail.com 9842781431 

ररटनी भानु भि भट्टराइ bhanubhattrai55@gmail.com 9815047223 

लशक्षक भि बाहादुर काकी bhaktakarki905@gmail.com 9862622623 

लशक्षक लभमा देिी िुआटेि Bhimadevi@gmail.com 9852685422 

कायागिय सहयोगी ऄजुगन श्रेष्ठ sthaarjun2020@gmail.com 9863713171 

कायागिय सहयोगी ऄसि बहादुर लिम्बु ashallimbu60@gmail.com 9804992762 

ह .स.चा.  कृष्ण प्रसाद खलतिडा sabjungkrishna@gmail.com 984647803 

कायागिय सहयोगी कािी बहादुर लिम्बु kali@gmail.com 986267139 

कायागिय सहयोगी गोपी िुआुँटेि luitelgopi2@gmail.com 9842724731 

कायागिय सहयोगी टंकमाया ऄलधकारी adhikaritankmaaya2039@gmail.com 9816056165 

कायागिय सहयोगी तेज बहादुर कटुिाि tejkatul@gmail.com 9842740149 

कायागिय सहयोगी दि बहादुर श्रेष्ठ shrestha43.shrestha@gmail.com 9806024897 

कुलचकार देलिमाया खड्का devimaya1@gmail.com 9860066386 

कायागिय सहयोगी लदपेन्द्र राईत rautdependra512@gmail.com 9849531098 

व्याक हो ऄपरेटर नलिन मगर nabinranamgr12@gmail.com 9842786366 

लटपर चािक प्रकाश खलतिडा prakash.deumai@gmail.com 9842780281 

कायागिय सहयोगी प्रलजता श्रेष्ठ prajtastha42@gmail.com 9842798897 

ह .स.चा.  प्रलदप श्रेष्ठ pradip.deumai@gmail.com 9862773566 

ह .स.चा.  पिन कुमार काकी pawankarki493@gmail.com 9842735500 



कायागिय सहयोगी बेनुप ररजाि rijalbenup8@gmail.com 9862649600 

कायागिय सहयोगी लभम बहादुर गोिे vhim@gmail.com   

ह .स.चा.  मलन कुमार लिम्बु subbamani123@gmail.com 9842769765 

कुलचकार रेखा बहादुर  खड्का rekhabrd@gmail.com 9825948387 

कायागिय सहयोगी रेखा बहादुर लिम्बु lrekhabahadur@gmail.com 9844666114 

प्िम्बर िक्ष्मी प्रसाद दाहाि laxmikunta77@gmail.com 9842773486 

सहयोगी व्याहो िोडर शुकदि लिम्बु limbusukdal077@gmail.com 9840997845 

प्िम्बर सन्त कुमार श्रेष्ठ santa@gmail.com 9815954873 

कायागिय सहयोगी सोभा पोख्रेि shova@gmail.com 9862649589 

कायागिय सहयोगी हेम  बहादुर खत्री khatrisantosh3749@gmail.com 9862622535 

    

 

 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं१ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम पद सम्पकग  न ं

१ लिमि ऄलधकारी  सहायक स्तर चौथो ९८४९२९६८३४ 

२ बालिका भट्टराइ  समदुायमा अधाररत पनुगस्थापना सहजकताग  ९८६२७५५८९९ 

३ नरेश बहादुर राइ सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८४२७८०७९४ 

४ मदन मगर कायागिय सहयोगी  ९८१३३४४०५४ 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं २ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम पद सम्पकग  न ं

१ सुरेस दहाि िडा  सलचि   ९८४२७४४७८८ 

२ राकेश राइ सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८४२६६२५२४ 

३ तुिसी प्रसाद दुिाि कायागिय सहयोगी  ९८०८०५९७०५ 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं३ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम पद सम्पकग  न ं

१ जीिन कुमार लिम्बु िडा सलचि  ९८४१७४९१४९ 

२ जानकुा राइ सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८१४०११०७५ 

३ गोपाि राना मगर  सि आलन्जलनयर  ९८४२६४५७३७ 



४ गोलप िुआटेि  कायागिय सहयोगी  ९८४२७२४७३१ 

    

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं ४ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ चन्द्र बहादुर राईत िडा सलचि िडा  ४ ९८४२६४६१९६ 

२ गजने्द्र बहादुर लिम्बु सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८६०३८७७५६ 

३ जयलन्त कट्िाि   समदुायमा अधाररत पनुगस्थापना ९८४४६३००३७ 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं५ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ लदनशे कुमार मगर सहायक स्तर पाचौ ुँ ९८४२७२७१०० 

२ जमनुा लिम्बु सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८४३६७४५७१ 

३  हमेराज लिम्बु िडा खेिकुद प्रलशक्षक ९८४२७८३५४८ 

४ काजि बेगा कायागिय सहयोगी  ९८२४९३०४४१ 

 

 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं६ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ याम प्रसाद दाहाि िडा सलचि  ९८४२६३६६९५ 

२ हमेकुा राइ सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८२४०४८३३७ 

३ लसता लतमल्सीना समदुायमा अधाररत पनुगस्थापना सहजकताग  ९८६२६३६५३१ 

४ गोपाि श्रेष्ठ कायागिय सहयोगी  ९८१६९१०४२६ 

५ प्रकाश कुमार राइ  पहरेदार ९८१६९११४८६ 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं७ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ ऋलष िाि न्यौपान े  िडा सलचि  ९८४२६३६६०१ 

२ भीम बािा राइ सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८१६०८५८०० 

३ दुत बहादुर राइ कायागिय सहयोगी  ९७४२६१५१६३ 

४ तेज प्रसाद लघलमरे कायागिय सहयोगी  ९८१५९१९०७८ 

 

                                 

 

 



  देईमाइ नगरपालिका िडा न ं८ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ िक्ष्मी कान्त बराि िडा सलचि  ९८४२७६८८४० 

२ मनुा लघलमरे सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८०७९८४५२२ 

३ संलगता तामाङ समदुायमा अधाररत पनुगस्थापना सहजकताग  ९८६२६९१५४६ 

४ मन बहादुर मगर कायागिय सहयोगी  ९८६२३०२१९७ 

देईमाइ नगरपालिका िडा न ं९ मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ सम्भु  लिम्बु िडा सलचि  ९८४०९३०८६४ 

२ कृष्ण कुमारी लिम्बु सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८६२७६८२०८ 

३ रलमिा रे्मी कायागिय सहयोगी  ९८४२७८०२०६ 

देईमाइ नगरपालिका पशु सेिा शाखा मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ ध्रुब राज डाुँगी प्रालिलधक सहायक  ९८४२७९४८५६ 

२ राम चन्द्र कट्टेि पशु प्रालिलधक ९८६२६०१५७४ 

३ लकलतगहाङ माबो पशु सेिा प्रालिलधक ९८४२७९८०४९ 

४ सलमर राइ  एक गाईुँ एक प्रालिलधक ९८४४६१५६१९ 

५ ऄसि बहादुर लिम्बु कायागिय सहयोगी ९८०४९९२७६२ 

देईमाइ नगरपालिका कृलष लिकास शाखा मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ होमनाथ पराजिुी नायब प्रालिलधक सहायक  ९८६२७७३६१४ 

२ लिष्ण ुकुमारी राइ सहायक मलहिा लिकाश लनरीक्षक  ९८६१२०७४९३ 

३ ऄन्जना राइ एक गाुँई एक प्रालिलधक  ९८१४९२७२३४ 

४ रेखा बहादुर लिम्बु कायागिय सहयोगी ९८४४६६६११४ 

 

देईमाइ नगरपालिका लशक्षा यिुा तथा खेिकुद लिकास शाखामा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ रुपने्द्र न्यौपान े लशक्षा शाखा प्रमखु ९८४२७३१३०६ 

२ खेम भट्टराइ  श्रोत लशक्षक ९८४१९८१०७४ 

३ लभमा देलि िुइटेि लशक्षक ९८५२६८५४२२ 

४ लदक्षा िुइटेि सहायक कम्प्यटूर ऄपरेटर ९८४२६६२१७३ 



५ रनलिर लिम्बु नगर खेि प्रलशक्षक ९८१६९८४७५७ 

६ तेज बहादुर कटुिाि कायागिय सहयोगी ९८४२७४०१४९ 

देईमाइ नगरपालिका स्िास्थ्य शाखा मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ लहमा पोख्रेि सहायक पाचौ  ९८४२७७९९७३ 

२ लदपने्द्र राईत कायागिय सहयोगी ९८२४०९९६२५ 

देईमाइ नगरपालिका अयिुेद शाखा मा कायगरत कमगचारीको लििरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकग  न ं

१ सुलधर चौधरी बैध लनररक्षक ९८६२०६८९६७ 

२ गौरी शंकर शाह कलिराज ९८६२०७८९९६ 

३ तुिसी प्रसाद भट्टराइ कलिराज ९८४२७२९४५३ 

४ टंकमाया ऄलधकारी कायागिय सहयोगी ९८१६०५६१६५ 

 

४. देईमाइ नगरपालिकाबाट प्रदान गररने 

सेिा । 

देईमाआ नगरपालिकाको लदघग रोगी ईपचार सहयोग 

अिश्यक कागजातहरु: 

 लनिेदन 

 िडाको लसफारीस 

 लदघग रोगी तथा संरक्षको नागररकताको 

प्रलतलिलप 

 लदघग रोगी प्रमालणत ह न ेऄस्पतािको 

कागजात 

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु एिं प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृत 

िा्न ेसमय: सोलह लदन 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:लदघग रोगी ईपचार सहयोग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

देईमाआ नगरपालिकाको मतृ्य ूदाहा संस्कार सहयोग 

अिश्यक कागजातहरु: 

 लनिेदन 

 िडाको लसफारीस 

 मतृ्य ूदतागको प्रलतलिलप 

 मतृक र संरक्षकको नागरीकताको 

प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु एिं प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृत 

िा्न ेसमय: सोलह लदन 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:मतृ्य ूदाहा संस्कार सहयोग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

 

 

 

 

 

 

 

 

देईमाआग नगरपालिकाको सुरलक्षत मातृत्िा तथा सुत्केरी 

स्यार खचग 

अिश्यक कागजातहरु: 



 लनिेदन 

 िडाको लसफारीस 

 जन्म दतागको प्रलतलिलप 

 बाबु अमाको नागररकता प्रमाण पत्र 

 अमाको ना .प्र नभएमा लििाह दताग 

 ४ पटक सम्म गिग स्िास्थ्य पररक्षण 

गरेको कागजात 

लजम्मिेार ऄलधकारी:नगर प्रमखु एिं प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृत 

िा्न ेसमय:सोलह लदन 

सेिा लदन ेकायागिय–नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:सुरलक्षत मातृत्िा तथा सुत्केरी स्यार खचग 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

भुिानी सम्बन्धमा 

अिश्यक कागजातहरु: 

 लनिेदन 

 लबि भरपाइ 

 िडा सलमलतको लसफाररस 

  योजना सम्बलन्ध भएमा प्रालिलधक 

प्रलतबेदन 

     योजना  सम्पन्नभएको  ईपभोिा      

सलमलतको लनणगय प्रलतलिलप 

  ऄनगुमन सलमलतको लनणगय प्रलतलिलप 

     िडा  सलचब, िडा 

ऄध्यक्षको    रोहबरमा गररएको 

सािगजलनक पररक्षणको लनणगय प्रलतलिलप 

 योजनाको फोटो 

लजम्मिेार ऄलधकारी:िेखा शाखा तथा प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृत 

िा्न ेसमय:सम्पणूग प्रलक्रया परूा भएपलछ 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:भुिानी सम्बन्धमा 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

योजना सम्झौता गदाग पशे गनुगपन ेकागजात 

अिश्यक कागजातहरु: 

 ईपभोिा  सलमलत ऄनगुमन  सलमलत   

गठन  गदागको  लनणगयको प्रलतलिलप 

 .नगरपालिकाको लिलनयोलजत पत्र 

 सम्बलन्धत िडा कायागियको लसफाररस 

पत्र । 

 ईपभोिा सलमलतका पदालधकारीको 

नागररताको फोटोकपी। 

 प्रलबलधक िागत ऄनमुान । 

लजम्मिेार ऄलधकारी:योजना शाखा ,नगर प्रमखु तथा 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

िा्न ेसमय:सोलह लदन 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार:योजना सम्झौता गदाग पशे गनुगपन ेकागजात 

सेिा शुल्क:लनशुल्क 

भत्ता रकम बुझन 

अिश्यक कागजातहरु: 

 रकम 

बुझ्न     बैंकबाट  भत्ता  लितरणको  व्यि

स्था  भएको  िडाको  हकमा  िडा 

कायागिय 

तथा       नगरपालिका    कायागियबाट  

  लसफाररस       लिआ 

सम्बलन्धत  बैंकमा  खाता  खोिी  खाता

  माफग त  भत्ता  रकम  बुझ्न 

सलकन े छ  । 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

िा्न ेसमय:लनकासा पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: भत्ता रकम बुझन 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 

 

समालजक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय पत्र नलिकरण 

अिश्यक कागजातहरु: 

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


सामालजक  सुरक्षा  भत्ता  पाएका  व्यलिहरुिे    हरेक 

 िषग  मलंसर मलहनाको १ गते देलख १५ गते सम्म 

सम्बलन्धत िडा कायागिय िा 

नगरपालिका   कायागियमा   अइ   ऄनसुुची   फाराम

   भरर   अफ्नो 

पररचय  पत्र  ऄलनिायग  रुपमा   नलिकरण  गराईनपुन े

छ । सो का िालग लनम्नानसुार कागजात पशे गनुगपन ेछ 

। 

 पररचय पत्रको प्रलतलिलप 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

   ऄन्यन्त्रको  नागररकता  प्रमाण  पत्र  भ

ए  बसाइ–सराइ  प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  सम्बलन्धत व्यलिको पासपोटग साआजको 

फाटो २ प्रलत 

 सम्बलन्धत व्यलि स्िय ंईपलस्थत ह नपुन े

छ 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:मसंीर १ देलख १५ गते सम्म 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:सामालजक सुरक्षा भत्त्राका िालग पररचय 

पत्र नलिकरण 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम 

 समालजक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय पत्र बनाईन े

अिश्यक कागजातहरु: 

हरेक  िषगको  मलंसर  १  गत े देलख  १५गते  सम्म  स

म्बलन्धत  िडा कायागियमा िा नगरपालिका 

कायागियमा लनम्नानसुार कागजात रालख लनिेदन पशे 

गनुगपन ेछ । 

 सम्बलन्धत व्यलिको नागररता प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

 लिधिा मलहिाको िालग पलतको मतृ्य ु

दतागको  प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप  लििाह  दताग  प्रमाण 

पत्रको  प्रलतलिलप मतृ्य ु पलछको नाता 

प्रमालणत प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  ऄशि ऄपाङ्गता भएकाहरुको िालग 

ऄपाङ्गताको िगग खुिेको 

प्रमाण  पत्रको  प्रलतलिलप,  नगररकता  प्र

माण  पत्रको  प्रलतलिलप  र नािािक 

भएमा जन्म दताग प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  दलित बािबालिकाको िालग जन्म दताग 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप बाबु र अमाको 

लबिाह दताग प्रमाण पत्र, नागररताको 

प्रलतलिलप 

 सम्बलन्धत व्यलिको पासपोटग साआजको 

२-२ प्रलत फोटो 

  बसाआ–

सराआ  गरर  अएको  व्यलि  हरुको  हक

मा  बसाइ–सराइ दतागको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

 सम्बलन्धत व्यलि स्िय ंईपलस्थत ह नपुन े

छ    

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया:  

िा्न ेसमय: ऄिस्था हरेी 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: सामालजक सुरक्षा भत्ताका िालग पररचय 

पत्र बनाईन े

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 

 

 

 

बसाआ सराआ दताग 

अिश्यक कागजातहरु: 



 बसाइ  सरी  अएकाको  हकमा  बसाइ  

सराइ  दताग  ऄनसुुची फाराम भरी पशे 

गनुगपन े(बसाआ सराइ दताग प्रमाणपत्र 

सलहत) 

 सुचकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप ३. मिुीको ना.प्र.पत्र 

  बसाआ सरी अएको हकमा नगरपालिका 

के्षत्र लभत्र बसोबासको भएको प्रमाण 

   बासाइसराइ  गरर  अएकाहरुको  नाग

ररताको  प्रलतलिलप- जन्म दताग प्रमाण पत्र 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: बसाआग सराआग दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

लििाह दताग 

अिश्यक कागजातहरु: 

 पलत  पत्नी  दुिैिे  संयिु  रुपमा  सलहछा

प  गरेको  लििाह  दताग ऄनसुूची फाराम 

  पलत पत्नी स्िय ंऄलनिायग ईपलस्थलत ह न ु

पन े

  पलतको नागररकताको सक्कि र 

प्रलतलिलप ऄलनिायग पशे गनुगपन े

  

पत्नीको  लििाह  ह न ु ऄगािै  नागररक

ता  बनाएको  भए  ऄलनिायग पशे गनुगपन े

 पत्नीको नागररता प्रमाण पत्र नबनाएको 

भए जन्म दताग प्रमाण पत्रको  सक्कि र 

प्रलतलिलप । 

 पत्नीिे अफ्नो लपता िा माआलत तफग को 

एका घरको नागररकता प्रलतलिलप 

ऄलनिायग पशे गनुगपन े

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: लििाह दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

मतृ्य ूदताग 

अिश्यक कागजातहरु: 

 सूचकिे भरी पशे गरेको मतृ्य ुदताग 

ऄनसुूची फाराम 

 सचूकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप 

  मतृकको ना.प्र. पत्रको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

   न.पा.  बालहरबाट  अएको  हकमा  ब

साआसराइ  दताग  प्रमाणपत्र सक्कि र 

प्रलतलिलप 

 ऄस्पतािमा मतृ्य ुभएको भए मतृ्य ु

प्रमाण  

लजम्मिेार ऄलधकारी:िडा सलचि 

िा्न ेसमय: सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय:िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:मतृ्य ुदताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

जन्म दताग 

अिश्यक कागजातहरु: 

 सूचकिे भरी पशे गरेको जन्म दताग 

ऄनसुुची फाराम 

  सुचकको ना.प्र.प.को सक्कि र 

प्रलतलिलप 

   निजात  लशशुको  बाबु  र  अमाको  

ना.प्र.पत्रको  सक्कि  र प्रलतलिलप 

   निजात  लशशुको  बाबु  र  अमाको  

लििाह  दताग  प्रमाण  पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 



 न.पा. बालहरबाट अएको  व्यलिको 

हकमा बसाइसराइ दतागको प्रमाणपत्र को 

प्रलतलिलप 

 ऄस्पतािमा जन्म भएको भएमा सो को 

प्रमाण पत्रको पलतलिपी 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा सलचि 

नमनुा फाराम तथा ऄन्य: 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: 

सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:जन्म दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

ईद्योग दताग तथा लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 सम्बलन्धत ईद्योगीको ररतपिुगकको 

लनिेदन  

 ईद्योगीको ना.प्र.प.को प्रलतलिलप 

 ईद्योग संचािन ह न ेज्गाको प्रमाण 

पजुागको प्रलतलिलप 

  ज्गा भाडामा लिएको भए ज्गा 

भाडाको सम्झौताको प्रलतलिलप 

 ज.ध.को ना.प्र.प.को प्रलतलिलप 

  ईद्योग ऄन्यन्त्र सम्बन्धीत कायागियमा 

दताग भएको भए सो को प्रमाण पत्रहरुको 

प्रलतलिलप, अय कर, प्यान दताग प्रमाण 

पत्रको 

प्रलतलिलप,  भ्याट  सुँग  सम्बलन्धत  भए  

सो  को  प्रमाण  पत्रको प्रलतलिलप 

 सम्बलन्धत िडा कायागियको सजगलमन  

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु 

िा्न ेसमय: सलजगलमन मचुुल्का पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: 

ईद्योग दताग तथा लसफारीस  

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

व्यािसाय दताग 

अिश्यक कागजातहरु: 

  सम्बलन्धत व्यलिको लनिेदन पत्र 

 पासपोटग साआजको २ प्रलत फोटो 

 नागररकता प्रमाणपत्र र ज्गा धलन प्रमाण 

पजुागको प्रलतलिलप 

 घर-

जलमन   बहािमा   लिइ   व्यिसाय   गने

   भए   घर-जलमन बहािमा लिएको 

सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप 

 सम्बन्धी ऄन्य कायागियमा दताग भएको 

प्रमाण पत्र र अयकर दताग , प्यान दताग 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप, भ्याट सुँग 

सम्बलन्धत भए सो को प्रमाण पत्र       

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु एिं प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृत 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: व्यिसाय दताग 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

संस्था दताग तथा नलिकरण 

अिश्यक कागजातहरु: 

 . सम्बलन्धत व्यलि- संस्थाको लनिेदन  

  िडा कायागियको लसफाररस 

  संस्थाको लिधानको प्रलतलिलप 

  संस्था ऄन्यत्र दताग भइ सकेको 

भए  प्रमाण पत्र प्रलतलिलप 

  संस्था रहकेो भिनको घरज्गा कर र 

मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप 

 साधारण सभाको लनणगयको प्रलतलिलप 



  ऄलघल्िो अ.ब.को िेखा पररक्षण 

प्रलतबेदनको प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु एिं प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृत 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: संस्था दताग । नलिकरण 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 अय प्रमालणत लसफारीस नपेािी िा ऄगं्रजेी 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको लनिेदन 

  ना. प्र. प. को प्रलतलिलप 

   अयश्रोत 

को  प्रमाण  कागजातहरुको   सक्कि र 

प्रलतलिलप 

 घर  भाडा  बापत  प्राप्त  अयमा  बहाि 

 कर  लतरेको 

कागजातको  प्रलतलिलप  र  नगरपालिका

िाइ  २%  बहाि  कर बुझाएको 

रलसदको प्रलतलिलप 

ब्यािसायबाट अयश्रोत प्रमाणीत गनुग 

परेमा 

  स्थालनय लनकायमा      दताग-

नलिकरण   प्रमाण  पत्रको प्रलतलिलप 

  अन्तरीक  राजश्व  कायागियमा  दताग  प्र

माण  पत्रको प्रलतलिलप 

 ऄलघल्िो अ.ब.को कर चुिा  प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: २ लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: अय प्रमालणत लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 

सम्पलत्त मलू्याङकन नपेािी तथा ऄगं्रजेी 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको 

लनिेदन  

 ना.प्र पत्रको प्रलतलिलप 

 घर नक्सापास प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 लकत्ता नापी नक्सा (ब्िु लप्रन्ट-टेस) 

 ज्गा धनी दताग प्रमाण पजूागको प्रलतलिलप 

  घर ज्गा कर लतरेको करचुिा पत्र र 

मािपोत लतरेको 

रलसदको प्रलतलिलप 

  सम्बलन्धत व्यलि स्िय ंईपलस्थत ह नपुन े

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: २ लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: सम्पलत्त मलू्याङकन नपेािी िा ऄगं्रजेीमा 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम  

मोही िगतकट्टा लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररत पिूगकको 

लनिेदन  

 मोलहयानी ऄस्थाआ लनस्साको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

 ज्गाधनी नागररकताको प्रलतलिलप 

प्रमाण पजुागको प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: मोही िगतकट्टा लसफारीस 



सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

 

मतृ्य ूपिातको नाता प्रमालणत 

अिश्यक कागजातहरु: 

 ऄनसुूची ऄनसुारको लनिेदन फाराम 

 मतृकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को 

ना.प्र.प.को सक्कि 

र प्रलतलिलप 

 मतृकको मतृ्य ुदताग प्रमाण पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 

  नािािकको हकमा जन्म दतागको प्रमाण 

पत्रको सक्कि र प्रलतलिलप 

 िडाको लकटानी सजगलमन 

मचुुल्कामतृकका नातेदारहरु 

(हकदारहरु)को फोटो ३÷३ प्रलत 

  

 मतृक तथा लनिेदकहरुको नागररकता 

ऄन्यत्रको भएमा बसाइ–सराइ दताग 

प्रमाण पत्रको सक्कि र प्रलतलिलप 

 मतृकको नातेदारहरु (हकदारहरु) सबै 

ईपलस्थत ह नपुन े

लजम्मिेार ऄलधकारी:ििडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सलजगलमन पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: मतृ्य पिातको नाता प्रमालणत 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

घर ज्गा नामसारी पतैृक सम्पलत 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको 

लनिेदन व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको 

लनिेदन   

 मतृ्य ुदताग प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

 मतृकसंगको नाता प्रमालणत पत्रको 

प्रलतलिलप 

 सम्बलन्धत हकदारहरुको ना.प्र.को 

प्रलतलिलप 

 नािािकको हकमा जन्म दताग 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

 मतृकका नामको ज.ध.द.प्र. पजूागको 

प्रलतलिलप 

 . लनिेदकको नागररकता ऄन्यन्त्रको 

भएमा सम्बलन्धत पालिकाबाट हािसािै 

हकदार प्रमालणत गररएको पत्र 

 हकदारहरुको पासपोटग साआजको फोटो 

२-२ प्रलत  

 चािु अ.ि.को घरज्गा कर लतरेको कर 

चुिा पत्र र मािपोत लतरेको रलसदको 

प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: नगर प्रमखु 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घर ज्गा नामसारी लसफारीस खररदबाट 

िा मतृ्यबूाट 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

स्थायी बसोिास प्रमामलणत लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको 

लनिेदन  

 . सम्बलन्धत व्यलिको ना.प्र. पत्रको 

प्रलतलिलप 

 ज्गा धनी प्रमाण. पजूाग र घर लनमागण 

आजाजत पत्रको प्रलतलिलप 

 .घरज्गा कर लतरेको चुिा पत्रको 

प्रलतलिलप 



 नागररता ऄन्यत्र लजल्िाको भएमा 

बासाइ सराइ दतागको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी:िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:स्थायी बसोिास प्रमालणत लसफाररस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

ऄलििालहत प्रमालणत लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको लनिेदन 

 ऄलििालहतको नागररकताको प्रलतलिलप  

 ऄलबभािकको नागररकताको प्रलतलिलप 

 ऄलबभािकको सनाखत 

 सजगलमन मचुुल्का 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सलजगलमन पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:ऄलििालहत प्रमालणत लशफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

जन्म लमलत प्रमालणत लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 व्यहोरा प्रष्ट खुिेको ररतपिूगकको लनिेदन 

 सम्बलन्धत व्यलिको नपेािी नागररकता 

प्रमाण पत्रको 

सक्कि र प्रलतलिलप 

 जन्म दताग  प्रमाण पत्रको सक्कि र 

प्रलतलिलप 

 अिश्यकता ऄनसुार सजगलमन मचुुल्का 

लजम्मिेार ऄलधकारी:िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सलजगलमन पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: 

जन्म लमलत प्रमालणत लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

नागररकता प्रलतलिलप लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 ऄनसुुची बमोलजम लनिेदन फाराम  

 हराएको ना.प्र.पत्रको प्रलतलिलप  

 ना.प्र.पत्र झतु्रो भएको िा ऄक्षर,फोटो 

नबुझ्न ेभएमा 

सो को सक्कि प्रलत । 

 हािसािै लखलचएको पासपोटग साआजको 

२ प्रलत फोटो । 

 नागररता ऄन्यत्र लजल्िाको भएमा 

बसाइसराइ दताग प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  

लजम्मिेार ऄलधकारी: सम्बलन्धत िडा ऄध्यक्ष िा िडा 

सलचि 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:नागररकता प्रमाणपत्रको लसफारीस तथा 

प्रलतलिलप लशफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 

घर लनमागण पणूग तथा अुँलशक सम्पन्न प्रमाण पत्र 

अिश्यक कागजातहरु: 

 न.पा. कायागियिे ईपिब्ध गराएको 

लनिेदन 

 नक्सा पासको सक्कि र प्रलतलिलप 

 पजूागको प्रलतलिलप, ना.प्र.को प्रलतलिलप र 

फोटो २ प्रलत 

 घरज्गा  कर  लतरेको  चुिा  पत्र  र  मा

िपोत  रलसदको प्रलतलिलप 

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


 चारै लदशा बाट लखलचएको प्रस्ट देलखन े

फोटो १-१ प्रलत 

 सम्बलन्धत प्रलबलधकको स्थिगत 

लनररक्षणको प्रलतबेदन 

लजम्मिेार ऄलधकारी: नक्सा पास शाखा तथा नगर 

प्रमखु 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:प्रलिलधको स्थिगत लनररक्षण पिात 

सेिा लदन ेकायागिय: 

नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घर लनमागण पणूग तथा अुँलशक सम्पन्न 

प्रमाण पत्र 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

नक्सा नाम सारी 

अिश्यक कागजातहरु: 

 न.पा कायागियको ईपिब्ध गराएको 

लनिेदन  

 घर नक्सा पास भएको प्रमाणपत्र, पास 

भएको सक्कि नक्सा र नक्साको 

प्रलतलिलप 

 िािपजूागको प्रलतलिलप नागररकता को 

प्रलतलिलप 

 घरज्गा कर लतरेको चुिापत्र र मािपोत 

लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

 नापी शाखाबाट प्रमालणत नापी नक्सा 

ब्िु लप्रन्ट रेस  

लजम्मिेार ऄलधकारी: नक्सा पास शाखा तथा नगर 

प्रमखु 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: ७ लदन 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: नक्सा नामसारी 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम  

घर नक्सा पास 

अिश्यक कागजातहरु: 

 न पा कायागियिे ईपिब्ध गराएको 

लनिेदन 

 ज्गा धनी दताग प्रमाण पजूागका प्रलतलिलप 

 ना.प्र.प को प्रलतलिलप र लप  लप साआजको 

फोटो २ िटा 

 नापी शाखाबाट प्रमालणत लकत्ता नापी 

नक्सा ब्िु लप्रन्ट र रेस  

 आलन्जलनयररङ काईलन्सिमा दताग भएका 

आलन्जलनयरहरूिे बनाएको राष्रीय भिन 

लनमागण अचार संलहता बमोलजमको 

भिनको नक्सा 

 लडजाआन गन ेआलन्जलनयरको आलन्जलनयरीङ 

काईन्सीिमा दताग भएको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

 मािपोत  लतरेको रलसद 

 साुँध सलधयारको मन्जरुी 

 नगरपालिकामा नक्सा पास 

दस्तुर  लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

लजम्मिेार ऄलधकारी: 

नक्सा पास शाखा तथा नगर प्रमखु 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:३० लदन लभत्र 

सेिा लदन ेकायागिय:नगरपालिकाको कायागिय 

सेिा प्रकार: घरनक्शा पास 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

ज्गाधलन प्रमाणपत्रपजूगमा घर कायम लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 ज्गामा घर जनाईन ेलसफाररस गररपाुँई 

भलन लदएको लनिेदन 

 अिश्यकताको अधारमा सजीलमन 

मचुुल्का 

 लनिेदकको नगरररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

 ज्गाधनी प्रमाणपजूागको प्रलतलिलप 



 नक्शा पासको प्रमाणपत्र िा ईि 

लकत्तामा घर भएको एलकन ह न ेकागजात 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: ज्गाधलन प्रमाणापत्रपजूागमा घर कायम 

लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

लिधुत जडान सम्बन्धी लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 लिधुत जडान गररपाुँई भलन लदएको 

लनिेदन  

 अिश्यकताको अधारमा सजीलमन 

मचुुल्का 

 नक्शापासको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

 घरज्गाको िािपजूागको प्रलतलिलप 

 लतरो लतरेको रलसद 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:लिधुत जडान लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम  

चारलकल्िा प्रमालणत लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 चार लकल्िा लसफाररश गररपाुँई 

भलन  लदएको लनिेदन 

 अिश्यकता अधारमा सजीलमनको 

मचुुल्का 

 ज्गाधनी प्रमाणपजुागको प्रलतलिपी 

 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

 ज्गाको लकत्ता खुल्न ेनापीबाट प्रमालणत 

रेस नक्शाको प्रलतलिलप 

 लतरो  लतरेको रलसद 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय: सोही लदन 

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार:चारलकल्िा प्रमालणत लसफारीस 

सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

नाम शंसोधनको लसफारीस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 नाम शंसोधनको लसफारीस गरर पाुँई भलन 

लदएको लनिेदन 

 अिश्यकता अधारमा सजीलमन 

मचुुल्का 

 पासपोटग साआजको २ प्रलत फोटो 

 सम्बलन्धत व्यलिको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

 लतरो लतरेको रलसद 

  

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

प्रलक्रया: 

िा्न ेसमय:सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय:िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: 

नाम शंसोधनको लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम  

घर ज्गाको लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 घर ज्गा लसफाररस गरर पाुँई भलन 

लदएको लनिेदन 

 अिश्यक सजीलमन ऄनसुार मचुुल्का 

 घर ज्गाको सालिकमा लतरो लतरेको 

रलसद 

 घर । ज्गा धलनको मतृ्य ुभआ हकदार 

भएमा नाता प्रमालणत ,मतृ्य ुदतागको 

प्रमाणपत्र,नागररकताको  प्रमाणपत्र 



नाबािकको हकमा जन्म दतागको 

प्रमाणपत्र 

 ऄन्य अिश्यक लिखतका कागजातहरू 

 नगरपालिकािाआ लतनुगपन ेघर बहाि कर 

व्यिसाय कर र ज्गाको लतरो लतरेको 

रलसद 

                लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

            प्रलक्रया: 

                  िा्न ेसमय:सोही लदन 

              सेिा लदन ेकायागिय:िडा कायागिय 

              सेिा प्रकार:  घर ज्गाको लसफाररस 

             सेिा शुल्क: तोलकए बमोलजम 

 

नाता प्रमालणत 

अिश्यक कागजातहरु: 

 नाता प्रमालणत गरर पाुँई भलन लदएको 

लनिेदन 

 अिश्यकता ऄनसुार सजीलमन मचुुल्का 

 नाता कायम गन ेव्यलिहरूको 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

ईमरे नपगुेको हकमा जन्म दताग 

 नाता कायम गन ेव्यलिहरूको हािसािै 

लखचेको पासपोटग साआजको २-२ प्रलत 

फोटो 

 मतृ्य ुभईका व्यलिसंगको नाता प्रमालणत 

गनुग परेमा मतृकको मतृ्य ुदतागको 

प्रमाणपत्र 

 नाता  प्रमालणत गन ेव्यलिहरूका लबच 

नाता खुल्न ेकागजातको प्रलतलिलप 

 नगरपालिकािाआ लतनुगपन े लतरो लतरेको 

रलसद 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

िा्न ेसमय:सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: नाता प्रमालणत 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम नपेािी र ऄगं्रजेी फरक 

फरक 

नागररकताको लसफाररस 

अिश्यक कागजातहरु: 

 नागररकताको िालग लसफारीस पाुँई 

भलन  लदएको लनिेदन 

 दुबै कान देलखन ेपासपोटग साआजको २ 

प्रलत फोटो 

 जन्म लमलत खुिेको जन्म दताग 

 बसाआसराआ भै अएको हकमा बसाआ 

सराआ दताग प्रमाण पत्र 

 प्रमाणपत्रको फोटो कलप 

 लििालहत मलहिाकोहकमा लििाह दताग 

प्रमाणपत्र पतीको नागरीकता 

प्रमाणपत्रको फोटो कपी 

 अमा बुबाको नागररकताको प्रमाण 

पत्रको फोटो कलप 

 लििालहत मलहिाको हकमा अमा 

बुबाको नागररकताको प्रमाणपत्र  

 नगरपालिकािाआ लतनुगपन ेघर बहाि 

कर,व्यिासय कर र ज्गाको लतरो लतरेको 

रलसदको फोटोकपी 

लजम्मिेार ऄलधकारी: िडा ऄध्यक्ष 

िा्न ेसमय:सोही लदन  

सेिा लदन ेकायागिय: िडा कायागिय 

सेिा प्रकार: नागररकता प्रमाणपत्रको लसफारीस तथा 

प्रलतलिलप लसफारीस 

सेिा शुल्क:तोलकए बमोलजम 

 

 

 



 

५. सेिा प्रदान गने लनकायक शाखा र लजम्मेिार ऄलधकारी,सम्बलन्धत शाखा प्रमुख  

ि स सेवा प्रदान गने शाखा  पद नजम्मेवार ऄनधकारी 

१ देईमाइ नगरपानलका  प्रमुख प्रशासकीय ऄनधकृत  हरर बहादुर दाहाल 

२ लेखा शाखा लेखा ऄनधकृत  गजेन्रराज एके्तन 

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

४ प्रानवनधक शाखा आनन्जननयर प्रनतक दवाडी/ दामोदर काकी 

५ सूचना प्रनवनध  तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन शाखा सूचना प्रनवनध ऄनधकृत  गोनवन्दराज बास्तोला  

६ रोजगार सेवा केन्र रोजगार संयोजक सनम चापागाइ  

७ ऄन्तररक प्रशासन तथा नजनन्स शाखा  ना सू  गोपाल प्रसाद ढुङगेल 

८ स्वास््य शाखा  स्वास््य शाखा प्रमुख  नहमा खनाल 

९ नशक्षा शाखा  

 

रुपेन्र न्यौपाने  

१० पशु नवकास शाखा ऄनधकृत स्तर छैठौ ध्रब राज डााँगी 

११ कृनष नवकास शाखा 

 

रामचन्र कटे्टल 

१२ राज्श्व शाखा  ना सू  सोमनाथ पौडेल 

१३ घटना दताव तथा सामानजक सुरक्षा शाखा  एम अआ एस ऄपरेटर  युगेश बराल/नप्रयंका सुवेदी  

१४ अयुवेद शाखा  बैध ननररक्षक सुनधर चौधरी  

    

६. सेिा प्राप्त गनग िा्ने दस्तुर  

सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाििी २०६५ को लनयम ४ िे तोके बमोलजम  तथा ऄन्य लिशेष काननू र नगर 

सभािे तोके बमोलजम । 

७. लनिदन,ईजुरी ईपर लनणगय गने प्रलक्रया र ऄलधकारी 

प्रप्त लनिेदन ईजरुीहरु सम्बलन्धत ऄलधकारीिे हरेी सम्बलन्धत शाखामा ऄिश्यक कारबाहीको िालग  पठाइन ेर 

शाखा प्रमखुिे कारबाही ऄगाडी बढाईन े। 

८. लनणगय ईपर ईजुरी सुन्ने ऄलधकारी  

श्रीमान नगर प्रमखु ज्य ूतथा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत  

९. सम्पदन गरेको काम को लििरण  

 

 देईमाइ नगरपालिका सहकारी, संघ सस्था दताग तथा नलिकरण शाखािे २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त 

सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- व्यिसायिाइ पूुँलजको ऄधारमा दताग तथा नलिकरण गन ेकायग  सफ्टियर माफग त संचािन गरेको  



- िेखा पररक्षकको लनयिुीका िालग लसफाररस 

- सहकारी सम्बन्धी तथा प्रशासन सम्बन्धी लिलभन्न लसफाररस पत्रहरु  

- सहकारीका नाममा अएका लचठ्ठी पत्रको व्यिस्थापन 

- सहकारीको लििरण ऄध्यािलधक गन ेतथा तथ्याङक संकिन गन ेकायग संचािन गरेको ।  

 

 

 सूचना प्रलिलध शाखािे २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- देईमाइ नगरपालिका ऄन्तगगत रहकेा सम्पणूग शाखा तथा िडाहरुमा ऄिश्यक सूचना प्रलिलध सम्बन्धी प्रलिलधक 

कायग सम्पादन गरी सेिा प्रिाहिाइ सहज पररएको । 

- दैलनक रुपमा नगरपालिकाको िेभ साइट ऄप्डेड गरेको तथा सूचना प्रिाह गनग समालजक संजािको प्रयोग 

गरीएको । 

-  माग भएको तथा प्रकाशन गनुगपन ेसूचना प्रकाशन गररएको । 

- सूचना प्रलिलध सम्बन्धी िडा का कमगचारीिाआ क्षमता लिकास सम्बन्धी तालिम संचािन गरीएको । 

- दैलनक रुपमा मन्त्रािय तथा ऄन्य लनकायबाट प्रप्त ह न ेतथा पठाईन ुपन ेइमिेको व्यिस्थापन गरीएको  । 

- नि लनलमगत िडा भिनहरुमा   cctv जडान गरीएको । 

- देईमाइ नगरपालिको सम्पणूग शाखा तथा िडाबाट प्रदान गन ेसेिािाइ प्रलिलधको प्रयोग गरी लछटो छररतो बनाईनकुो 

साथै सेिािाइ पारदशी बनाईनको िालग ऄटोमशेन लसस्टमको प्रयोगको माफग त संचािन गरेको  

 

 घर नक्सा पास शाखाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

घर नक्सा पास तथा ऄलभिेलखकरण कायगिाइ प्रलिलध मतै्री बनाईन ऄनिाइनमा ऄधारीत प्रणालिको शुरुिात 

गरेको  

 कृलष लिकास शाखाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

क्र 

स ं

कायगक्रमको 

लििरण 

िाभालन्ित संख्या कायगक्रम संचालित के्षत्र समहू /सलमलत  

१ लकसान सुचीकरण १८०० घरधुरी १ र २ न ंिडा -  

२ तथ्याङ्क  सबै िडा   



ऄध्यािलधक 

३ ऄदुिा िसुन पकेट ७ घरधुरी देईमाआग ४ शालन्त टोि मलहिा 

समहू 

 

४ बन्दा पकेट ३० घरधुरी देईमाआग १ जनजागरण मलहिा समहू  

५ बाख्रा पकेट ३० घरधुरी देईमाआग ४ ऄजम्बरी अमा समहू  

६ धान पकेट २० घरधुरी देईमाआग ९ लिङलदङ्ग मचेी माआग धान पकेट  

७ ऄिैची पकेट ८५  घरधुरी देईमाआग ८ ढोिेदेिी ऄिैची पकेट  

८  २० घरधुरी देईमाआग १ कुहीलभर ऄिैची पकेट  

९ फिफुिको लिरुिा 

लितरण 

३०० घर धुरी सबै िडा   

 पशु सेिा शाखाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण । 

- छुपी प्रिधगन२३ िटा  डेरीिाआग ऄनदुान ईपिब्ध गराएको 

- ए.अआग लमसन कायगक्रम सबै िडामा संचािन गरेको  

- बाख्रा पकेट फिो देईमाइ ७ मा संचािन गरेको  

 देईमाइ नगरपालिकाको ऄन्तररक प्रशासन तथा लजन्सी शाखाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त 

सम्म सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- लिलभन्न प्रशासलनक लसफाररस पत्रहरु। 

- दीघगरोगी,मतृ्य ुसहयोग तथा सुत्केरी स्याहार रकम लितरण। 

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

- खररद अदेश बमोलजमका लजन्सी सामानहरु खररद गररएको। 

- खररद भएका लजन्सी सामाग्रीहरुिाइ कायागियमा लनयमानसुार दालखिा गररएको। 

- माग फारम ऄनसुारका सामाग्रीहरु लितरण तथा हस्तान्तरण भएको। 

- लजन्सी सामानहरुिाइ व्यिस्थीत गनग पाम्सको प्रयोगिाइ लनरन्तरता लददै अएको।  

 

 

 रालष्रय पररचयपत्र तथा पलञ्जकरण शाखाबाट २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन 

गरेको  कायगलििरण ।  
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 देईमाइ नगरपालिका रोजगार सेिा केन्द्रमा २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

देउभाई नगयऩालरका  
नगय कामयऩालरकाको कामायरम  

भंगरफाये,इराभ 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ तेस्रो माभालसक प्रग त वररय  

सञ्मालरत आमोजना संख्मा  ९   

आमोजनाभा संरग्न फेयोजगाय 
व्मक्तत  ९६   

जम्भा योजगायीका ददन संख्मा ४३४४   

वरतय  बएको कुर ज्मारा यकभ रु.२५०६२६३   

 

 



 देईमाइ नगरपालिकामा सञ्चालित सालम पररयोजनाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार  मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  
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 देईमाइ नगरपालिका स्िस्थ्य शाखाको २०७९ बैशाख देलख ऄसार मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  
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 त 

सहबागी 
सखं्मा 

कैक्रप
मत देखख  सम्भ 

1 

ऩशऩुकं्षऺफाट 
भा नसभा सने योग 
सम्फन्त्धी समेतना 
काम यक्रभ 

२०७८/१२/०१ स्रास््म शाखा २००००
।- 

२००००
।- 

१००
% 

१४   

2 

डेंग ुरगामत क्रकट 
जन्त्म योग 
सम्फन्त्धी समेतना 
काम यक्रभ 

२०७८/१२/०२ स्रास््म शाखा ३००००
।- 

३००००
।- 

१००
% 

१७   

3 
भालसक सलभऺा 
फठैक २०७८/१२/०५ स्रास््म शाखा       १४   

4 
वरश्र ऺमयोग 
ददरस काम यक्रभ २०७८/१२/१० स्रास््म शाखा 

१००००
।- 

१००००
।- 

१००
% २१   

5 

ऩ ु य खोऩ 
स ुनक्श्मतता 
काम यक्रभ 

२०७८/१२/
१२ 

२०७८/१२/
१३ स्रास््म शाखा       २२   

6 
भालसक सलभऺा 
फठैक २०७९/०१/०५ स्रास््म शाखा       १४   

7 

न्त्मनुतभ सेरा 
भाऩदण्ड सम्फन्त्धी 
ओयेन्त्टेशन 
काम यक्रभ 

२०७९/०३/
०८ 

२०७९/०३/
०९ 

स्रास््म शाखा ३००००
।- 

३००००
।- 

१००
% 

२०   

8 

ANC to PNC 
continum & PNC 
Home visit 

कामयक्रभ 

२०७९/०३/
१३ 

२०७९/०३/
१४ 

स्रास््म शाखा ५००००
।- 

५००००
।- 

१००
% 

३०   

9 

भदहरा स्रास््म 
स्रम ंसेवरकाको 
फावषयक सलभऺा 
काम यक्रभ 

२०७९/०३/
१९ 

२०७९/०३/
२६ 

सफ ैस्रास््म 
ससं्था 

१९८८०
०।- 

१९८८०
०।- 

१००
% 

१२६   



10 

टाइपाइट खोऩ 
काम यक्रभ 
समंारन(१५ भदहना 
देखख १५ फषय 
सम्भका 
फारफालरकाको 
रागग) 

२०७८/१२/
२६ 

२०७८/१२/
३० 

नगय बरयका 
सफ ै
वरद्मारमहरु 

२०५००
०।- 

२०५००
०।- 

१००
% 

६३९३ खोऩ 
ऩाएका 

फारफालर
काको 
सखं्मा 

खोऩ 

प्रग त    

८८% 

11 

भात ृसयुऺा मतकी 
काम यक्रभ(स्रास््म 
कभी तमा भदहरा 
स्रा.स्रम.ंसेवरका 
अलबभखुखकय  ) 
तथा Misoprostel 

खरयद 

२०७९/०३/
१५ 

२०७९/०३/
२० 

सफ ैस्रास््म 
ससं्था य 
स्रा्म शाखा 

२००००
०।- 

२००००
०।- 

१००
% 

१५०   

12 

 नशलु्क 
वरतय काऔषगध 
खरयद     

स्रास््म 
शाखा 

१००००
०।- 

१००००
०।- 

१००
%     

13 

पाइजय खोऩ 
अलबमान 
समंारन(५ देखख 
१२ फषय सम्भ) 

२०७९/०३/
१५ 

२०७९/०३/
२० 

नगय बरयका 
सफ ै
वरद्मारमहरु 

      

२७७५ खोऩ 
ऩाएका 

फारफालर
काको 
सखं्मा 

खोऩ 

प्रग त    

८०% 

14 

कोलबड १९ 
वररुद्धको खोऩ 
अलबमान 
समंारन(फषु्टय डोज 
) 

प्रत्मेक भदहनाको २३ य 
२४  गते  

सफ ैस्रास््म 
ससं्था       

९०८३ खोऩ 
ऩाएका 
सखं्मा 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 देईमाइ नगरपालिका राज्श्व शाखाको २०७९ बैशाख देलख ऄसार मसान्त सम्म सम्पादन गरेको  

कायगलििरण ।  

 

देईमाइ नगरपालिका 

नगर कायगपालिकाको कायागिय 

आिाम 

प्रदेश न ं१,नपेाि 

ि.सं. नववरण कर / शुल्क जम्मा 

1 व्यिसाय कर - 14611 3,27,750.00 3,27,750.00 

2 सम्पलत्त कर - 11313 24,81,750.00 24,81,750.00 

3 ऄन्य कर - 11691 500 500 

4 ऄन्य दस्तुर - 14249 3,000.00 3,000.00 

5 ऄन्य प्रशासलनक सेिा शुल्क - 14229 7,500.00 7,500.00 

6 ऄन्य राजस्ि - 14529 26,57,247.00 26,57,247.00 

7 ऄन्य सेिा शुल्क - 14219 13,200.00 13,200.00 

8 एलककृत सम्पत्ती कर - 11313 48,196.00 48,196.00 

9 घर ज्गा रलजष्रेशन - 14177 2,000.00 2,000.00 

10 घर बहाि कर - 11321 3,30,576.14 3,30,576.14 

11 नक्सापास दस्तुर - 14242 13,205.00 13,205.00 

12 न्यालयक दस्तुर - 14221 800 800 



13 परीक्षा शुल्क - 14224 7,000.00 7,000.00 

14 बक्यौता रकम व्यिसाय - १४६११ 86,250.00 86,250.00 

15 ब्यलिगत घटन दताग दस्तुर - 14244 35,530.00 35,530.00 

16 

ब्यिीगत सम्पत्तीमा िा्न ेकर - 

11311 6,600.00 6,600.00 

17 भुलम तथा मािपोत कर - 11314 13,380.00 13,380.00 

18 

सरकारी सम्पत्तीको बहािबाट प्राप्त 

अय - 14151 40,000.00 40,000.00 

19 

सिारी साधन कर सिारी दताग बालषगक 

सिारी कर तथा पटके सिारी कर - 

11451 30,000.00 30,000.00 

20 लसफाररस दस्तुर - 14243 8,12,986.00 8,12,986.00 

जम्मा 69,17,470.14 69,17,470.14 

 

देईमाइ नगरपालिका लशक्षा यिुा तथा खेिकुद शाखाको २०७९ बैशाख देलख ऄसार मसान्त सम्म सम्पादन 

गरेको  कायगलििरण ।  

- िैशाख ४ गते देलख १३ गते सम्म अधारभूत तह ईत्तीणग परीक्षा (कक्षा ८) को सञ्चािन । 

- २ बैशाख ८ देलख सञ्चािन भएको SEE परीक्षा ऄनगुमन ।  

- बैशाख १७ र १८ गते कक्षा ८ को ईत्तर पलुस्तका परीक्षण कायगक्रम सञ्चािन । 

- बैशाख २५ गते कक्षा ८ को नलतजा प्रकाशन । 

- जठे १३ गते प्रधानाध्यापक बैठक । 

- स्थानीय पाठ्यक्रम लिद्याियहरुमा लितरण । 

- लिद्याियमा पाठ्यपसु्तकहरु लितरणको व्यिस्था ।  

- लिद्याियहरुको ऄलन्तम त्रैमालसक मागफराम संकिन गरी लनकाशाको व्यिस्था । 

- ऄसार ४ र ५ गते नयाुँ पाठ्यक्रमको प्रलशक्षक प्रलशक्षणमा सहभालगता । 

- ऄसार २२ /२३ गते नगरपालिका स्तरमा नयाुँ पाठ्यक्रमको प्रबोलधकरण कायगक्रम सञ्चािन । 



- लिद्याियगत Index File लनमागण गरी लिद्याियहरुको लििरण एलककृत गररएको ।  

- लिद्याियहरुिाइ लदन ेसबै प्रकारका लनकाशाहरुको प्रिन्ध गररएको ।  

- सेनटेरी प्याडको व्यिस्था गररएको  । 

- लनयलमत ऄनगुमन र सुपरीिेक्षण गररएको ।   

 

 

 देईमाइ नगरपालिकाको ईद्यम लिकास शाखाको २०७९ बैशाख  देलख ऄसार मसान्त सम्म 

सम्पादन गरेको  कायगलििरण ।  

- लमलत २०७९बैशाख ७ गते देलख १० गते सम्म िडा न ं९ लिङलदनमा बाख्रा पािन सम्बलन्ध लसप 

लिकास तालिम सञ्चािन 

- लमलत २०७९बैशाख १९ र २० िडा न ं७ फारम लस भनग परुानो ईद्यलमको 

- लमलत २०७९ जषे्ठ १७ देलख २१ सम्म गाइ सुगुर र तरकारी खेलत लसप लिकास तालिम सञ्चािन 

- लमलत २०७९ जषे्ठ २७ २८ २९ फारम लस भनग िडा न ं२ र ४ 

- लमलत २०७९ ऄसार ३ गते देलख ७ सम्म स्तरईन्नलत तालिम सञ्चािन 

- लमलत २०७९ ऄसार ८ गते बाट ३ मलहन ेलसिाआकटाआ तालिम सञ्चािन 

- परुानो ईद्यलमिाआ प्रलिलध हस्तातरण 

- नयाुँ िद्य ुईद्यलम प्रलिलधक सहयोग  

 

१०. सूचना ऄलधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

 

क्र 

स  

नाम थर  पद मोबाआि न ं आमिे  

१ हरर बहादुर 

दाहाि  

प्रमखु 

प्रशासकीय 

ऄलधकृत 

9851250022 hradahal@gmail.com 

२ गोलिन्दराज सूचना 9852680816 gobindarajbastola1@gmail.com 



बास्तोिा  प्रलिलध 

ऄलधकृत 

/सूचना 

ऄलधकारी 
 

 

 

 

 

११. ऐन लनयम  लिलनयम िा लनदेलशकाको सूची । 

- नगर संचािन ऐन २०७४ जसमा नगर सामालजक, अलथगक, स्िास्थ्य, िातािरण व्यिस्थापन र खानपेानी ऐन 

- नगरसभा कायगसंचािन लिलध २०७४ 

- देईमाइ नगरपालिकाको अचारसंलहता २०७४ 

- देईमाइ नगरपालिकाको अलथगक ऐन २०७४ 

- देईमाइ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन २०७४ 

- लनणगय अदेश ऄलधकारपत्रको प्रमाणीकरण कायगलिलध २०७४ 

- देईमाइ नगरपालिकाको पदालधकारीहरूको अचारसंलहता २०७४ 

- नगर कायगपालिका कायगसम्पादन लनयमाििी २०७४ 

- डोजर कायगलिलध 

- बजार ऄनगुमन लनदेलशका 

- सहकारी ऐन 

- घ िगगको लनमागण व्यिसायी आजाजतपत्र सम्बन्धी कायगलिलध 

- करारमा प्रालिलधक कमगचारी व्यिस्थापन गन ेसम्बन्धी कायगलिलध 

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

- कृलष व्यिसाय प्रििगन ऐन  

- न्यालयक सलमलत कायगलिलध 



- स्थानीय भत्ता तथा लफल्ड भत्ता सम्बन्धी कायगलिलध २०७५ 

- नगर लिपद् जोलखम न्यलूनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन 

- स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन कोष संचािन कायगलिलध 

- स्थानीय तहको स्थाइ कमगचारी बढुिा सम्बन्धी कायगलिलध 

- देईमाइ नगरपालिकाको लनिागलचत जनप्रलतलनलधको पोसाक भत्ता तथा चाडपिग खचग सम्बन्धी कायगलिलध २०७५ 

- स्थानीय लिकास कोष संचािन कायगलिलध २०७५ 

- खेिकुद संचािन कायगलिलध २०७६ 

- कमगचारी प्रोत्साहन कायगलिलध २०७६ 

- मिेलमिाप कायगलिलध २०७६ 

- नगर खेिकुद संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर प्रमखु छात्रिृलत्त कोष संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर अलदिासी जनजालत समन्िय सलमलत संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर मलहिा समन्िय सलमलत संचािन कायगलिलध २०७६ 

- नगर दलित समन्िय सलमलत संचािन कायगलिलध २०७६ 

- जिस्रोत कायगलिलध २०७६ 

- सुरलक्षत अप्रिासन अपतकािीन कोष संचािन लनदेलशका २०७७ 

- गररिी लनिारण तथा िघु ईद्यम लिकास कायगक्रम संचािन कायगलिलध  

- स्थानीय ईजाग लिकास सम्बन्धी लनदेलशका 

- देईमाइ नगरपालिकाको सािगजलनक खररद लनयमाििी २०७७ 

- अपत्कालिन कायगसंचािन कायगलिलध  

- घर िहाि कर व्यिस्थापन कायगलिलध 

- फोहोर सरसफाइ कायगलिलध 



- व्यिसालयक कर सम्बन्धी कायगलिलध २०७७ 

- स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन 

- प्रशासकीय कायगलिलध लनयलमत गन ेऐन 

- िािलििाह लिरूि कायगक्रम संचािन खचग कायगलिलध 

कृलष व्यिसाय प्रििगन ऐन (संशोलधत) 

 

 

१२. ऄम्दानी खचग तथा अलथगक कारोबार सम्बन्धी ऄद्यािलधक लििरण ।  

 













































































 



 

 थप जानकारीको िालग नगरपालिकाको िेभसाआट www.deumaimun.gov.np को बजेट लििरण मा हेनग   सलकन्छ । 

 

१३. यस देईमाइ नगरपालिकाको िेभसाआट  

- यस नगरपालिकाको िेभसाआट www.deumaimun.gov.np र आमिे info@deumaimun.gov.np रहकेो 

छ । 

१४. सूचना पररयोजनामा प्राप्त भएको बैदेलशक सहायता ऄनदुान एिम ्सम्झौता सम्बन्धी लििरण 

- हाि सम्म यस देईमाइ नगरपालिकािाइ प्राप्त नभएको । 

१५. नगरपालिकािे िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामाििी  

- हाि सम्म यस नगरपालिकामा सूचना िाइ बगीकरण नगररएको । 

१६. नगरपालिकामा परेको सूचना माग सम्बन्धी लनिेदन र सूचना लदएको लिषय  

- हाि सम्म सूचना माग भएको लनिेदन ४ रहकेो र सम्पणूग लनिेदनमा माग भए बमोलजमको सूचना प्रदान गररएको । 

१७. नगरपालिकाको सूचना ऄन्यत्र प्रकाशन भएको िा ह न ेभए सोको लििरण । 

- नगरपालिका को िेभसाआट  

- नगरपालिकाको फेसबुक पजेमा  

- ऄन्य पत्रपलत्रकामा  
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