सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हनसम्बन्धी ननयमावली २०६५
को ननयम ३ बमोनिम सावविननक गररएको नववरण
२०७८ वैशाख, िेठ र असार मनहनासम्मको

सम्पादित प्रमुख दियाकलापहरुको दििरण

थबाङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
थबाङ, रोल्पा
िुलबबनी प्रदेश, नेपाि

स्वत: प्रकाशन
(Proactive Disclosures)
नेपालको संनवधानको धार २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोनिम सूचनाको
हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३
बमोनिम प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनतनवनधहरुको नववरण ३/३ मनहनामा प्रकानशत
गनवपन ने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वकहरु उल्लेख
गररएका छन् । सच
ू नाको हकको सरं क्षण, सम्वर्द्वन र प्रचलन गराउन प्रनतबर्द् यस थबाङ
गाउँपानलकाले २०७८ वैशाख, िेठ र असारको अवनधमा सम्पानदत प्रमनख कायवहरुको संनक्षप्त
नववरण प्रकानशत गरेका छ ँ ।
यसरी २०७८ वैशाख देनख असारसम्मको अवनध सच
ू नाको हकको प्रचलनमा सन्दभवमा उल्लेखनीय
रहेको छ । यसै क्रममा यस गाउँपानलकाले आफ्नो ननयनमत नववरण प्रकानशत गदै आएको
नसलनसलामा आ.व. २०७७।०७८ सालको वैशाख, िेठ र असार मनहनासम्ममा सम्पानदत कामको
नववरण तोनकए बमोनिम सम्पन्न भएको एक हप्तानभत्र प्रकाशन गरेको छ ।
नमनत: २०७८ श्रावण ६ गते

थबाङ गाउँपानलका

दिषय सूची
१. थबाङ गाउँपालिकाको स्वरुप र प्रकृ लि ------------------------------------------१
२. थबाङ गाउँपालिकाको काम, कियव्र् र अलिकार--------------------------------३. गाउँपालिकामा रहने कमयचारी सख्ं र्ा र कार्य लववरण----------------------------४. गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा---------------------------------------------५. सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र लिबमेवार अलिकारी सबबलधिि शाखा प्रमुख----६. सेवा प्राप्त गनय िाग्ने दस्िुर र अवलि-------------------------------------------७. लनवेदन उिुरी उपर लनणयर् गने प्रलिर्ा र अलिकारी-----------------------------८. लनणयर् उपर उिरु ी सधु ने अलिकारी---------------------------------------------९. सबपादन गरे को कामको लववरण----------------------------------------------१०. सूचना अलिकारी र प्रमुखको नाम र पद---------------------------------------११. हािसबम पास भएका ऐन, कार्यलवलि वा लनदेलशकाको सूची--------------------१२. आलथयक लववरण------------१३. िोलकए बमोलिमका अधर् लववरण---------------------------------------------१४. स्थालनर् िहको वेवसाइट-----------------------------------------------------१५. सूचना पररर्ोिनामा प्राप्त भएको वैदेलशक सहार्िा, ऋण, अनुदान एवम् सबझौिा सबबलधि लववरण-------

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम
प्रकानशत नववरण आ.व. २०७७।०७८ (२०७७ कानिक देनख प र्सम्म)
१. थबाङ गाउँपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत
परिचय
• प्रदेशः िलु बबनी प्रदेश
• लिल्िाः रोल्पा
• स्थापना लमलिः २०७३
• क्षेत्रफिः १९१.०७ वगय लक.मी
• वडा संख्र्ाः ५
• दीर्यकालिन सोचः ‘समृद्ध थबाङ, खसु ी िनिा’
• र्रिरु ीः २,४०० िनसख्ं र्ाः१३,७३२ परुु षः ६,८७५ मलहिाः६,८५७ (WASH Plan
२०७६ बमोलिम)
• उचाईः १,८१० लमटर देलख ३४०० लमटरसबम
• औसि िापिमः५ देलख २९ लडग्रीसेलल्सर्ससबम
• मख्ु र् िालिहरुः मगर र दलिि
• मुख्र् पेशाः कृ लष
२. थबाङ गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार
(क) प्रशासलनक कार्य : दैलनक गलिलवलि, शालधि सूरक्षा , संर् िथा प्रदेश समधवर्
(ख)आधिररक रािश्व संकिन िथा आलथयक प्रशासन सबबलधि कार्य
(ग) भौलिक पूवायिार लवकास िथा वािावरणीर्, पर्ायवरलणर् संरक्षण, प्रवद्धयन िथा व्र्वस्थापन
(र्) आलथयक लवकास: कृ लष, उद्योग, रोिगार प्रवद्धयन
(ङ) सामालिक लवकास: लशक्षा, स्वास््र्, खेिकुद, खानेपानी, सामालिक सूरक्षा, संस्कृ लि र पर्यटन लवकास
(च) आवलिक र्ोिना ििुयमा, कार्ायधवर्न िथा अनुगमन र मुल्र्ाङ्कन
(छ) सूचना प्रलवलिको लवकास िथा सुशासन प्रवद्धयन, िवाफदेलहिा, पारदलशयिा कार्यम गने
(ि) बेरोिगारको ि्र्ाङ्क संकिन
(झ) लवपद व्र्वस्थापन
(ञ) आिारभुि स्वास््र् िथा सरसफाई

३. गाउँपानलकामा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरण
र्स थबाङ गाउँपालिकािाई आवश्र्क पने कमयचारी नेपाि सरकारिे व्र्वस्था गने काननू ी प्राविान रहेको छ ।
हाि गाउँपालिकामा अधिररम रुपमा देहार् बमोलिमको स्वीकृ ि दरवधदी अनसु ारका कमयचारी कार्यरि रहेका छन ।

र्स थबाङ गाउँपालिकाको दरबधदी िेररि लनबनानसु ार रहेको छ ।

स्वीकृ ि सगं ठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण अनसु ार र्स गाउँपालिकामा लनबन बमोलिम शाखाहरु रहेका छन :
१. प्रशासन, योिना तथा अननगमन शाखा
क) प्रशासन इकाइ
ख) आलथयक प्रशासन इकाइ
ग) रािश्व इकाइ
र्) र्ोिना िथा अनुगमन इकाइ
ङ) कानूनी मालमिा इकाइ
२. पूवावधार नवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
क) पूवायिार लवकास इकाइ
ख) लवपद व्र्वस्थापन इकाइ
३. सामानिक तथा आनथवक नवकास शाखा
क) रालरिर् पररचर्पत्र िथा पलजिकरण इकाइ

ख) मलहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ नागररक इकाइ
ग) स्वास््र् इकाइ
र्) कृ लष सेवा इकाइ
ङ) पशु सेवा इकाइ
च) सूचना प्रलवलि इकाइ
छ) र्रे िु िथा साना उद्योग इकाइ
४. नशक्षा, यनवा तथा खेलकनद शाखा
क) लशक्षण प्रशासन इकाइ
ख) खेिकुद सलमलि
ग) बािलवकास के धर
५. आन्तररक लेखा पररक्षण इकाइ

४. गाउँपानलकाबाट प्रदान गररने सेवा
र्स गाउँपालिकाबाट िनिासँग सरोकार राख्ने सबपणू य लनर्लमलि सेवाहरुका अिावा लनबनानुसारका सेवाहरु प्रदान
गररधछन् :

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को नागररक वडा पत्र
क्र.सं.

सेवा सननवधाको नाम

आवश्यक पने कागिातहरु

1.

गैरसरकारी संस्था दिाय

2.

गैरसरकारी संस्था
नवीकरण लसफाररश

१) लनवेदन
२) संस्थाको लविान एक प्रलि
३) सबबलधिि वडाको लसफाररश
४) सस्ं थाका पदालिकारीहरुको
नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
५) कार्यसलमलि गठन लनणयर्को प्रलिलिपी
१) संस्थाको प्रगलि प्रलिवेदन
२) िेखा परीक्षण प्रलिवेदन
३) कर चुक्तासलहिको लनवेदन

3.

व्र्लक्तगि लसफाररश

१) लनवेदन
२) सबबलधिि वडाको लसफाररश
३) नागररकिा र आवश्र्किानसु ारका
प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी

4.

प्राकृ लिक प्रकोप
सहार्िा

१) लनवेदन
२) प्रहरी सलियलमन मुचुल्का
३) सबबलधिि वडाको लसफाररश

5.

बैंक खािा खोल्ने/बधद
गने लसफाररश

6.

स्वीकृ ि र्ोिनाको
िागि अनुमानका
िालग सभे गनय

१) खािा संचािन/बधदका िालग खािा
संचािन गने पदालिकारीहरुको
नमूना दस्िखि काडय
२) सलमलिको लनणयर्
३) लनवेदन
४) वडाको लसफाररश
१) सलमलिको प्रालवलिक सहर्ोग माग र
िागि अनुमानका िालग आलिकाररक
लनणयर् सलहिको पत्र
२) स्वीकृ ि र्ोिनाहरुको लववरण (नाम,
कार्ायधवर्न हुने स्थान, स्रोि,
लवलनर्ोलिि बिेट)

7.

सेवा सननवधा प्राप्त गनव आवश्यक पने
प्रनक्रया
१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि शाखािे दिाय गरी प्रमाणपत्र
उपिब्ि गराउने

सेवा प्रदान गने
अनधकारी/शाखा
सामालिक लवकास
शाखा

लाग्ने
दस्तनर
रु.
१०००

लाग्ने समय

१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे लसफाररशपत्र उपिब्ि
गराउने
१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे लसफाररशपत्र उपिब्ि
गराउने
१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) िोलकएको सहार्िा उपिब्ि गराउने
१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे लसफाररशपत्र उपिब्ि
गराउने

सामालिक लवकास
शाखा

रु. ५००

सोही लदन,
सियलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलभत्र

सामालिक लवकास
शाखा

रु. २००

सोही लदन,
सियलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलभत्र

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/आलथयक
प्रशासन शाखा प्रमुख

लनशुल्क

सोही लदन,
सियलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलभत्र

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/ प्रशासन
शाखा प्रमुख

१५०

१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) इलधिलनर्रिे सभे गरी िागि अनुमान
उपिब्ि गराउने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/इलधिलनर्र

लनशुल्क

सोही लदन,
सियलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलभत्र

र्ोिनाको
प्रकृ लि र दूरी
अनुसार ३ देलख
१५ लदन सबम

8.

र्ोिना सबझौिा गने

१)उपभोक्ता भेिाको लनणयर् प्रलिलिलप
२) लनर्मानुसार उपभोक्ता सलमलि गठन
३) सबबलधिि वडाको लसफाररश
४) स्वीकृ ि र्ोिनाको िागि अनुमान

9.

र्ोिनाको अलधिम
मूल्र्ाङ्कन

10.

स्वीकृ ि र्ोिनाहरुको
मूल्र्ाङ्कन गनय

१) प्रालवलिकको अलधिम मल्ू र्ाङ्कन
२) कार्य सबपधन प्रलिवेदन
३) सावयिलनक िेखा परीक्षण प्रलिवेदन
४) ५ िाखभधदा मालथ भए सामालिक
परीक्षण प्रलिवेदन
१) र्ोिना सबपधन गने
लनकार्/उपभोक्ता
सलमलिको अनुरोि पत्र
२) उपभोक्ता सलमलिको
लनणयर्को प्रलिलिपी

11.

र्ोिनाको िाँचपास
फरफारक

12.

लवद्यािर् खोल्न िथा
कक्षा थप

13.

र्टना दिायको लववरण
सच्र्ाउने
िन्म दताव
प्रमाणपत्रमा
संशोधन

१) कार्य सबपधन प्रलिवेदन
२) नापी लकिाब खचयको लबि भरपाई
३) उपभोक्ता सलमलिको फर्छ्र्ौटका
िालग लनणयर् प्रलिलिलप
४) र्ोिनाको फोटो र प्रलिवेदन
५) वडा कार्ायिर्को लसफाररश
६) आर्ोिनामा िागेको खचय
(सावयिलनक सचू ना गरे को)
१) लशक्षा लनर्माविी अनसु चू ी १
बमोलिमको लनवेदन
२) शैलक्षक गुठीको लविान वा कबपनीको
प्रबधिपत्र िथा लनर्माविीको
प्रलिलिपी
३) िग्गा वा भवन भाडामा लिने भए
कबिीमा ५ वषयसबमको िालग र्र वा
िग्गािनीिे बहािमा लदने
सबबधिमा भएको
कबुलिर्िनामाको प्रलिलिपी
४) प्रस्िालवि लवद्यािर्को शैलक्षक नक्सा
५) सबबलधिि वडाको लसफाररश
६) सबैभधदा नलिकै कबिीमा २ वटा
लछमेकी लवद्यािर्को सहमलि
७) लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिको
लनणयर्
८) लशक्षा ऐन र लनर्माविी अनसु ार
अधर् आवश्र्क कागिािहरु
क) िन्म नमनत सच्याउनको लानग
(१) परीक्षा लनर्धत्रण कार्ायिर्को
प्रवेलशका परीक्षाको िब्िाङ्कपत्र
(िब्िाङ्कपत्र िारी भएको लमलि
६ मलहना नार्ेको हुनुपने ।)
र लवद्यािर्को चाररलत्रक प्रमाणपत्रको
प्रलिलिपी वा
(२) अस्पिािमा िधमेको बच्चाको
हकमा अस्पिाििे प्रदान गरे को
िधम प्रमाणपत्र वा
(३) नाबालिक पररचर्पत्र वा
(४) नागररकिाको प्रमाणपत्र वा
(५) कुनै पलन प्रमाण खुल्ने कागिाि प्राप्त
नभएको अवस्थामा स्थानीर् िहको
प्रलिलनलिको रोहवरमा कबिीमा ५
िना नेपािी नागररकिा प्राप्त
व्र्लक्तको सियलमन मचु ल्ु का
(सियलमन मचु ल्ु का गनेहरुको
नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रमालणि
प्रलिलिपी अलनवार्य रुपमा संिग्न
गनुय पनेछ ।)

१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे रीि पुगेको देलखएमा
सबझौिा गने
१) प्रमख
ु प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे अलधिम मूल्र्ाङ्कन
प्रमाणपत्र लदने
१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे मूल्र्ाङ्कन प्रमाणपत्र
लदने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/र्ोिना
शाखा प्रमुख

२००

सोही लदन,
सियलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलभत्र

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/इलधिलनर्र

लनशल्ु क

र्ोिनाको
प्रकृ लि र दूरी
अनुसार ३ देलख
१५ लदन सबम

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/इलधिलनर्र

लनशुल्क

र्ोिनाको
प्रकृ लि र दूरी
अनुसार ३ देलख
१५ लदन सबम

१) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३) सबबलधिि कमयचारीिे र्ोिना िाँचपास
फरफारक गररलदने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/िोलकएका
कमयचारी

कुि
िागिको
०.५%

सोही लदनलभत्र

१) प्रमख
ु प्रशासकीर् अलिकृ िद्वारा िोक
िगाउने
२) लनवेदन दिाय गने
३)आवश्र्क िाँचबुझ र अध्र्र्नपलछ
प्रभावकाररिा देलखएमा अनुमलि लदने।

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि

१५०००

१) सबबलधिि वडाको स्थानीर् पलजिकालिकारी
समक्ष लनवेदन सलहि कागिािहरु पेश गने ।
२) स्थानीर् पलजिकालिकारीद्वारा गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा संशोिनका
िालग लसफाररश सलहि अनुरोि गने ।
३) गाउँपालिकामा लनवेदन/पत्र दिाय गने
४) िोलकएको कमयचारीिे आवश्र्किा अनुसार
सियलमन मुचुल्का िर्ार गरी लसफाररस िर्ार
गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) लसफाररश बमोलिम प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृ िको अनुमलि बमोलिमको लववरण
सच्र्ाउने

प्रमख
ु
प्रशासकीर्अलिकृ
ि/ वडा सलचव

रु.१५०

उलल्िलखि
कागिाि पेश
गरे को लमलििे
३ लदन लभत्र

ख) िन्म दतावमा नाम सस
ं ोधनको
लानग
(१) बच्चाको नाम संशोिन गनुयपरे मा
आमा र बाबक
ु ो लनवेदन वा बच्चा
र बाबु–आमाको बबधि खुिेको
अधर् कागिाि वा प्रमाणपत्र ।
(२) नाम संशोिन गनुय पने व्र्लक्त
बालिग भएमा एस.एि.सी
प्रमाणपत्र, लवद्यािर्को चाररलत्रक
प्रमाणपत्र वा बाबु आमासँग नािा
खुल्ने अधर् आलिकाररक प्रमाणपत्र
।
(३) आमा–बाबु वा बािेको नाम
संशोिन गनुयपरे मा
(क) सो सबबधिी आवश्र्क कागिाि
नागररकिा, लववाह दिाय प्रमाणपत्रमा
वा
एस.एि. सी. वा सोभधदा मालथल्िो
स्िरको शैलक्षक प्रमाणपत्रमा नाम
खि
ु ेको प्रमालणि कागिाि र
लवद्यािर्को चाररलत्रक प्रमाणपत्र ।
(ख) स्थानीर् लनकार्बाट दवु ै व्र्लक्त
एउटै हो भनी उल्िेख भएको
कबिीमा ५ िना नेपािी
नागररकिा व्र्लक्तको सियलमन
मुचुल्का सलहि सियलमनमा
बस्नेको प्रमालणि नागररकिा
प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

१) सबबलधिि वडाको स्थानीर् पलजिकालिकारी
समक्ष लनवेदन सलहि कागिािहरु पेश गने ।
२) स्थानीर् पलजिकालिकारीद्वारा गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा संशोिनका
िालग लसफाररश सलहि अनरु ोि गने ।
३) गाउँपालिकामा लनवेदन/पत्र दिाय गने
४) िोलकएको कमयचारीिे आवश्र्किा अनुसार
सियलमन मुचुल्का िर्ार गरी लसफाररस िर्ार
गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) लसफाररश बमोलिम प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ िको अनुमलि बमोलिमको लववरण
सच्र्ाउने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/ वडा
सलचव

रु.१५०

१) सबबलधिि वडाको स्थानीर् पलजिकालिकारी
समक्ष लनवेदन सलहि कागिािहरु पेश गने ।
२) स्थानीर् पलजिकालिकारीद्वारा गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा संशोिनका
िालग लसफाररश सलहि अनुरोि गने ।
३) गाउँपालिकामा लनवेदन/पत्र दिाय गने
४) िोलकएको कमयचारीिे आवश्र्किा अनुसार
सियलमन मचु ल्ु का िर्ार गरी लसफाररस िर्ार
गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) लसफाररश बमोलिम प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृ िको अनुमलि बमोलिमको लववरण
सच्र्ाउने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/ वडा
सलचव

रु.१५०

ग) िन्म स्थान सच्याउनन परेमा
(१) लवदेशमा िलधमएको बच्चाको
िधमस्थान सच्र्ाउनु परे मा उक्त
देशको अस्पिािमा बच्चा
िलधमएको प्रमाणपत्र वा कागिाि
(प्रमाणपत्र अँग्रेिीमा नभएमा सो
देशमा रहेको नेपािी लनर्ोगबाट
बच्चा सो देशमा िलधमएको भनी
प्रमालणि गररएको कागिाि) वा
(२) उक्त देशमा बच्चाको िधम दिाय
गररएको प्रमाणपत्र (सबबलधिि
देशमा िधम दिाय गरे को भएमा उक्त
प्रमाणपत्रको नेपािी लनर्ोगबाट
प्रमालणिनेपािी वा अङग्रेिी
भावानुवाद)

14.

मृत्यन दतावमा
संशोधनको
लानग

क) नाम संशोधन
(१) बाबु बािे वा पलि÷पत्नी नाम
संशोिन गनुयपने भएमा नािा खुल्ने
नागररकिा प्रमाणपत्र
आलिकाररकिा खुल्ने अधर्
प्रमाणपत्र िस्िै िग्गािनी
प्रमाणपूिाय आलद ।
(२) खल्ु ने कागिाि प्राप्त नभएको
अवस्थामा स्थानीर् िहको
प्रलिलनलिको रोहवरमा गररएको
सियलमन मुचुल्का र सियलमनमा
बस्नेका प्रमालणि नागररकिा
प्रमाणपत्र
(३) लनवृत्तभरण प्रर्ोिनको िालग
भएमा पेधसन लववरणमा उल्िेख
भएको पाररवाररक लववरण ।

ख) मृत्यन नमनत सच्याउने सम्बन्धमा
(१) अस्पिािबाट िारीमृत्र्ु लमलि
उल्िेख भएको मृत्र्ु प्रमाणपत्र वा
सरकारी लनकार्बाट मृत्र्ु लमलि
प्रमालणि गररएको लसफाररश
(२) स्थानीर् िहको प्रलिलनिीको
रोहवरमा गररएको कबिीमा ५
िनाको सियलमन मुचुल्का र सियलमन
बस्नेको प्रमालणि नागररकिा
प्रमाणपत्र ।
15.

नववाह दताव
माणपत्रमासश
ं ोधन
सम्बन्धमा

क) दनलाहा–दनलहीको नाम संशोधन
सम्बन्धमा:–
• लववाह दिाय प्रमाणपत्रमा भएको नाम
र संशोिन गनुयपने नाम एकै
व्र्लक्तको हो भधने आलिकाररक
कागिाि वा कबिीमा ५ िनाको
सियलमन मुचुल्का र सियलमन
बस्नेकोप्रमालणि नागररकिा
प्रमाणपत्र र सबबलधिि लनकार्िे
संशोिन गनय उलचि हो भनी गरे को
लसफाररसपत्र ।
• दुिाहा–दुिहीको बाबु, बािेको
नाम संशोिन गनय नािा खुिेको
आलिकाररक प्रमाणपत्र वा स्थानीर्
िहको रोहवरमा गररएको सियलमन
मुचुल्का र सियलमन बस्नेको
प्रमालणि नागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रलिलिपी

१) सबबलधिि वडाको स्थानीर् पलजिकालिकारी
समक्ष लनवेदन सलहि कागिािहरु पेश गने ।
२) स्थानीर् पलजिकालिकारीद्वारा गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा संशोिनका
िालग लसफाररश सलहि अनुरोि गने ।
३) गाउँपालिकामा लनवेदन/पत्र दिाय गने
४) िोलकएको कमयचारीिे आवश्र्किा अनुसार
सियलमन मुचुल्का िर्ार गरी लसफाररस िर्ार
गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) लसफाररश बमोलिम प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृ िको अनुमलि बमोलिमको लववरण
सच्र्ाउने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/ वडा
सलचव

रु.१५०

१) सबबलधिि वडाको स्थानीर् पलजिकालिकारी
समक्ष लनवेदन सलहि कागिािहरु पेश गने ।
२) स्थानीर् पलजिकालिकारीद्वारा गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा संशोिनका
िालग लसफाररश सलहि अनुरोि गने ।
३) गाउँपालिकामा लनवेदन/पत्र दिाय गने
४) िोलकएको कमयचारीिे आवश्र्किा अनुसार
सियलमन मुचुल्का िर्ार गरी लसफाररस िर्ार
गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) लसफाररश बमोलिम प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृ िको अनुमलि बमोलिमको लववरण
सच्र्ाउने

प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलिकृ ि/ वडा
सलचव

रु.१५०

ख) नववाह नमनत सच्याउने
सम्बन्धमा
– लववाह लमलि सच्र्ाउने आलिकाररक
कागिाि, लववाह लमलि फरक
परे कोमा संशोिन गनुयपने कारण र
लववाह लमलि उलल्िलखि भएको
सियलमन मुचुल्का र सियलमन बस्नेको
प्रमालणि नागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रलिलिपी
16.

सम्बन्ध
नवच्छे दसंशोधन

(१) अदाििबाट भएको सबबधि
लवच्छे दको प्रमाणपत्रको प्रमालणि
प्रलिलिपी
(२) नािा, िधम खुिेका नागररकिा,
नािा प्रमालणि वाअधर्कागिाि
(३) स्थार्ी ठे गानाको सबबधिमा
नागररकिा प्रमाणपत्रमा उल्िेख
भएको ठे गाना वा बसाइसराई गरी
आएको प्रमाणपत्र
(४) स्थानीर् लनकार्का प्रलिलनलिको
रोहवरमा भएको कबिीमा ५
िनाको सियलमन मुचुल्का र
सियलमन बस्नेको प्रमालणि
नागररकिा प्रमाणपत्र।

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र निम्मेवार अनधकारी सम्बनन्धत शाखा प्रमनख
नस.नं. शाखा
१
प्रशासन,
र्ोिना िथा
अनुगमन
शाखा
२
पूवायिार
लवकास िथा
वािावरण
व्र्वस्थापन
३
सामालिक
िथा आलथयक

४

५

उपाशाखा/इकाइ
प्रशासन
आलथयक प्रशासन
रािश्व
काननू ी मालमिा
पूवायिार लवकास
खानेपानी

रालरिर् पररचर्पत्र
िथा पलजिकरण
मलहिा,
बािबालिका िथा
िेष्ठनागररक
स्वास््र्
कृ लष सेवा
पशु सेवा
र्रे िु िथा साना
उद्योग
लशक्षा, र्ुवा लशक्षा प्रशासन
िथा खेिकुद खेिकुद सलमलि
बािलवकास के धर
आधिररक
िेखा पररक्षण

कमवचारीको नाम
नर रावि
िन बहादरु ओिी
मािव के .सी
लनमयि कडेि
लमना र्ोगी
लशव कुमार ओिी

पद
अलिकृ ि छै ठौँ
िेखा अलिकृ ि
िेखापाि
आ.िे.प
इलधिलनर्र
खा.पा.स.टे

प्रकाश बुढा मगर

MIS अपरे टर

सुलनिा महिरा

प्रा.स

िुि बहादरु पुन
कृ रण रोकार्
र्ज्ञ बहादरु र्लिय
लनमयि कडेि

हे.अ
ना.प्रा.स
ना.प.स्वा.प्रा
आ.िे.प

िन बहादरु ओिी
लनमयि कडेि

लशक्षा अलिकृ ि
आ.िे.प

कायावलय प्रमनख

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तनर र अवनध
र्स गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा गाउँपालिकाको वडापत्रमा उल्िेख भए बमोलिमको सेवा दस्िरु िथा
सेवाको अवलि रहनेछ । वडापत्रमा उल्िेख नभएको सेवाहरुमा र्स गाउँ पालिकािे पास गरे को आलथयक ऐन िथा
अधर् प्रचलिि काननू बमोलिम हुनेछ ।

७. ननवेदन उिनरी उपर ननणवय गने प्रनक्रया र अनधकारी
७.१ सूचना माग गररएका लनवेदन, उिुरी उपर लनणयग गने प्रकृ र्ा
• र्स गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सूचना माग गररएको सबबधिमा प्राप्त हुने लनवेदन र उिुरी उपर लनणयर्
गने प्रकृ र्ा सूचनाको हक सबबधिी ऐन, २०६४ िथा ऐ.ऐ लनर्माविी २०६५ बमोलिम हुनेछ ।
७.२ माग गररएका सूचना उपिब्ि नगराइएमा

• नागररकिे माग गरे को सूचना १५ लदनलभत्र पलन सूचना अलिकारीिे उपिब्ि नगराए नागररक सूचना
अलिकारी लवरुद्ध उिुरी गनय कार्ायिर् प्रमुख समक्ष िानुपनेछ ।
• कार्ायिर् प्रमुख समक्ष उिुरी परे को ७ लदनलभत्र कार्ायिर् प्रमुखिे सूचना अलिकारी माफय ि वा आफै
नागररकिाई सूचना उपिब्ि गराउनुपनेछ ।
• ७ लदनलभत्र कार्ायिर् प्रमुखिे पलन नागररकिाई सूचना उपिब्ि नगराए नागररकिे त्र्सको ३५ लदनलभत्र
सूचना अलिकारी र कार्ायिर् प्रमुख लवरुद्ध रालरिर् सूचना आर्ोगमा पुनरावेदन गनय सक्नेछन ।
७.३ लनणयर् गने अलिकार
• गाउँपालिका अध्र्क्षिे िोके बमोलिम र प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ ि

८. ननणवय उपर उिरन ी सन्न ने अनधकारी
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ ि श्री रे वि बहादरु बुढाथोकी

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण (२०७८ वैशाख देनख असारसम्म)
र्स गाउँपालिकािे र्स अवलिमा लवलभधन लनर्लमि सावयिलनक प्रवाहका गलिलवलिहरुका साथसाथै लनबन प्रमुख
कार्यहरु सबपधन गरे को छ:क) लनर्लमि रािश्व संकिन
ख) लनर्लमि अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कन
ग) र्ोिनाहरुको भुक्तानी
र्) कार्ायिर्मा आएका पत्रहरुको दिाय िथा पत्रहरु पठाएको चिानी

१०. सच
ू ना अनधकारी र प्रमख
न को नाम र पद
क) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ ि श्री रे वि बहादरु बुढाथोकी ९८५७८२४७५०
ख) सूचना अलिकारी श्री लभमसेन बुढामगर ९८५७८७७०४१

११. हालसम्म पास भएका ऐन, कायवनवनध वा ननदेनशकाको सूची
• आ.व २०७४/०७५ मा पाररत गरेको काननू हरु
१. थबाङ गाउँपालिकाको आलथयक ऐन २०७४
२. थबाङ गाउँपालिकाको पदालिकारीको आचारसलं हिा सबबलधि कार्यलवलि २०७४
३. थबाङ गाउँपालिकाको आलथयक कार्यलवलि लनर्लमि िथा व्र्वलस्थि गनय बनेको एन २०७४
४. थबाङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सजचािन सबबलधि कार्यलवलि २०७४
५. उपभोक्ता सलमलि व्र्वस्थापन िथा सजचािन कार्यलवलि २०७४
६. र् वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इिािि पत्र कार्यलवलि २०७४
७. संिमणकालिन कमयचारी व्र्वस्थापन सबबलधि कार्यलवलि २०७४
८. लवपद कोष व्र्वस्थापन कार्यलवलि २०७४
९. स्थालनर् िहको र्ोिना िथा बिेट ििुयमा लदग्दशयन २०७५
१०. सभा सजचािन िथा व्र्वस्थापन कार्यलवलि २०७५
११. एफ एम रे लडर्ो सजचािन िथा व्र्वस्थापन कार्यलवलि २०७५
१२. थबाङ गाउँपालिकाको कार्यलवभािन लनर्माविी, २०७४

१३. थबाङ गाउँपालिकाको कार्यसबपादन लनर्माविी, २०७४
१४. थबाङ गाउँपालिकाको लनणयर् वा आदेश र अलिकार पत्रको प्रमालणकरण सबबधिमा व्र्वस्था गनय
बनेको लनर्माविी २०७४
१५. लशक्षा लनर्माविी २०७४
• आ.व २०७५/०७६ मा पाररत गरेको कानूनहरु
१. थबाङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
२. थबाङ गाउँपालिकाको स्थालनर् कृ लष व्र्वसार् प्रवद्धयन ऐन २०७५
३. थबाङ गाउँपालिका लवपद िोलखम धर्ूलनकरण िथा व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन २०७५
४. अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तको पररचर्पत्र लविरण कार्यलवलि २०७५
५. थबाङ गाउँपालिका फोहोर व्र्वस्थापन लनर्माविी २०७५
६. िेष्ठ नागररक पररचर्पत्र लविरण सबबलधि कार्यलवलि २०७५
७. थबाङ गाउँपालिकाको १५ शैर्ाको गाउँ पालिका अस्पिाि स्थापना र सजचािन सबबलधि कार्यलवलि,
२०७५
८. आ.व २०७५/७६ को सलजचि कोषबाट रकम खचय गने र लवलनर्ोिन गने सबबधिमा व्र्वस्था गनय
बनेको लविेर्क २०७५
९. स्वास््र् संस्था सजचािन िथा व्र्वस्थापन सलमलि कार्यलवलि, २०७५
१०. थबाङ गाउँपालिका पशुपंक्षी व्र्वसार् प्रवद्धयन कार्यिम सजचािन कार्यलवलि २०७५
११. थबाङ गाउँपालिकाको पूवायिार आर्ोिना ममयि सबबधिी कार्यलवलि २०७५
१२. थबाङ गाउँपालिकाको आपिकालिन कार्यसजचािन के धर कार्यलवलि २०७५
१३. लवपद व्र्वस्थापन कोष सजचािन कार्यलवलि २०७५
१४. थबाङ गाउँपालिकाको अस्पिाि फामेसी सेवा लनदेलशका २०७५
१५. थबाङ गाउँपालिकाको बिार अनगु मन लनदेलशका २०७५
• आ.व २०७६/०७७ मा पाररत गरेको कानूनहरु
१. थबाङ गाउँपालिकाको आलथयक सहार्िा कार्लवयलि २०७६
२. कृ षक समुह दिाय सबबधिी कार्यलवलि २०७६
३. स्थालनर् रािपत्र प्रकाशन सबबलधि कार्यलवलि २०७६
४. व्र्लक्तगि फमय दिाय िथा नलवकरण सबबलधि कार्यलवलि २०७६
५. थबाङ गाउँपालिकाको शैलक्षक अनदु ान (सामदु ालर्क लवद्यािर्) कार्यलवलि २०७६
६. थबाङ गाउँपालिकाको धर्ालर्क सलमलििे उिरु ीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउनु पने कार्यलवलिका
सबबधिमा व्र्वस्था गनय बनेको लविेर्क २०७६
७. ि्र्ाङ्क िथा अलभिेख व्र्वस्थापन लविेर्क २०७६
८. थबाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवलि (लनर्लमि गनय) बनेको ऐन २०७६
९. थबाङ गाउँपालिका लवपद िोलखम धर्लू नकरण िथा व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन २०७५
१०. सोिार लमनीग्रीड पररर्ोिना सचं ािन िथा व्र्वस्थापन लनदेलशका २०७६
११. थबाङ गाउँपालिकाको सावयिलनक खररद लनर्माविी २०७६
१२. थबाङ गाउँपालिकाको कार्यिर्को शाखागि कमयचारीको कार्यलववरण २०७६

१२. आनथवक नववरण
चािु आलथयक वषयको असार मसाधिसबमको खचयको फाँटबारी र्स प्रकार छ:

१३. तोनकए बमोनिमका अन्य नववरण
आ.व २०७७/०७८ (वैशाख-असारसबम) मा दिाय पत्र सङ्ख्र्ा वटा िथा चिानीको लववरण वटा रहेको छ ।
दिाय सख्ं र्ाः १८५
चिानी सख्ं र्ाः३३५

१४. स्थाननय तहको वेवसाइट
र्स थबाङ गाउँपालिकाको वेबसाइट http://www.thabangmun.gov.np/ रहेको छ ।

१५. सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको वैदेनशक सहायता, ऋण, अननदान एवम् सम्झ ता सम्बनन्ध
नववरण
र्स गाउँपालिकािे हािसबम कुनै वैदेलशक सहार्िा प्राप्त नगरे को ।

प्रमालणि गने
(रे वि बहादरु बुढाथोकी)
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृ ि

