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१. गाउँपानलकाको स्वरुप, प्रकृनत र सुंगठन सुंरचनाः- 

नेपािको संलविान अनुसार सबै स्थानीर् िहमा स्थानीर् व्र्वस्थालपका, कार्यपालिका िथा दर्ार्पालिकाको संरचना श्ररृ्ना भएको छ भने लिख ुगाउँपालिकाको कार्य सञ्चािन िथा कार्य 

लवभार्न लनर्माविी, २०७४ िे उपरोक्त व्र्वस्थािाई थप व्र्वलस्थि गरेको दलेखदछ । र्सका साथै संघीर्, प्रदशे िथा स्थानीर् िहद्वारा लनमायण भएका काननूहरु स्थानीर् िहको लवस्ििृ 

संरचना सकु्ष्म रुपमा लनिायरण गनय उल्िेखनीर् रहकेा छन ्। लिख ुगाउँपालिकाको संरचनागि व्र्वस्था दहेार् बमोलर्म रहकेो छाः 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
गाउँ सभा 

सभा सनमनतहरु 

• कृलि, पर्यटन, पूवायिार िथा प्राकृलिक श्रोि सलमलि 

• अथय िथा सावयर्लनक िेखा सलमलि 

• लविार्न सलमलि 

• सुशासन िथा स्थानीर् सेवा सलमलि 

• सामालर्क सलमलि 

गाउँ कायवपानलका 

कायवपानलका सनमनतहरु 

• वािावरण िथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलि 

• लविेर्क सलमलि 

• पूवायिार लवकास सलमलि 

• सामालर्क लवकास सलमलि 

• आलथयक लवकास सलमलि 

• सावयर्लनक सेवा िथा क्षमिा लवकास  सलमलि 

 

 
गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

सामादर् प्रशासन शाखा 

स्थानीर् सेवा िथा र्नशलक्त 

लवकास 

सावयर्लनक खररद िथा सम्पलि 

व्र्वस्थापन 

अदिर िह समदव्र् 

दर्ार् , कानून िथा मानव 

अलिकार प्रवियन 

पालिका प्रहरी व्र्वस्थापन 

सूचना िथा सञ्चार प्रलवलि 

उपभोक्ता लहि संरक्षण 

आदिररक िेखा परीक्षण 

बैठक ििा लविार्न 

लवदा, उत्सव, लवभिुण 

रार्श्व िथा आलथयक 

प्रशासन शाखा 

रार्श्व प्रशासन 

आलथयक प्रशासन 

पवूायिार लवकास िथा भवन 

लनर्मन शाखा 

सडक िथा र्ािार्ाि 

सावयर्लनक लनर्ी साझेदारी 

वािावरण, र्िािार संरक्षण 

िथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन  

लवपद ्व्र्वस्थापन 

लनमायण ईर्ार्ि 

र्ग्गा नापी नक्सा, िािपूर्ाय, भ-ू

उपर्ोग िथा वस्िी लवकास 

ऊर्ाय, र्िलवद्युि िथा लसंचाई 

 

आलथयक लवकास शाखा 

कृलि, पशुपदछी िथा सहकारी 

वन िथा भ-ूसंरक्षण 

उद्योग िथा उद्यमशीििा 

लवकास 

रोर्गार प्रवर्द्यन िथा गररबी 

दरू्नीकरण 

सामालर्क लवकास शाखा 

आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा 

आिारभिू स्वास््र् िथा 

सरसफाई 

खानेपानी व्र्वस्थापन 

गैर सरकारी संस्था पररचािन 

र्ोर्ना, अनुगमन िथा 

ि्र्ाङ्क शाखा 

खेिकुद िथा अलिररक्त कृर्ाकिाप 

सामालर्क सुरक्षा िथा व्र्लक्तगि 

घटना दिाय 

संस्कृलि, सम्पदा, िलििकिा 

िथा पर्यटन प्रवर्द्यन 

िैंलगक समानिा िथा सामालर्क 

सुरक्षा 

र्ोर्ना िर्ुयमा िथा उपभोक्ता 

सलमलि पररचािन 

अनुगमन िथा मलू्र्ाङ्कन 

ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन 

 

वडा कार्ायिर्हरु 

नौ वटा वडा 

कार्ायिर्हरु 

९ वडा सलमलिहरु 

अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 

प्रमूि प्रशासकीय अनधकृत 
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२. गाउँ कायवपानलकाको काम कतवव्य र अनधकारः- 

नेपािको संलविानको अनसुचूी ८ मा रहकेो स्थानीर् िहको एकि अलिकार सचूी र अनसुचूी ९ को साझा 

अलिकार सचूीमा स्थानीर् िहका काम, कियव्र् र अलिकारहरु पररभालिि गररएको छ भने स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ िथा लिख ु गाउँपालिका कार्य लवभार्न िथा कार्य सञ्चािन लनर्माविी, २०७४ 

बमोलर्म र्सिाई थप व्र्वलस्थि गररएको छ । र्स अनसुार नलिु गाउँपानलका तथा वडा कायावलयको 

देहाय बमोनजमका काम, कतवव्य र अनधकार रहेको दनेिन्छः 

• स्थानीय सेवा तथा जनशनि नवकासः- 

➢ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बदिी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिय, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ संलविानको िारा ३०२ बमोलर्म समार्ोर्न भई आउने कमयचारीको व्र्वस्थापन, 

➢ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बदिी अदर् कार्य, 

➢ गाउँपालिकाको संगठन लवकास, संगठन संरचना िथा दरबददी लनिायरण, र्नशलक्त व्र्वस्थापन र वलृि 

लवकास, 

➢ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सचूना िथा सञ्चार प्रलवलिको उपर्ोग, प्रवर्द्यन र लनर्मन, 

➢ मानव संशािन लवकासका िालग अल्पकािीन िथा दीघयकािीन र्ोर्ना िर्ुयमा, 

➢ गाउँपालिकामा सावयर्लनक लवदा, उत्सव, र्ात्रा, उदी आलदको व्र्वस्थापन, 

➢ स्थानीर् शालदि सलमलि सम्बदिी कार्यहरु । 

• साववजननक िरीद तथा सम्पनि व्यवस्थापनः- 

➢ गाउँपालिकाको िालग सावयर्लनक खरीद िथा अदर् बददोबस्िीका सामान सम्बदिी लविर्, 

➢ गाउँपालिकालभत्रको सावयर्लनक िथा सरकारी सम्पलि, सामदूालर्क सम्पलि, भवन, सडक, पसि, 

व्र्वसार्, पवूायिार, उद्योग, खानी िथा खलनर्, वनको लववरण सलहिको अद्यावलिक अलभिेख, 

➢ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो सम्पलिको अद्यावलिक अलभिेख, 

➢ गाउँपालिकालस्थि सरकारी सम्पलिको एलककृि लववरण । 

• स्थानीय तह, प्रदेश र सुंघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वयः- 

➢ संघ िथा प्रदशे िहमा संलविान िथा काननू बमोलर्मको सहभालगिा िथा प्रलिलनलित्व, 

➢ लर्ल्िा समदवर् सलमलिसँगको समदवर्, 

➢ वडा िहसँगको सम्पकय  र समदवर्, 

➢ पत्राचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार । 

• पानलका प्रहरी व्यवस्थापनः- 



4 | स्वतः प्रकाशन (आ.व. ०७७/७८ को श्रावन देनि चैत्र मनहमा सम्म) 

 

➢ संघीर् िथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही पालिका प्रहरीको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन नीलि, काननू, 

मापदण्ड, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ पालिका प्रहरीमाफय ि दहेार्का कार्य सम्पादन गने, 

• नीलि, काननू, मापदण्ड, लनणयर्हरु कार्ायदवर्नमा सहर्ोग, 

• सम्पलिको संरक्षण, 

• गाउँपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा िथा र्ात्रा चाडपवयको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

• स्थानीर् बर्ार िथा पालकय ङ्ग स्थिको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

• पालिका प्रहरी सम्बदिी कार्यपालिकािे िोके बमोलर्मका नीलि, र्ोर्ना, कार्यक्रम 

कार्ायदवर्न, 

• गाउँ वस्िी सरसफाई सम्बदिी मापदण्डको कार्ायदवर्न र कसरु उपर छानलवन र अनसुदिान, 

• स्थानीर् दर्ालर्क सलमलििे गरेका आदशे, फैसिा कार्ायदवर्नमा सहर्ोग, 

• कार्ायिर् पररसर, सम्पदा, सावयर्लनक, ऐिानी, पलिय र्ग्गा, सावयर्लनक भवन िथा भौलिक 

पवूायिारको संरक्षण र सरुक्षा, 

• लवपद ्व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

• अपराि रोकथाम िथा अनसुदिानमा सहर्ोग, 

• फुटपाथ व्र्वस्थापन, 

• लनमायण लनर्मन, 

• गणुस्िर लनर्दत्रण 

• पालिका प्रहरी सम्बदिी अदर् कार्य  । 

• न्यानयक सनमनतको सनचवालय, न्याय, कानून, मानव अनधकार प्रवर्द्वन तथा मेलनमलाप र 

मध्यस्थता, ननणवय तथा फैसला कायावन्वयनः- 

➢ दर्ालर्क सलमलिको सलचवािर् सम्बदिी कार्य, 

➢ दर्ार् िथा काननूी राज्र्को पररपािना, 

➢ मानव अलिकारको संरक्षण िथा प्रवर्द्यन, 

➢ व्र्लक्त र समदुार्वीच मेिलमिाप र मध्र्स्थिाको व्र्वस्थापन, 

➢ दर्ालर्क लनणयर् िथा फैसिा कार्ायदवर्न । 

• सूचना तथा सञ्चार प्रनवनध नवकास तथा नवस्तार र एफ.एम. सञ्चालनः- 
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➢ आफ्नो के्षत्रलभत्र इदटरनेट सेवा, टेलिसेदटर, केबिु िथा िारलबहीन टेलिलभर्नको प्रसारणको अनमुलि, 

नवीकरण र लनर्मन, 

➢ एक सर् वाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलि, नवीकरण र लनर्मन, 

➢ आफ्नो के्षत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िथा लनर्दत्रण, 

➢ अलभिेख व्र्वस्थापनमा नवीनिम सचूना प्रलवलिको प्रर्ोग, 

➢ सचूना िथा सञ्चार प्रलवलिमा सवयसािारण र्निाको सहर् र सरि पहुचँ िथा सचूना प्रलवलिको 

लवकास र लवस्िार सम्बदिी कार्यक्रम िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ वैज्ञालनक अध्र्र्न, अनसुदिान र प्रलवलि लवकासमा िगानी, 

➢ सचूना िथा सञ्चार प्रलवलिमा आिाररि ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन । 

• बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, िाद्य सुरक्षा र उपभोिा नहत सुंरक्षणः- 

➢ स्थानीर् ब्र्ापार, वालणज्र्, वस्िकुो माग, आपलूिय व्र्वस्थापन िथा अनगुमन, 

➢ बर्ार िथा हाट बर्ार व्र्वस्थापन, 

➢ उपभोक्ता अलिकार िथा लहि सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ स्थानीर् वस्िहुरुको उत्पादन, आपलूिय िथा लनकासी प्रके्षपण, मलू्र् लनिायरण र अनुगमन, 

➢ स्थानीर् ब्र्ापार र वालणज्र् सम्बदिी पवूायिार लनमायण, 

➢ स्थानीर् वस्ि ुर सेवा व्र्ापारको मलू्र् िथा गुणस्िरको अनगुमन र लनर्मन, 

➢ उपभोक्ता सचेिना, िलक्षि उपभोक्ताको िगि व्र्वस्थापन र स्थानीर् वस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िर 

परीक्षण, 

➢ खाद्य पदाथयको गणुस्िर लनर्दत्रण, 

➢ खानेपानीको गणुस्िर लनर्दत्रण, 

➢ स्थानीर् व्र्ापार प्रवर्द्यन सहर्ीकरण र लनर्मन, 

➢ स्थानीर् वौलर्द्क सम्पलिको संरक्षण, प्रवर्द्यन र अलभिेखाङ्कन । 

• बैठक तथा नवधायनः- 

➢ कार्यपालिका िथा सभाको बैठक व्र्वस्थापन, 

➢ कार्यपालिकाको लनणयर्हरुको लवद्यिुीर् माध्र्मबाट अलभिेखीकरण िथा प्रकाशन, 

➢ कार्यपालिका िथा सभामा पेश गनुयपने लवलभन ्नीलि, लनर्म िथा काननूको मस्र्ौदामा संर्ोर्न, 

➢ कार्यपालिकाका लवलभदन सलमलि, उपसलमलि, कार्यदिको बैठक व्र्वस्थापन, 

➢ नीलि, काननूको प्रमालणक प्रलिको संरक्षण, प्रकाशनका िालग समदवर्, 

➢ लविार्न सम्बदिी अदर् कार्य । 
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• आन्तररक लेिापरीक्षणः- 

➢ आदिररक िथा पवूय िेखापरीक्षण, 

➢ िेखापरीक्षण लववरण (बेरुर्कुो िगि समेि) को अलभिेख व्र्वस्थापन, 

➢ अलदिम िेखापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग, समदवर् र सहर्ीकरण, 

➢ िेखापािनसम्बदिी क्षमिा लवकास कार्य । 

• नवदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवव, उपानध, नवभूषणः- 

➢ स्थानीर् चाडपवय, सावयर्लनक लवदा, उत्सव, र्ात्रा, उदी आदीको व्र्वस्थापन, 

➢ उपालि िथा लवभूिण सम्बदिी लसफाररश, अलभिेख़ । 

• राजश्व नीनत तथा प्रशासनः- 

➢ रार्श्व सम्बदिी नीलि, काननू िर्ूयमा, कार्ायदवर्न र लनर्मन (रार्श्व चहुावट लनर्दत्रण समेि), 

➢ सम्पलि कर, घरबहाि कर,  घर र्ग्गा रलर्ष्ट्रेशन शलु्क, सवारी सािन कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पर्यटन 

शलु्क, लवज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर (मािपोि), दण्ड र्ररवाना, मनोरञ्र्न कर, बहािलबटौरी 

कर, घरर्ग्गा कर, मिृ वा माररएको र्ीवर्दिकुो हाड, लसंङ्ग, प्वाख, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि 

सािन, व्र्वसालर्क कर सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, कार्ायदवर्न, बाँडफाँड, संकिन र लनर्मन, 

अदर् आर् व्र्वस्थापन, 

➢ सावयर्लनक खचय िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हुन ेरोर्ल्टी सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड िथा लनर्मन 

र सोको संकिन िथा बाँडफाँड, 

➢ आफ्नो के्षत्रलभत्र रार्श्वका दर अदर् शलु्क लनिायरण, संघीर् र प्रदशे काननू बमोलर्म प्राकृलिक स्रोि 

सािन र सेवा शलु्क र्स्िा रोर्ल्टी संकिन, समदवर् र लनर्मन, 

➢ मािपोि संकिन, 

➢ काननू बमोलर्म ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटो, ननु, स्िेट, फार्र क्िेर्स्िा खानी खलनर् पदाथयको 

सवेक्षण, अदवेिण, उत्खनन र सो सम्बदिी रोर्ल्टी सङ्किन, 

➢ रेलकङ, कार्ालकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्र्ी र्लम्पङ्ग, लर्प फ्िार्र, र् र्ालफ्टङ्ग शुल्क, 

➢ सामदुालर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन, 

➢ प्राकृलिक स्रोिको उपर्ोग सम्बदिी नीलि लनिायरण र कार्ायदवर्न िथा प्रदशे र संघीर् मापदण्ड पािना, 

➢ प्रचलिि काननू बमोलर्म दण्ड र्ररवाना, 

➢ बाँकी बक्र्ौिा रकमको िगि र असिु उपर, 

➢ करदािा लशक्षा िथा करदािा लववरण अद्यावलिक, 

➢ लविीर् स्रोि सािनको समिामूिक बाँडफाँड, 
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➢ आलथयक सािनको महिम उपर्ोग िथा पररचािन, 

➢ रार्श्व परामशय सलमलि सम्बदिी लविर्, 

➢ स्थानीर् रार्श्व प्रवर्द्यनका िालग प्रोत्साहन, 

➢ रार्श्वको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, 

➢ रार्श्व सचूना िथा ि्र्ाङ्कको आदान प्रदान, 

➢ संघीर् िथा प्रदशे काननू बमोलर्म बरे्ट घाटापलूियको स्रोि व्र्वस्था । 

• आनथवक प्रशासनः- 

➢ आलथयक (कार्यलवलि) नीलि, काननू, मापदण्ड, कार्ायदवर्न र लनर्मन, आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन, 

➢ बर्ेट सीमा लनिायरण, बरे्ट िर्ूयमा, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ सलञ्चि कोि िथा आकलस्मक कोिको व्र्वस्थापन, 

➢ िगानी र िाभांशको व्र्वस्थापन, 

➢ िेखा व्र्वस्थापन, खचय, रार्श्व, िरौटी, कार्यसञ्चािन कोि िथा अदर् सरकारी कोि िथा सम्पलिको 

एलककृि लववरण, 

➢ समलष्टगि आलथयक अवस्थाको लवशे्लिण, 

➢ ऋण िथा अनदुानको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ िगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी िथा लनर्ी) र लविीर् व्र्वस्थापन, 

➢ कारोबारको िेखाङ्कन, लनर्दत्रण िथा व्र्वस्थापन, 

➢ रार्श्व िथा व्र्र्को अनमुान, 

➢ बेरुर् ूफर्छ्र्ौट, 

➢ आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन सम्बदिी अदर् लविर् । 

• सडक तथा यातायात व्यवस्थाः- 

➢ स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृिी सडक िथा र्ािार्ाि सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड िथा 

लनर्मन, 

➢ स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृिी सडक, झोिङ्ुगे पिु, पिेुसा र िटबदिन सम्बदिी गरुुर्ोर्नाको 

िर्ुयमा, कार्ायदवर्न र स्िरोदनलिका आर्ोर्नाको पलहचान, अध्र्र्न, कार्ायदवर्न, ममयि, सम्भार, 

➢ र्ािार्ाि सरुक्षा व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ ट्र्ाक्सी सेवा अनमुिी, व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ वािावरणमैत्री, र्िवार् ुपररवियन अनकूुिन, अपाङ्गिा र िैङ्लगकमैत्री र्ािार्ाि प्रणािीको प्रवर्द्यन, 

➢ आिारभिू र्ािार्ाि सम्बदिमा प्रदशे सरकारसँग समदवर्, 
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➢ र्ािार्ाि के्षत्रमा िगानी अलभवलृर्द्, 

➢ र्ािार्ाि सलुविामा नागररककोक सरि, सहर् र समान पह चँ, 

➢ र्ािार्ाि क्षेत्रमा वािावरणमैत्री प्रलवलििाई प्रोत्साहन, 

➢ लनर्ी र्ािार्ाि लनर्मन व्र्वस्थापन । 

• भवन तथा भवन सुंनहता एवुं ननमावण इजाजतः-  

➢ भवन सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड िथा सो सम्बदिी र्ोर्ना िर्ुयमा, आर्ोर्ना पलहचान, अध्र्र्न, 

कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ रालष्ट्रर् भवन संलहिा िथा मापदण्ड बमोलर्म भवन लनमायण अनमुलि र लनर्मन, 

➢ भवन लनमायण इर्ार्ि, भवन संलहिा कार्ायदवर्न, 

➢ भवन लनमायणको नक्सा स्वीकृलि, संशोिन, लनर्मन, 

➢ परुाित्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरक्षण, सम्बर्द्यन र पनुाःलनमायण, 

➢ सरकारी भवन, लवद्यािर्, सामूदालर्क भवन, सभागहृ िथा अदर् सावयर्लनक भवन िथा संरचना लनमायण 

र ममयि संभार, 

• जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाव, भू-उपयोग तथा वस्ती नवकासः- 

➢ प्रादलेशक मापदण्ड बमोलर्म घरर्ग्गा िनी दिाय प्रमाणपरू्ाय लविरण िथा िगि व्र्वस्थापन, 

➢ भलूमको वगीकरण अनसुारको िगि, 

➢ र्ग्गाको लकिाकाट र भलूम िगि (नक्सा, स्रेस्िा) लनमायण र संरक्षण, 

➢ सरकारी प्रर्ोर्नको िालग र्ग्गा प्रालप्त, मआुब्र्ा लनिायरण िथा लविरणमा समदवर् र सहर्ीकरण, 

➢ र्ग्गा लववाद समािानमा मेिलमिाप र मध्र्स्थिा, 

➢ लवश्व सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुािालत्वक महत्व िगार्ि वन, सीमसार के्षत्र, िटविी के्षत्रका 

र्ग्गा सम्बदिी िगि 

➢ शहरीकरण, वस्िी लवकास सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड िथा सो सम्बदिी र्ोर्ना िर्ुयमा, आर्ोर्ना 

पलहचान, अध्र्र्न, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ आिारभिू आवासका र्ोर्ना िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ गाउँपालिकामा अव्र्वलस्थि बसोबास व्र्वस्थापन कार्यक्रमको िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ आिारभिू बसोबास सम्बदिमा प्रदशे सरकारसँग समदवर्, 

➢ र्ोर्नावर्द् र व्र्वलस्थि वस्िी लवकासका कार्यक्रमको िर्ुयमा कार्ायदवर्न, 

➢ एलककृि वस्िी लवकासका िालग र्ग्गाको एलककरण िथा र्ग्गा लवकास र व्र्वस्थापन, 
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➢ संघीर् िथा प्रदशे काननूो अिीनमा रही आफ्नो के्षत्रको भ-ूउपर्ोग नीलि, र्ोर्ना, कार्यक्रम िर्ुयमा र 

कार्ायदवर्न, 

➢ संघीर् िथा प्रदशेको मापदण्डको अिीनमा रही व्र्वलस्थि वस्िी लवकासका कार्यक्रमको िर्ुयमा र 

कार्ायदवर्न, 

➢ संघीर् र प्रदशे काननू बमोलर्म स्थानीर् िहमा सकुुम्वासी पलहचान र अलभिेख व्र्वस्था, 

➢ स्थानीर् स्िरमा सकुम्वासी सम्बदिी र्ीलवकोपार्यन र बसोबास व्र्वस्था, 

➢ एलककृि वस्िी लवकासका िालग र्ग्गाको एलककरण िथा र्ग्गा लवकास र व्र्वस्थापन  । 

 

• जलनवदु्यत, ऊजाव र सडक वनिः- 

➢ साना र्िलवद्यिु आर्ोर्ना, नवीकरणीर् ऊर्ाय िथा वैकलल्पक ऊर्ाय सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, 

र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ वैकलल्पक ऊर्ाय सम्बदिी प्रलवलि लवकास र हस्िादिरण, क्षमिा अलभवलृर्द् प्रवर्द्यन, 

➢ लवद्यिु लविरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन, 

➢ र्नसहभालगिामा आिाररि स्वदशेी िगानीिाई प्राथलमकिा लददैं र्िस्रोिको बहुउपर्ोगी लवकास 

कार्यक्रमको िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ स्थानीर् लवद्यिु लविरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन, 

➢ सडक विीको व्र्वस्था । 

• नसुंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रणः- 

➢ लसंचाई सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड लनिायरण र लनर्मन, 

➢ लसंचाई सम्बदिी गरुुर्ोर्नानको िर्ुयमा, कार्ायदवर्न र स्िरोदनलिका आर्ोर्नाको पलहचान, अध्र्र्न, 

कार्ायदवर्न, ममयि, सम्भार र लनर्मन, 

➢ स्थानीर् साना, सिह िथा भलूमगि लसंचाई प्रणािीको सञ्चािन लनमायण, सिुार, ममयि सम्भार िथा 

सेवा शलु्कको लनिायरण र सङ्किन व्र्वस्थापन, 

➢ र्िउत्पदन प्रकोप लनर्दत्रण सम्बदिी,  

➢ स्थानीर् िटबदि, नदी लनर्दत्रण िथा नदी व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ साना र्िउपर्ोग सम्बदिी आर्ोर्ना िर्ुयमा, कार्ायदवर्न र अनगुमन  । 

• वातावरण, पयावयवरण एवुं जलाधार के्षत्र सुंरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनः- 

➢ स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण र र्िािार िथा वदर्र्दिकुो संरक्षण व्र्वस्थापन सम्बदिी नीलि, काननू, 

कार्यक्रम िर्ुयमा, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ वकृ्षारोपण िथा हररर्ािी िथा हररि के्षत्रको प्रवर्द्यन, 
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➢ फोहोरमैिा सङ्किन, पनुाःउपर्ोग, प्रशोिन, लवसर्यन र सोको सेवा शलु्क लनिायरण र लनर्मन, 

➢ सरसफाई िथा स्वास्थर्दर् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन, 

➢ वार् ुिथा ध्वनीको प्रदिुण लनर्दत्रण, 

➢ हालनकारण पदाथयहरर्को लनर्मन िथा लनर्दत्रण, 

➢ सावयर्लनक शौचािर्ि व्र्वस्थापन, 

➢ वािावरणीर् र्ोलखम दर्लूनकरण, 

➢ दर्नू कावयनमखुी िथा वािावरणमैत्री लवकास अविम्बन, 

➢ वािावरण संरक्षण के्षत्र लनिायरण र व्र्वस्थापन, 

➢ पानी महुानको संरक्षण, 

➢ पलहरो लनर्दत्रण, 

➢ र्िवार् ुपररवियन अनकूुिन कार्यक्रम । 

• नवपद् व्यवस्थापन, वारूण यन्त्र, एम्बुलेन्सः- 

➢ लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड िथा स्थानीर् स्िरका आर्ोर्नाको कार्ायदवर्न र 

लनर्मन, 

➢ लवपद ्पवूयिर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोर्ना, र्ोलखम दर्लूनकरण कार्यर्ोर्ना, 

➢ लवपद ्पवूयिर्ारी, खोर् िथा उद्वार, राहि सामाग्रीको पवूय भण्डारण, लविरण र समदवर्, 

➢ लवपद ्र्ोलखम के्षत्रको नक्साङ्कन िथा वस्िीहरुको पलहचान र स्थानादिरण, 

➢ लवपद ्व्र्वस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीर् समदूार्, संघ संस्था, लनर्ी के्षत्रसँगको सहर्ोग, समदवर् र 

सहकार्य, 

➢ लवपद ्कोिको स्थापना िथा सञ्चािन र स्रोि सािनको पररचािन, 

➢ लवपद ्पश्चाि स्थानीर् स्िरको पनुस्थायपना र पनुलनयमायण, 

➢ लवपद ्सम्बदिी ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुदिान, 

➢ प्राकृलिक प्रकोपको रोकथाम र पवूयिर्ारी, 

➢ लवपद ्र्ोलखम दर्लूनकरणको िालग पवूय सचूना प्रणािी सम्बदिी कार्यक्रमको िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ वारूण र्दत्र िथा एम्बिेुदसको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन, 

➢ स्थानीर् आपि ्कािीन कार्यसञ्चािन प्रणािी, 

• साववजननक ननजी साझेदारीः- 

➢ स्थानीर् सावयर्लनक-लनर्ी साझेदारी सम्बदिी स्थानीर् नीलि, र्ोर्ना लनमायण, 

➢ स्थानीर् सावयर्लनक-लनर्ी साझेदारीका आर्ोर्ना छनौट िथा कार्ायदवर्न, 
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➢ स्थानीर् लवकासमा लनर्ी क्षेत्रको प्रवर्द्यन । 

• कृनष नवकासः- 

➢ कृलि, कृलि प्रसार, कृलि उत्पादन व्र्वस्थापन सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, 

कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ कृलि बर्ार सचूना, कृलि बर्ार िथा हाटबर्ारको पवूायिार लनमायण, साना लसंचाई लनमायण, िालिम, 

प्रलवलि प्रसार, प्रालवलिक टेवा, कृलि सामाग्री आपलूिय र कृिक क्षमिा लवकास कार्यक्रमको सञ्चािन, 

➢ कृलिर्दर् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्दत्रण, 

➢ कृलि वािावरण संरक्षण िथा रै्लवक लवलवििाको संरक्षण र प्रवर्द्यन, 

➢ कृलि प्रसार िथा र्नशलक्तको प्रके्षपण, व्र्वस्थापन र पररचािन, 

➢ उच्च मूल्र्र्कु्त कृलिर्दर् वस्िुको प्रवर्द्यन, लवकास िथा बर्ारीकरण, 

➢ कृलिसम्बदिी वीमा र कर्ाय सहर्ीकरण, 

➢ शीि भण्डारणको व्र्वस्थापन, 

➢ कृिकहरुको क्षमिा अलभवलृर्द्, प्रालवलिक सेवा, टेवा, सीप लवकास र शशलक्तकरण, 

➢ कृलि लबउ लबर्न, नश्ल, मिखाद र रसार्न िथा औिलिहरुको आपलूिय, उपर्ोग र लनर्मन, 

➢ कृिक समहू, कृलि सहकारी र कृलि सम्बदिी स्थानीर् संघ संस्थाहरुको समदवर्, व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ कृलि सम्बदिी प्रलवलिको संरक्षण र हस्िादिरण, 

➢ कृलि ि्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सचूना प्रणािी िथा कृलि सम्बदिी सचूनाको प्रचार प्रसार,  

➢ कृलि स्रोि केदरको स्थापना र व्र्वस्थापन । 

• पशुपन्छी नवकासः- 

➢ पशपुािन र पश ुस्वास््र् सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ पशपुदछी बर्ार सचूना, हाटबर्ारको पवूायिार लनमायण, िालिम, प्रालवलिक टेवा, कृिक क्षमिा लवकास 

कार्यक्रमको सञ्चािन र लनर्मन, 

➢ पशपुदछीर्दर् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्दत्रण, 

➢ पशपुदछी लचलकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन, 

➢ पशनुश्ल सिुार पद्दलि लवकास र व्र्वस्थापन, 

➢ पशपुदछी सम्बदिी वीमा र कर्ाय सहर्ीकरण, 

➢ स्थानीर् चरन िथा खकय  लवकास र व्र्वस्थापन, 

➢ पश ुआहारको गणुस्िर लनर्मन, 

➢ स्थानीर् स्िरमा पशपुदछी सम्बदिी ि्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सचूना प्रणािी, 
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➢ पश ुबिशािा र शीि भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ पशपुािन िथा पश ुस्वास््र् सम्बदिी अदर् कार्य । 

• सहकारी नवकासः- 

➢ सहकारी संस्था सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्डको लनमायण, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ स्थानीर् सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, खारेर्ी र लवघटन, 

➢ सहकारी वचि िथा ऋण पररचािन सम्बदिी स्थानीर् मापदण्ड लनिायरण र लनर्मन, 

➢ सहकारी सम्बदिी रालष्ट्रर्, केदरीर्, लविर्गि, प्रादलेशक र स्थानीर् संघसंस्थासँग समदवर् र सहकार्य, 

➢ सहकारी सम्बदिी स्थानीर् ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुदिान, 

➢ स्थानीर् सहकारीको क्षमिा अलभवलृर्द्, 

➢ स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्यन, लवकास र पररचािन  । 

• वन, भू-सुंरक्षण, वन्यजन्तु, जलाधार, जनडबुटी तथा जैनवक नवनवधता:- 

➢ वन, र्ङ्गि, वदर्र्दि,ु चराचरुुङ्गी, र्ि उपर्ोग, वािावरण, पर्ायवरण िथा रै्लवक लवलवििा 

सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ सामदुालर्क, ग्रामीण िथा सहरी, िालमयक, कबलुिर्िी वनको संरक्षण, सम्वर्द्यन, उपर्ोग र लनर्मन, 

➢ वन उपभोक्ता समहूको व्र्वस्थापन, 

➢ मध्र्विी के्षत्रको सामदुालर्क, िालमयक र कबलुिर्िी वनको व्र्वस्थापन, 

➢ नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार िथा सडक लकनारमा वकृ्षारोपण व्र्वस्थापन, 

➢ लनर्ी िथा व्र्वसालर्क वनको प्रवर्द्यन र लनर्मन, 

➢ सावयर्लनक खािी र्ग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापन, 

➢ र्लडबटुी िथा अदर् गैरकाि वन पैदावार सम्बदिी, सभेक्षण, उत्पादन, संकिन, प्रवर्द्यन, प्रशोिन र 

बर्ार व्र्वस्थापन, 

➢ वन लवउ बगैचा स्थापना, व्र्वस्थापन र प्रवर्द्यन, 

➢ नसयरी स्थापना, लवरुवा उत्पादन, लविरण, रोपण र प्रवर्द्यन, 

➢ वदर्र्दि ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्र्वसालर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन, 

➢ वदर्र्दिबुाट स्थानीर् समदुार्मा पने प्रभाव रोकथाम, व्र्वस्थापन, 

➢ स्थानीर् प्राणी उद्यान (लचलडर्ाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 

➢ स्थानीर् वदर्र्दि ुपर्यटन र आर्आर्यन, 

➢ स्थानीर् स्िरमा अखेटो पहारको व्र्वस्थापन, 

➢ वन, वदर्र्दि ुिथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुदिान, 



13 | स्वतः प्रकाशन (आ.व. ०७७/७८ को श्रावन देनि चैत्र मनहमा सम्म) 

 

➢ रैथाने प्रर्ालिको संरक्षण र प्रवर्द्यन, 

➢ लमचाहा प्रर्ालिको लनर्दत्रण, 

➢ र्ैलवक लवलवििाको अलभिेख, 

➢ सामदुालर्क भ-ूसंरक्षण र सोमा आिाररि आर् आर्यन कार्यक्रम, 

➢ भ-ूसंरक्षण र र्िािार व्र्वस्थापनर्दर् सामदूालर्क अनकूुिन, 

➢ र्िवार् ुपररवियन, अनकूुिन कार्य, 

➢ आर्आर्यनमा आिाररि र्लडबटुीको संरक्षण, प्रवर्द्यन, व्र्वस्थापन, 

• उद्योग नवकास:- 

➢ िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको दिाय, नवीकरण, खारेर्ी र लनर्मन 

➢ िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको लवकास र प्रवर्द्यन 

➢ उद्यमलशििा प्रवर्द्यन 

➢ व्र्ापाररक फमय, पसिको दिाय, अनमुलि, नवीकरण, खारेर्ी र लनर्मन 

➢ सीप लवकास सम्बदिी कार्यको प्रवर्द्यन 

• िानी तथा िननज:- 

➢ खानी िथा खलनर् पदाथयको संरक्षण सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड िथा र्ोर्नाको 

कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो, ननु, स्िेट, खररढुङ्गा, फार्रक्िे र्स्िा खालनर्दर् वस्ि ु सभेक्षण, 

अदवेिण, उत्खनन, 

➢ ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, ननु, माटो, खररढुङ्गा, फार्रक्िे िथा स्िेट आलद खालनर्दर् वस्िकुो संरक्षण, 

लवकास, उत्खनन र उपर्ोग सम्बदिी दिाय, अनमुलि, नवीकरण, खारेर्ी र व्र्वस्थापन, 

➢ खानी िथा खलनर् पदाथय सम्बदिी सचूना िथा ि्र्ाङ्क संकिन अलभिेख िथा व्र्वस्थापन, 

➢ भौगोलभयक नक्सा प्रकाशन  । 

• रोजगार प्रवर्द्वन तथा गररवी न्यूननकरण:- 

➢ गररवी लनवारण सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुदिान, 

➢ गररबी लनवारणको स्थानीर् रणनीलि िर्ुयमा, 

➢ गररब घरपररवार पलहचान सम्बदिी स्थानीर् सभेक्षण, सचूना व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

➢ गररवी लनवारण सम्बदिी रालष्ट्रर्, प्रादलेशक र स्थानीर् संस्थासँग सम्पकय , समदवर् र सहकार्य, 

➢ रोर्गार िथा बेरोर्गारको ि्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सचूना प्रणािीको स्थापना, 

➢ स्थानीर्स्िरमा रहकेा लवदशेी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सचूना व्र्वस्थापन, 
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➢ पलहचान भएका गररब घरपररवार एवं िलक्षि समहू सम्बदिी स्थानीर् र्ोर्ना, कार्यक्रम, स्रोि पररचािन 

र व्र्वस्थापन, 

➢ संघीर् र प्रदशे काननू बमोलर्म स्थानीर् िहमा सकुुम्वासीको पलहचान र अलभिेख व्र्वस्थापन, 

➢ सकुुम्वासी सम्बदिी र्ीलवकोपार्यन र बसोबास व्र्वस्थापन, 

➢ रोर्गारीका अवसर लसर्यना सम्बदिी । 

• आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षाः- 

➢ प्रारलम्भक बाि लशक्षा िथा लवद्यािर् लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खिुा िथा वैकलल्पक लशक्षा 

(गरुुकुि, मदरसा, गमु्वा आलद), लनरदिर लसकाइ िथा लवशेि लशक्षा सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, 

र्ोर्नाको लनमायण, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ प्रालवलिक लशक्षा िथा व्र्वसालर्क िालिमको र्ोर्ना िर्ुयमा, सञ्चािन, अनमुलि र लनर्मन, 

➢ पाठ्र्क्रम र पाठ्र्सामाग्रीको लविरण िथा कार्ायदवर्न, 

➢ लवद्यािर् लशक्षक िथा कमयचारी व्र्वस्थापन, 

➢ लवद्यािर्को नक्साङ्कन, अनुमलि, स्वीकृलि, समार्ोर्न िथा लनर्मन, 

➢ शैलक्षक पवूायिार लनमायण र ममयि सम्भार, 

➢ आिारभिू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्र्वस्थापन, 

➢ लवद्याथी लसकाई उपिब्िीक परीक्षण र व्र्वस्थापन, 

➢ लवद्यालथय प्रोत्साहन िथा छात्रवलृिको व्र्वस्थापन, 

➢ शैलक्षक परामशय सेवाको अनमुलि िथा लनर्मन, 

➢ स्थानीर्स्िरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्िरीकरण, 

➢ माध्र्लमक िहसम्मको शैलक्षक कार्यक्रमको समदवर् र लनर्मन, 

➢ पसु्िकािर् एवं पत्रपलत्रका, 

➢ स्थानीर् पसु्िकािर्, वाचनािर् िथा सामदुालर्क अध्र्र्न केदर सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन  । 

• िेलकूद तथा अनतररि नियाकलापः- 

➢ स्थानीर्स्िरमा खेिकूद प्रशासन िथा संघ संस्थाको लनर्मन र समदवर्, 

➢ खेिकूदको संरचनाको पवूायिार लनमायण सञ्चािन िथा लवकास, 

➢ खेिकूदको लवकास र प्रवर्द्यन, 

➢ खेिकूद प्रलिर्ोलगिाको आर्ोर्ना र सहभालगिा, 

➢ अलिररक्त लक्रर्ाकिाप सम्बदिी लविर् । 

• आधारभूत स्वास््य तथा सरसफाईः- 
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➢ आिारभिू स्वास््र् र सरसफाई सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्नाको लनमायण, कार्ायदवर्न िथा 

लनर्मन, 

➢ रालष्ट्रर् िथा प्रदशे स्िरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोलर्म स्थानीर् स्िरको स्वास््र् सम्बदिी िक्ष्र् र गणुस्िर 

लनिायरण, 

➢ रालष्ट्रर् र प्रादलेशक मापदण्ड अनरुुप र्नरि अस्पिाि, नलसयङ्ग होम, लनदान केदर िथा अदर् स्वास््र् 

संस्थाहरुको लक्िलनक दिाय, सञ्चािन अनमुलि र लनर्मन, 

➢ आिारभिू स्वास््र् सेवाको सञ्चािन र प्रवर्द्यन, 

➢ अस्पिाि र अदर् स्वास््र् संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन, 

➢ स्वास््र् सेवा सम्बदिी भौलिक पवूायिार लवकास िथा व्र्वस्थापन, 

➢ सरसफाई सचेिनाको अलभवलृर्द्, 

➢ रक्तसञ्चार सेवा िथा स्थानीर् र सहरी स्वास््र् सेवा, 

➢ औिलि पसि सञ्चािन र लनर्मन, 

➢ औिलिर्दर् वनस्पलि, र्लडबुटी र अदर् औिलिर्दर् वस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन र लविरण, 

➢ स्वास््र् वीमा िगार्िका सामालर्क सरुक्षा कार्यक्रमको व्र्वस्थापन, 

➢ औिलि िथा अदर् मेलडकि उत्पादनहरुको दर्नूिम मलू्र् लनिायरण र लनर्मन, 

➢ औिलिको उलचि प्रर्ोग र सकु्ष्म र्ीव लनरोिक प्रलिरोि दर्लूनकरण, 

➢ औिलि र स्वास््र् उपकरणको खररद, भण्डारण र लविरण, 

➢ स्वास््र् सचूना प्रणािीको व्र्वस्थापन, 

➢ र्नस्वास््र् लनगरानी (पलब्िक हले्थ सभेिेदस), 

➢ प्रवर्द्यनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थायपनात्मक र प्र्ालिएलटभ स्वास््र् सेवाको 

सञ्चािन, 

➢ स्वस्थ र्ीवनशैिी, पोिण, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् विृको पािना, पञ्चकमय 

िगार्िका र्नस्वास््र् सेवाको प्रवर्द्यन, 

➢ र्नुोलटक र लकटर्दर् रोगको लनर्दत्रण िथा व्र्वस्थापन, 

➢ सलुिय, मलदरा र िागपुदाथयर्दर् वस्िकुो प्रर्ोग लनर्दत्रण िथा सचेिना अलभवलृर्द्, 

➢ आर्वेुलदक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृलिक लचलकत्सा िगार्िका परम्परागि स्वास््र् 

उपचार सेवाको व्र्वस्थापन, 

➢ र्नस्वास््र्, आपि ्कालिन स्वास््र् िथा महामारीको लनर्दत्रण, र्ोर्ना र कार्ायदवर्न, 

➢ सरुवा िथा नसने रोगको लनर्दत्रण िथा रोकथाम, 

➢ आकलस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह, 
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• िानेपानी व्यवस्थापनः- 

➢ स्थानीर् खानेपानी सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ खानेपानी महसिु लनिायरण र खानेपानी सेवा व्र्वस्थापन, 

➢ सावयर्लनक स्थिमा लपउने पालन व्र्वस्थापन, 

➢ स्वच्छ खानेपानी आपलूिय सम्बदिी लविर् । 

• लैङ्नगक समानता तथा सामानजक सुरक्षाः- 

➢ मलहिा हक सम्बदिी नीलि, र्ोर्ना, कार्ायदर्वन र लनर्मन, 

➢ मलहिाको आलथयक, सामालर्क, रार्नीलिक, शसलक्तकरण िथा क्षमिा लवकास, 

➢ िैङ्लगक लहंसा लनवारणको िालग लनरोिात्मक, प्रवर्द्यनात्मक, संरक्षणात्मक उपार् र पनुस्थायपना, 

➢ िैङ्लगक उिरदार्ी बरे्ट, 

➢ बािबालिकाको हक लहि संरक्षण सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र 

लनर्मन, 

➢ बािबालिकाको हक लहि संरक्षण, 

➢ बािमैत्री शासकीर् प्रवदि, बािक्िब, बाि संरक्षण सलमलि िथा बाि सञ्र्ाि, 

➢ बािबालिकाको हक लहि संरक्षण सम्बदिमा संघ, प्रदशे िथा अदर् लनकार्सँग सम्पकय , समदवर् िथा 

सहकार्य, 

➢ बािबालिका पररवार सहर्ोग, 

➢ वैकलल्पक स्र्ाहार पद्दलिको कार्ायदवर्न, 

➢ बाि दर्ार्, 

➢ बाि गहृ, पनुस्थायपना केदर, लशश ुस्र्ाहार केदर र बािलवकास केदर व्र्वस्थापन, 

➢ असहार् बािबालिका, सडक बािबालिका व्र्वस्थापन, 

➢ बाि लहसंा लनर्दत्रण, 

➢ बािसिुार िथा पनुाःस्थापना केदर स्थापना, सञ्चािन अनमुिी र लनर्मन, 

➢ आपि ्कालिन बाि उद्वार कोि स्थापना र व्र्वस्थापन, 

➢ र्वुा र्ागरण, सशलक्तकरण र पररचािन, 

➢ र्वुा सीप, उद्यमलशििा िथा नेितृ्व लवकास, 

➢ ज्र्ेि नागररकको िगि, पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास््र् सलुविा, सामालर्क सरुक्षा सम्बदिी कार्य, 

➢ ज्र्ेि नागररकको क्िब, लदवा सेवा केदर, भेटघाट स्थि, आश्रर् केदरको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन, 
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➢ संघ िथा प्रदसेसँगको समदवर्मा अपाङ्गिा पनुाःस्थापना केदर िथा असक्त स्र्ाहार केदरको सञ्चािन 

र व्र्वस्थापन, 

➢ अपाङ्ग भएका व्र्लक्त िथा असहार्को िगि अद्यावलिक, पररचर्पत्र लविरण, सामालर्क सुरक्षा िथा 

सलुविाको व्र्वस्थापन िथा लविरण, 

➢ अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तमैत्री पवूायिार लनमायण िथा सञ्चािन, 

➢ अपाङ्गिा भएका व्र्लक्त र असक्तहरुको व्र्वस्थापन सम्बदिी अदर् कार्य,  

➢ एकि मलहिा सम्बदिी कार्य । 

• गैरसरकारी सुंस्था पररचालन, समन्वय तथा ननयमनः- 

➢ स्थानीर्  स्िरमा समार् कल्र्ाण सम्बदिी संघ संस्था (गैरसरकारी, सामालर्क िथा सामदुालर्क संघ 

संस्था) को दिाय, नवीकरण िथा लनर्मन, 

➢ गठुी, कोि िथा अदर् रष्टहरुको व्र्वस्थापन, 

➢ लनर्ी िथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुसँग समदवर् र सहकार्य, 

➢ समदवर् र पररचािन, 

➢ सामालर्क संघ संस्था सम्बदिी अदर् लविर् । 

• सामानजक सुरक्षा कायविम तथा व्यनिगत घटना दतावः- 

➢ सामालर्क सरुक्षा सम्बदिी स्थानीर् नीलि, काननू, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुदिान, 

➢ संघ िथा प्रदशेिे लनिायरण गरेको मापदण्ड बमोलर्म सामालर्क सरुक्षा सम्बदिी कार्यक्रम कार्ायदवर्न, 

➢ सामालर्क सरुक्षाको कार्ायदवर्नको िालग संघ, प्रदशे र स्थानीर् संघ संस्थासँग सम्पकय , समदवर् र 

सहकार्य, 

➢ स्थानीर् सामालर्क सरुक्षा र्ोर्ना र व्र्वस्थापन िथा आवश्र्क ि्र्ाङ्क संकिन एवं व्र्वस्थापन । 

• सुंस्कृनत, सम्पदा, लनलतकला तथा पयवटन प्रवर्द्वनः- 

➢ भािा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र लवकास सम्बदिी स्थानीर् स्िरको नीलि, काननू, मापदण्ड, 

र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ परुाित्व, प्राचीन स्मारक िथा संग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन र लवकास, 

➢ परम्परागि रुपमा चलिआएका र्ात्रा िथा पवयको सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

➢ स्थानीर् महत्वका िालमयक िथा साँस्कृलिक सम्पदाको व्र्वस्थापन, 

➢ पर्यटकीर् महत्वका स्थि, िथा सम्पदाको पलहचान, संरक्षण र प्रवर्द्यन, 

➢ पर्यटन पवूायिार लवकास िथा प्रोत्साहन, 

➢ परुािालत्वक, िालमयक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण िथा सम्बर्द्यन, 



18 | स्वतः प्रकाशन (आ.व. ०७७/७८ को श्रावन देनि चैत्र मनहमा सम्म) 

 

➢ भािा, संस्कृलि, र्ात्रा, पवय र िलििकिाको संरक्षण, प्रवर्द्यन लवकास । 

• योजना तजुवमा, कायवयोजना तयारी, उपभोिा सनमनत पररचालनः- 

➢ लवकास आर्ोर्ना िथा पररर्ोर्ना सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना र लनर्मन, 

➢ स्थानीर् लवकास नीलि, अल्पकािीन, मध्र्कािीन िथा दीघयकािीन लवकास र्ोर्ना िर्ुयमा, अनगुमन 

िथा मलू्र्ाङ्कन, 

➢ आलथयक, सामालर्क, सांस्कृलिक, वािावरणीर्, प्रलवलि र पवूायिारर्दर् लवकासका िालग आवश्र्क 

आर्ोर्ना िथा पररर्ोर्नाहरुको िर्ुयमा, कार्ायदवर्न, अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन, 

➢ वालियक लवकास कार्यक्रम, आर्ोर्ना िर्ुयमा, कार्ायदवर्न, 

➢ लवकास लनमायण प्रलक्रर्ामा स्थानीर् र्नसहभालगिा अलभवलृर्द्का कार्यक्रम िर्ुयमा र कार्ायदवर्न, 

➢ लवकास र्ोर्नाहरुको वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन, 

➢ उपभोक्ता सलमलिको लववरण, क्षमिा लवकास, 

➢ लवकासका प्राथलमकिा प्राप्त क्षेत्र लनिायरण, 

➢ संघीर् र प्रादलेशक आर्ोर्ना, पररर्ोर्ना कार्ायदवर्नमा समदवर्, सहर्ीकरण र सहर्ोग, 

➢ लवकास आर्ोर्ना िथा पररर्ोर्ना सम्बदिी अदर् कार्य । 

• अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः- 

➢ लवकास आर्ोर्नाको अनुगमन, आवलिक प्रगलि िथा प्रलिफिको सलमक्षा, 

➢ लवकास र्ोर्नाको अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कनको आिार िथा प्रलक्रर्ा  लनिायरण, 

➢ आर्ोर्नाको अध्र्र्न, अनसुदिान िथा प्रभाव मलू्र्ाङ्कन, 

➢ लबिर् के्षत्रगि नीलिको अनुगमन िथा मलू्र्ाङ्कन । 

• त्याङ्क व्यवस्थापनः- 

➢ ि्र्ाङ्क संकिन, व्र्वस्थापन िथा प्रर्ोग सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, कार्ायदवर्न र 

लनर्मन, 

➢ सचूना िथा अलभिेख केदरको स्थापना िथा सञ्चािन, 

➢ आिलुनक प्रलवलि माफय ि व्र्लक्तगि घटना दिाय (र्दम, मतृ्र्ु, लववाह, वसाईसराई, सम्बदि लवच्छेद र 

िमयपतु्र\िमयपतु्री), अलभिेख व्र्वस्थापन िथा प्रलिवेदन, 

➢ स्थानीर् ि्र्ाङ्क संकिन, प्रशोिन, अलभिेखीकरण िथा लविरण, 

• आिारभिू ि्र्ाङ्क, संकिन र व्र्वस्थापनाः र्नसाङ्लख्र्क, प्राकृलिक, आलथयक, सामालर्क, 

साँस्कृलिक, भौलिक पवूायिार, रोर्गारीको अवस्था, कुि ग्राहस्थ उत्पादन, प्रलि व्र्लक्त आर्, 
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मानव लवकास सचूकांक, रार्श्व िथा आर् व्र्र् समेिको संर्कु्त ि्र्ाङ्क संकिन र प्रशोिन गरी 

सचूना प्रणािीमा आवर्द्िा र पालश्चयलचत्र िथा स्रोि नक्साको अद्यावलद्यक एवं अलभिेख, 

• बेरोर्गारको ि्र्ाङ्क संकिन, 

• स्थानीर् व्र्ापारको ि्र्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुदिान, 

• सामालर्क सरुक्षा सम्बदिी स्थानीर् ि्र्ाङ्क र सचूना व्र्वस्थापन, 

• सम्पदन भएका िथा चाि ुर्ोर्नाको लववरण, 

• लविर् के्षत्रगि सचूना, ि्र्ाङ्कको संकिन, अलभिेख । 

➢ प्रदशे िथा संघसँग ि्र्ाङ्क एवं सचूना आदान प्रदान र समदवर्, 

➢ सम्भाव्र् प्राकृलिक स्रोि िथा सािनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्र्वस्थापन, 

➢ गाउँपालिकाका आवलिक िथा वालियक कार्यक्रम र बरे्ट स्वीकृलि । 

वडा कायावलय 

• वडा स्तरीय त्याङ्क सुंकलन तथा अद्यावनधक गननः- 

➢ आफ्नो वडा लभत्रको वस्िगुि लववरण (नदीनािा, रै्लवक लवलवििा, खलनर् पदाथय, र्नसङ्ख्र्ाको 

बनोट, आलथयक अवस्था, उद्योगिददा, लशक्षा िथा स्वास््र् सम्बदिी लववरण आदी) िर्ार गने, 

अद्यावलिक गद ैिैर्ाने, 

➢ लनर्ी घर िथा घरपररवारको िगि राख्ने, 

➢ ऐलिहालसक, परुािालत्वक, साँस्कृलिक िथा िालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयर्लनक िथा 

सामदुालर्क भवन, सावयर्लनक, ऐिानी, पलिय र्ग्गाको िगि राख्ने िथा संरक्षण गने, 

➢ खिुा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, िमयशािा, मठ, मलददर, गमु्वा, मलस्र्द, दवेस्थि, मदरसा, 

पलिय र्ग्गा, डाँडापाखा, चरनके्षत्र, पानीको मिू, पोखरी, ििाउ, इनार, कुवा, िारा, ढुङ्गेिारा, गठुीघर, 

बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानीघट्ट, लमिको ि्र्ाङ्क संकिन गरी अद्यावलिक िगि 

राख्ने, संरक्षण गने र खलण्डकृि ि्र्ाङ्क र सचूना सलहिको वडाको पालश्वयलचत्र िर्ार िथा अद्यावलिक 

गन े। 

• वडाका नवकास ननमावणका योजना तजुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन तथा आवनधक प्रगनत सनमक्षा 

गननः- 

➢ सहभालगिामिूक र्ोर्ना िर्ुयमा प्रणािी अनसुार वस्िी वा टोिस्िरबाट र्ोर्ना िर्ुयमा प्रलक्रर्ा 

अविम्बन गरी वस्िी िथा टोिस्िरीर् र्ोर्नाको माग सङ्किन, प्राथलमकीकरण िथा छनौट गने, 

➢ टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािन िथा वडालभत्र सञ्चािन हुने र्ोर्नाहरुका िालग उपभोक्ता 

सलमलिको गठन िथा सोको अनगुमन गने, 

➢ वडालभत्रका र्ोर्ना िथा भौलिक पवूायिारको संरक्षण, ममयि सम्भार, रेखदखे िथा व्र्वस्थापन गने । 
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• वडाका नवकास ननमावणका कायवहरु गननः- 

➢ बािउद्यानको व्र्वस्था गने, 

➢ अनौपचाररक लशक्षा कार्यक्रम िथा प्रारलम्भक वाि लवकास केदर सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

➢ पसु्िकािर्, वाचनािर्, सामुदालर्क लसकाई केदर, ,बािक्िब िथा बािसञ्र्ािको सञ्चािन र 

व्र्वस्थापन गने, 

➢ वडा िहको स्वास््र् केदर िथा उप केदरको व्र्वस्थापन गने, 

➢ बािबालिकाहरुिाई लब.लस.लर्., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” को व्र्वस्था गने, 

➢ पोिण कार्यक्रमको सञ्चािन गने, 

➢ वडा िहमा स्वास््र् र्नचेिना लवकास िथा स्वास््र् सचूना कार्यक्रमको सञ्चािन गने, 

➢ शहरी िथा ग्रामीण स्वास््र् लक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 

➢ सावयर्लनक शौचािर् िथा स्नान गहृको लनमायण र व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

➢ वडास्िरीर् सामदुालर्क िाराको प्रबदि, कुवा, इनार िथा पोखरीको लनमायण, संरक्षण र गणुस्िर लनर्मन 

गने, 

➢ घरबाट लनकास हुने फोहोरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्थापन, चोक िथा गल्िीहरुको सरसफाई, ढि 

लनकास, मरेका र्नावरको व्र्वस्थापन, सिही पानीको लनकास िथा पानीको स्रोि संरक्षण गने, गराउने 

➢ कृलि िथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समदवर् र प्रवर्द्यन िथा वडास्िरीर् अगवुा कृिक िालिमको 

अलभमुलखकरण गने, 

➢ कृलि मिको माग सङ्किन गने, 

➢ कृलिमा िाग्ने रोगहरुको लववरण िर्ार गने, 

➢ पशपुंछी लवकास िथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन, 

➢ वडालभत्रको चरण के्षत्र संरक्षण िथा व्र्वस्थापन गने, 

➢ स्थानीर् समदुार्का चाडपवय, भािा संस्कृलिको लवकासको िालग किा, नाटक, र्नचेिनामिूक िथा 

सांस्कृलिक कार्यक्रम गने गराउने, 

➢ स्थानीर् मौलिकिा झलल्कने सांस्कृलिक रीलिररवार्िाई संरक्षण िथा प्रवर्द्यन गने 

➢ वडालभत्र खेिकूद पवूायिारको लवकास गने, 

➢ अदिर लवद्यािर् िथा बािक्िब माफय ि खेिकूद कार्यक्रमको सञ्चािन गने गराउने, 

➢ वडा के्षत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि ुअवस्थामा राख्ने िथा राख्न सहर्ोग गने, 

➢ वडालभत्रका सडक, अलिकारक्षेत्रमा अवरोि र अलिक्रमण गनय नलदने, 

➢ बाटोघाटोको बाढी पलहरो पदछाउने, 
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➢ घरेि ुउद्योगको िगि सङ्किन िथा सम्भाव्र्िा पलहचान गने, 

➢ वडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रवर्द्यन गने, 

➢ प्रचलिि काननू बमोलर्म व्र्लक्तगि घटना दिाय, अद्यावलिक र सोको अलभिेख संरक्षण गने, 

➢ व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बदिी र्नचेिना कार्यक्रम सञ्चािन गने, 

➢ सामालर्क सरुक्षा भिा लविरण िथा अलभिेख अद्यावलिक गने, 

➢ वडािाई बािमैत्री बनाउने, 

➢ वडालभत्र आलथयक िथा सामालर्क रुपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलिि, अपाङ्गिा भएका 

व्र्लक्त, ज्र्ेि नागररक, अल्पसङ्ख्र्क, सीमादिकृि समदूार्को अलभिेख राखी सामालर्क र आलथयक 

उत्थान सम्बदिी काम गने, 

➢ लवलभदन समदुार्का वीच सामालर्क सदभाव र सौहादयिा कार्म गने, 

➢ बािलववाह, मलहिा लबरुर्द्को लहसंा, छुवाछुि, दहरे् िथा दाइर्ो, हलिर्ा प्रथा, छाउपडी, कमिरी 

प्रथा, बािश्रम, मानव वेचलबखन, लनरक्षरिा र्स्िा सामालर्क कुरीलि र अदिलवश्वासको अदत्र् गने, 

गराउन,े 

➢ प्रचलिि काननूको अिीनमा रही मािपोि िथा भलूम कर, व्र्वसार् कर, बहाि कर, लबज्ञापन कर, स-

शलु्क पालकय ङ्ग, नर्ाँ व्र्वसार् दिाय, लसफाररस दस्िरु, सवारी सािन कर, मनोरञ्र्न करको िेखार्ोखा 

र सङ्किन गरी गाउँपालिकामा प्रलिवेदन सलहि रकम बझुाउने, 

➢ असक्त लबरामी भएको वेवाररस वा असहार् व्र्लक्तिाई नलर्कको अस्पिाि वा स्वास््र् केदरमा परु् र्ाई 

औििोपचार गराउने, 

➢ असहार् वा वेवाररस व्र्लक्तको मतृ्र् ुभएमा लनर्को दाह संस्कारको व्र्वस्था लमिाउने, 

➢ सडक बािबालिकाको उद्वार र पनुस्थायपना गने, गराउने, 

➢ वडालभत्रको सामदुालर्क वन, वनर्दर् सम्पदा र रै्लवक लवलवििाको संरक्षण र प्रवर्द्यन गने, 

➢ वडा, टोि, वस्िीस्िरमा हररर्ािी क्षेत्र लवस्िार गने गराउने, 

➢ वडािाई वािावरणमैत्री बनाउने, 

➢ प्राङ्गाररक कृलि, सरुलक्षि माितृ्व,  लवद्याथी भनाय, पणूय खोप, खिुा लदशामकु्त सरसफाई, वािावरणमैत्री 

िथा बािमैत्री शासनर्स्िा प्रवर्द्यनात्मक कार्यहरु गने, गराउने । 

• कानून बमोनजमका ननयमन कायव गननः- 

➢ वडालभत्रका सञ्चालिि लवकास र्ोर्ना, आर्ोर्ना िथा संिग्न उपभोक्ता सलमलिहरुका कार्यको 

लनर्मन गन,े 

➢ घर लनमायण गणुस्िर िथा भवन संलहिा र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, लसकमी, 

डकमीिाई भकूम्प प्रलिरोिी भवन लनमायण सम्बदिी िालिम लदने, 
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➢ खाद्यादन, माछा, मास,ु िरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय िथा उपभोग्र् सामाग्रीको गणुस्िर र मलू्र्सचूी 

अनगुमन गरी उपभोक्ता लहि संरक्षण गने, 

➢ वडालभत्रका उद्योग िददा र व्र्वसार्को प्रवर्द्यन गरी िगि राख्ने, 

➢ हाट बर्ारको व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

➢ लवद्यिु चहुावट िथा चोरी लनर्दत्रण गने, 

➢ नािा, नागररकिा आलदको लसफाररस िथा प्रमालणि गने, 

➢ आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र लभत्रको लनमायण कार्य िथा अदर् सेवाको प्रर्ोर्नको िालग लनमायण सामाग्री, 

ज्र्ािा, भाडा, िथा महशुिको स्थानीर् दररेट िोक्ने, 

➢ आफ्नो वडालभत्रका उपभोक्ता सलमि, सहकारी संस्था, लनर्ी के्षत्र िगार्िका सबै लवकास साझेदार, 

➢ हरुसँग लवकास लनमायण िथा सावयर्लनक सेवा प्रवाहमा समदवर् गने, 

➢ समर् समर्मा नेपाि काननूिे िोकेबमोलर्म अदर् काम गने । 

• अनभलेि व्यवस्थापन, नसफाररस तथा प्रमानणत गननः- 

➢ गाउँपालिकामा व्र्लक्तगि घटनाको स्थानीर् ि्र्ाङ्क सम्बदिी नीलि, काननू, मापदण्ड, र्ोर्ना, 

कार्ायदवर्न र लनर्मन, 

➢ संघीर् काननू र मापदण्ड बमोलर्म गाउँपालिकामा व्र्लक्तगि घटना (र्दम, मतृ्र्,ु लववाह, बसाईसराई, 

सम्बदि लवच्छेद र िमयपतु्र र िमयपतु्री) को दिाय, 

➢ आिलुनक प्रलवलि अपनाई व्र्लक्तगि घटनाको अलभिेख व्र्वस्थापन र प्रलिवेदन, 

➢ नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रका िालग लसफाररस िगार्िका महत्वपणूय अलभिेखको लनर्मन, 

➢ स्थानीर् स्िरको अलभिेख व्र्वस्थापन, 

➢ नािा प्रमालणि गने, 

➢ नागररकिा िथा नागररकिाको प्रलिलिलप लिनका िालग लसफाररस गने, 

➢ बहाि करको िेखार्ोखा लसफाररस गने, 

➢ कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

➢ मोही िगि कट्टाको लसफाररस गने, 

➢ र्दम लमलि प्रमालणि गने, 

➢ व्र्ापार व्र्वसार् बदद भएको, सञ्र्ािन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् हुदैं नभएको लसफाररस गने, 

➢ लमिापत्रको कागर् गराउने लनवेदन दिाय गनय लसफाररस गने, 

➢ लववाह प्रमालणि िथा अलववालहि प्रमालणि गने, 

➢ लनाःशुल्क वा सशुल्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस गने, 
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➢ अग्रेर्ी माध्र्ममा लसफाररस िथा प्रमालणि गने, 

➢ घर पािाि प्रमालणि गने, 

➢ व्र्लक्तगि लववरण प्रमालणि गने, 

➢ परू्ायमा घर कार्म गने लसफाररस गने, 

➢ फरक, फरक नाम, थर, र्दम लमलि िथा प्रमालणि दवैु नाम गरेको व्र्लक्त एकै हो भदने लसफाररस गने, 

➢ नाम, थर, र्दम लमलि संशोिनको लसफाररस गने, 

➢ र्ग्गा िनीपरू्ाय हराएको लसफाररस गने, 

➢ कागर् र मदर्रुीनामा प्रमालणि गने, 

➢ लकिाकाट गनय लसफाररस गने, 

➢ संरक्षक प्रमालणि गने िथा संस्थागि र व्र्लक्तगि संरक्षक लसफाररस गने, 

➢ र्ीलविसँगको नािा प्रमालणि गने, 

➢ हकवािा वा हकदार प्रमालणि गने, 

➢ नामसारी गनय लसफाररस गने, 

➢ र्ग्गाको हक सम्बदिमा लसफाररस गने, 

➢ मिृकसँगको नािा प्रमालणि िथा सर्यलमन लसफाररस गने, 

➢ उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 

➢ र्ीलवि रहकेो लसफाररस गने, 

➢ पवूय प्राथलमक लवद्यािर् खोल्ने लसफाररस र अनमुलि लदने, 

➢ र्ग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमालणि गने, 

➢ लवद्यािर्को कक्षा थप गनय लसफाररस गने, 

➢ पािन पोिणको िालग लसफाररस गने, 

➢ वैवालहक अङ्लगकृि नागररकिा लसफाररस गने, 

➢ आलथयक अवस्था कमर्ोर वा लवपदनिा प्रमालणि गनय वा आलथयक अवस्था बलिर्ो वा सम्पदनिा 

प्रमालणि, 

➢ लवद्यािर् ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 

➢ िारा िथा लवद्यिु र्डानको िालग लसफाररस गने, 

➢ प्रचलिि काननू अनसुार प्रत्र्ार्ोलर्ि अलिकार बमोलर्मको अदर् लसफाररस वा प्रमालणि गने । 

३. गाउँ कायवपानलकामा कमवचारी दरबनन्द:-  

लिख ुगाउँपालिका अदिगयि कार्यरि कमयचारीहरुको लवस्ििृ लववरण दहेार् बमोलर्म छाः  
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गाउँ कायवपानलकाको कायावलयतफव ः- 

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

१ प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 

/रा.प. ििृीर् 

१ १ स्थार्ी ०  

२ िेखा अलिकृि /७/८ १ ० – १  

३ लशक्षा अलिकृि /७/८ १ १ स्थार्ी ०  

४ ईलञ्र्लनर्र /७/८ १ १ स्थार्ी ०  

५ प्रशासन अलिकृि  /६ २ १ स्थार्ी १  

६ प्रशासन सहार्क÷५ ४ २ स्थार्ी २  

७ िेखा सहार्क/५ १ १ स्थार्ी ०  

८ आ.िे.प. सहार्क / ५ १ १ स्थार्ी ०  

९ लशक्षा सहार्क /५ १ १ स्थार्ी ०  

१० सब-ईलञ्र्लनर्र /५ १ १ स्थार्ी ०  

११ कम्प्र्टुर अपरेटर /५ १ १ स्थार्ी ०  

१२ हले्थ अलसस्टेदट /५/६ १ १ स्थार्ी ०  

१३ कम्र्लूनलट नलसयङ्ग लनररक्षक- 

५/६ 

१ ० - १  

१४ खा.पा.स.टे. /४/५ १ १ स्थार्ी ०  

१५ c=;= Ol~hlgo/ $÷% १ ० - १  

१६ स. मलहिा लवकास लनररक्षक /४ १ ० - १  

१७ ह.स.चा. २ २ करार ०  

१८ का.स. २ २ करार ०  

१९ स्वीपर १ १ करार ०  

वडा कायावलय तफव  

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

१ प्रशासन सहार्क /४ ९ १४ ५ स्थार्ी 

९ करार 

० १ संघ 

२ अ.स.ईलञ्र्लनर्र /४/५ ९ ५ स्थार्ी ४  

३ का.स. ९ ९ करार ०  

पानलका प्रहरीतफव ः- 

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

! प्रहरी र्वान ५ ५ करार ० ० 

कृनष तथा पशुपन्छीतफव ः- 

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 
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१ कृलि अलिकृि- ७/८ १ ० - १  

२ कृलि सहार्क- ५ २ १ करार १  

३ कृलि सहार्क- ४ १ २ करार ०  

४ कृलि सेवा (भेट)- ९/१० १ ० - १  

५ कृलि सेवा (भेट)- ५ २ ० - २  

६ कृलि सेवा (भेट)- ४ २ २ करार २  

स्वास््य सुंस्थातफव ः- 

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

१ ह.ेई. छैटौं ६ १ स्थार्ी ५  

२ ह.ेई. पाँचौ/चौथो   १५ १५ १३ करार 

२ स्थार्ी 

०  

३ क.न. पाँचौ/चौथो   १७ १७ ११ करार 

६ स्थार्ी 

०  

४ का.स.  १० १० ७ करार 

२ स्थार्ी 

० १ 

स्वा.का. 

५ स्वीपर ४ ४ करार ० १ 

स्वा.का. 

आयुवनद औषधालय, पोकलीतफव  

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

१ कलवरार्/ पाँचौ १ १ स्थार्ी ०  

२ वैद्य १ १ करार ०  

३ का.स. २ २ करार ०  

नवशेष कायविमतफव  

नस.नुं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार ररि कैनफयत 

१ सचूना प्रलवलि अलिकृि १ १ करार ० PLGSP 

२ रोर्गार संर्ोर्क १ १ करार ० PMEP 

३ MIS अपरेटर १ १ करार ० DoNIDCR 

४ लफल्ड सहार्क १ १ करार ० DoNIDCR 

 र्म्मा ४ ४  ०  
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४. शािा, उपशािा, ईकाईमा कायवरत कमवचारी:-  

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, स्वास््र् संस्था िथा वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारी र कार्यलववरण 

दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

ि.स. नाम थर पद कायावलय प्रमुि / शािा 

१ अभर् कुमार गपु्ता प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि कार्ायिर् प्रमखु 

२ लदनानाथ चौिरी र्.स्वा.लन. स्वास््र् 

३ लवपना श्रेि प्रशासन अलिकृि छैंठौ र्ोर्ना 

४ रलवशंकर कुमार दास ईलदर्नर्र पवूायिार 

५ अशोक लघलमरे लशक्षा अलिकृि छैंठौ लशक्षा 

६ रोण कुमार िमिा सचूना प्रलवलि अलिकृि / सचूना 

अलिकारी 

सचूना प्रलवलि 

७ सदिोि खड्का रोर्गार संर्ोर्क रोर्गार केदर 

८ रसना मगर प्रशासन सहार्क पाँचौ प्रशासन 

९ बिराम फुर्ि िेखा सहार्क पाँचौ िेखा 

१० लदि कुमार श्रेि प्रशासन सहार्क पाँचौ लर्लदस 

११ कोलपिा आचार्य आ.िे.प. सहार्क पाँचौ आ.िे.प. 

१२ सदर् ुबस्नेि कम्प्र्टुर अपरेटर सचूना प्रलवलि 

१३ नमयदा खलिवडा प्रालवलिक सहार्क लशक्षा 

१४ उमाशंकर चौिरी सब-ईलदर्नर्र पवूायिार 

१५ ओम प्रकाश िामाङ्ग खररदार सहकारी 

१६ नानीराम खलिवडा प्रशासन सहार्क चौथो र्ोर्ना 

१७ लर्ना राई प्रशासन सहार्क चौथो लर्लदस 

१८ लदपरार् श्रेि प्रशासन सहार्क चौथो रार्श्व 

१९ अशोक राउि प्रशासन सहार्क चौथो प्रशासन 

२० कमि लर्रेि खा.पा.स.टे. पवूायिार 

२१ रार् कुमार कटवाि ने.प.स्वा.प्रा. पशपुदछी 

२२ लखिा लव.क. MIS अपरेटर पलञ्र्करण 

२३ लवष्ट्ण ुररर्ाि लफल्ड सहार्क पलञ्र्करण 

२४ लववेक र्ादव रोर्गार प्रालवलिक रोर्गार केदर 

२५ िवहरी खत्री कृलि सहार्क पाचौं कृलि 

२६ लदलपका ढुंगेि कृलि सहार्क चौंथो कृलि 

२७ समुन परार्लुि कृलि सहार्क चौंथो कृलि 

२८ रचना लघलमरे पश ुसहार्क चौंथो पशपुदछी 

२९ लवर्र् कुमार बस्नेि सपुररवेक्षक गररव पलहचान 

३० ससु्मा भट्टराई गणक गररव पलहचान 
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३१ लदिचदर पौडेि गणक गररव पलहचान 

३२ सलवना श्रेि गणक गररव पलहचान 

३३ गणेश विी उद्यम लवकास सहर्किाय MEDPA 

३४ लवकास सारु उद्यम लवकास सहर्किाय MEDPA 

३५ केवीरार् िामाङ्ग प्रहरी र्वान पालिका प्रहरी 

३६ अनरु् रोक्का प्रहरी र्वान पालिका प्रहरी 

३७ िोक कृष्ट्ण श्रेि प्रहरी र्वान पालिका प्रहरी 

३८ आलशि पौडेि प्रहरी र्वान पालिका प्रहरी 

३९ भवुन बस्नेि प्रहरी र्वान पालिका प्रहरी 

४० अनोर् काफ्िे ह.स.चा. गाउँ कार्यपालिका 

४१ सरोर् काकी ह.स.चा. गाउँ कार्यपालिका 

४२ रलव कटवाि का.स. गाउँ कार्यपालिका 

४३ िोक कुमारी िामाङ्ग का.स. गाउँ कार्यपालिका 

४४ डोर प्रसाद सवेुदी का.स. गाउँ कार्यपालिका 

४५ दि बहादरु मगर स्वीपर गाउँ कार्यपालिका 

वडा कायावलय तफव  

ि.स. नाम थर पद वडा नुं. 

४६ कल्पना ढुङ्गेि कार्ायिर् सहार्क १ 

४७ रुर लघलमरे अ.स.ई. २ 

४८ लदनेश खड्का कार्ायिर् सहार्क २ 

४९ लवनोद प्रसाद दाहाि कार्ायिर् सहार्क ३ 

५० सलुशिा सापकोटा अ.स.ई. ४ 

५१ रेणकुा मगर कार्ायिर् सहार्क ४ 

५२ लवमिा अलिकारी कार्ायिर् सहार्क ५ 

५३ अर्ुयन कुमार आिे अ.स.ई. ६ 

५४ होमहरी अलिकारी कार्ायिर् सहार्क ६ 

५५ लथर कुमार भट्टराई कार्ायिर् सहार्क ७ 

५६ गोकुि पौडेि कार्ायिर् सहार्क ८ 

५७ लशव कुमार राई अ.स.ई. ३ 

५८ प्रकाश कुमार राउि अ.स.ई. ९ 

५९ रार् कुमार खड्का कार्ायिर् सहार्क ९ 

६० सलुमत्रा ढुङ्गेि काकी कार्ायिर् सहर्ोगी १ 

६१ रुपा कटवाि कार्ायिर् सहर्ोगी २ 

६२ कल्पना मगर कार्ायिर् सहर्ोगी ३ 

६३ शादिा चौंिागाई कार्ायिर् सहर्ोगी ४ 
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६४ गीिा श्रेि कार्ायिर् सहर्ोगी ५ 

६५ लडल्िी सागर भट्टराई कार्ायिर् सहर्ोगी ६ 

६६ गोपाि श्रेि कार्ायिर् सहर्ोगी ७ 

६७ कल्र्ाण दाहाि कार्ायिर् सहर्ोगी ८ 

६८ डम्बर बहादरु लवष्ट कार्ायिर् सहर्ोगी ९ 

आयुवनद ईकाई तथा औषधालय तफव  

क्र.स. नाम थर पद शाखा 

६९ डा. सदिोि कुमार र्ादव कलवरार् आर्वेुद ईकाई 

७० अरलवदद कुमार दास बैद्य आर्वेुद औििािर् 

७१ संलगिा ढुङ्गेि कार्ायिर् सहर्ोगी आर्वेुद औििािर् 

७२ लनमयि बराि कार्ायिर् सहर्ोगी आर्वेुद औििािर् 

स्वास््य सुंस्था तफव  

ि.स. नाम थर पद स्वास््य सुंस्था 

७३ मानहरी अलिकारी र्.स्वा.लन. स्वा.चौ. पोकिी 

७४ अदर्दुवेी अलिकारी लस.अ.न.मी. स्वा.चौ. पोकिी 

७५ परु्ना िामाङ्ग अ.ह.ेव. स्वा.चौ. पोकिी 

७६ गीिा िमिा अ.ह.ेव. स्वा.चौ. पोकिी 

७७ ममिा िामाङ्ग अ.न.मी. स्वा.चौ. पोकिी 

७८ सािना रुपचा सनुवुार अ.न.मी. स्वा.चौ. पोकिी 

७९ पषु्ट्प कुमार खड्का का.स. स्वा.चौ. पोकिी 

८० मीन कुमारी ढुङ्गेि स्वीपर स्वा.चौ. पोकिी 

८१ लदपादवेी ढुङ्गेि लस.अ.न.मी. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८२ लवनोद कुमार मण्डि ह.ेअ. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८३ सलवना िामाङ्ग अ.ह.ेव. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८४ संलचिा लव.क. अ.न.मी. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८५ मान कुमारी मगर अ.न.मी. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८६ एक बहादरु रोक्का का.स. स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८७ अप्सरा पौडेि स्वीपर स्वा.चौ. टारकेराबारी 

८८ राकेश ठाकुर ह.ेअ. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

८९ संलगिा ढुङ्गेि लस.अ.न.मी. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

९० सलदका खड्का अ.न.मी. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

९१ मीन कुमार िमिा अ.ह.ेव. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

९२ मलनका खड्का अ.ह.ेव. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

९३ पावयिी श्रेि का.स. स्वा.चौ. नमयदशे्वर 
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९४ सम्झना श्रेि स्वीपर स्वा.चौ. नमयदशे्वर 

९५ ज्ञानेदर कुमार श्रेि लस.अ.ह.ेव. स्वा.चौ. लसंहदवेी 

९६ डम्बर कुमारी खड्का ह.ेअ. स्वा.चौ. लसंहदवेी 

९७ अलनिा राई लस.अ.न.मी. स्वा.चौ. लसंहदवेी 

९८ मेलिना काकी अ.ह.ेव. स्वा.चौ. लसंहदवेी 

९९ रलवदर बढुाथोकी का.स. स्वा.चौ. लसंहदवेी 

१०० लवर्र् कुमार साह अ.ह.ेव. स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०१ डा. मो सालकर अदसारी मेलडकि अलिकृि स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०२ लशवशंकर र्ादव अ.ह.ेव. स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०३ घमन काकी ल्र्ाव टेलक्नलसर्न स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०४ दवेशरण र्ादव ह.ेअ. स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०५ परु्ा िामाङ् स्टाप नसय स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०६ संलगिा प्रिान अ.न.मी. स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०७ एक कुमारी थापा का.स. स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०८ मनुा काकी स्वीपर स्वा.चौ. गाम्नाङ्टार 

१०९ लदपेदर कुमार र्ादव ह.ेअ. स्वा.चौ. र्सम 

११० दवेी िईुटेि अ.न.मी. स्वा.चौ. र्सम 

१११ कैिाश खत्री अ.ह.ेव. स्वा.चौ. र्सम 

११२ कमिा खड्का अ.न.मी. स्वा.चौ. र्सम 

११३ सलमयिा श्रेि अ.न.मी. स्वा.चौ. र्सम 

११४ ज्ञान ुश्रेि का.स. स्वा.चौ. र्सम 

११५ लगिा मंग्रालि का.स. स्वा.चौ. र्सम 

११६ रम्र्ना कटवाि का.स. स्वा.चौ. र्सम(कार् गाउँपालिका) 

११७ डोि कुमारी श्रेि का.स. स्वा.चौ. र्सम(कार् गाउँपालिका) 

११८ मेनकुा खड्का अ.ह.ेव. आ.स्वा.के. लसंहदवेी 

११९ अलम्बका दवेी श्रेि अ.न.मी. आ.स्वा.के. लसंहदवेी 

१२० रलदर्ना लव.क. का.स. आ.स्वा.के. लसंहदवेी 

१२१ अलनिा कटवाि अ.ह.ेव. आ.स्वा.के. मझवुा 

१२२ सलुनिा राई अ.न.मी. आ.स्वा.के. मझवुा 

१२३ लचना खत्री का.स. आ.स्वा.के. मझवुा 

१२४ सोलनर्ा लवष्ट अ.ह.ेव. आ.स्वा.के. गाम्नाङ्टार 

१२५ लहमा लव.क. अ.न.मी. आ.स्वा.के. गाम्नाङ्टार 

१२६ लवन ुश्रेि  का.स. आ.स्वा.के. गाम्नाङ्टार 
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५. तानलम तथा गोनि सम्बन्धी नववरणः- 

गाउँ कार्यपालिकामा कार्यरि कमयचारीको क्षमिा लवकास सददभयमा लिख ुगाउँपालिका िथा अदर् कार्ायिर्हरुबाट आर्ोर्ना भएका िालिम, गोलि िथा अलभमलुखकरण 

कार्यक्रम सम्बदिी लववरण दहेार् बमोलर्म रहकेो छ ।  

नस.न

. 

कमवचारीको नाम पद तानलमको नाम अवधी तानलम प्रदायक सुंस्था  

१ अभर् कुमार गपु्ता  प्रमखु प्रशासकीर् 

अलिकृि 

LISA TOT ३ लदन े प्रदशे प्रलशक्षण केदर, झापा 

स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

उत्थानलशि लवकास उदमखु स्थानीर् सरकार ३ लदन े NRA, काठमाडौं 

२ लदनानाथ चौिरी  र्.स्वा.लन. 
E-LMIS ३ लदन े नेपाि सरकार 

D.TOT OF CNSI (Nutrition ) ७ लदन े नेपाि सरकार 

३ लवपना श्रेि प्रशासन अलिकृि सेवा प्रवेश िालिम ७ लदन े स्थानीर् प्रलशक्षण प्रलििान 

सहकारी प्रलशक्षक प्रलशक्षण ७ लदन े

(zoom) 

सहकारी प्रलशक्षण केदर 

गररब घरपररवार पलहचान िथा पररचर्पत्र लविरण कार्यक्रम  ५ लदन े प्रशासन सहकारी िथा गररब 

पररचर्पत्र लविरण महाशाखा 

क्षमिा लवकास उत्थानलशि लवकास उदमखु स्थानीर् सरकार ५ लदन े NRA, काठमाडौं 

SUTRA training ४ लदन े को.िे.लन.का. ,ओखिढुगंा  

४ अशोक लघलमरे लशक्षा अलिकृि IEMIS Software ३ लदन े प्रदशे न.ं १,  

पाठ्र्क्रम प्रबोलर्द्करण ३ लदन े लशक्षा लवकास िथा समदवर् ईकाई 

५ रलव शंकर कुमार 

दास 

ईलञ्र्लनर्र Trail Bridge Building Quality Assurance and Public 

Procurement 

५ लदन े Mopid Province no. 1, 

Biratnagar 

Technical Work Procedure local level  १ लदन े Dean, koteshwar 
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६ रोण कुमार िमिा  सचूना प्रलवलि अलिकृि सचूना प्रलवलि क्षमिा लवकास  ३ लदन े LGCDP 

प्रिानमदत्री रोर्गार सचूना प्रणािी िालिम ३ लदन े प्रिानमदत्री रोर्गार कार्यक्रम 

सचुना प्रलवलि अलिकृि क्षमिा लवकास िालिम ३ लदन े PLGSP 

स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

GESIMIS िालिम  २ लदन े MEDPA 

SUTRA training ३ लदन े को.िे.लन.का. ,ओखिढुगंा  

SUTRA training ३ लदन े को.िे.लन.का. ,ओखिढुगंा  

७ शदिोि खड्का रोर्गार संर्ोर्क र्वुा रुपादिरणको िालग पहि आर्ोर्नाको कार्यलवलि १ लदन े

(zoom) 

श्रम रोगार िथा सामालर्क लवकास 

मदत्रािर् 

८ रसना मगर प्रशासन सहार्क पाचँौ सहकाररिा िथाकोपोलमस सम्बलदि अलभमलुखकरण कार्यक्रम ८ लदन े सहकारी प्रलशक्षण िथा अनुसदिान 

केदर 

स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

क्षमिा लवकास उत्थानलशि लवकास उदमखु स्थानीर् सरकार ५ लदन े NRA, काठमाडौं 

९ बिराम फुर्ि िेखापाि SUTRA training ३ लदन े को.िे.लन.का. ,ओखिढुगंा  

SUTRA training ३ लदन े ADB 

१० कोलपिा आचार्य आ.ि.ेप. SUTRA training २ लदन े को.िे.लन.का., लसरहा  

११ उमा शकंर चौिरी सब- ईलञ्र्लनर्र Technical Work Procedure local level  १ लदन े Dean, koteshwar 

स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

१२ नमयदा खलिवडा प्रालवलिक  सहार्क कम्प्र्टुर िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

कम्प्र्टुर िालिम  ३ लदन े लिख ुगा.पा. 

१३ सदिोि कुमार र्ादव कलवरार् स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 
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१४ लखिा लव.क. MIS अपरेटर VERSP-MIS ७ लदन े केलदरर् पलञ्र्करण लवभाग 

१५ लववेक र्ादव  रोर्गार प्रालवलिक EMIS १ लदन े

(zoom) 

श्रम रोगार िथा सामालर्क लवकास 

मदत्रािर् 

१६ अशोक राउि प्रशासन सहार्क चौथो ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ४ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

१७ नानीराम खलिवडा  प्रशासन सहार्क चौथो उर्रुी प्रशासकहरुको िालग दर्ालर्क सलमलिको अलभम्म्मलुखकरण िालिम  २ लदन े लर्ल्िा अदािि / उच्च अदािि 

उर्रुी प्रशासकहरुको िालग िालिम  १ लदन े

(zoom) 

मानव अलिकार मञ्च ईिाम 

स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ४ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

१८ लदपरार् श्रेि प्रशासन सहार्क चौथो सहकारी िालिम ५ लदन े सहकारी महा संघ 

SUTRA training ४ लदन े ADB 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

१९ लर्ना राई प्रशासन सहार्क चौथो ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ४ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

२० कमि लर्रेि खा.पा.स.टे. ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ७ लदन े लिख ुगा.पा. 

२१ अर्ुयन कुमार आि े अ.स.ई. ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ७ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

२२ लशव कुमार राई अ.स.ई. ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ७ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 



33 | स्वतः प्रकाशन (आ.व. ०७७/७८ को श्रावन देनि चैत्र मनहमा सम्म) 

 

२३ प्रकाश कुमार रावि अ.स.ई. ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ७ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

१४ सलुशिा सापकोटा अ.स.ई. ईमेि ईदटरनेट सम्बलदि िालिम ७ लदन े लिख ुगा.पा. 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

२५ ओम प्रकाश िामाङ खररदार सहकारी प्रलशक्षक प्रलशक्षण ७ लदन े

(zoom) 

सहकारी प्रलशक्षण केदर 

मेड्पा कार्यक्रम  ३ लदन े मेड्पा 

मेड्पा कार्यक्रमको नलिर्ामा आिारीि अनुगमन िथा मलु्र्ाङकन िालिम १ लदन े मेड्पा 

अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तको  िालग भएको व्र्लक्तहरुको अलिकार र पहुचँ 

सम्बलदि अलभमलुखकरण िालिम  

२ लदन े सामालर्क लवकास मदत्रािर्, प्रदशे नं. 

१ 

स्थानीर् िहका सहकारी शाखाका कमयचारीहरुिाई सहकारी सम्बलदि  

िालिम 

३ लदन े प्रदशे सहकारी रलर्ष्टार कार्ायिर् 

सहकारी संस्थाका कमयचारीहरुिाई प्रलशक्षक प्रलशक्षण िालिम (TOT) ८ लदन े सहकारी प्रलशक्षण िथा अनुसदिान 

केदर 

व्र्लक्तगि घटना दिाय सम्बलदि िालिम  २ लदन े लिख ुगा.पा. 

सहकारी लनर्मन र प्रवयर्द्न  िालिम  ५ लदन 

(zoom) 

रालष्ट्रर् सहकारी महासंघ, नेपाि 

रार्श्व सम्बलदि िालिम २ लदन े संघ 

२६ लवष्ट्ण ुररर्ाि लफल्ड सहार्क VERSP-MIS ३ लदन े केलदरर् पलञ्र्करण लवभाग 

२७ िवहरी खत्री  कृलि सहार्क पाँचौ स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 

२८ रचना लघलमरे पश ु सहार्क चौथो स्थानीर् िहमा लवपद ्उत्थानलशि र्ोर्ना लनमायण सम्बदिी िालिम ३ लदन े लिख ुगा.पा./साहस नपेाि 
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६. गाउँ कायवपानलकाबाट प्रदान गररने सेवाः- 

गाउँ कार्यपालिकाका लवलभदन शाखा िथा वडा कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवाहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 

ि.सुं. सेवा 

प्रशासन शािा 

१ लचठी पत्र िथा लनवेदन दिाय  

२ सेवा सम्बदिी सामादर् र्ानकारी 

३ लसफाररसहरु  

४ ि्र्ाङ्क, सचूना  िथा श्रोि नक्सा उपिब्ि गराउने  

५ दर्ालर्क सलमलिमा मदु्दा दिाय र प्रलिउिर पत्र दिाय  

६ मेिलमिाप किायको सलूचकृि   

योजना, अनुगमन तथा त्याुंक सेवा 

७ र्ोर्ना सम्झौिा, खािा सञ्चािन िथा पेश्की 

८ र्ोर्ना र्ाँच पास फरफराक र अलदिम भकु्तानी  

कृनष तथा पशुपन्छी नवकास सेवा 

९ कृलि िथा पशपुदछी उपचार र परामशय  

१० प्रर्ोगशािा परीक्षण ( गोबर परीक्षण)  

११ पशपुािन िथा कृलि समहू दिाय  

१२ समहू नवीकरण 

१३ महामारी रोग लनर्दत्रण 

१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  

व्यवसाय, सुंस्था दताव तथा सहकारी सेवा 

१५ व्र्वसार् दिाय  

१६ व्र्वसार् नवीकरण 

१७ संस्था दिाय  

१८ संस्था  नवीकरण 

१९ 'घ' बगयको लनमायण व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र दिाय    

२० 'घ' बगयको लनमायण व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र  नवीकरण 

२१ सहकारी दिाय  

आधारभूत स्वास््य सेवा 

२२ अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवााः 

• खोप  

• पररवार लनर्ोर्न 

• पोिण 

• बाि रोगको एकीकृि व्र्वस्थापन 
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• सरुलक्षि माितृ्व 

• लबरामी उपचार 

• क्षर्रोग, कुि रोग, औिंो रोग उपचार 

• स्वास््र् परामशय िथा सचूना 

• अत्र्ावश्र्क औििी लविरण 

२३ महामारी िथा रोग लनर्दत्रण सेवा  

२४ लवपदन नागररक उपचार लसफाररस  

२५ सरुलक्षि माितृ्व सेवा संस्थागि सतु्केरी र्ािार्ाि खचय  िथा गभयर्ाँच उत्प्रेरणा भिा  

लैंनगक समानता तथा सामानजक सुरक्षा सेवा 

२६ सामालर्क सरुक्षा कार्यक्रमाः- र्ेि नागररक, दलिि, एकि मलहिा, लविवा मलहिा, अशक्त 

अपांग र दलिि बािबालिका पररचर् पत्र   

२७ सामालर्क सरुक्षा कार्यक्रमाः- पररचर् पत्र नवीकरण 

२८ सामालर्क सरुक्षा भिा रकम लविरण  

२९ र्ेि नागररक पररचर् पत्र लविरण 

३० अपाङ्गिा पररचर् पत्र लविरण 

आयुवनद सेवा 

३१ अत्र्ावश्र्क आर्वेुद सेवा  

• लवरामी परीक्षण िथा परामयश 

• अत्र्ावश्र्क औििी लविरण 

३२ पंचकमय सेवा 

आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षा सेवा 

३३ बािलवकास केदर संचािनको िालग अनमुलि  

३४ आिारभिू िहको कक्षा सञ्चािन र कक्षा थपको अनमुलि 

३५ लशक्षक सरुवा 

३६ लवद्यािर्िाई स्वीकृि कार्यक्रम अनसुारको रकम लनकासा 

वडा कायावलय 

ि.सुं. सेवाको नाम 

१ घर र्ग्गा नामसारी लसफाररस 

२ मोलह िगि कट्टा लसफाररस 

३ घर कार्म लसफाररस 

४ छात्रवलृि लसफाररस/ लवपदन लवद्याथी छात्रवलृि लसफाररस 

५ अपाङ्गिा लसफाररस 

६ बसोबास प्रमालणि (स्थार्ी/अस्थार्ी) 

७ नेपािी नागररकिा र प्रलिलिलप लसफाररस 

८ अङ्गीकृि नेपािी नागररकिा लसफाररस 
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९ आलथयक  अवस्था प्रमालणि (सम्पदन वा लवपदन) 

१० लवद्यिु र्डान लसफाररस, िारा र्डान लसफाररस 

११ र्ीलवि रहकेो लसफाररस  

१२ दबैु नाम गरेका ब्र्लक्त एकै हो भदने लसफाररस वा अदर् लववरण संशोिन लसफाररस 

१३  र्ग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमालणि 

१४ नर्ाँ ब्र्बसार् दिाय लसफाररस 

१५ ब्र्बसार् बदद वा सञ्चािन नभएको लसफाररस 

१६ कोटय फी लमनाहा लसफाररस 

१७ नाबािक पररचर्पत्र लसफाररस 

१८ चौपार्ा सम्बदिी लसफाररस 

१९ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस  

२० लबद्यािर् ठाउँ सारी लसफाररस 

२१ लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृि/कक्षा वलृर्द् लसफाररस 

२२ आदिररक बसाइसराइ लसफाररस 

२३ ब्र्लक्तगि लववरण लसफाररस 

२४ र्ग्गा दिाय लसफाररस 

२५ संरक्षक लसफाररस (ब्र्लक्तगि) 

२६ संरक्षक लसफाररस (संस्थागि) 

२७ नेपाि सरकारको नाममा बाटो लसफाररस 

२८ र्ीलविसँगको नािा प्रमालणि 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमालणि 

३० स्वास््र् उपचार लसफाररस 

३१ अदर् कार्ायिर्को माग अनसुार लववरण खुिाई पठाउने कार्य 

३२ संस्था दिाय लसफाररस 

३३ घर बाटो प्रमालणि  

३४ चार लकल्िा प्रमालणि 

३५ र्दमलमलि प्रमालणि 

३६ लववाह प्रमालणि 

३७ हकवािा वा हकदार प्रमालणि 

३८ अलववालहि प्रमालणि 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको लसफाररस 

४० परु्ायमा घर कार्म गने लसफाररस 

४१ एकीकृि सम्पलि कर/घर र्ग्गा कर  

४२ घर बहाि कर 

४३ लबज्ञापन  कर लनिायरण पत्र  

४४ मािपोि वा भलूमकर रलसद  
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४५ र्दम दिाय 

४६ मतृ्र् ुदिाय 

४७ बसाइसराइ र्ाने/आउने दिाय 

४८ सम्बदि लवच्छेद दिाय 

४९ लववाह दिाय 

५० ब्र्वसार् नवीकरण लसफाररस 

५१ उल्िेलखि बाहके अदर् लसफाररस वा प्रमालणिहरु 

७. सम्पादन गरेका मुख्य मखु्य कामको नववरणः- 

(क) सामान्य प्रशासन शािाः- 

सामादर् प्रशासन शाखाद्वारा सम्पालदि मखु्र् लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 

• कमयचारीहरुको कार्यलववरण, िालिम लववरण िथा करार सम्झौिाहरु अद्यावलिक गररएको । 

• आ.व. २०७७/७८ को २०७८/०१/१४ गिे सम्ममा र्म्मा ५७४९ वटा पत्रहरु दिाय र ८५९ वटा पत्रहरु 

चिानी भएको । 

• आ.व. २०७७/७८ को २०७८/०१/१४ गिे सम्ममा र्म्मा २८६ लटप्पणी र आदशे सदर भएको  

• आ.व. २०७७/७८ को २०७८/०१/१४ गिे सम्ममा कमयचारी िथा पदालिकारी भ्रमण आदेश ५२९ वटा 

स्वीकृि भएको । 

• गाउँपालिका अदिगयिका वडा कार्ायिर् िथा स्वास््र् संस्थाहरुको प्रशासलनक अनगुमन गररएको । 

• आ.व. २०७७/७८ मा दहेार् बमोलर्म कमयचारीहरु लनर्कु्ती गररएको । 

क्र.स.                     पद संख्र्ा  कार्ायिर् संस्था 

१ रोर्गार प्रालवलिक १ रोर्गार सेवा केदर 

२ मेलडकि अलिकृि  १ स्वास््र् चौकी, गाम्नाङटार 

३ ल्र्ाब टेलक्नलसर्न १ स्वास््र् चौकी, गाम्नाङटार 

४ स्टाफ नसय १ स्वास््र् चौकी, गाम्नाङटार 

५ उद्यम लवकास सहर्किाय २ लिख ुगाउँपालिका कार्ायिर् 

६ सपुररवेक्षक १ लिख ुगाउँपालिका कार्ायिर् 

७ गणक ३ लिख ुगाउँपालिका कार्ायिर् 

८ का.स. १ स्वास््र् चौलक , र्सम  

९ स्वीपर १ स्वास््र् चौकी, नमयदशे्वर, बलथयङ सेदटर 

र्म्मा   १२  

(ि) रानरिय पररचयपत्र तथा व्यनिगत घटना दताव उप-शािाः- 

रालष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा व्र्लक्तगि घटना दिाय उप-शाखाद्वारा सम्पालदि लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 
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• j8f sfo{nox?sf] cg'udg / j8f:t/sf ePsf] tYofÍx?sf] ;+sng u/L clen]v 

cWofjlws ul/Psf] . 

• kl~hs/0f ;DaGwL cfjZos ljleGg kmd{sf kmof{6x? pknAw u/fO{ kmd{ eg{ cfjZos 

kg]{ hfgsf/L k|bfg ul/Psf] .  

• j8faf6 cfPsf kl~hs/0fsf 8f6fx?nfO{ cg'udgdf, 8f6f e]/LkmfO{ -bf]xf]/f] ldnfg_ u/L 

utn tYofÍnfO{ ;RofO{ k'gM clen]v /flvPsf] . 

• ;fdflhs ;'/Iff eQf kfpg] nfeu|fxLx?sf] ljj/0f cgnfO{g dfkm{t gofF gfd btf{ u/fO{ 

nut sfod ug]{, tYofÍ ;Rofpg] tyf nut s§f u/fpg] / clen]v sfod ePsf] s'/f 

j8fdf hfgsf/L u/fO{ To:tf ljj/0fx?sf] hfgsf/L j8f sfof{nodf k7fOPsf] .  

• cfufdL cfly{s jif{sf] nflu cfjZos kg]{ ;f=;'= eQf gfdfjnL gljs/0f ul/Psf] .  

• र्स आ.व. ०७७/०७८ मा गाउँपालिकाबाट वडा कार्ायिर्को िालग िोलकएको पलञ्र्लिकारी र वडा 

कार्ायिर्मा रहन ुभएका वडा सहार्कहरुिाई एम.आई.एस. २ लदने िालिम संचािन गररएको ।  

• र्स आ.व. ०७७/०७८ मा रालष्ट्रर् पररचर् पत्र िथा पलञ्र्करण लबभागको सेवा ईकाइ माफय ि र्स लिखु 

गाउँपालिकाको सामालर्क सरुक्षा िथा पलञ्र्करण उप-शाखाको संर्कु्त आर्ोर्नामा गाउँपालिकाका 

सम्पणुय र्नप्रलिलनिी, कार्ायिर्का कमयचारी, लशक्षक प्रलिलनिी िथा स्थानीर् संघ-सस्थािाई गनुासो 

सनुवुाई सम्बदिी, आर्ोर्ना सम्बदिी र दिाय लशलवर सञ्चािन सम्बदिी ३ लदन े अलभमुलखकरण 

कार्यक्रम संचािन गररएको । 

• र्स गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर्हरुमा सामालर्क सरुक्षा भिा बैंलकङ प्राणािी माफय ि गनय बैक 

सझौिा गरी बैंक खािा खोल्न बैंक लशलवर अलभर्ान सरुु गररएको ।  

• वडाका पलञ्र्लिकारीहरु िथा वडा सहार्कहरुिाई व्र्लक्तगि घटना दिाय िथा सामालर्क सरुक्षा 

अनिाईन प्रलबलष्ट गराउनका िालग सामालर्क सरुक्षा, व्र्लक्तगि घटना दिाय र लडलर्टाईरे्सनको र्रु्र 

आइडी र पासवडय उपिब्ि गराईएको । 

• आ.व. ०७७।७८ को पलहिो चौमालसक सामालर्क सरुक्षा भिा लविरण गरी पेश्की फर्छ्र्ौट गराई 

प्रलिवेदन सम्बलदिि लनकार्मा पठाइफको । 

• र्स पलञ्र्करण उप-शाखािे लमलि २०७४।०२।०१ देखी २०७७।०४।२९ गिेसम्म  व्र्लक्तगि घटना 

दिायको ि्र्ाङ्कहरु लडलर्टाईरे्सनको लडलर्टाईरे्सन गराईएको ।  

• रालष्ट्रर् पररचर्पत्रको सामालर्क सुरक्षा िथा व्र्लक्तगि घटना दिाय प्रणािी सुदृलढकरण आर्ोर्नाका 

अलभर्ानका लवलवि कार्यक्रमहरुमा सम्पादन गरी प्रलिवेदन िर्ार गरर सम्वलदिि लवभागमा पढाइएको ।  

• रालष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा पलञ्र्करण लबभागको सामालर्क सरुक्षा िथा व्र्लक्तगि घटना दिाय प्रणािी 

सदुृढीकरण सलमक्षा िथा छिफि कार्यक्रम गरीर्ो ।  

• लमलि २०७७ साि बैशाख १ गिे दलेख सामालर्क सरुक्षा िथा व्र्लक्तगि घटना दिायको काम  अदिाईन 

लसस्टम प्रणािीबाट गनेको िालग र्स गाउँपालिका अदिगयिका सबै वडामा उद्वघाटन गरर संचािन 

गररर्ो ।   
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(ग) आधाभूत तथा माध्यनमक नशक्षा कायावलयः- 

आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा कार्ायिर्बाट सम्पालदि मुख्र् मुख्र् लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेा 

छन ्। 

• समर्-समर्मा लवद्यािर्हरुको अनगुमन गरी पिृपोिण प्रदान गररएको, 

• गाउँपालिकाको लशक्षा ऐन िथा लनर्माविीको अलिनमा रही आवश्र्कीर् सम्पणूय दलैनक कार्यहरु सञ्चािन 

गररएको , 

• गाउँ लशक्षा सलमलिका ७ वटा बैठकको आर्ोर्ना गरी बैठकमा भएका लनणयर्हरु कार्ायदवनर् गररएको,  

• लनर्मानसुार ४ वटा लवद्यािर्हरुमा लव.व्र्.स. गठन गररएको , 

• समर् समर्मा प्र.अ. बैठक बसी आवश्र्क सरसल्िाह र लनणयर् गरर उक्त लनणयर् लशक्षा सलमलिमा िगी 

आएका प्रस्िावहरुिाइ कार्ायदवर्नमा ल्र्ाइएको, 

• लवद्यािर्हरुिे लनणयर् िथा लनदशेनहरु कार्ायदवार्न गरे नगरेको अनगुमन िथा मलु्र्ाड्कन गरी आवश्र्क 

पिृपोिण गने गररएको , 

• ररक्त रहेका लवद्यािर्का लशक्षक/कमयचारी पदको अनुमलि लदई अस्थार्ी करार लशक्षक पदपलूिय गद ैिलगएको । 

• पालिकालभत्र रहकेा प्रत्र्ेक लवद्यािर्का १-१ र्ना गरर र्म्मा २२ र्ना  लशक्षक लशलक्षकाहरुिाई  ३ लदने 

पाठ्र्क्रम प्रवोलिकरण कार्यक्रम सम्पदन गररएको । 

• २२ वटै लवद्यािर्का लशक्षकहरुिाई IEMIS सम्बदिी २ लदने िालिम सम्पदन गररएको । 

• लशक्षक कमयचारी र बािलवकास सहर्किायको िेस्रो त्रैमालसक सम्मको ि.भ. लहसाब गरी िेखा शाखाबाट 

लनकासा गररएको । 

• िेस्रो राष्ट्रपलि रलनङ लशल्ड अदिगयि  आठ ओटा मा.लव. लबच अदिर मा.लव. खेिकूद प्रलिर्ोलगिा 

सञ्चािनको कार्य सम्पदन गररएको  

• लवद्यािर् सपुरीवेक्षण र पेशागि सहर्ोगका िालग सलमलि गठन गरर लवद्यािर् अनगुमनको कार्य प्रलक्रर्ािाई 

अलघ बढाइएको ।  

नवनिय प्रगनतः- 

रु. हर्ारमा 

लस.नं. 
शीियक 

  र्म्मा 

बरे्ट खचय बरे्ट खचय खचय(%) मौज्दाि 

१ आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा ७१,२४ २६,१३ ७१,२४ २६,१३ ३६.६८ ४५,१० 

र्म्मा ७१,२४ २६,१३ ७१,२४ २६,१३ ३६.६८ ४५,१० 
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(घ) आधारभूत स्वास््य तथा सरसफाई कायावलयः- 

आिारभिू स्वास््र् िथा सरसफाई कार्ायिर्द्वारा सम्पालदि कार्यहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

नस.न. कायविम वजेट 

रु. 

हजारमा 

भौनतक 

प्रगनत 

% 

१ आिारभिू िथा आकलस्मक सेवाको िालग औििी र स्वास््र् सरुक्षा 

सामाग्री(PPE वाहके) खररद िथा औििी िगार्िका सामाग्रीको 

ढुवानी िथा ररप्र्ालकङ र लविरण समेि 

८०५ १०० 

२ आिारभिु िथा आकालस्मक सेवाको सलुनशलचिाको िालग औििीको 

आपलुिय र उपर्ोग सम्वदिी कार्यक्रमहरुको अनुगमन िथा मलु्र्ाँकन 

(अनगुमन मलु्र्ाँकन िथा कार्यक्रम कार्ायदवर्न भमयण खचय ) 

७५ ६६ 

३ आलथयक लस्थिी कमर्ोर रहकेा पनुाः उपचारमा रहकेा 

लप.लव.लस.लवरामीहरुिाई उपचार अविीभर पोिण खचय िथा सम्पकय  

पररक्षण 

११ ० 

४ उपचार केदरहरुमा आकलस्मक अवस्था हरुमा औििी एवम ल्र्ाव 

सामाग्री ढुवानी,कार्यक्रमका िालग आवश्र्क स्टेश्नरर,ट्र्ािी लसट 

िगार्िका फमय फमेट फोटोकपी,कार्यक्रमको लनर्लमि अनगुमन िथा 

मलु्र्ाँकन िथा,स्थिगि अनलुशक्षण,क्षर्रोगका लवरामीको चौमालसक 

कोहटय लवशे्लिण र इ.लट.वी. 

८९ ८० 

५ औिंो िथा कािार्ार महामारी के्षत्रको छनौट गरी लविालद छलकय ने 

(रेस्पोलदसभ स्प्रेइङ समेि),लकटर्दर् रोग लनर्दत्रण कार्यक्रमको अनगुमन 

एवम मुल्र्ाँकन िथा लकटर्दर् रोग लनर्दत्रणका िालग वहु लनकार् 

अदिलक्रय र्ा गने 

३० १०० 

६ कोलभड-१९ िगार्ि लवलभदन महामारीर्दर् रोगहरुको 

रोकथाम,लनर्दत्रण िथा लनगरानीका िालग सरोकारवािा सँगको 

अदिरलक्रर्ा िथा RRT,स्वास््र्कमी पररचािन 

२५ १०० 

७ डेंग ु िगार्िका लकटर्दर् रोगहरुको लनर्दत्रणका िालग िामखुटे्टको 

वासस्थान खोर्ी गरर िाभाय नष्ट गने अलभर्ान संचािन गने िथा 

सरोकारवािाहरुसंग अलभमलुखकरण गने 

११५ ४७ 

८ पशपुंक्षी आलदवाट हुने इदफ्िरु्दर्ा,वडय फ्ि,ुए एम आर 

लसलष्टसकोलसस,टक्सोप्िार्मोलसस आलद लवलभदन सरुवा रोग सम्वदिी 

रोकथाम िथा लनर्दत्रणका िालग सचेिना कार्यक्रम 

२० १०० 

९ पालिका स्िरमा स्वास््र् संस्थाहरुको मालसक सचुना 

संकिन,भेररलफकेशन एवम गणुस्िर सिुार साथै चौमालसक एवम 

वालियक सलमक्षा 

२०० ८३ 
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१० पालिका स्िरमा खोप र सरसफाई प्रवियन कार्यक्रमको सलमक्षा,सकु्ष्म 

र्ोर्ना अद्यावलिक र पालिका खोप समदवर् सलमिीको अलभमलुखकरण 

समेि पालिका स्िरमा २ लदन,वडा खोप समदवर् सलमिीको स्वास््र् 

संस्था,वडा स्िरमा अलभमलुखकरण १ लदन िथा पणुय खोप सलुनलश्चििाको 

िालग घरिरुी सवेक्षण 

१८० ५० 

११ पोिण कार्यक्रम १०८० ६७ 

१२ वाह्य खोप केदरवाट गणुस्िररर् खोप सेवा प्रदान गनय खोप केदरमा 

व्र्वस्थापनको िालग फलनयचर व्र्वस्था,सम्वलदिि वडा खोप सम्नवर् 

सलमिी माफय ि िर्ारर एवम खररद,३००० खोप केदरमा प्रलि खोप केदर 

रु १०,००० का दरिे,कलम्िमा टेवि १,कुसी १  सानो वेदच १ र हाि 

४० १०० 

१३ लवर्द्ािर् स्वास््र् लशक्षा,आमा समहु िथा स्थालनर् िहमा स्वास््र्का 

िालग सामालर्क व्र्वहार पररवियन प्रवियन अलभर्ान  

१०० १०० 

१४ मिेररर्ा,डेंग,ुकािार्ार,स्क्रव टाईफस आलद लकटर्दर् रोगको डाटा 

भेररलफकेशन 

१० ० 

१५ माि ृिथा नवलशश ुकार्यक्रम ६०० २५ 

१६ माि ृिथा नवलशश ुकार्यक्रम अदिरगि आमा सरुक्षा,गभयविी उत्प्रेरणा 

सेवा,दर्ानो झोिा र लनाःशुल्क गभयपिन कार्यक्रम 

६०० १०० 

१७ रालष्ट्रर् मलहिा स्वास््र् स्वर्म सेलवका कार्यक्रम(पोशाक 

प्रोत्साहन,र्ािार्ाि खचय,वालियक सलमक्षा गोलष्ट र लदवश मनाउने खचय 

समेि 

१००० ५५ 

 (क)म.स्वा.से.हरुिाई पोशाक प्रोत्साहन ८२०  

 (ख)म.स्वा.से.हरुिाई र्ािार्ाि खचय २४६  

 (ग)म.स्वा.से.हरुको अियवालियक िथा वालियक सलमक्षा वैठक   

 (घ)म.स्वा.से.लदवश १००००  

१८ लवलभदन सरुवा रोग,नसने रोग,र्नुोलटक,मानलसक स्वास््र् सम्वलदि 

अदिरलक्रर्ा कार्यक्रम िथा लदवशहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days,आत्महत्र्ा रोकथाम लदवश,अल्र्ाइमर 

लदवस,रेलवर् लदवश,लवश्व औिो लदवश)मनाउने 

१०० ८० 

१९ लवरामीको िालग ओ.लप.डी.लटकट(कावयन कपी सलहिको) छपाई ६० १०० 

२० स्थालनर् िह लभत्रका स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.से.हरुका िालग आिारभिू 

िथा आकलस्मक सेवा अदिगयि आँखा, नाक, कान, घाँटी िथा मखु 

स्वास््र् सम्वलदि प्राथलमक उपचार वारे अलभमलुखकरण /िालिम 

६०  

२१ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा कार्यरि 

कमयचारीहरुको ििव,मंहगी भिा,स्थालनर् भिा,पोशाक  

२०६०० ७८ 

२२ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुिाई 

पानी,लवर्िुी खचय 

१०० ० 

२३ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा संचार खचय १०० ८ 
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२४ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा ईदिन खचय २०० २५ 

२५ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा  सवारी 

ममयि खचय 

२०० ५० 

२६ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा लनलमयि 

सावयर्लनक सम्पलिको ममयि खचय 

५०० ८० 

२७ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा मसिदद 

खचय 

५०० ६० 

२८ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा पलत्रका 

छपाई िथा प्रकाशन 

२०० ० 

२९ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा अनगुमन 

िथा मलु्र्ाँकन खचय 

२०० १०० 

३० स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा भमयण खचय २०० ७५ 

३१ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा लवलवि 

खचय 

२०० ३० 

३२ स्थालनर् िहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र अस्पिािहरुमा सवारर 

भाडा 

२०० ७० 

३३ समदुार्मा आिाररि नवलशश ु िथा वािरोगको एलककृि 

व्र्वस्थापन(IMNCI)कार्यक्रम सलमक्षा िथा स्वास््र् संस्थाहरुमा 

onsite coaching  

१०० ० 

३४ स्वास््र् चौकीको दर्नुिम सेवा मापदण्ड कार्ायदवर्न,सलुरलढकरण िथा 

सलमक्षा(स्वास््र् चौकीको दर्नुिम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको सलमक्षा) 

३०० ० 

३५ स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरुमा आिारभिू स्वास््र् सेवा केदरको 

संचािन खचय 

१५०० १०० 

                             जम्मा ३०३००  

 समाननकरण कायविम   

३६ आिारभिु स्वास््र् सेवा िालिम ३२५ १०० 

३७ का.स.िाई संक्रमण रोकथाम िथा स्मेर्र वनाउने िालिम ५८ १०० 

३८ आँखा िथा ददि लशलवर १५० ० 

३९ म.स्वा.से.लदवश ४५ १०० 

४० म.स्वा.से.लवदाई कार्यक्रम १०० ० 

४१ म.स्वा.से.मालसक र्ािार्ाि खचय ९८४ ५० 

४२ स्वास््र् के्षत्रमा सिुार कार्यक्रम १६७७ १०० 

४३ लनाःशुल्क कार्यक्रमको िालग औििी खररद १५०० ० 

४४ स्वास््र् संस्थािाई ल्र्ापटप र लप्रदटर खररद ५५० ४० 

 जम्मा ५३८९  
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(ङ) कृनष उप-शािाः- 

कृलि उपशाखा द्वारा सम्पालदि मखु्र् लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

१. ldlt @)&&÷)(÷!& b]lv @)&&÷)(÷!* ut] ;Dd lnv'–* 6f/s]/fjf/Ldf lbg] df6f] 

lzlj/ ;DkGg ePsf] . h;af6 #! hgf nfeflGjt ePsf . 

२. s[lif tyf kz'kG5L ;DalGw tYofs+ cBfjlws कार्यक्रमको klxnf] r/0f ;DkGg ePsf] । 

३. ;xf; g]kfn ;Fusf] ;xsfo{df s[lif h}ljs ljljwtf d]nf ;DkGg ul/Psf] . 

४. cg'bfgdf /f;folgs dn ljt/0fsf] sfo{ ;'? e};s]sf] . 

५. बालि संरक्षणका िागी लबिादी खररद कार्यक्रमिाई रु. २,००,०००/- लवलनर्ोलर्ि रकममा रु. १,९९,८८५/-  

मलू्र् वरावरका लवलभदन र्ैंलवक , लकटनाशक , मसुानाशक  िथा ढुसीनाशक लविादी ल्र्ाइएको । 

६. शसियको कार्यक्रम अGt{ut nfut ;xeflutfdf s[lif pkh ;+sng tyf ahf/ k"jf{wf/ 

lgdf{0fdf कृलि उपर् संकिन केदर लनमायणको nflu वडा नं. ३ , ७ र ९ का उपभोक्ता सलमलििे र्ग्गा छनौट 

गरी सम्झौिा पत्रमा हस्िाक्षर गरेर प्रथम लकस्िा वापि ्प्रत्र्ेक समहुिे रु.१,५०,०००/-नगद िगी लनमायणको 

sfo{nfO{ cufl8 बढाएका र अदर् लवस्ििृ लववरण िि उल्िेख गररएको छ । 

क्र.सं. कृिक समहु/ सलमलि/र्ोर्ना 

/फमय/सहकारीको नाम 

        खचय व्र्होन ेश्रोि कुि रकम   

(कर  सलहि) 

गाउँपालिका     श्रमदान  

१. कृलि उपर् संकिन केदर उपभोक्ता 

सलमलि, लिख ु३ 

४,८५,०००।०० १,१०,६६८।३० ५,९५,६६८।३० 

२. कृलि संकिन भवन लनमायण उपभोक्त 

सलमलि, लिख ु७ 

४,८५,०००।०० ९७,४९७।७० ५,८२,४९७।७० 

३. कृलि संकिन भवन लनमायण र्ोर्ना, 

लिख ु९ 

४,८५,०००।०० ६७,४०८।३० ५,५२,४०८।३० 

७. शसिय कार्यक्रम / लक्रर्ाकिापको प्रिानमदत्री कृलि आिलुनकीकरण पररर्ोर्ना (PMAMP) अदिगयि वािी 

बस्िकुो साना व्र्वसालर्क कृलि उत्पादन केदर (पकेट) लवकास कार्यक्रम अदिगयि गैर्ाँदवेी कृलि िथा पशपुंक्षी 

फमय, श्री मझवुा कृिक समहु र थामडाँडा कृिक समहुिे सम्झौिा पत्रमा हस्िाक्षर गरी कार्यिाई अगाडी 

बढाएका र्सको लवस्ििृ लववरण िि उल्िेख गररएको छ । 

 ि.सुं. कृषक समुह/      

फमव/सहकारीको नाम 

सञ्चालन 

गनन पकेट 

नवकास 

कायविम 

       लागत व्यहोनन स्रोत कुल लागत 

     ( रु.) 
पररयोजना               

(रु.) 

 सुंस्था (रु.) 

१. गैर्ाँदवेी कृलि िथा 

पशपुंक्षी फमय, लिख ु३ 

मकै बािी ३,८९,४३०।०० ३,४९,४३०।०० ७,३८,८६०।०० 
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२. श्री मझवुा कृिक समहु, 

लिख ु५ 

आि ुबािी ४,६४,८७५।०० ४,२९,८७५।०० ८,९४,७५०।०० 

३. थामडाँडा कृिक समहु, 

लिख ु९ 

आि ुबािी ४,८०,९००।०० ४,४५,९००।०० ९,२६,८००।०० 

(च) पशुपन्छी उप-शािाः- 

पशपुलदछ उप- शाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मखु्र् लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहको छ । 

• लिख ु८ मा पश ुस्वास््र् लशलवर सञ्चािन गररएको र्समा ९६ र्ना कृिकिे सेवा लिएको, 

• हाि सम्म ११०५ र्ना कृिकिे सेवा लिएका छन । कृिकहरुका १४२१३ वटा पश ुचौपर्ािे औिलि 

उपचार पाएको छन । 

• पशपुलदछहरुको ि्र्ाङ्क अद्यावलिक गने काम सलकएको छ 

• हाि सम्म ४६ वटा पशपुािन कृिक समहू गठन िथा नलवकरण गररएको , 

• हाि सम्म ५२ वटा पत्रहरु चिानी भएको । 

• बाख्राको साना व्र्वसालर्क कृलि उत्पादन केददक्ो िालग सम्झौिा भएको । 

• बगरुपािन कार्यक्रमको िालग लिख ु-९ को लमिन बंगरुपािन कृिक समहूलसि सम्झौिा भएको । 

• सम्बलदिि लनकार्लसि सम्पकय  िथा समदवर् भएको । 

• संघ,प्रदशे र स्थालनर् लनकार्का लवलवि कार्यक्रमहरुको अनगुमन िथा ररपोलटङ्क गररएको । 

 

(छ) प्रधानमन्त्री रोजगार कायविम (रोजगार सेवा केन्र)- 

चैत्र मलहना सम्मको लिख ुगाउपालिकामा प्रिानमदत्री रोर्गार कार्यक्रम अदिगयि र्वुा रोर्गारको िालग 

रुपादिरण पहि आर्ोर्नाको लववरण 

वाडय 

नं. 

काम प्राप्त 

गनेको 

संख्र्ा 

आर्ोर्नाको नाम कार्य प्रारम्भ 

लमलि 

बर्ेट 

1 ११ रामेश्वर पशपुिी मलददर गलडडाँडा पदमागय 

लनमायण र्ोर्ना 

२०७७/१०/०८ ५,६८,७००।- 

2 ८ हुिाकचौर ढिेलपपि कुडार लसम्िे सडक 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/१०/१५ ४,१३,६००।- 

3 १२ ठुिो खोिा र्ोलगडाँडा मसानघाट गोरेटो बाटो 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/१०/०१ ६,२०,४००।- 

4 १२ साप डाँडा आर्यघाट छलिउने सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/१०/११ ६,२०,४००।- 

5 १२ काफ्िे गाउँ दोभान चौर सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/०९/१६ ६,२०,४००।- 
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6 १२ मेिघर मिुपिेरो मौिा सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/०९/१५ ६,२०,४००।- 

7 ११ साउने चौिारा फेदी पोखरी चौर सडक 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/०९/२६ ५,६८,७००।- 

8 १२ लसररसे सम्मटार वडा कार्यिर् सडक 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/१०/०४ ६,२०,४००।- 

9 १० िेिी पवुयरे् बोिकलि बौध्द सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/०९/१६ ५,१७,०००।- 

र्म्मा १००   ५१,७०,०००।- 

चैत्र मलहना सम्ममा लिख ुगाउपालिकामा प्रिानमदत्री रोर्गार कार्यक्रम अदिगयि कामका िालग पाररश्रलमक 

आर्ोर्नाको लववरण 

वाडय 

नं. 

काम प्राप्त 

गनेको 

संख्र्ा 

आर्ोर्नाको नाम कार्य प्रारम्भ 

लमलि 

बर्ेट 

1 १३ कत्िे दह लिख ुखोिा कटान लनर्दत्रण 

र्ोर्ना 

२०७७/१०/२७ ६,७२,१००।- 

3 १५ लभमसेनस्थान पसनटार मानेडाँडा सडक 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/१०/२२ ७,७५,५००।- 

4 १३ साकीटोि साँप डाँडा सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/१०/२६ ६,७२,१००।- 

5 १७ कुटीडाँडा मझवुा सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना २०७७/११/२५ ८,७८,९०० 

6 १४ पाखावारी वडा कार्ायिर् सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना  

२०७७/१०/२२ ७,२३,८००।- 

7 १५ पोखरीचौर कोप्चे सडक ममयि िथा सोलिङ 

र्ोर्ना 

२०७७/१०/२१ ७,७५,५००।- 

8 १५ वडा कार्ायिर् कोप्चे र्िर्िेडाँडा सडक 

स्िरोदनिी र्ोर्ना 

२०७७/१०/२६ ७,७५,५००।- 

9 १०+१ =   

११ 

िाम्राङ मल्ख ुपोखरी सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२०७७/१०/१४ ५,१७,०००।- 

र्म्मा ११३   ५७,९०,४००।- 

िपलसि बमोलर्मको र्ोर्नाहरुमा लनम्न बमोलर्म रकम श्रलमकहरुको आफ्नै बैंक खािामा प्रालवलिकिे िर्ार 

पारेको  रलनङ लबिको आिारमा फाल्गुण सम्मको ज्र्ािा रकम भकु्तालन गररएको । 

वाडय नं. काम प्राप्त 

गनेको 

संख्र्ा 

आर्ोर्नाको नाम भकु्तालन गररएको 

ज्र्ािा रकम 

1 ११ रामेश्वर पशपुिी मलददर गलडडाँडा पदमागय लनमायण र्ोर्ना २,९२,६२२।०० 
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3 १२ ठुिो खोिा र्ोलगडाँडा मसानघाट गोरेटो बाटो स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

३,५९,३१५।०० 

4 १२ साप डाँडा आर्यघाट छलिउने सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ३,०३,९९६।०० 

5 १२ काफ्िे गाउँ दोभान चौर सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ४,५२,८९२।०० 

6 १२ मेिघर मिुपिेरो मौिा सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ४,५३,९२६।०० 

7 ११ साउने चौिारा फेदी पोखरी चौर सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ३,५८,२८१।०० 

8 १२ लसररसे सम्मटार वडा कार्यिर् सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ३,४७,४२४।०० 

9 १० िेिी पवुयरे् बोिकलि बौध्द सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना ३,७७,४१०।०० 

3 १५ लभमसेनस्थान पसनटार मानेडाँडा सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना २,९४,६९०।०० 

8 १५ वडा कार्ायिर् कोप्चे र्िर्िेडाँडा सडक स्िरोदनिी 

र्ोर्ना 

२,६३,६७०।०० 

9 ११ िाम्राङ मल्ख ुपोखरी सडक स्िरोदनिी र्ोर्ना २,३७,८२०।०० 

र्म्मा १३३  ३७,४२,०४६।०० 

- र्ोर्नाहरुको बेिा बेिामा अनगुमन गरर श्रलमकिाई  आवश्र्क पिृपोिण प्रदान गररएको । 

- लमलि २०७७/११/१ गिे िाम्राङ मल्ख ुपोखरी सडक स्िरोदनिी र्ोर्नामा कार्यरि श्रलमक कदचे िामाङको 

कार्यस्थिमा काम गदाय गद ैदघुयटनामा परर आँखामा गलम्भर चोटपटक िागेकोिे  लबमाको प्रलकर्ा अगालढ 

बढाउन सहलर्करण गररएको ।  

- रोर्गार सचूना व्र्वस्थापन प्रणािीमा आवश्र्क लववरणहरु अद्यावलिक गरर रालखएको ।  

- आथयक विय २०७८/७९ को िालग वडाहरु माफय ि बेरोर्गार आवेदन फारम संकिन गरी रोर्गार लनदशेक 

सलमलिको बैठक बाट अनमुोदन गरी गाउँ कार्ायपालिकाको बैठक बाट स्वीकृि िपलशि बमोलर्मको 

संख्र्मा बेरोर्गार व्र्क्तीको लववरण रोर्गार व्र्वस्थापन सचूना प्रणलिमा लमलि २०७७/१२/३० गिे 

सम्ममा दिाय गररएको । 

तपनसल 

वाडय नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ र्म्मा 

सलूचकृि बेरोर्गार 

संख्र्ा  

५६ २२ ९३ ४७ ६७ ४० ८२ ७४ २० ५०२ 

 

(ज) नजनन्स शािाः- 

सम्पन्न नियाकलाप तथा बजेट कायावन्वयन 

क्र.स. बर्ेट खचय शीियक बालियक बर्ेट रु 

हर्ारमा 

०७७ चैि सम्मको 

खचय रु हर्ारमा 

प्रलिशिमा 

१ मसिदद िथा कार्ायिर् सामाग्री ३००० १७९९ ५९.९८% 

२ फलनयचर िथा लफक्चसय १००० ६०९ ६०.९२% 
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३ सवारीसािन खरीद ४५०० ०  ०% 

४ मेलसनरी िथा और्ार  ९७७ ९६३ ९८.६४% 

५ सवारी सािन ममयि खचय १५०० १४९८ ९९.९०% 

६ मेलसनरी िथा और्ार ममयि सम्भार ५०० १०३ २०.६५% 

कायव प्रगनत 

र्स लर्लदस शाखाद्वारा सम्पालदि कार्यहरुको कार्यप्रगिी दहेार् बमोलर्म रहकेो छ:- 

• खररद गररएका सामाग्रीहरुिाई आम्दानी बाँिी खचय गररएको । 

• खप्ने िथा खचयभएर र्ाने सामग्रीिाइ छुट्र्ाएर राख्ने गररएको ।  

• सम्पणुय शाखा िथा वडा कार्यिर्हरुमा गएका सम्पणुय सामग्रीहरुको उलचि िररकािे ब्र्बस्थापन 

गररएको । 

• िोकादशे बमोलर्म लर्लदस सामलग्रको खचय गररएको । 

• लर्दसी सामलग्रको भण्डारण ब्र्बस्थपन चसु्ि दरुुस्ि रालखएको । 

(झ) योजना अनुगमन तथा त्याुंक शािाः- 

आलथयक बिय २०७७/७८ को गाउँपालिकाको र्ोर्नाको लस्थलि दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

क्र.स. र्म्मा र्ोर्ना संख्र्ा सम्झौिा भएको  फरफराक भएको सम्झौिा हुनँ बालक 

१ १३६ १२२ ३० १४ 

(ञ)  सूचना प्रनवनध उप-शािाः- 

सचूना प्रलवलि उप-शाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मुख्र् लक्रर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

• गाउँपालिकाको RCC Building मा रहकेा शाखाहरुमा CCTV Camera र्डान  गरर 

सलकएको । 

• गाउँपालिकाको कार्ायिर् लभत्र Inter Communication Telephone Device र्डान  

गरर सलकएको । 

• गाउँपालिका िथा मािहिका कार्ायिर्मा IT Support and Supervision  िगािार 

रुपमा भईरहकेो । 

• लभलडर्ो डकुमेलदर प्रोफाईि लनमायण  कार्य सम्पदन भईसकेको । 

• वडा सलचव िथा गाउँपालिकाका कमयचारीहरुिाई ४ लदने सूचना प्रलवलि िालिम  सञ्चािन 

गरर सलकएको । 

        नवनिय प्रगनत नववरणः- 

   रु. हर्ारमा  

लस.नं. संकेि कार्यक्रम/आर्ोर्ना/लक्रर्ाकिापको नाम लवलनर्ोर्न खचय खचय (%) मौज्दाि 

८०११०५०६१०२ लिख ुगाउँपालिका - सचूना प्रलवलि 
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१ ३ 

गाउँपालिका िथा मािहिका कार्ायिर्मा 

IT Support and Supervision   १,०० ८२ ८२.१६ १७ 

२ ५ 

गाउँपालिकाको RCC Building मा रहकेा 

शाखाहरुमा CCTV Camera र्डान   २,०० १,९५ ९७.८९ ४ 

३ ६ 

गाउँपालिकाको कार्ायिर् लभत्र Inter 

Communication Telephone Device 

र्डान   १,०० ९९ ९९.८७ ० 

४ ४ 

गाउँपालिकामा सञ्चािन गररने सफ्टवर्ेरको 

बालियक ममयि संभार िागि   २,०० ० ०.०० २,०० 

५ २ 

र्नप्रलिलनलि िथा शाखा प्रमुखहरुको िालग 

१ लदने E-Governance अलभमलुखकरण 

गोलि   ७५ ० ०.०० ७५ 

६ ७ लभलडर्ो डकुमेलदर प्रोफाईि लनमायण   ५,०० ४,४७ ८९.५० ५२ 

७ १ 

वडा सलचव िथा गाउँपालिकाका 

कमयचारीहरुिाई ४ लदने सचूना प्रलवलि 

िालिम   १,२५ १,२३ ९९.०१ १ 

कुि र्म्मा १३,०० ९,४९ ७३ ३,५० 

 

(ट) सहकारी, सुंस्था व्यवसाय दतावः- 

हाि सम्म दिाय भएका सहकारी, संस्था व्र्वसार् दिायको संख्र्ा दहेार् बमोलर्म रहकेो छ , 

क्र.स. लववरण संख्र्ा 

१ सहकारी १४ 

२ संस्था २१ 

३ व्र्वसार् २३४ 

 

८. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने समय  र दस्तुरः- 

ि.सुं. सेवा नजम्मेवार शािा लाग्ने समय लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ लचठी पत्र िथा लनवेदन दिाय  सामादर् प्रशासन 

शाखा  

 

िरुुदि हुन े लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
२ सेवा सम्बदिी सामादर् 

र्ानकारी 

सामादर् प्रशासन 

शाखा वा सचूना 

अलिकारी 

िरुुदि उपिब्ि 

हुने वा सोही लदन 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
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३ लसफाररसहरु  सामादर् प्रशासन 

शाखा   

 

िरुुदि उपिब्ि 

हुने वा सोही लदन 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
४ प्रमालणि ि्र्ाङ्क, सचूना  

िथा श्रोि नक्सा उपिब्ि 

गराउने  

सचूना अलिकारी  

 

सोही लदन वा 

बढीमा ७ 

लदनलभत्र 

पानाको 

रु.५ को 

दरिे 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
५ दर्ालर्क सलमलिमा मदु्दा 

दिाय र प्रलिउिर पत्र दिाय  

दर्ार्ीक सलमलिको 

सलचवािर्  

सोही लदन रु. २३० दर्ार्ीक 

सलमलिको 

सलचवािर् 

६ मेिलमिाप किायको 

सलूचकृि   

दर्ार्ीक सलमलि  

 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

दर्ार्ीक 

सलमलिको 

सलचवािर् 

७ र्ोर्ना सम्झौिा, खािा 

सञ्चािन िथा पेश्की 

र्ोर्ना 

शाखा,प्रालवलिक 

शाखा, आलथयक 

प्रशासन शाखा  

सोही लदन वा 

प्रलक्रर्ा परूा भए 

िगिै  । 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

८ र्ोर्ना र्ाँच पास 

फरफराक र अलदिम 

भकु्तानी  

र्ोर्ना शाखा 

प्रालवलिक शाखा िथा 

आलथयक प्रशासन 

शाखा   

सोही लदन वा 

प्रलक्रर्ा परूा भए 

िगिै  । 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

९ कृलि िथा पशपुदछी उपचार 

र परामशय  

कृलि िथा पशपुदछी 

शाखा  

िरुुदि वा उपचार 

र परामशयको 

प्रकृलि अनसुार 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१० प्रर्ोगशािा परीक्षण ( 

गोबर परीक्षण)  

कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

१ घण्टा आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
११ पशपुािन िथा कृलि समहू 

दिाय  

 

कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
१२ समहू नवीकरण कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि  

१३ महामारी रोग लनर्दत्रण कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर्  

सोही लदन 

कावायही शरुु हुने 

। 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
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१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि  

१५ व्र्वसार् दिाय  व्र्वसार् दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१६ व्र्वसार् नवीकरण व्र्वसार् दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१७ संस्था दिाय  संस्था दिाय शाखा  बढीमा ७ लदन 

लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१८ संस्था  नवीकरण संस्था दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१९ 'घ' बगयको लनमायण 

व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र दिाय    

व्र्वसार् दिाय शाखा  

 

कार्यपालिका 

बैठक बसेको ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

अध्र्क्ष 

२० 'घ' बगयको लनमायण 

व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र  

नवीकरण 

व्र्वसार् दिाय शाखा  

 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२१ सहकारी दिाय  सहकारी शाखा  बढीमा ७ लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२२ अत्र्ावश्र्क स्वास््र् 

सेवााः 

• खोप  

• पररवार लनर्ोर्न 

• पोिण 

• बाि रोगको एकीकृि 
व्र्वस्थापन 

• सरुलक्षि माितृ्व 

• लबरामी उपचार 

• क्षर्रोग, कुि रोग, औिंो 

रोग उपचार 

सम्बलदिि स्वास््र् 

संस्था 

१ घण्टा लभत्र 

िथा 

सेवाग्राहीको 

चाप अनसुार 

लनाःशुल्क स्वास््र् 

संर्ोर्क 
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• स्वास््र् परामशय िथा 
सचूना 

• अत्र्ावश्र्क औििी 

लविरण 

२३ महामारी िथा रोग लनर्दत्रण 

सेवा  

सम्बलदिि स्वास््र् 

संस्था िथा 

आिारभिू स्वास््र् 

िथा सरसफाई 

कार्ायिर् 

सोही लदन 

कावायही शरुु हुने 

। 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२४ लवपदन नागररक उपचार 

लसफाररस  

आिारभिू स्वास््र् 

िथा सरसफाई 

कार्ायिर् 

सलमलिको बैठक 

बसेकै लदन 

लनाःशुल्क लवपदन नागररक 

लसफाररस 

सलमलि  

२५ सरुलक्षि माितृ्व सेवा 

संस्थागि सतु्केरी र्ािार्ाि 

खचय  िथा गभयर्ाँच 

उत्प्रेरणा भिा  

स्वास््र् संस्था  ७ लदन लभत्र लनाःशुल्क स्वास््र् 

संर्ोर्क 

२६ सामालर्क सरुक्षा 

कार्यक्रमाः- र्ेि नागररक, 

दलिि, एकि मलहिा, 

लविवा मलहिा, अशक्त 

अपांग र दलिि 

बािबालिका पररचर् पत्र   

स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

 

 बढीमा १ 

मलहना 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२७ सामालर्क सरुक्षा 

कार्यक्रमाः- पररचर् पत्र 

नवीकरण 

स्थालनर् 

पलञ्र्कालिकारी   

सोही लदन लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२८ सामालर्क सरुक्षा भिा 

रकम लविरण  

स्थालनर् 

पलञ्र्कालिकारी   

सोही लदन लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२९ र्ेि नागररक पररचर् पत्र 

लविरण 

िैंलगक समानिा 

शाखा 

१ घण्टा लभत्र लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
३० अपाङ्गिा पररचर् पत्र 

लविरण 

िैंलगक समानिा 

शाखा 

सलमलिको बैठक 

बसेको १ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क अपाङ्गिा 

पररचर्-पत्र 

लविरण समदवर् 

सलमलि 
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३१ अत्र्ावश्र्क आर्वेुद सेवा  

• लवरामी परीक्षण िथा 
परामयश 

• अत्र्ावश्र्क औििी 

लविरण 

आर्वेुद औििािर्, 

पोकिी 

१ घण्टा लभत्र 

िथा 

सेवाग्राहीको 

चाप अनसुार 

लनाःशुल्क आर्वेुद शाखा 

प्रमखु 

३२ पंचकमय सेवा आर्वेुद औििािर्, 

पोकिी 

प्रत्र्ेक हप्ताको  

लबलहवार  

लनाःशुल्क आर्बेुद 

शाखाको प्रमखु  

३३ बािलवकास केदर 

संचािनको िालग अनमुलि  

वडा सलमलि वडा लशक्षा 

सलमलिको बैठक 

बैठक बसेको ७ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३४ आिारभिू िहको कक्षा 

सञ्चािन र कक्षा थपको 

अनमुलि 

आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

कार्यपालिका 

बैठक बसेको ७ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३५ लशक्षक सरुवा आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

सलमलिको बैठक 

बसेको ७ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३६ लवद्यािर्िाई स्वीकृि 

कार्यक्रम अनुसारको रकम 

लनकासा 

आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

बलढमा ७ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

वडा कायावलय तफव  

ि.सुं. सेवाको नाम 
नजम्मेवार 

अनधकारी 
लाग्ने समय 

लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ घर र्ग्गा नामसारी 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१७०-

७०० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

२ मोलह िगि कट्टा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१३०-

२५० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

३ घर कार्म लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १-३ 

सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 
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४ छात्रवलृि लसफाररस/ लवपदन 

लवद्याथी छात्रवलृि 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१३० वा 

लनाःशुल्क 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

५ अपाङ्गिा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

प्रमखु 

६ बसोबास प्रमालणि 

(स्थार्ी/अस्थार्ी) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

स्थार्ी 

रु.१३०, 

अस्थार्ी 

रु. १३०० 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

७ नेपािी नागररकिा र 

प्रलिलिलप लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

८ अङ्गीकृि नेपािी 

नागररकिा लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

९ आलथयक  अवस्था प्रमालणि 

(सम्पदन वा लवपदन) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

१० लवद्यिु र्डान लसफाररस 

िारा र्डान लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

११ र्ीलवि रहकेो लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१२ दबैु नाम गरेका ब्र्लक्त एकै 

हो भदने लसफाररस वा अदर् 

लववरण संशोिन लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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१३  र्ग्गा मूल्र्ाङ्कन 

लसफाररस प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

१४ नर्ाँ ब्र्बसार् दिाय 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१५ ब्र्बसार् बदद वा 

सञ्चािन नभएको 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१६ कोटय फी लमनाहा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

प्रमखु 

१७ नाबािक पररचर्पत्र 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१८ चौपार्ा सम्बदिी लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१९ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२० लबद्यािर् ठाउँ सारी 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२१ लवद्यािर् सञ्चािन 

स्वीकृि/कक्षा वलृर्द् 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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२२ आदिररक बसाइसराइ 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२३ ब्र्लक्तगि लववरण 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२४ र्ग्गा दिाय लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२५ संरक्षक लसफाररस 

(ब्र्लक्तगि) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२६ संरक्षक लसफाररस 

(संस्थागि) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२७ नेपाि सरकारको नाममा 

बाटो लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२८ र्ीलविसँगको नािा 

प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३० स्वास््र् उपचार लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० 

वा 

लनाःशुल्क 

गाउँपालिका 

प्रमखु 
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३१ अदर् कार्ायिर्को माग 

अनसुार लववरण खिुाई 

पठाउने कार्य 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३२ संस्था दिाय लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३३ घर बाटो प्रमालणि  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० - 

६०० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

३४ चार लकल्िा प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३५ र्दमलमलि प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३६ लववाह प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३७ हकवािा वा हकदार 

प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३८ अलववालहि प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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४० परु्ायमा घर कार्म गने 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

४१ एकीकृि सम्पलि कर/घर 

र्ग्गा कर  

वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४२ घर बहाि कर वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

भाडा 

रकमको 

१० % 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४३ लबज्ञापन  कर   वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४४ मािपोि वा भलूमकर रलसद  वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४५ र्दम दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४६ मतृ्र् ुदिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४७ बसाइसराइ र्ाने/आउने 

दिाय 

स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४८ सम्बदि लवच्छेद दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
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४९ लववाह दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

५० ब्र्वसार् नवीकरण 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष  सोही लदन रु. ५० गाउँपालिका 

प्रमखु 
५१ उल्िेलखि बाहके अदर् 

लसफाररस वा प्रमालणिहरु 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

९. गाउँपानलकाद्वारा तजुवमा भएका ऐन, ननयमावली तथा कायवनवनधहरुको सचूीः- 

२०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ सालमा प्रकानशत ऐनहरू 

क्र. स. ऐन ऐन नं. प्रमालणकरण  लमलि 

१ आलथयक ऐन, २०७४ १/७४ २०७४/०७/२१ 

२ पवूायिार व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

३ सशुासन, व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन ऐन, २०७५  २ २०७५/०२/२९ 

४ स्थानीर् स्वास््र् िथा सरसफाई ऐन, २०७५  ३ २०७५/०२/२९ 

५ व्र्लक्तगि व्र्वसार् दिाय ऐन, २०७५   ४ २०७५/०२/२९ 

६ दर्ार्ीक सलमलि कार्यलवलि ऐन,२०७५  ५ २०७५/०२/२९ 

७ स्थानीर् सेवा ऐन, २०७५ ६ २०७५/०२/२९ 

८ आलथयक कार्यलवलि ऐन,२०७५ ७ २०७५/०२/२९ 

९ स्थानीर् कृलि व्र्वसार् प्रवियन ऐन, २०७५ ८ २०७५/०२/२९ 

१० सहकारी ऐन, २०७५ ९ २०७५/०२/२९ 

११  लशक्षा ऐन, २०७५ १० २०७५/०२/२९ 

१२ व्र्लक्तगि घटना दिाय ऐन,२०७५ ११ २०७५/०२/२९ 

१३ कमयचारी दरबददी व्र्ावस्थापन ऐन, २०७५ १२ २०७५/०२/२९ 

१४ अनाथ िथा र्ोलखमर्कु्त वािवालिका र सामालर्क 

कार्यक्रम संचािन कार्यलवलि ऐन २०७५ 

१३ २०७५/०४/०२ 

१५ आलथयक ऐन, २०७५ १४ २०७५/०२/२९ 

१६  लिख ुगाउँपालिकाको संस्था दिाय ऐन, २०७५  १५ २०७५/१०/१६ 

१७ स्थानीर् लवपद र्ोलखम दर्लुनकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन 

२०७५  

१६ २०७५/१०/१६ 

१८ लवलनर्ोर्न ऐन, २०७६ १७ २०७६/०४/०८ 

१९ गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७६ १८ २०७६/११/०४ 

२० ि्र्ांक िथा अलभिेख व्र्वस्थापन ऐन, २०७६ १९ २०७६/११/०४ 

२१ औिोलगक व्र्वसार् ऐन, २०७६ २० २०७६/११/०४ 
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२२ लवलनर्ोर्न ऐन, २०७७ २४ २०७७/०३/३१ 

२३ आलथयक ऐन, २०७७ २५ २०७७/०३/३१ 

२४ प्रशासकीर् कार्यलवलि (लनर्लमि) ऐन, २०७७ २६ २०७७/०७/२५ 

२६ स्थानीर् वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण ऐन, 

२०७७ 

२७ २०७७/०७/२५ 

२०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ सालमा प्रकानशत ननयमावनल तथा कायवनवनधहरु 

क्र. स. लनर्माविी लन. नं. प्रमालणकरण लमलि 

१ गाउँ सभाको कार्यसञ्चािन लनर्माविी, २०७४ १/७४ २०७४/०७/२१ 

२ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चािन सम्बदिी कार्यलवलि, 

२०७४ 

२/७४ २०७४/०७/२१ 

३ कार्यपालिका कार्यलवभार्न लनर्माविी, २०७४ ३/७४ २०७४/०७/२१ 

४ कार्यपालिका कार्यसम्पादन लनर्माविी, २०७४ ४/७४ २०७४/०७/२१ 

५ लनणयर् आदशे वा अलिकारपत्रको प्रमाणीकरण 

(कार्यलवलि) लनर्माविी, २०७४ 

५/७४ २०७४/०७/२१ 

६ पदालिकारीहरुको आचारसंलहिा लनर्माविी, २०७४ ६/७४ २०७४/०७/२१ 

७ संक्रमणकालिन कमयचारी व्र्वस्थापन कार्यलवलि, 

२०७४ 

७/७४ २०७५/०७/२१ 

८ लशक्षा लनर्माविी, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

९ व्र्वसार् दिाय लनर्माविी,२०७५ २ २०७५/०२/२९ 

१० कमयचारी आचरण लनर्माविी,२०७५ ३ २०७५/०२/२९ 

११ एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन लनर्माविी, २०७५ ४ २०७५/०२/२९ 

१२ बर्ार अनगुमन लनदलेशका, २०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

१३ करार र्नशलक्त व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७५ ६ २०७५/०४/०२ 

१४ चमेनागहृ व्र्वस्थापन सम्बलदि कार्यलवलि, २०७५ ७ २०७५/०४/०२ 

१५ "घ" वगयको लनमायण व्र्वसालर् इर्ार्ि पत्र कार्यलवलि, 

२०७५ 

८ २०७५/०४/०२ 

१६ उर्ाय लवकास सम्बलदि लनदलेशका, २०७५ ९ २०७५/०४/०२ 

१७ पालिका प्रहरी व्र्वस्थापन िथा संचािन लनर्माविी, 

२०७५ 

१० २०७५/०५/२७ 

१८ स्थानीर् रार्पत्र प्रकाशन सम्बलदि कार्यलवलि, २०७५ ११ २०७५/०७/०५ 

१९ उपभोक्ता सलमलि गठन पररचािन िथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलि,२०७५ 

१२ २०७५/०८/०८ 

२० लवपद ्व्र्वस्थापन कोि (सञ्चािन) कार्यलवलि, २०७५ १३ २०७५/११/०१ 

२१ संस्था दिाय लनर्माविी, २०७५ १४ २०७५/११/०१ 

२२ अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तको पररचर्-पत्र लविरण 

कार्यलवलि, २०७५ 

१५ २०७५/११/०१ 
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२३ कृलि लवकास कार्यक्रम संचािन िथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलि, २०७५ 

१६ २०७५/११/०१ 

२४ भवन लनमायण सम्वदिी लवलनर्म िथा नक्सा पास 

कार्यलवलि, २०७५ 

१७ २०७५/१२/२४ 

२५ एकीकृि सम्पलि कर  व्र्वस्थापन कार्यलवलि ,२०७५ १८ २०७६/०१/३० 

२६ कृलि लबकास कार्यक्रम सञ्चािनका िालग आवश्र्क 

मागयदशयन िथा मापदण्ड, २०७६ 

१९ २०७६/०२/२३ 

२७ सावयर्लनक खररद लनर्माविी, २०७६ २० २०७६/०९/२३ 

२८ बैठक िथा भ्रमण खचय सम्बदिी लनदलेशका,२०७६ २१ २०७६/१२/०२ 

२९ एम्बिेुदस सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन कार्यलवलि, 

२०७६ 

२२ २०७६/१२/०२ 

३० असंगलठि के्षत्रमा कार्यरि श्रलमक वगय िथा 

असार्हरुिाई उपिव्ि गराउने राहि सम्बदिी मापदण्ड, 

२०७६ 

२३ २०७६/१२/२६ 

३१ संस्था दिाय लनर्माविी प्रथम शंसोिन, २०७७ २४ २०७६/५३० 

३२ घर बहाि कर व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७७ २५ २०७७/५/३० 

३३ व्र्वसार् कर सम्बदिी कार्यलवलि, २०७७ २६  २०७७/५/३० 

३४ संलक्षप्त वािावरणीर् अध्र्र्न िथा प्रारम्भीक 

वािावरलणर् परीक्षण कार्यलवलि, २०७७ 

२७ २०७७/०९/१६ 

३५ कदटेदर्ेलदस खचय सम्वदिी लनदलेशका, २०७७ २८ २०७७/०९/१६ 

३६ सचूना िथा अलभिेख केदरको स्थापना िथा सञ्चािन 

सम्बदिी कार्यलवलि, २०७७ 

२९ २०७७/०९/१६ 

३७ करारमा प्रालवलिक कमयचारी व्र्वस्थापन कार्यलवलि, 

२०७५ को पलहिो संशोिन, २०७७ 

 

३० २०७७/०९/१६ 

३८ स्थानीर् हाट बर्ार व्र्वस्थापन कार्यलवलि,२०७७ ३१ २०७७/१०/०८ 

३९ आलथयक सहार्िा लनर्मावलि, २०७७ ३२ २०७७/१०/०८ 

४० टोि लवकास संस्था गठन िथा पररचािन कार्यलवलि, 

२०७७ 

३३ २०७७/१२/३१ 

४१ होमस्टे संचािन कार्यलवलि, २०७७ ३४ २०७७/१२/३१ 

 

१०. स्वानमत्वमा रहेको सरकारी जग्गा सम्बन्धी नववरणः- 

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो सरकारी र्ग्गाको लववरण दहेार् बमोलर्म रहेको छ । 

नस.नुं. के्षत्रफल नकिा नुं. 
जग्गा धनी 

कायावलयको नाम 
ठेगाना 

जग्गाको 

प्रकृनत 
प्रयोजन 

जम्मा 

के्षत्रफल 
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१ २-१३-०-० २३५ 
गा.लव.स.को 

कार्ायिर् र्सम 
लिख ु५ बारी लसम 

परुानो 

गा.लव.स. 
२-१३-०-० 

२ २-४-०-० ३०६ 

गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु४ 

बारी लसम 
गा.पा. 

अस्थार्ी 

भवन 

७-६-३-० ३ २-०-०-२ ४५३ बारी लसम 

४ ३-२-२-२ ७६ बारी लसम 

५ ०-९-१-० ७७१ 

गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु५ 

बारी लसम 

प्रशासकीर् 

भवन 
११-६-३-० 

६ १-३-३-२ ७७५ बारी लसम 

७ ०-१०-०-२ ६४६ बारी लसम 

८ ०-१४-०-० ७७३ बारी लसम 

९ ३-७-३-२ ३९ बारी लसम 

१० ०-५-०-१ ८१९ पाखो बारी 

११ ४-४-२-१ ७९५ बारी लसम 

१२ १-७-०-१ ५०१ गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 

लिख ु४ भीर पाखा खेि मैदान ९-०-३-२ 

१३ १-०-०-० ४९५ भीर पाखा 

१४ २-०-१-२ ४९७ भीर पाखा 

१५ ०-३-०-० ४९९ भीर पाखा 

१६ १-२-०-१ २५ लसम पाखा 

१७ ०-८-३-२ ४८५ लसम पाखा 

१८ १-३-२-० ४८७ लसम पाखा 

१९ १-८-०-० ४८३ भीर पाखा 

२० ०-८-०-० ७७९ 

गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु५ 

बारी लसम 

बसपाकय  १०-५-२-० 

२१ ६-०-०-० ८०० बारी लसम 

२२ १-०-२-० ७८५ भीर पाखा 

२३ १-८-०-० ८०७ भीर पाखा 

२४ १-५-०-० ८१६ भीर पाखा 

२५ १-९-१-३ ४६१ 

गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु४ 

बारी लसम 

बर्ार 

व्र्वस्थापन 
३-१३-१-३ २६ २-०-०-० ४५७ बारी लसम 

२७ ०-४-०-० ४७९ बारी लसम 
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२८ ४-०-०-० १०७६ 

  गाउँ 

कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 

लिख ु४ 

लभर पाखा 

५ शैय्र्ा 

अस्पिाि 
१२-०-०-१ 

२९ २-०-०-१ १२१ भीर पाखा 

३० २-०-०-० १०१४ भीर पाखा 

३१ ०-८-०-० १०७२ भीर पाखा 

३२ २-०-०-० १०१५ भीर पाखा 

३३ १-८-०-० १०७४ भीर पाखा 

३४ ०-८-०-० ७८९ 
गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु५ बारी लसम टावर ०-८-०-० 

३५ २-०-०-० ७८१ 
गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु५ भीर पाखा 

अदर् (टावर 

मलुन) 
२-०-०-० 

३६ ०-८-०-० ७९८ 
गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु५ बारी लसम 

अदर् 

(बाँसघारी) 
०-८-०-० 

३७ 

४-३-२-२ १२ 
गाउँ पञ्चार्ि, 

लसंहदवेी 

सालवक 

लसंहदवेी-८, 

लिख ु२ 

समथर 
२ नं. वडा 

कार्ायिर् 
४-३-२-२ 

३८ 

३९ १-१२-१-१ ८९ 

३ नं. वडा कार्ायिर् 

सालवक 

नमयदशे्वर-६, 

लिख ु३ 

समथर 
३ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-०-०-१ 

४० १-३-३-० ३०९ 

४१ १-१४-०-१ ८४ गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् 
लिख ु४ 

भीर पाखा ४ नं. वडा 

कार्ायिर् 
२-११-०-१ 

४२ ०-१३-०-० ३२६ भीर पाखा 

४३ ३-०-०-० ४५७ ५ नं. वडा कार्ायिर् 

सालवक 

र्सम ८, 

लिख ु५ 

समथर 
५ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-०-०-० 

४४ ०-१०-३-१ ४५ 
गालवसको कार्ायिर् 

गाम्नाङ्टार 

सालवक 

गाम्नाङ्टार-

४, लिख ु६ 

समथर 
६ नं. वडा 

कार्ायिर् 
०-१०-३-१ 

४५ १८-०-०-१ ६४५ 
गालवसको कार्ायिर् 

गाम्नाङ्टार 
लिख ु७ लभरािो   १८-०-०-१ 

४६ ३-१०-०-० ६७५ ७ नं. वडा कार्ायिर् 

सालवक 

गाम्नाङ्टार-

८,लिख ु७ 

समथर 
७ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-१०-०-० 

४७ ३-१५-२-० ६३८ 
गालवसको कार्ायिर् 

टारकेराबारी 

सालवक 

टारकेराबारी-

५, लिख ु८ 

समथर 
८ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-१५-२-० 

४८ १-८-१-२ ५०५ समथर ३-३-३-० 
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४९ ०-११-२-० ७६५ गाउँ पञ्चार्ि 

कार्ायिर्, पोकिी 

सालवक 

पोकिी-६, 

९ नं. वडा 

कार्ायिर् ५० ०-१५-३-२ २६ 

५१ ३-०-०-० २७७ 
उप स्वास््र् चौकी, 

र्सम 
लिख ु४ भीर पाखा 

स्वा.चौ., 

र्सम 
३-०-०-० 

 

११. कायावलय प्रमुि र सूचना अनधकारीको नाम पदः- 

कायावलय प्रमुि सूचना अनधकारी 

नाम थराः- अभर् कुमार गपु्ता नाम थराः- रोण कुमार िमिा 

पदाः- प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि पदाः- सचूना प्रलवलि अिीकृि 

सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४११४२ सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४४४२७ 

ईमेिाः- avay.gupta@gmail.com ईमेिाः- ito.likhu.mun@gmail.com 
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१२. आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण:- 

आलथयक विय ०७७/७८ को साउन मलहना दलेख चैत्र मलहना सम्मको आर् व्र्र्को क्षेत्रगि बर्ेट लववरण दहेार् बमोलर्म रहेको छ । 

रु. हर्ारमा 

लस.नं. क्षेत्रगि बर्ेटको नाम 
चाि ु पूँर्ीगि  र्म्मा 

बर्ेट खचय बर्ेट खचय बर्ेट खचय खचय(%) मौज्दाि 

१ लिख ुगाउँपालिका ५,६५,२० ३,५७,५६ ० ० ५,६५,२० ३,५७,५६ ६३.२६ २,०७,६४ 

२ लिख ुगाउँपालिका - सचूना प्रलवलि ५,०० २,०५ ८,०० ७,४३ १३,०० ९,४९ ७३.०० ३,५० 

३ लिख ुगाउँपालिका - सहकारी,कृलि िथा पशपुंछी ३३,०० ६,१७ २,०० ० ३५,०० ६,१७ १७.६३ २८,८२ 

४ लिख ुगाउँपालिका - मलहिा लवकास २७,७८ ६,१८ ० ० २७,७८ ६,१८ २२.२७ २१,५९ 

५ लिख ुगाउँपालिका - वािावरण िथा लवपद ्व्र्वस्थापन ३०,०० ३०,०० २२,०० ४,९४ ५२,०० ३४,९४ ६७.२१ १७,०५ 

६ लिख ुगाउँपालिका - आिारभूि स्वास््र् सरसफाई ६०,४८ २५,९४ ५,५० २,०८ ६५,९८ २८,०२ ४२.४८ ३७,९५ 

७ लिख ुगाउँपालिका - आिारभूि िथा माध्र्लमक लशक्षा ४७,१२ १८,५२ २४,१२ ७,६० ७१,२४ २६,१३ ३६.६९ ४५,१० 

८ लिख ुगाउँपालिका - पवूायिार लवकास ० ० ६,९२,२७ २,४९,८७ ६,९२,२७ २,४९,८७ ३६.०९ ४,४२,३९ 

९ लिख ुगाउँपालिका - पूँर्ीगि  ० ० २,५४,६९ ४९,०४ २,५४,६९ ४९,०४ १९.२६ २,०५,६४ 

१० प्रदशे सरकारबाट हस्िादिररि कार्यक्रम १,०० ० २४,९६ ० २५,९६ ० ०.०० २५,९६ 

११ 

 संघीर् सरकारबाट हस्िादिररि कार्यक्रम (शसिय 

अनदुान) १७,११,७० ८,८०,०२ १,५४,७२ ५४,२६ १८,६६,४२ ९,३४,२८ ५०.०६ ९,३२,१३ 

र्म्मा २४,८१,२८ १३,२६,४७ ११,८८,२६ ३,७५,२५ ३६,६९,५४ १७,०१,७३ ४६.३७ १९,६७,८१ 
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१३. गाउँ कायवपानलकाको वेभसाईट तथा ईमेलः- 

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको आलिकारीक वेभसाईट, ईमेि दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

वेभसाईटः- www.likhumunokhaldhunga.gov.np 

ईमेलः- info@likhumunokhaldhunga.gov.np 

 ito.likhu.mun@gmail.com 

 likhurmokhaldhunga@gmail.com 

१४. गाउँ कायवपानलकामा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन:- 

आलथयक विय २०७७/७८ साि चैत्र मलहना सम्म सचूना माग सम्बदिी लनवेदन र कार्ायदवर्न दहेार् 

बमोलर्म रहकेो छ । 

क्र.स. सचूना माग गनेको नाम थर सचूना सम्बदिी लविर् कार्ायदवर्नको अवश्था 

 श्री शारदा भसुाि (झा)  संघ संस्था दिाय पकृर्ा, 

रार्श्व  

माग बमोलर्मको कागर्ाि 

उपिव्ि गराएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


