सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा-५ (३) र न्नयमावली २०६५ को न्नयम ३
बमोन्िम सावविन्नक गररएको ।
स्वतः प्रकाशन
२०७७ श्रावण देन्ि हालसम्म

चुलाचुली गाउँपान्लका
गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय
चुलाचुली, इलाम ।
चुलाचुली गाउँपान्लका, चुलाचली इलामबाट सम्पान्दत प्रमि
ु न्ियाकलापहरुको
न्ववरण

प्रमुि प्रशासकीय अन्िकृत श्री कािीमान राई
सम्पकव नः९८५११७९३१२

सच
ू ना अन्िकारी श्री न्तर्व राि िरेल
सम्पकव नं। ९८४२७०५७३८

१. चुलाचुली गाउँपान्लकाको सामाधय पररचयः
इलाम जिल्लाको दजिणी िेत्रमा अवजथित चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलका साजिकका चल
ु ाचल
ु ीर
साकफारा दईु गा।जव।स। जमलाएर िनाइएको छ । जिल्लाको पजिम दजिणी िेत्रमा अवजथित
यस गाउँपाजलकाको कूल िेत्रफल १०८.४६ वगग जकलोजमटर रहेको छ । छ वटा वडामा
जवभािन गररएको यस गाउँपाजलकाको पवू मग ा माई नगरपाजलका,पजिमका मोरंग जिल्ला
उत्तरमा माग्ं सेिंगु गाउँपाजलका तिा दजिणमा झापा जिल्लासगं जसमाना िोजडएको छ ।
पवू गपजिम रािमागगसगं कच्ची सडकले िोजडएको यस गाउँपाजलकामा पहाडी भभू ागका
अजतररक्त के जह समिर भभू ाग समेत पदगछ । यहाँ पने चरु े िेत्रमा चल
ु ा ढुंगासरी मजसना पहाडहरु
उठे काले जतनकै आधारमा ठाउँको नाम चल
ु ाचल
ु ी रहेको हुनसक्छ ।
दजिणको मैदानी भागमा उथण हावापानी र कृजियोग्य भजू म भएकोलेपहाडी िेत्रिाट िसाइ
सराइ गरी एक माजनसहरुको िाहुल्यता रहेको िेत्र हो साजिकको चल
ु ाचल
ु ी । ठुलो िेत्र
वनिगं लले ढाजकएको भएकाले जिल्लाको काष्ठ उद्योगहरुको राम्रो सम्भावना यस िेत्रमा
रहेको छ । जिल्लाको कुल िनसंख्याको कररि ७।२ प्रजतशत िनसंख्या िसोिास गने यस
िेत्रको औसत िनघनत्व १९२ प्रजत वगगजकलोजमटर रहेको छ । सामाजिक वनावट को
आधारमा कररव ५५ प्रकारका िातिाजतहरु मद्धे ३० प्रजतशत राई र २५ प्रजतशत ब्राम्हणछे त्री
तिा िाँजक अन्य िातिाजत वसोवास गदगछन । तराई िेत्रसगं िोजडने भएकोले तराई मल
ू का
माजनसहरुको पजन यस िेत्रमा उल्लेखजनय वसोवास पाइन्छ ।
२. िनप्रजतजनजधहरुको जववरण
क्र.स.ं
१
२
३

नाम िर
प्रजदपचन्र राई
जनमगला दाहाल
पणू ग लावती

पद
अध्यि
उपाध्यि
१ नं .वडाअध्यि

४

रन िहादरु जलम्िु

२ न.ं वडा अध्यि

कै जफयत

हाल सीता लावती
का.वा. वडाध्यिको
रुपमा रहनभु एको

५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

नर िहादरु लावती
कालीदास भट्टराई
चन्र कुमार िापा
हेमन्त राई
मल
ु क
ु जसं राई
राजधका भिु ाल
राम प्रसाद राई
जलला रसाइली
जनमगला जवश्वकमाग
जनमगला दाहाल जघजमरे

३ न.ं वडा अध्यि
४ नं. वडा अध्यि
५ नं. वडा अध्यि
६ न.ं वडा अध्यि
का. पा. सदथय
का. पा. सदथय
का. पा. सदथय
का. पा. सदथय
का. पा. सदथय
का.पा. सदथय

३. कमगचारीहरुको जववरणः
क) थिायी कमगचारीहरुः

क्र.सं

कर्मचारी
सं केत.नं.

कर्मचारीको नार्थर

कर्मचारीको स्थायी ठे गाना

पद

सेवा/सर्ूह

श्रे णी/तह

प्रमि
ु
प्रसासकीय
अजधकृ त

प्रशासन

रा.प.तृतीय

१

१९४६६६

कािीमान राई

इलाम न.पा. ११,
ईलाम

२

२१७१५८

जमलन कुमार भट्टराई

माईिोगमाई गा.पा.-४,
ईलाम

३

-

तेिेन्र चापागाई

इनरुवा न.पा.-६, सनु सरी

लेखा अजधकृ त प्रशासन/ लेखा

प्रसासकीय
अजधकृ त

प्रशासन

सातौ तह

छै ठौ तह

४

२२६१८०

जतिग राि खरे ल

कमल गा.पा. ५, झापा

प्रसासकीय
अजधकृ त

प्रशासन

छै ठौ तह

५

-

जिजति दाहाल

इलाम न.पा. ६, इलाम

इजन्िजनयर

इजन्िजनयर

छै ठौ तह

६

२०१४०३

दiु oन्त दाहाल

दमक न.पा.९, झापा

िनथवाथ्य
जनरीिक

थवाथ्य/हे.ई.

छै ठौ तह

७

-

रामप्रसाद जमश्र

कमल गा.पा. ६, झापा

जशिा अजधकृ त

जशिा

छै ठौ तह

८

१६८६४१

महेश कुमार राई

चल
ु ाचल
ु ी गा.पा. ६,
झापा

पशु जवकास
अजधकृ त

कृ जि सेवा

छै ठौ तह

९

२३६९८२

उत्सव कट्टेल

मेचीनगर ३, झापा

वडा सजचव

प्रशासन

सहायक पाँचौ

१०

२३७०७९

जडल्लीराम ढुगं ेल

सन्दकपरु गा.पा. १,
ईलाम

वडा सजचव

प्रशासन

सहायक पाँचौ

११

२३६९२३

जनमगला जघजमरे

चल
ु ाचल
ु ी गा.पा.१,
ईलाम

वडा सजचव

प्रशासन

सहायक पाँचौ

१२

२३६९४२

हरर चापागाई

कमल गा.पा. १, झापा

आ.ले.प.सहाय
क

आ.ले.प.

सहायक पाँचौ

१३

-

जडल्लीराि खड्का

जशवसतािी न.पा. ६,
झपा

सि-इजन्िजनयर

जसजभल

सहायक पाँचौ

१४

-

गोजिन्द प्रसाद ढकाल

कन्काई न.पा. ३, झापा

सि-इजन्िजनयर

जसजभल

सहायक पाँचौ

१५

-

अजनल िल
ु ुङ्ग राई

सन्दकपरु गा.पा. १,
इलाम

सि-इजन्िजनयर

जसजभल

सहायक पाँचौ

१६

१६६९१३

गोजिन्द के .सी.खत्री

चैनपरु न.पा.४,
संखवु ासभा

खा.पा.स.टे.

जसजभल

सहायक पाँचौ

१७

२३७३७९

जिनोद खत्री

िाराहपोखरी गा.पा. १,
खोटाङ

लेखा सहायक

प्रशासन/लेखा

सहायक पाँचौ

१८

२४२६०६

जदपक अजधकारी

जहजलहाङ गा.पा. १,
पाँचिर

कम््यटु र
अपरे टर

जववध

सहायक पाँचौ

१९

-

प्रजदप मगर

मेजचनगर न.पा. ६, झापा

प्राजवजधक
सहायक

जशिा

सहायक पाँचौ

२०

१९०३२४

लक्ष्मी खड्का

सयु ोदय न.पा., ईलाम

जस.अ.हे.ि.

थवाथ्य

सहायक पाँचौ

२१

१४०८८३

शजक्तनाि जसंह

लेटाङ २, मोरङ

जस.अ.हे.ि.

थवाथ्य

सहायक पाँचौ

२२

१८८६४१

जिमली राई

पृज्वनगर ६, झापा

जस.अ.न.मी.

थवाथ्य

सहायक पाँचौ

२३

२१५७८३

ररता पोख्रेल

फाकफोकिमु गा.पा. १,
इलाम

स.म.जि.जन.

जवजवध

सहायक चौिो

२४

२१६४६८

तारा काफ्ले

मेचीनगर न.पा. ७, झापा

स.म.जव.जन.

जवजवध

सहायक चौिो

२५

-

कल्पना ढकाल

गौरादह न.पा. ४, झापा

सहायक चौिो

प्रशासन

सहायक चौिो

२६

२३७०२६

शाजन्तराम ररमाल

जशवसतािी न.पा. ९,
झापा

वडा सजचव

प्रशासन

सहायक चौिो

२७

२३७३६७

पदम पौडेल

हजल्दिारी गा.पा. ३,
झापा

वडा सजचव

प्रशासन

सहायक चौिो

२८

२३७३६१

कोजपला दल
ु ाल

इलाम न.पा. ९, इलाम

सहायक चौिो

प्रशासन

सहायक चौिो

२९

-

सरोि राई

देउमाई न.पा. ९, इलाम

अ.स.ई.

जसजभल

सहायक चौिो

३०

-

रोजहत िथनेत

कमल गा.पा. २, झापा

अ.स.ई.

जसजभल

सहायक चौिो

३१

-

जदव्या पौडेल

जितागमोड न.पा. १०,
झापा

अ.स.ई.

जसजभल

सहायक चौिो

३२

-

एजलिा सवु ेदी

भरपरु न.पा. ७, झापा

अ.स.ई.

जसजभल

सहायक चौिो

३३

२२१६४६

एके न्र िाथकोटा

जशवसतािी ५, झापा

अ.हे.ि.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३४

२२१५९२

िेनक
ु ा कुमारी खड्का

दमक, झापा

अ.न.मी.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३५

२११५८९

समु न काजकग

दमक, झापा

अ.न.मी.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३६

२२१८७६

िानक
ु ा सवु ेदी

कमल गा.पा. २, झापा

अ.हे.ि.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३७

२०७८०६

छत्रपजत रे ग्मी

चल
ु ाचल
ु ी गा.पा. ५,
ईलाम

अ.हे.ि.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३८

२२१२६६

अनिु ा सवु ेदी

दमक ८, झापा

अ.न.मी.

थवाथ्य

सहायक चौिो

३९

-

ररता देवी गौतम

दमक, झापा

अ.न.मी

थवाथ्य

सहायक चौिो

४०

एजलना इङनाम

चल
ु ाचल
ु ी १, ईलाम

अ.न.मी.

थवाथ्य

सहायक चौिो

४१

-

टठ िहादरु जतजम्सना

दमक न.पा.९, झपा

का.स.

प्रशासन

चौिो थतर

४२

१९९४३३

सन्तोि दगं ाल

चल
ु ाचल
ु ी गा.पा. ४,
इलाम

का.स.

प्रशासन

चौिो थतर

४३

१५९११०

देउकुमार राई

चल
ु ाचल
ु ी गा.पा. २,
इलाम

श्रेणी जिजहन

प्रशासन

पाँचौ थतर

ख) करार सेवामा कायगरत कमगचारीहरुः
ि.स.ं अस्र्ायी ज्यालादारी एवं
करारका कमवचारीको नाम
र्र
१
नजवन राि दाहाल
२
सजु ित कुमार के शरी
३
तानसेन ििेगु
४
मजनि श्रेष्ठ
५
जदपेन्र राई
६
पष्ु पकला इजदङ्गो
७
अनु राई
८
संिय कुमार राई
९
जिमल खड्का

पद

सचू ना प्रजवजध अजधकृ त
रोिगार संयोिक
सि-इजन्िजनयर
एम.आइ.एस.अपरे टर
प्राजवजधक सहायक
अनजम
ल्याव अजसथटेन्ट
जनजि सजचव
अजमन

कै न्फयत

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

पवगत राई
जवना देवी िथनेत
िजिता राई
तल
ु सा जशवा
दगु ाग प्रसाद खनाल
पणु ीमा राई
रीता तोलाङ्गी
पशगरु ाम लाजमछाने
मजनिा खड्का
जडल्ली राम जगरी
रे खा जि क
जसता िल
ु ङु
रे खा खनाल
सजमगला खिमु
सरु ि श्रेष्ठ
अजभिेक आङिपु ो
आयसु ा इिम जलम्िु
कोजपला राई
दीपजशखा िल
ु ङु राई
प्रजवन पररयार
ममता राई
जनमगला जघजमरे
शजु शला तामाङ
यादव राई
लेखनाि गौतम
तल
ु सा न्यौपाने
कजवता राई
रीता जिष्ट
जसजपङ राई
गणेश भट्टराई

सहायक कम््यटु र अपरे टर
सहायक कम््यटु र अपरे टर
सहायक कम््यटु र अपरे टर
सहायक कम््यटु र अपरे टर
सहायक कम््यटु र अपरे टर
एक गाउँ एक कृ जि प्राजवजधक
एक गाउँ एक कृ जि प्राजवजधक
एक गाउँ एक कृ जि प्राजवजधक
अनमी
अहेि
अहेि
अनमी
अनमी
अहेि
अहेि
अहेि
अनमी
अनमी
अनमी
जफल्ड सहायक
अनमी
सामाजिक पररचालक
सामाजिक पररचालक
िे जस जि चालक
ह.स.चा.
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी

४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१

सजमना जलङदेन
रमेश कुमार ररिाल
िेनु प्रसाद ररिाल
जिवनकला राई
जतलक िहादरु कटुवाल
भमु ा न्यौपाने
रीता पौडेल
सजवता राई
सन्िु योङहाङ्ग
गोमा जघजमरे
जतलक कुमार श्रेष्ठ
मन कुमार जि क

कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
कायागलय सहयोगी
सरु िा कमी
सरु िा कमी
सरु िा कमी

कायावलयको काम कतवव्य र अन्िकारः
गाउँपाजलकाको अजधकार-थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ िमोजिमको
हुनेछ ।
गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको अजधकारः (१) गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको एकल अजधकार
संजवधानको अनसु चू ी–८ मा उल्लेख भए िमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सवगसामान्यतामा प्रजतकूल असर नपने गरी गाउँ पाजलका तिा नगरपाजलकाको काम,
कतगव्य र अजधकार देहाय िमोजिम हुनेछः–
क. नगर प्रहरी
(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथिापन, जनयमन तिा नगर प्रहरी सम्िन्धी नीजत, काननू र
मापदण्डको जनमागण तिा कायागन्वयन,
(२) देहायका कायगमा सहयोग पर्ु याउनको लाजग नगर प्रहरीको पररचालन गनग सक्नेः–
(क) गाउँपाजलका वा नगरपाजलकाको नीजत, काननू , मापदण्ड तिा जनणगय कायागन्वयन,
(ख) गाउँपाजलका वा नगरपाजलकाको सम्पजत्तको सरु िा र सरं िण,
(ग) थिानीयथतरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तिा िात्रा चाडपवगको सरु िा व्यवथिापन,
(घ) थिानीय ििार तिा पाजकग ङ थिलको रे खदेख र व्यवथिापन,

(ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्िन्धी मापदण्डको कायागन्वयन,
(च) न्याजयक सजमजतले गरे का जमलापत्र तिा जनणगयको कायागन्वयन,
(छ) सावगिजनक ऐलानी र पती िग्गा, सावगिजनक भवन, सम्पदा तिा भौजतक पवू ागधारको संरिण र
सरु िा,
(ि) जवपद् व्यवथिापन सम्िन्धी खोिी, उद्धार, राहत तिा पनु स्र्िापना,
(झ) अनजधकृ त जवज्ञापन तिा होजडङ िोडग जनयन्त्रण,
(ञ) छाडा पशु चौपायाको जनयन्त्रण,
(ट) अनजधकृ त जनमागण तिा सावगिजनक सम्पजत्त अजतक्रमण रोकिाम तिा जनयन्त्रण,
(ठ) कायगपाजलकाले तोके को अन्य कायग।
ख. सहकारी सथं िा
(१) सहकारी संथिा सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्डको जनमागण, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) सम्िजन्धत गाउँ पाजलका तिा नगरपाजलकाको भौगोजलक िेत्रजभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संथिाको
दताग, अनमु जत, खारे िी र जवघटन,
(३) सहकारी वचत तिा ऋण पररचालन सम्िन्धी थिानीय मापदण्ड जनधागरण र जनयमन,
(४) सहकारी सम्िन्धी राजष्िय, के न्रीय, जवियगत, प्रादेजशक र थिानीय सङ्घ संथिासँग समन्वय र
सहकायग,
(५) सहकारी सम्िन्धी थिानीय त्याङ्क व्यवथिापन र अध्ययन अनसु न्धान,
(६) थिानीय सहकारी संथिाको िमता अजभवृजद्ध,
(७) थिानीय सहकारी िेत्रको प्रवर्धन, पररचालन र जवकास ।
ग. एफ.एम. सञ्चालन
(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रे जडयो सञ्चालन अनमु जत, नवीकरण, जनयमन र खारे िी,
(२) प्रदेश काननू को अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्िन्धी अन्य कायग ।
घ. थिानीय कर, सेवा शल्ु क तिा दथतरु
(१) सङ्घीय तिा प्रदेश काननू को अधीनमा रही सम्पजत्त कर, घर िहाल कर, घर िग्गा रजिष्िेशन शल्ु क,
सवारी साधन कर, सेवा शल्ु क दथतरु , पयगटन शल्ु क, जवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भजू मकर (मालपोत),
मनोरञ्िन कर सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) थिानीय पवू ागधार तिा सेवाको शल्ु क जनधागरण, सड्ढलन र व्यवथिापन,
(३) िेजकङ्ग, कायाजकङ्ग, क्यानोजनङ्ग, िञ्िी िम्प, जिपफ्लायर, र्याजफ्टङ्ग, मोटरिोट, के वल
ु कार
सेवा लगायत अन्य िल तिा थिल िेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पयगटकीय सेवा तिा साहजसक खेलको

शल्ु क,
(४) िडीिटु ी, कवाडी र िीविन्तु कर जनधागरण तिा सङ्कलन,
(५) थिानीय रािथवको आधार जवथतार तिा प्रवर्धन,
(६) ढुगा,ं जगट्टी, वालवु ा, माटो, काठ दाउरा, िरािरु ी, थलेट, खरीढुगां आजद प्राकृ जतक एवं खानीिन्य
वथतक
ु ो जिक्री तिा जनकासी शल्ु क दथतरु संकलन
(७) जसफाररस, दताग, अनमु जत, नवीकरण आजदको शल्ु क, दथतरु जनधागरण र संकलन
(८) थिानीय रािथव प्रवर्धनका लाजग प्रोत्साहन,
(९) रािथव सचू ना तिा त्याकंको आदान प्रदान,
(१०) सङ्घीय तिा प्रदेश काननू को अधीनमा रही थिानीय तहमा रािथव चहु ावट जनयन्त्रण सम्िन्धी
नीजत, काननू , मापदण्ड र जनयमन,
(११) थिानीय पवू ागधार सेवा र उपयोगमा सेवा शल्ु क दथतरु सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड र जनयमन,
(१२) मालपोत सकंलन,
(१३) कर तिा सेवा शल्ु क सम्िन्धी अन्य कायग।
ङ. थिानीय सेवाको व्यवथिापन
(१) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्िन्धी नीजत, मापदण्ड, सेवा शतग, योिना, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) संजवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) िमोजिम समायोिन भएका कमगचारीको व्यवथिापन,
उपयोग र समन्वय,
(३) सगंठन जवकास, िनशजक्त व्यवथिापन र वृजत्त जवकास,
(४) थिानीय काननू िमोजिम सगंठन तिा व्यवथिापन सवेिण गरी सगंठन संरचना तिा दरिन्दी
जनधागरण,
(५) थिानीय सेवाको व्यवथिापनमा सचू ना तिा सञ्चार प्रजवजधको उपयोग, प्रवर्धन र जनयमन,
(६) िनशजक्त व्यवथिापन तिा वृजत्त जवकास,
(७) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्िन्धी अन्य कायग।
च. थिानीय त्याकं र अजभलेख सकंलन
(१) थिानीय त्याकं सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) आधारभतू त्याकं सड्ढलन र व्यवथिापन,
(३) िन्म, मृत्य,ु जववाह, सम्िन्ध जवच्छे द, िसाइसराइ दताग र पाररवाररक लगतको अजभलेख तिा
पञ्िीकरण व्यवथिापन,

(४) सचू ना तिा सञ्चार, प्रजवजधयक्त
ु आधारभतू त्याकंको सकंलन र व्यवथिापन,
(५) थिानीय त्याकं र अजभलेख सकंलन सम्िन्धी अन्य कायग ।
छ. थिानीयथतरका जवकास आयोिना तिा पररयोिना
(१) जवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन,
मल्ू याकंन र जनयमन,
(२) आजिगक, सामाजिक, सांथकृ जतक, वातावरणीय, प्रजवजध र पवू ागधारिन्य जवकासका लाजग आवश्यक
आयोिना तिा पररयोिनाहरूको तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन तिा मल्ू याकंन,
(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसु न्धान तिा प्रभाव मल्ू याकंन,
(४) सम्भाव्य प्राकृ जतक श्रोत तिा साधनको पजहचान तिा अजभलेख व्यवथिापन,
(५) सङ्घीय तिा प्रदेश काननू को अधीनमा रही शहरी जवकास, िथती जवकास र भवन सम्िन्धी नीजत,
काननू , मापदण्ड तिा सो सम्िन्धी योिना तिगमु ा, आयोिना पजहचान, अध्ययन, कायागन्वयन र जनयमन,
(६) राजष्िय भवन संजहता तिा मापदण्ड िमोजिम भवन जनमागण अनमु जत, अनगु मन र जनयमन,
(७) सरकारी भवन, जवद्यालय, सामदु ाजयक भवन, सभागृह र अन्य सावगिजनक भवन तिा संरचनाको
जनमागण र ममगत सम्भार तिा सञ्चालन र व्यवथिापन,
(८) सङ्घीय र प्रदेशथतरीय आयोिना तिा पररयोिनाको कायागन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र
सहयोग,
(९) सरु जित िथती जवकास सम्िन्धी नीजत, योिना, कायगक्रम तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन, जनयमन र
मल्ू याकंन,
(१०) सावगिजनक जनमागण कायगको लाजग प्रचजलत काननू िमोजिमको “घ” वगगको इिाितपत्रको िारी,
नवीकरण तिा खारे िी,
(११) पयगटन िेत्रको जवकास, जवथतार र प्रवर्धन सम्िन्धी आयोिनाहरूको पजहचान, कायागन्वयन,
व्यवथिापन, अनगु मन तिा जनयमन,
(१२) नवीन पयगटकीय सेवा तिा कायगहरू सम्िन्धी आयोिनाहरूको पजहचान, कायागन्वयन, व्यवथिापन,
अनगु मन तिा जनयमन,
(१३) जवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्िन्धी अन्य कायग ।
ि. आधारभतू र माध्यजमक जशिा
(१) प्रारजम्भक िाल जवकास तिा जशिा, आधारभतू जशिा, अजभभावक जशिा, अनौपचाररक जशिा,
खल
ु ा तिा वैकजल्पक जनरन्तर जसकाइ, सामदु ाजयक जसकाइ र जवशेि जशिा सम्िन्धी नीजत, काननू ,
मापदण्ड, योिना तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन, मल्ू याकंन र जनयमन,

(२) सामदु ाजयक, सथं िागत, गठु ी र सहकारी जवद्यालय थिापना, अनमु जत, सञ्चालन, व्यवथिापन तिा
जनयमन,
(३) प्राजवजधक जशिा तिा व्यावसाजयक ताजलमको योिना तिगमु ा, सञ्चालन, अनमु जत, अनगु मन,
मल्ू याकंन र जनयमन,
(४) मातृभािामा जशिा जदने जवद्यालयको अनमु जत, अनगु मन तिा जनयमन,
(५) गाजभएका वा िन्द गररएका जवद्यालयहरूको सम्पजत्त व्यवथिापन,
(६) गाउँ तिा नगर जशिा सजमजत गठन तिा व्यवथिापन,
(७) जवद्यालय व्यवथिापन सजमजत गठन तिा व्यवथिापन,
(८) जवद्यालयको नामाकरण,
(९) सामदु ाजयक जवद्यालयको िग्गाको थवाजमत्व, सम्पजत्तको अजभलेख, संरिण र व्यवथिापन,
(१०) जवद्यालयको गणु थतर अजभवृजद्ध तिा पाठ्यसामग्रीको जवतरण,
(११) सामदु ाजयक जवद्यालयको जशिक तिा कमगचारीको दरिन्दी जमलान,
(१२) जवद्यालयको नक्साकंन, अनमु जत, थवीकृ जत, समायोिन तिा जनयमन,
(१३) सामदु ाजयक जवद्यालयको शैजिक पवू ागधार जनमागण, ममगत सम्भार, सञ्चालन र व्यवथिापन,
(१४) आधारभतू तहको परीिा सञ्चालन, अनगु मन तिा व्यवथिापन,
(१५) जवद्यािी जसकाई उपलब्धीको परीिण र व्यवथिापन,
(१६) जनःशल्ु क जशिा, जवद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रवृजत्तको व्यवथिापन,
(१७) ट्यसू न, कोजचङ िथता जवद्यालय िाजहर हुने अध्यापन सेवाको अनमु जत तिा जनयमन,
(१८) थिानीयथतरको शैजिक ज्ञान, सीप र प्रजवजधको संरिण, प्रवर्धन र थतरीकरण,
(१९) थिानीय पथु तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तिा व्यवथिापन,
(२०) माध्यजमक तहसम्मको शैजिक कायगक्रमको समन्वय र जनयमन,
(२१) सामदु ाजयक जवद्यालयलाई जदने अनदु ान तिा सोको ििेट व्यवथिापन, जवद्यालयको आय व्ययको
लेखा अनश
ु ासन कायम, अनगु मन र जनयमन,
(२२) जशिण जसकाइ, जशिक र कमगचारीको ताजलम तिा िमता जवकास,
(२३) अजतररक्त शैजिक जक्रयाकलापको सञ्चालन ।
झ. आधारभतू थवाथ्य र सरसफाई
(१) आधारभतू थवाथ्य र सरसफाई तिा पोिण सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिनाको तिगमु ा,
कायागन्वयन तिा जनयमन,
(२) आधारभतू थवाथ्य, प्रिनन थवाथ्य र पोिण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्धन,
(३) अथपताल र अन्य थवाथ्य संथिाको थिापना तिा सञ्चालन,

(४) थवाथ्य सेवा सम्िन्धी भौजतक पवू ागधार जवकास तिा व्यवथिापन,
(५) थवच्छ खानेपानी तिा खाद्य पदािगको गणु थतर र वायु तिा ध्वजनको प्रदिू ण जनयन्त्रण र जनयमन,
(६) सरसफाई सचेतनाको अजभवृजद्ध र थवाथ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यवथिापन,
(७) थवाथ्यिन्य फोहरमैला सड्ढलन, पनु ः उपयोग, प्रशोधन, जवसिगन र सोको सेवा शल्ु क जनधागरण र
जनयमन,
(८) रक्त सञ्चार सेवा तिा थिानीय र शहरी थवाथ्य सेवा सञ्चालन,
(९) औिजध पसल सञ्चालन, अनमु जत, अनगु मन र जनयमन,
(१०) सरसफाई तिा थवाथ्य िेत्रिाट जनष्काजसत फोहोरमैला व्यवथिापनमा जनिी तिा गैरसरकारी
िेत्रसँग समन्वय, सहकायग र साझेदारी,
(११) पररवार जनयोिन तिा मातृजशशु कल्याण सम्िन्धी सेवा सञ्चालन, अनमु जत, अनगु मन तिा
जनयमन,
(१२) मजहला तिा िालिाजलकाको कुपोिण न्यनू ीकरण, रोकिाम, जनयन्त्रण र व्यवथिापन ।
ञ. थिानीय ििार व्यवथिापन, वातावरण संरिण र िैजवक जवजवधता
(१) थिानीय व्यापार, वथतुको माग, आपजू तग तिा अनगु मन, उपभोक्ता अजधकार तिा जहत सम्िन्धी नीजत,
काननू , मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) ििार तिा हाट ििार व्यवथिापन,
(३) थिानीय वथतहु रूको उत्पादन, आपजू तग तिा जनकासी प्रिेपण, मल्ू य जनधागरण र अनगु मन,
(४) थिानीय व्यापार र वाजणज्य सम्िन्धी पवू ागधार जनमागण,
(५) थिानीय वथतु र सेवा व्यापारको मल्ू य तिा गणु थतरको अनगु मन र जनयमन,
(६) थिानीयथतरका व्यापाररक फमगको दताग, अनमु जत, नवीकरण, खारे िी, अनगु मन र जनयमन,
(७) थिानीय व्यापारको त्याकं प्रणाली र अध्ययन अनसु न्धान,
(८) जनिी तिा गैरसरकारी िेत्रसग समन्वय र सहकायग,
(९) थिानीय व्यापार प्रवर्धन, सहिीकरण र जनयमन,
(१०) थिानीय िौजद्धक सम्पजत्तको संरिण, प्रवर्धन र अजभलेखाकंन,
(११) उपभोक्ता सचेतना अजभवृजद्ध, लजित उपभोक्ताको लगत व्यवथिापन र थिानीय वथतु तिा सेवाको
गणु थतर परीिण,
(१२) वातावरण संरिण र िैजवक जवजवधता सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना तिगमु ा
तिा त्यसको कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(१३) थिानीयथतरमा वातावरणीय िोजखम न्यनू ीकरण,
(१४) थिानीयथतरमा िनथवाथ्यमा प्रजतकूल असर पने जकजसमका उपभोग्य वथतुको िेचजवखन र

उपभोग तिा वातावरणीय प्रदिू ण र हाजनकारक पदािगहरूको जनयन्त्रण, अनगु मन तिा जनयमन,
(१५) थिानीयथतरमा सरसफाई तिा फोहरमैला व्यवथिापन,
(१६) थिानीयथतरमा न्यनू कािगनमख
ू ी तिा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्िन,
(१७) थिानीयथतरमा हररत िेत्रको संरिण र प्रवगद्धन,
(१८) थिानीयथतरमा वातावरण संरिण िेत्र जनधागरण र व्यवथिापन,
(१९) थिानीय ििार व्यवथिापन, वातावरण संरिण र िैजवक जवजवधता सम्िन्धी अन्य कायग।
ट. थिानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ जि सडक र जसचाइ
(१) थिानीय, ग्रामीण तिा कृ जि सडक र जसचाइ सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड तिा सो सम्िन्धी
योिना तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) थिानीय, ग्रामीण तिा कृ जि सडक, झोलगु ें पल
ू , पल
ु ेसा, जसँचाइ र तटिन्धन सम्िन्धी गरुु योिनाको
तिगमु ा, कायागन्वयन, ममगत, सम्भार र जनयमन,
(३) थिानीयथतरका जसँचाइ प्रणालीको जनमागण, सञ्चालन, रे खदेख, ममगत सम्भार, थतरोन्नजत, अनगु मन र
जनयमन,
(४) यातायात सरु िाको व्यवथिापन र जनयमन,
(५) थिानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ जि सडक सम्िन्धी अन्य कायग ।
ठ. गाउँसभा, नगर सभा, मेलजमलाप र मध्यथिताको व्यवथिापन
(१) गाउँसभा वा नगरसभा सम्िन्धी नीजत, काननू र कायगजवजध,
(२) थिानीयथतरका जविय िेत्रगत नीजत तिा रणनीजत, आवजधक तिा वाजिगक योिना, कायगक्रम र ििेट
थवीकृ जत,
(३) सभाका सजमजतहरूको गठन र सञ्चालन ,
(४) थिानीय तहिीच साझा सरोकार तिा साझेदारीका जवियमा संयक्त
ु सजमजत गठन,
(५) कायगपाजलका तिा न्याजयक सजमजतिाट सभामा प्रथततु प्रजतवेदनमाजि छलफल तिा सो सम्िन्धमा
आवश्यक जनदेशन,
(६) जवकास योिना तिा कायगक्रमको प्रभावकारी कायागन्वयन तिा सश
ु ासनको लाजग कायगपाजलकालाई
जनदेशन,
(७) गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकालाई आजिगक व्ययभार पने जवियको जनयमन,
(८) थिानीय मेलजपलाप र मध्यथिता,
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेलजमलाप र मध्यथिताको व्यवथिापन सम्िन्धी अन्य कायग ।

ड. थिानीय अजभलेख व्यवथिापन
(१) थिानीय अजभलेख व्यवथिापन सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिनाको जनमागण, कायागन्वयन,
अनगु मन र जनयमन,
(२) िनसाङ्जख्यक, प्राकृ जतक, आजिगक, सामाजिक, सांथकृ जतक, भौजतक पवू ागधार, रोिगारीको अवथिा,
कूल ग्राहथ्य उत्पादन, प्रजतव्यजक्त आय, मानव जवकास तिा लैजगंक सशक्तीकरण सचू काड्ढ, रािश्व
तिा आयव्यय समेतको त्याकं सकंलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रजवजधयक्त
ु र राजष्िय तिा थिानीय
सचू ना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व जचत्र तिा श्रोत नक्साको अद्यावजधक अजभलेखन,
(३) सचू ना तिा अजभलेख के न्रको थिापना तिा सञ्चालन,
(४) सावगिजनक सम्पजत्त, सामदु ाजयक सम्पजत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको जववरण सजहतको
अद्यावजधक अजभलेख,
(५) आफ्नो िेत्रजभत्र सम्पन्न भएका तिा चालु योिनाको जववरण र त्यथतो योिनाको सम्पजत्तको
अद्यावजधक अजभलेखन,
(६) थिानीय अजभलेख व्यवथिापनमा नवीनतम सचू ना प्रजवजधको उपयोग,
(७) थिानीय अजभलेख व्यवथिापन सम्िन्धी अन्य कायग।
ढ. िग्गा धनी दताग प्रमाणपिु ाग जवतरण
(१) थिानीय िग्गाको नाप नक्सा, जकत्ताकाट, हालसाजवक, रजिष्िेशन नामसारी तिा दाजखल खारे ि,
(२) िग्गा धनी दताग प्रमाणपिु ाग जवतरण तिा लगत व्यवथिापन,
(३) भजू मको वगीकरण अनसु ारको लगत,
(४) सावगिजनक प्रयोिनका लाजग िग्गा प्राजि, मआ
ु ब्िा जनधागरण तिा जवतरणमा समन्वय र सहिीकरण,
(५) नापी नक्सा तिा िग्गाको थवाजमत्व जनधागरण कायगमा समन्वय र सहिीकरण,
(६) िग्गा धनी दताग प्रमाणपिु ाग जवतरण सम्िन्धी अन्य कायग ।
ण. कृ जि तिा पशपु ालन, कृ जि उत्पादन व्यवथिापन, पशु थवाथ्य, सहकारी
(१) कृ जि तिा पशपु ालन, कृ जि उत्पादन व्यवथिापन र पशु थवाथ्य सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू ,
मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) कृ जि तिा पशपु न्छी ििार सचू ना, ििार तिा हाटििारको पवू ागधार जनमागण, साना जसँचाइ जनमागण,
ताजलम, प्रजवजध प्रसार, प्राजवजधक टेवा, कृ जि सामग्री आपजू तग र कृ िक िमता जवकास कायगक्रमको
सञ्चालन, अनगु मन र जनयमन,
(३) कृ जि तिा पशपु िीिन्य प्राकृ जतक प्रकोप तिा महामारी रोगको जनयन्त्रण,
(४) पशपु िी जचजकत्सा सेवाको व्यवथिापन,

(५) कृ जि वातावरण सरं िण तिा िैजवक जवजवधताको सरं िण र प्रवर्धन,
(६) पशनु श्ल सधु ार पद्धजतको जवकास र व्यवथिापन,
(७) उच्च मल्ू ययक्त
ु कृ जििन्य वथतक
ु ो प्रवर्धन, जवकास तिा ििारीकरण,
(८) थिानीय चरन तिा खकग जवकास र व्यवथिापन,
(९) पशु आहारको गणु थतर जनयमन,
(१०) थिानीयथतरमा पशपु िी सम्िन्धी त्याड्ढको व्यवथिापन र सचू ना प्रणाली,
(११) पशु िधशाला र शीत भण्डारणको व्यवथिापन र जनयमन,
(१२) पशपु िी सम्िन्धी िीमा र किाग सहिीकरण,
(१३) पशपु ालन तिा पशु थवाथ्य सम्िन्धी अन्य कायग।
त. िेष्ठ नागररक, अपागतं ा भएका व्यजक्त र अशक्तहरूको व्यवथिापन
(१) सङ्घ र प्रदेश काननू को अधीनमा रही सामाजिक सरु िा कायगक्रमको कायागन्वयन, सञ्चालन तिा
व्यवथिापन,
(२) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यजक्त तिा असहायको लगत अद्यावजधक, पररचयपत्र जवतरण,
सामाजिक सरु िा तिा सजु वधाको व्यवथिापन तिा जवतरण,
(३) िेष्ठ नागररक क्लव, जदवा सेवा के न्र, भेटघाट थिल, आश्रय के न्रको सञ्चालन तिा व्यवथिापन,
(४) सङ्घ तिा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पनु स्र्िापना के न्र, ज्येष्ठ नागररक के न्र तिा अशक्त
थयाहार के न्रको सञ्चालन र व्यवथिापन,
(५) सडक िालिाजलका, अनाि, असहाय, अशक्त र मानजसक असन्तल
ु न भएका व्यजक्तहरूको
पनु स्र्िापना के न्रको सञ्चालन, व्यवथिापन, अनगु मन र जनयमन,
(६) िेष्ठ नागररक, अपागतं ा भएका व्यजक्त र अशक्तहरूको व्यवथिापन सम्िन्धी अन्य कायग ।
ि. िेरोिगारको त्याकं सकंलन
(१) रोिगार तिा िेरोिगार श्रमशजक्तको त्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सचू ना प्रणालीको थिापना,
(२) थिानीयथतरमा रहेका थवदेशी तिा जवदेशी श्रजमकको लगत सकंलन तिा सचू ना व्यवथिापन,
(३) जवजभन्न िेत्र तिा जवियका दि िनशजक्तको त्याकं सकंलन तिा व्यवथिापन,
(४) सरु जित वैदजे शक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रमशजक्तको सचू ना तिा त्याकंको सकंलन
तिा व्यवथिापन,
(५) रोिगार सचू ना के न्रको व्यवथिापन तिा सञ्चालन,
(६) वैदजे शक रोिगारीमा िाने श्रमशजक्तको लाजग जवत्तीय सािरता र सीपमल
ू क तालीमको सञ्चालन,
(७) वैदजे शक रोिगारीिाट फके का व्यजक्तहरूको सामाजिक पनु ः एकीकरण,

(८) वैदजे शक रोिगारीिाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
(९) िेरोिगारको त्याकं सकंलन सम्िन्धी अन्य कायग।
द. कृ जि प्रसारको व्यवथिापन, सञ्चालन र जनयन्त्रण
(१) कृ जि प्रसार सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) कृ जि प्रसार तिा िनशजक्तको प्रिेपण, व्यवथिापन र पररचालन,
(३) कृ िकहरूको िमता अजभवृजद्ध, प्राजवजधक सेवा, टेवा, सीप जवकास र सशक्तीकरण,
(४) कृ जि जिउजविन, नश्ल, मलखाद र रसायन तिा औिजधहरूको आपजू तग, उपयोग र जनयमन,
(५) कृ िक समहू , कृ जि सहकारी र कृ जि सम्िन्धी थिानीय सङ्घ संथिाहरूको समन्वय, व्यवथिापन र
जनयमन,
(६) थिानीयथतरमा कृ जि सम्िन्धी प्रजवजधको सरं िण र हथतान्तरण,
(७) कृ जि सम्िन्धी सचू नाको प्रचारप्रसार,
(८) थिानीयथतरका स्रोत के न्रहरूको जवकास र व्यवथिापन,
(९) प्रागांररक खेती तिा मलको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार,
(१०) कृ जि प्रसारको व्यवथिापन, सञ्चालन र जनयन्त्रण सम्िन्धी अन्य कायग ।
ध. खानेपानी, साना िलजवद्यतु आयोिना, वैकजल्पक उिाग
(१) थिानीय खानेपानी सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) खानेपानी महसल
ु जनधागरण र खानेपानी सेवा व्यवथिापन,
(३) एक मेगावाट सम्मका िलजवद्यतु आयोिना सम्िन्धी थिानीयथतरको नीजत, काननू , मापदण्ड,
योिना तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(४) थिानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाग सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना तिगमु ा, कायागन्वयन,
जनयमन,
(५) थिानीय जवद्यतु जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन, सञ्चालन, अनगु मन र जनयमन,
(६) थिानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाग सम्िन्धी प्रजवजध जवकास र हथतान्तरण, िमता अजभवृजद्ध र प्रवर्धन,
(७) खानेपानी, साना िलजवद्यतु आयोिना तिा वैकजल्पक उिाग सम्िन्धी अन्य कायग ।
न. जवपद् व्यवथिापन
(१) जवपद् व्यवथिापन सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिनाको कायागन्वयन, अनगु मन र
जनयमन,
(२) थिानीयथतरमा जवपद् पवू ग तयारी तिा प्रजतकायग योिना, पवू ग सचू ना प्रणाली, खोि तिा उद्धार, राहत
सामग्रीको पवू ग भण्डारण, जवतरण र समन्वय,

(३) थिानीय तटिन्ध, नदी र पजहरोको जनयन्त्रण तिा नदीको व्यवथिापन र जनयमन,
(४) जवपद् िोजखम िेत्रको नक्साड्ढन तिा िथतीहरूको पजहचान र थिानान्तरण,
(५) जवपद् व्यवथिापनमा सङ्घ, प्रदेश र थिानीय समदु ाय, सङ्घ संथिा तिा जनिी िेत्रसँग सहयोग,
समन्वय र सहकायग,
(६) जवपद् व्यवथिापन कोिको थिापना तिा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन,
(७) जवपद् िोजखम न्यनू ीकरण सम्िन्धी थिानीयथतरका आयोिनाको तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन र
जनयमन,
(८) जवपद् पिात् थिानीयथतरको पनु स्र्िापना र पनु जनगमागण,
(९) थिानीयथतरको जवपद् सम्िन्धी त्याकं व्यवथिापन र अध्ययन अनसु न्धान,
(१०) थिानीय आपतकालीन कायग सञ्चालन प्रणाली,
(११) समदु ायमा आधाररत जवपद् व्यवथिापन सम्िन्धी कायगक्रमको सञ्चालन,
(१२) जवपद् व्यवथिापन सम्िन्धी अन्य कायग ।
प. िलाधार, वन्यिन्तु, खानी तिा खजनि पदािगको संरिण
(१) िलाधार, वन्यिन्तु, खानी तिा खजनि पदािगको संरिण सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड
तिा योिनाको कायागन्वयन र जनयमन,
(२) पानी महु ानको संरिण,
(३) सामदु ाजयक भ–ू संरिण र सोमा आधाररत आय आिगन कायगक्रम,
(४) भ–ू संरिण र िलाधार व्यवथिापनिन्य सामदु ाजयक अनक
ु ू लन,
(५) खानी तिा खजनि पदािग सम्िन्धी सचू ना तिा त्याड्ढ सकंलन,
(६) िहुमल्ू य धात,ु पत्िर तिा खजनि पदािगको सरं िण र सम्वर्धनमा सहयोग,
(७) ढुगा,ं जगट्टी, िालवु ा, ननु , माटो, खरीढुगां तिा थलेट िथता खानीिन्य वथतक
ु ो सवेिण, उत्खनन्
तिा उपयोगको दताग, अनमु जत, नवीकरण, खारे िी र व्यवथिापन,
(८) भौगजभगक नक्सा प्रकाशन ।
फ. भािा, संथकृ जत र लजलतकलाको संरिण र जवकास
(१) भािा, सथं कृ जत र लजलतकलाको सरं िण र जवकास सम्िन्धी थिानीयथतरको नीजत, काननू , मापदण्ड,
योिना, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) परु ातइभ्व, प्राचीन थमारक तिा संग्रहालयको संरिण, सम्भार, प्रवर्धन र जवकास,
(३) परम्परागत िात्रा तिा पवगको सञ्चालन र व्यवथिापन,
(४) प्रचजलत काननू जिरुद्धका कुरीजत तिा कुसंथकार जिरुद्ध सामाजिक पररचालन सम्िन्धी कायग,
(५) भािा, संथकृ जत र लजलतकलाको संरिण र जवकास सम्िन्धी अन्य कायग ।

(३) गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाले सङ्घ तिा प्रदेशसँगको सहकायगमा प्रयोग गने साझा अजधकार
सजं वधानको अनसु चू ी–९ मा उल्लेख भए िमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) को सवगसामान्यतामा प्रजतकूल असर नपने गरी देहायको जवियमा सङ्घ तिा प्रदेश
काननू को अधीनमा रही गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको काम, कतगव्य र अजधकार देहाय िमोजिम
हुनेछः–
क. खेलकुद र पत्रपजत्रका
(१) थिानीयथतरका खेलकुदको सरं चनाको पवू ागधार जनमागण, सञ्चालन तिा जवकास,
(२) थिानीयथतरका खेलकुद प्रशासन तिा सङ्घ संथिाको जनयमन र समन्वय,
(३) खेलकुदको जवकास र प्रवर्धन,
(४) खेलकुद प्रजतयोजगता आयोिना र सहभाजगता,
(५) खेलकुद सम्िन्धी पवू ागधारको जवकास,
(६) थिानीय तहका पत्रपजत्रकाको दताग, अजभलेख तिा जनयमन ।
ख. थवाथ्य
(१) सङ्घीय तिा प्रदेशथतरीय लक्ष्य र मापदण्ड िमोजिम थिानीयथतरको थवाथ्य सम्िन्धी लक्ष्य र
गणु थतर जनधागरण,
(२) िनरल अथपताल, नजसगङ होम, जनदान के न्र तिा अन्य थवाथ्य संथिाहरूको जक्लजनक दताग,
सञ्चालन अनमु जत र जनयमन,
(३) थिानीयथतरमा औिजधिन्य वनथपजत, िडीिटु ी र अन्य औिजधिन्य वथतक
ु ो उत्पादन, प्रशोधन र
जवतरण,
(४) थवाथ्य िीमा लगायतका सामाजिक सरु िा कायगक्रमको व्यवथिापन,
(५) थिानीयथतरमा औिजध तिा अन्य मेजडकल उत्पादनहरूको न्यनू तम मल्ू य जनधागरण र जनयमन,
(६) थिानीयथतरमा औिजधको उजचत प्रयोग र सक्ष्ू मिीव जनरोधक प्रजतरोध न्यनू ीकरण,
(७) थिानीयथतरमा औिजध र थवाथ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र जवतरण,
(८) थिानीयथतरमा थवाथ्य सचू ना प्रणालीको व्यवथिापन,
(९) थिानीयथतरमा िनथवाथ्य जनगरानी (पजब्लक हेल्ि सभेलेन्स),
(१०) थिानीयथतरको प्रवर्धनात्मक, प्रजतकारात्मक, उपचारात्मक, पनु स्र्िापनात्मक र ्याजलएजटभ
थवाथ्य सेवाको सञ्चालन,
(११) थवथि िीवनशैली, पोिण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, थवाथ्य वृत्तको पालना, पञ्चकमग
लगायतका िनथवाथ्य सेवाको प्रवर्धन,
(१२) िनु ोजटक र कीटिन्य रोगको जनयन्त्रण तिा व्यवथिापन,
(१३) सतु ी, मजदरा र लागू पदािगिन्य वथतक
ु ो प्रयोग जनयन्त्रण तिा सचेतना अजभवृजद्ध,

(१४) आयवु ेजदक, यनु ानी, आम्ची, होजमयो्याजिक, प्राकृ जतक जचजकत्सा लगायतका परम्परागत
थवाथ्य उपचार सेवाको व्यवथिापन,
(१५) िनथवाथ्य, आपतकालीन थवाथ्य तिा महामारीको जनयन्त्रण योिना र कायागन्वयन,
(१६) रोगको जनयन्त्रण तिा रोकिाम,
(१७) आकजथमक थवाथ्य सेवा प्रवाह तिा थिानीय सेवाको व्यवथिापन ।
ग. जवद्यतु , खानेपानी तिा जसँचाइ िथता सेवाहरू
(१) जवद्यतु जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन,
(२) खानेपानी महसल
ु जनधागरण र खानेपानी सेवाको व्यवथिापन,
(३) थिानीय साना सतह तिा भजू मगत जसँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तिा ममगत सम्भार, सेवा शल्ु क
जनधागरण र सकंलन सम्िन्धी व्यवथिापन ।
घ. सेवा शल्ु क, दथतरु , दण्ड िररिाना तिा प्राकृ जतक स्रोतिाट प्राि रोयल्टी, पयगटन शल्ु क
(१) थिानीय सेवा शल्ु क, दथतरु , दण्ड िररिाना सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड योिना तिगमु ा,
कायागन्वयन र जनयमन,
(२) प्राकृ जतक स्रोत साधन र सेवा शल्ु क, रोयल्टी सड्ढलन, समन्वय र जनयमन,
(३) खजनि पदािगको उत्खनन् र सो सम्िन्धी रोयल्टी सकंलन,
(४) सामदु ाजयक वनको सञ्चालन र व्यवथिापनिाट प्राि रोयल्टी सकंलन,
(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी िथता सेवा सञ्चालनिाट प्राि रोयल्टी सकंलन ।
ङ. वन, िगंल, वन्यिन्तु, चराचरुु गीं, िल उपयोग, वातावरण, पयागवरण तिा िैजवक जवजवधता
(१) वन, ि·ल, वन्यिन्त,ु चराचरुु गीं, िल उपयोग, वातावरण, पयागवरण तिा िैजवक जवजवधता सम्िन्धी
थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) थिानीयथतरमा सामदु ाजयक, ग्रामीण तिा शहरी, धाजमगक, कवजु लयती र साझेदारी वनको सरं िण,
सम्वर्धन, उपयोग, अनगु मन र जनयमन तिा वन उपभोक्ता समहू को व्यवथिापन,
(३) मध्यवती िेत्रको सामदु ाजयक, धाजमगक र किजु लयती वनको व्यवथिापन,
(४) थिानीयथतरमा नदी जकनार, नदी उकास, नहर जकनार तिा सडक जकनारमा वृिारोपण व्यवथिापन,
(५) थिानीयथतरमा जनिी वनको प्रवर्धन, अनगु मन र जनयमन,
(६) थिानीयथतरमा सावगिजनक खाली िग्गा, पाखा वा िेत्रमा वृिारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवथिापन,
(७) थिानीयथतरमा िडीिटु ी तिा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्िन्धी सवेिण, उत्पादन, सकंलन,
प्रवर्धन, प्रशोधन र ििार व्यवथिापन,
(८) वनिीउ िगैचा थिापना, व्यवथिापन र प्रवर्धन,

(९) नसगरी थिापना, जिरुवा उत्पादन, जवतरण, रोपण र प्रवर्धन,
(१०) वन्यिन्तु र चराचरुु गींको सरं िण, व्यावसाजयक पालन, उपयोग र अनगु मन,
(११) मानव तिा वन्यिन्तु िीचको ्वनन््वन व्यवथिापन,
(१२) थिानीय प्राणी उद्यान (जचजडयाखाना) को थिापना र सञ्चालन,
(१३) थिानीय वन्यिन्तु पयगटन र आयआिगन,
(१४) थिानीयथतरमा आखेटोपहारको व्यवथिापन,
(१५) थिानीयथतरमा वन, वन्यिन्तु तिा चराचरुु गींको अजभलेखाकंन र अध्ययन अनसु न्धान,
(१६) जवश्वसम्पदा सचू ीमा परे का थमारक र परु ाताजत्वक महत्वका वन, सीमसार िेत्र, तटवती िेत्रका
िग्गा सम्िन्धी लगत,
(१७) जमचाहा प्रिाजतको जनयन्त्रण,
(१८) थिानीयथतरको िोजखम न्यनू ीकरण,
(१९) िैजवक जवजवधताको अजभलेखाकंन,
(२०) थिानीयथतरमा हररयाली प्रवर्धन,
(२१) थिानीय साना िल उपयोग सम्िन्धी िेत्रगत अयोिना तिगमु ा, कायागन्वयन, अनगु मन र अनगु मन,
(२२) रै िाने प्रिाजतको संरिण र प्रवर्धन,
(२३) थिानीयथतरमा वातावरणीय िोजखम न्यनू ीकरण,
(२४) थिानीयथतरमा प्रदिू ण जनयन्त्रण र हाजनकारक पदािगहरूको जनयमन तिा व्यवथिापन,
(२५) थिानीयथतरमा न्यनू कावगनमख
ु ी तिा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्िन,
(२६) थिानीयथतरमा वातावरण संरिण िेत्र जनधागरण र व्यवथिापन ।
च. सामाजिक सरु िा र गररिी जनवारण
(१) सामाजिक सरु िा तिा गररिी जनवारण सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, जनयमन र अध्ययन
अनसु न्धान,
(२) लजित समहू सम्िन्धी थिानीय योिना, कायगक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवथिापन,
(३) सामाजिक सरु िाको कायागन्वयनको लाजग सङ्घ, प्रदेश र थिानीय सङ्घ संथिासँग सम्पकग , समन्वय
र सहकायग,
(४) सामाजिक सरु िा सम्िन्धी थिानीय त्याकं र सचू ना व्यवथिापन,
(५) गररि घरपररवार पजहचान सम्िन्धी थिानीय सवेिण, सचू ना व्यवथिापन र जनयमन,
(६) थिानीय सामाजिक सरु िा योिना र व्यवथिापन ।

छ. व्यजक्तगत घटना, िन्म, मृत्य,ु जववाह र त्याकं
(१) व्यजक्तगत घटना (िन्म, मृत्य,ु जववाह, िसाइसराइ, सम्िन्ध जवच्छे द र धमगपत्रु र धमगपत्रु ी) को दताग,
(२) व्यजक्तगत घटनाको थिानीय त्याड्ढ सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र
जनयमन,
(३) व्यजक्तगत घटनाको अजभलेख व्यवथिापन र प्रजतवेदन ।
ि. थिानीयथतरमा परु ातत्व, प्राचीन थमारक र संग्रहालय संरिण, सम्वर्धन र पनु ः जनमागण ।
झ. सक
ु ु म्िासी व्यवथिापन
(१) सक
ु ु म्िासीको पजहचान र अजभलेख व्यवथिापन,
(२) सक
ु ु म्िासी सम्िन्धी िीजवकोपािगन र िसोिास व्यवथिापन ।
ञ. प्राकृ जतक स्रोतिाट प्राि रोयल्टी
(१) प्राकृ जतक स्रोतिाट प्राि हुने रोयल्टी सम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड तिा जनयमन,
(२) प्राकृ जतक स्रोतिाट प्राि हुने रोयल्टीको सकंलन तिा िाँडफाँट ।
ट. सवारी साधन अनमु जत
(१) यातायात व्यवथिापन सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) थिानीय सावगिजनक यातायातको रुट जनधागरण, अनमु जत, नवीकरण, खारे िी, सेवाको गणु थतर, भाडा
दर जनधागरण र जनयमन,
(३) वातावरणमैत्री, िलवायु पररवतगन अनक
ु ू लन, जवपद् िोजखम सवं ेद्य, अपागतं ा र लैंजगकमैत्री यातायात
प्रणालीको थिानीय तहमा प्रवर्धन ।
(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्लजखत अजधकारका अजतररक्त गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको अन्य
काम, कतगव्य र अजधकार देहाय िमोजिम हुनेछः–
क. भजू म व्यवथिापन
(१) सङ्घीय तिा प्रदेश काननू को अधीनमा रही थिानीयथतरको भ–ू उपयोग नीजत, योिना, कायगक्रम
तिगमु ा र कायागन्वयन,
(२) सङ्घीय तिा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवजथित िथती जवकासका कायगक्रमको तिगमु ा र
कायागन्वयन, एकीकृ त वथती जवकासका लाजग िग्गाको एकीकरण तिा िग्गा जवकास र व्यवथिापन,
(३) थिानीयथतरमा अव्यवजथित िसोिास व्यवथिापन ।

ख. सञ्चार सेवा
(१) सङ्घीय तिा प्रदेश काननू को अधीनमा रही थिानीय िेत्रजभत्र इन्टरनेट सेवा, टेजलसेन्टर, के िल
ु तिा
तारजवहीन टेजलजभिन प्रसारणको अनमु जत, नवीकरण र जनयमन,
(२) थिानीय िेत्रमा सचू ना प्रजवजधको जवकास र प्रवर्धन गने ।
ग. यातायात सेवा
(१) थिानीय िस, िली िस, िाम िथता मध्यम िमताका मास िाजञ्िट प्रणालीको नीजत, मापदण्ड,
योिना, कायागन्वयन, अनगु मन र जनयमन,
(२) राजष्िय रे ल पवू ागधारको उपयोग तिा महानगरीय िेत्रजभत्र शहरी रे ल सेवाको सञ्चालन, व्यवथिापन,
ममगत सम्भार, समन्वय, साझेदारी र सहकायग।
(६) सङ्घ वा प्रदेशले सजं वधान तिा प्रचजलत काननू िमोजिम आफ्नो अजधकारिेत्रजभत्रको कुनै जविय
गाउँपाजलका वा नगरपाजलकालाई काननू िनाई जनिेपण गनग सक्नेछ ।
(७) गाउँपाजलका वा नगरपाजलकाले उपदफा (१), (३), (४) र (५) िमोजिमको काम, कतगव्य र
अजधकारको प्रयोग गदाग आवश्यकता अनसु ार काननू , नीजत, योिना, मापदण्ड तिा कायगजवजध िनाई
लागू गनग सक्नेछ ।
(८) थिानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशगमा नेपाल सरकारको पवू ग थवीकृ जत जलई जवदेशका कुनै
थिानीय सरकारसँग भजगनी सम्िन्ध कायम गनग सक्नेछ ।
(ठ) सघं , सथं िा दताग तिा नवीकरण
(१) संघ, संथिा पररचालन सम्िन्धी थिानीय नीजत, काननू , मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन,
(२) थिानीय थतरका संघ, संथिाको दताग तिा नवीकरण।
४. सेवा प्रवाह गने शाखा, जिम्मेवारी र जिम्मेवार कमगचारीः
क) सामान्य प्रशासन शाखा:१. थिानीय सेवाको व्यवथिापनसम्िन्धी नीजत, मापदण्ड, सेवाशतग, योिना, कायागन्वयन र
जनयमन गने ।
२. संजवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) िमोजिम समायोिन भएका कमगचारीको
व्यवथिापन, उपयोग र समन्वय, सङ्गठन जवकास, िनशजक्त व्यवथिापन र

वृजत्तजवकासका लाजग थिानीय काननू िमोजिम सङ्गठन तिा व्यवथिापन सवेिण गरी
सङ्गठन संरचना तिा दरिन्दी जनधागरण गने ।
३. गाउँप्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथिापन, जनयमन तिा गाउँप्रहरी सम्िन्धी नीजत,
काननू र मापदण्डको जनमागण तिा कायागन्वयन गने ।
४. मातहतका शाखाहरूको कायगसम्पादनमा सहिीकरण र समन्वय गने ।
- जतिगराि खरे ल (प्रशासकीय अजधकृ त)
५. योिना शाखा:
क) ज्ञ। जवकास आयोिना तिा पररयोिनासम्िन्धी नीजत, काननू , मापदण्ड, तिगमु ा,
कायागन्वयन, अनगु मन, मल्ू याङ्कन र जनयमन गने ।
ख) थिानीय जवकास नीजत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तिा दीघगकालीन जवकास योिना
एवम् आवजधक योिना तिा गु
ु ुरुयोिना तिगमू ा, कायागन्वयन, अनगु मन तिा
मल्ू याङ्कन गने ।
ग) ठूला आयोिना सञ्चालनका लाजग सावगिजनक नीजि–साझेदारी नीजत, मापदण्ड,
योिना, कायगक्रम तिगमु ा कायागन्वयन र जनयमन गने ।
घ) प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अव्यवजथित िसोिास व्यवथिापन गनग योिनािद्ध र
व्यिजथित वथती जवकासका कायगक्रम तिगमु ा र कायागन्वयन गने ।
ङ) श्रोत अनमु ान तिा विेट सीमाजनधागरण सजमजत र विेट तिा कायगक्र मतिगमु ा
सजमजतको जनदेशनमा योिना तिगमु ा र कायागन्वयनमा सहयोग गने ।
-तेिेन्र चापागाई (योिना शाखा)
६. आजिगक प्रशासन शाखा:
क) आजिगक (कायगजवधी) नीजत, काननु , मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयमन गने ।
ख) सजञ्चत कोि तिा आकजथमक कोिको व्यवथिापन गने ।
ग) ििेट सीमा जनधागरण, ििेट तिगमू ा, कायागन्वयन र जनयमनमा कायगपाजलकालाई
सहयोग गने ।
घ) लेखा व्यवथिापन, खचग, रािश्व, धरौटी, कायगसञ्चालन कोि तिा अन्य सरकारी
कोि तिा सम्पजत्तको एकीकृ त जववरण तयार गने ।

ङ) गाउँसभािाट थवीकृ त विेटको पररजधजभत्र रही कायागलय सञ्चालन, उपभोग र
कायगक्रम कायागन्वयनमा जवजनयोजित ििेट खचग गने व्यवथिा जमलाउने ।
च) समजष्टगत आजिगक अवथिाको जवश्ले िण गरी कायगपाजलकामा पेश गने ।
छ) कायागलयमा आजिगक अनश
ु ासन कायम राख्ने, तोजकए िमोजिम समयमै
लेखापरीिण गराउने ।
ि) िाजिगक लेखापरीिणिाट औँल्याईएका िेरुिू फछ्र्यौट गने गराउने ।
झ) लेखाव्यवथिापन, खचग, रािश्व, धरौटी, कायगसञ्चालन कोि तिा अन्य सरकारी
कोि तिा सम्पजत्तको एकीकृ त जववरण तयार गने ।
ञ) आजिगक प्रशासन र व्यिथिापनसम्िन्धी तोजकएका अन्य कायग गने ।
-जमलन कुमार भट्टराई (आजिगक प्रशासन शाखा)
७. जनणगयउपर उिरु ी सन्ु ने अजधकारी: प्रमख
ु प्रशासकीय अजधकृ त श्री कािीमान राई
८. ऐन, जनयम वा जवजनयम वा जनदेजशकाको सचू ी:
क) नेपालको संजवधान, २०७२
ख) थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
ग) सावगिजनक खररद ऐन, २०६३
घ) न्याजय सजमजतको(कायागजवजध सम्िन्धी) एन २०७५
ङ) सघं सथं िा दताग एवं सचू ीकृ त सिं न्धी ऐन २०७६
च) चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलकाको खेलकुद सम्िजन्ध जनदेजशका,२०७५
छ) कृ जि तिा पशपु न्छी उत्पादन तिा ब्यिथिापन ऐन २०७५
ि) जवपद िोजखम न्यनू ीकरण तिा ब्यिथिापन सम्िजन्ध ऐन २०७५
झ) गाउँ सभा संचालन ऐन २०७५ (प्रदेश रािपत्रमा प्रकाजशत)
ञ) टोल जिकास गठन कायगजवजध तिा टोल जवकास सचं ालन सम्िजन्ध जिधान
ट) चल
ु ाचल
ु ी गाउँपाजलका आजिगक जिजनयोिन ऐन 2075
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gf]6M ckfË tyf ljw'jfnfO{ k"0f{ 5'6 .
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xf]6]n P08 nh
xf]6]n >]0fL 1 star
dlb/f/lxt ef]hgfno
lznaGbL dlb/;d]t laqmL ug]{ xf]6nx? -;lh{dfg u/]/ cfPkl5_
;fgf lrof k;nx?
xf]6]n, nh, ldi7fGg, Sof6l/+u cflb ;]jfdWo] slDtdf s'g} #
k|sf/sf ;+o'Qm ;]jf Joj;fo
xf]6]n, nh, ldi7fGg, Sof6l/Ë cflb ;]jfdWo] slDtdf s'g} @
k|sf/sf ;+o'Qm ;]jf Joj;fo
xNsf k]o kbfy{
lrof skmL tyf ld7fO{ k;n
;fdfGo lrof skmL -km'6yfkdf_
kf6L{ Kofn];
8]/L k;n
l/;f]6{
/]i6'/]G6 P+8 af/
/]i6'/]G6
!% a]8eGbf dflysf nhnfO{
!% a]8;Ddsf nhnfO{
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!) a]8;Ddsf nhnfO{
& a]8;Ddsf nhnfO{
lgdf{0f ;fdu|L tyf ljB't ;fdfu|L k;n
xf8{ j]o/ / d]lzg/L / k]G6/ ;]g]6/L tyf dfa{n k;n
ljB't ;fdfu|L v'›f k;n
;f]nf/ alQ laqmL k;n
Unf; xfp;
;'grf+bL tyf uxgf agfpg] k;n
;"g rfbL vl/b laqmL yf]s;lxt uxgf agfpg]
;"g rfbL uxgf dfq agfpg]
:6]zg/L, k":ts tyf dlgxf/L k;n
:6]zg/L tyf k':ts yf]s k;n
:6]zg/L tyf k':ts v"›f k;n
s:d]l6ls k;n
s:d]l6ls k;n
wfuf] 6fs km:g/ k;n
df5f, df;' ljqmL k;n
;'u'/, /fFuf / v;Lsf] df;' ljqmL k|m]z k;n
tfhf df5f, l;›f ljqmL k;n
c08f ljqmL k;n
ufOuf]?, /fFufe}F;L, v;Laf]sf 5fnf ;ª\sng jf ljlqm
s'v'/fsf] k|m]z k;n
cf}ifwL Joj;fo
cf}ifwL yf]s tyf dristibutes
cf}ifwL k;n lrlsT;s /flv Joj;fo u/]sf
cf}ifwL v"›f k;n
cfo'j]{lbs/xf]Dof]k]lys/e]6]g/L k;n
cfFvf lSnlgs;lxtsf] rZdf k;n
bGt lrlsT;fno
;"rLsf/ -l;nfO{_ k;n
l;nfO{ k;n >]0fL s
l;nfO{ k;n >]0fL v b'O{yfg d]l;g;Dd ePsf]
a'l6s Nofa|6f]/L

gf]6M xft] d]l;g /flv l;nfO{ ug]{nfO{ s/ glng] .
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On]S6«f]lgs ljqmL k;n
! df]jfOn sDkgL ;]Nkm pkzfvf, distributers
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k|mLh, l6=eL= 8]s tyf kf6{ ljqmL k;n
df]afO{n, Sod/f, /]8Lof], 38L k;n
/]8Lof], 38L, SofNs"n]6/ k;n
c8Lof], le8Lof] Sof;]6 k;n
On]S6«f]lgs ;fdfg laqmL tyf kf6{k"hf{
sDKo'6/, l6=eL=, kmf]6f]skL l8n/
kmf]6f]skL, sDk'6/, ˆofS;, k+vf, 8]s dd{t
kmf]6f]skL, sDk'6/, ˆofS;, n]ldg]zg
dd{t÷;+ef/ ;]jf
OlGhg dd{t -x]eL_ a;, 6«stkm{
hLk, sf/ tyf 6]S6/ dd{t tyf ;le{l;+u
df]6/;fOsn, l/S;f a8L agfpg]
l6=le, 8]s, df]afO{n, lk|mh dd{t ;]jf
On]S6«f]lgs dd{t{ ;]jf
/]8Lof],38L, SofNs"n]6/ / k|];/ s's/, lx6/ tyf cGo ;fgf] ljB't
;dfg dd{t k;n
l/S;f, ;fO{sn dd{t
;jf/L ;fwg ;le{l;+u -;jf/L w'nfO{ tyf l;6x"6 dd{t tyf lgdf{0f_
l;nfO{ d]lzg, UofF; r'Nxf], :6f]e dd{t k;n
;jf/L ;fwgsf] Aof6«L rfh{ tyf dd{t ug]{ k;n
6fo/ dd{t, xfjf eg]{ kDKr6 6fNg]
;jf/L ;fwg Ph]G;L, yf]s ljqmL k;n tyf kf6{k'hf{/zf] ¿d k;n
df]6/;fOsn tyf :s"6/
;fO{sn
df]6/ kf6{ tyf af]8L laN8;{ ;fdfg ljqmL
6fo/ l8n/
l;l6 l/S;f
Aof6«L ;fOsn
;~rf/ ;]jf
sn/Nofj ;]jf
kmf]6f] :6'l8of] ;]jf
6]lnkmf]g, df]jfO{n ;]jf k|bfos sDkgLnfO{ lghL
df]jfO{n ;]jf k|bfos sDkgLsf] ;{le{; ;]G6/
df]jfO{n ;]jf k|bfos sDkgLsf] shop
l6=le= Rofgn k|;f/0f ;]jf
s]a"n Rofgn k|;f/0f ;]jf
Pkm\=Pd\=k|;f/0f ;]jf
6'/ P+8 6«feN; ;]jf / jfo' ;]jf sDklgsf] zfvf
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!) kmf]6f]slk / kL=;L=cf]= ;fOj/ Sofkm] ;]jf
!! s'l/o/ ;]jfsf] d'Vo sfof{no
!@ s'l/o/ ;]jfsf] zfvf sfof{no
8«fO{- lSnlgs wf]lj k;n
! 8«fO{lSnlgs k;n
;}n'g tyf Ao'l6kfn{/ ;]jf
! Ao'l6 kfn{/ ;]jf Ao'l6lzog tflnd;lxtsf]
@ Ao'l6 kfn{/ ;]jf
# ;}n"g @ ;L6 dfly
$ ;}n"g @ ;L6;Dd
% dlb/f, ;'tL{ hGo k;n
^ /S;L, ljo/sf] sDkgL
& /S;L, ljo/sf] 8Ln//;Knfo;{
* r"/f]6, la8L, ;'tL{hGo kbfy{sf] yf]s k;n
( r"/f]6, la8L, ;'tL{hGo kbfy{sf] v'›f k;n
!) xNsf k]o kbfy{sf] 8Ln/
laQLo ;]jf
! afl0fHo j}+s tyf lasf; a}+s k|ltzfvf sfof{no
@ kmfOgfG; sDkgL d'Vo sfof{no
# kmfOgfG; sDkgL zfvf k|lt zfvf
$ ljQLo ;xsf/L ;+:yf -ax'p2]zLo_
% ljQLo ;xsf/L ;+:yf –cGo_
^ n3'ljQ sDkgLx?
& ljdf sDkgLx? d'Vo sfof{no
* ljdf sDkgLx? zfvf
( dgL PS;r]Gh/ tyf 6«fG;km/
!) sld;g Ph]G6
!! s'l/o/ ;]jf
!@ hUuf vl/b laqmL
k]6«f]lnod kbfy{
! k]6«f]lnod kbfy{ l8hn / k]6«f]n kDk ePsf]
@ k]6«f]lnod kbfy{ kDk gePsf] l8n/
# Uof+; l;lnG8/ ljqmL l8n/
$ d§Lt]n l8n/
% d§Lt]n v'› k;n
^ sjf8L ;dfg, vfln jf]/f vl/b laqmL
& 8'+uf, lu§L, afn'jf hDdf u/L laqmL ug]{
* afF; hDdf u/L laqmL ug]{
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6]G6 xfp; tyf k]08fn agfpg]
6]G6 xfp;
Sof6l/+usf] ;dfgx? ef8fdf pknAw u/fpg]
sf7 tyf sf]Onf vl/b laqmL
sf]O{nf vl/b laqmL
sf7 tyf bfp/f
bfp/fdfq ljqmL ug]{
kmlg{r/ k;n
:6Ln, sf7 cfNd"lgodsf] kmlg{r/ k;n
kmlg{r;{ k;n
:g's//k'n xfp;
la1fkg ;]jf
/f]huf/L ;]jf
:jb]zL /f]huf/L ;]jf s]G›
ljb]zL /f]huf/L ;]jf s]G›
;fO{gaf]8{ n]Vg] -k]G6/_
xfplh+u sDkgL -hUuf vl/b laqmL_
k]zf -laz]if1 k/fdz{ tyf cGo Aoj;foLs ;]jf_
lrlsT;s
kz' lrlsT;s
bGt lrlsT;f ;]jf
OlGhlgo/
;j OlGhlgo/
sfg"g Joj;foL al/:7
clwaQmf
clejQmf / clestf{ k|fKt n]vGbf;
sDkfp08/
ljdf Ph]G6/z]o/ bnfn
sla/fh
cg';Gwfgstf{ k/fdz{ bftf
;e]{o/
sG;N6]G6 ;]jf
lgdf{0f Aoj;fo s]G›Lo sfof{no ePsf]
>]0fL s
>]0fL v
>]0fL u
>]0fL 3
ljb]zL lgdf{0f Aoj;foL ePdf

@))).
!!)).
!))).
@,))).
%)).
@,))).
!@)).
!))).
!))).
!%)).
@,))).
&)).
#,))).
@))).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
!%)).
&,))).
%,))).
#,))).
@,%)).
bf]Aa/

^
!
@
#
$
%
^
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
!#
!
@
#
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)

3/ lgdf{0f 7]sb]bf/L Joj;fo
n]vf kl/If0f Aoj;fo tkm{
n]vf kl/If0f Aoj;fo >]0fL s
n]vf kl/If0f Aoj;fo >]0fL v
n]vf kl/If0f Aoj;fo >]0fL u / 3
sDKo'6/ Pgfln:6 tyf k|f]u|fd/
cg"jfbs
;fdfg 9'jfgLstf{ tyf sDkgL
lzIff ;]jf
lghL SofDk; :gfts tx jf ;f]eGbf dfly
lghL df=la=
lghL lg=df=la=
5fq/5fqfa;
dG6]Zj/L tyf lzz" :ofx/ s]G› tyf k"a{ k|f=la=
kf]nL 6]slgsn OlG:6Ro'6, k|lzIf0f ;d]t
gl;{+u, l;P=dP=P= / Pr=P= k|lzIf0f ;d]t
Ph's]zgn sG;N6]G;L ;]jf
tflnd tyf cg";Gwfg s]G›
sDKo"6/ / On]S6«f]lgs tflnd, efiff lzIff, sf]lr+u ;]G6/ / ;jf/L
rfns tfnLd s]G›
;+uLt / 8fG; tflnd s]G›, lhdvfgf lkm6g]; ;]G6/
Aoa;flos k|lzIf0f s]G›
k|flalws lzIf0f ;+:yf
u}/ ;/sf/L ;+:yfx? -s]G›Lo sfof{no_
cGt/fl:6«o u}/ ;/sf/L ;+:yfx?
/f:6«Lo u}/ ;/sf/L ;+:yfx?
:yfgLo u}/ ;/sf/L ;+:yfx?
:jf:y ;]jf
u}x| ;/sf/L c:ktfn / gl;{+u xf]d
Pd\=la=la=P;\= lSnlgs
Pd=cf/=cfO=,l;=l6=:Sofg, cN6«f;fp08 lSnlgs
lbzf, lk;fj, /ut hfFr -Kofyf]nf]hL lSnlgs tyf PS;/] lSnlgs_
cSo'kGr/ y]/fkL
rZdf k;n >]0fL
PS;/] lSnlgs
k|of]uzfnf -Nofa_
d]l8sn sn]h
kz'k+lIfsf] cfxf//bfgf laqmL k;n

@,))).
#,))).
@%)).
@,))).
!,))).
&)).
%)).
!%,))).
!),))).
&,))).
!%)).
!%)).
@,))).
#,))).
!%)).
!%)).
!%)).
&)).
@,))).
@,))).
&,))).
%,))).
#,))).
!),))).
#,))).
#,))).
@,%)).
!!)).
&)).
%)).
%)).
@),))).
!!)).

!!
!@
!#
!$

l8kf6{d]G6n k;n
luˆ6 tyf kmf]6f] k|]d k;n
afF;sf] gfUnf], 8f]sf], s'rf] laqmL
bfnlrgL, cn}lr, ;sd]n, ;'kf8L laqmL ug]{ ;fdfGo
n"la|s];gtkm{
! n"la|s];g Distributers
@ n"la|s];g v"›f laqmL
cGo ljljw ljifosf ;fdfg ;Knfo;{ tyf Ph]G;Lx?
kmnkm"n / kfg k;n
! kmnkm"n yf]s k;n
@ kmnkm"n v'›f k;n
# ;fu;AhL yf]s k;n
$ ;fu;AhL v'›f k;n
% km'n tyf lj?jf laqm]tf
^ kfg k;n
5fkfvfgf
! ckm;]6 l;ln08/;lxt k|];
@ 5fkfvfgf pBf]u
# l:qmg lk|G6
$ g;{/L Joj;fo
% ;]n/ ldn
^ ˆnfj/ ldn
& lrp/f s'6fgL
* ;]n/ ldn
( s'6fgL lk;fgL
!) qm;/ pBf]u
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dfly pNn]lvt afx]ssf s'g} klg Joj;fo / pBf]unfO{ ;+rfng ug{ sfo{kflnsf
a}7saf6 tTsfn lg0f{o u/L ufpF;efdf cg'df]bg u/fpg] u/L %)) b]lv %))) ;Dd
s/ nufpg ;lsg] 5
cg';"rL–%
;jf/L s/tkm{
ufpFkflnsf If]q leq btf{ ePsf lgDg ;jf/Lx?df lgDgfg';f/sf] jflifs{ k"jf{wf/ ;]jf
lng]
! a;, 6«s, nx/L/6Lk/
!),)))
@ lhk/ldgL a;
%)))

# 6]S6/
%)))
$ sf/÷Doflhs Eofg
#)))
% 6]Dk]
!%))
^ 7]nf uf8L÷l;l6;kmf/L
!)))
jflifs{ ;jf/L s/ lt/]sf afx]s aflx/af6 cfpg] lgDg ;jf/Lx?df lgDgfg';f/sf] k6s]
;jf/L s/ lng]
! a;÷6«s÷nx/L÷6Lk/
!)).
@ lhk/ldgL a;
$).
# 6]S6/
$).
$ sf/÷Doflhs Eofg
@).
% 6]Dk]
!%.
^ 7]nf uf8L/l;l6;kmf/L
!).
cg';"rL–^
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^

dgf]/~hg s/tkm{
;fa{hlgs :yfgdf ;{s; k|bz{g ug]{nfO{ b}lgs
ax'?kL v]n b]vfpg]nfO{ b}lgs
;do ;dodf nfUg] d]nfdf d]nf 7]s]bf/af6 k]zf s/ jfkt b}lgs_
;fa{hlgs :yfgdf lel8of] tyf lkmNd z'l6+u ug]{ :jb]zL
lgdf{0fstf{nfO{
;fa{hlgs :yfgdf lel8of] tyf lkmNd z'l6+u ug]{ ljb]zL
lgdf{0fstf{nfO{
OG6/g]6 / s]a'n ;+rfng ug]{ Joj;fo
@)) ;Dd u|fxs ;+Vof ePsf]
@)) b]lv %)) ;Dd u|fxs ;+Vof ePsf]
%)) b]lv dfly u|fxs ;+Vof ePsf]

gf]6 MufpFkflnsfsf] lj1fkg k|;f/0f u/] jfkt %) k|ltzt s/ 5'6 lbOg]
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cg';"rL–&
lj1fkg s/
!

xf]l8{+u af]8{ k|ltju{ lkm6
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^

Unf] ;fO{+g ljB'lto af]8{ k|ltju{ lkm6
l:qmg jf]8{ k|ltju{ lkm6
lqlehg jf]8{ k|ltju{ lkm6
lkmNdL Jofg/ jf kf]:6/ k|ltju{ lkm6
dlb/f jf ;'tL{ cGodf %) k|ltzt yk ul/ lng]
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c:yfoL xf6 ahf/tkm{
s >]0fLsf] r'/f rfdn af§Lbf/ k;n ! df
v >]0fLsf] rfdn a§Lbf/ k;n
l;nfO{ d]l;g k|lt k;n Ps d]l;gdf
vfhf gf:tf k;n Psdf
v'kL{, x;'jf, rSs' cfbL kmnfd] k;ndf
Gfª\nf] k|ltk;n
la?jf a]Rg] k|ltk;n
sk8f k;n
;AhL k;n
laplahg a]Rg] k|ltk;n
cfn' af]/f k|ltk;n
;'Gtnf, s6x/, s]/f, hfd'g, gf;kftL, cfFk k|ltuf8L
df6f]sf] ef8f k;n
;a} lsl;dsf] df5f k;n
v;L, af]sf df;' k;n
;'u'/, au'/sf] df;' k;n
/fFuf -e};L_ sf] df;' k;n, xfF;, s'v'/f df;'sf] k;n
k/]jf k|lthf]8L
xfF; s'v'/f lhpbf] k|ltuf]6f
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@) v;L, af]sf, lhpbf] laqmL k|ltuf]6f
@! uf]?, ufO{, af5f, af5L, /fFuf, e};L cfbL k|ltuf]6f
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cg';"rL–(

!
@

;Dklt d"Nofª\sg b:t'/
ufpFkflnsfleqsf] 3/ hUufsf] ;Dklt d"Nofª\sg ug{'kg]{ ePdf
;f] jfkt ;DklQ wgLaf6 k|ltxhf/df
laBfyL{x?sf] xsdf ufpFkflnsfleqsf] 3/ hUufsf] ;Dklt
d"Nofª\sg ug{'kg]{ ePdf ;f] jfkt ;DklQ wgLaf6 k|ltxhf/df
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cg';"rL–!)
3/ gSzf kf; b:t'/
-s_ cfjf;Lo 3/sf] gS;f kf; ubf{ k|ltju{ lkm6
-v_ pBf]utkm{
! l6gsf] 5fgf] / l6gsf] kvf{nsf] k|ltju{ lkm6
@ 5fgf] l6gsf] tyf O§fsf] kvf{n k|ltju{ lkm6
# O§fsf] kvf{n tyf l;d]G6sf] 9nfg ePsf] k|ltju{ lkm6
$ 3/ gSzf kf; sf] lstfa -cfjf;Lo_
% 3/ gSzf kf;sf] lstfa -pBf]u_
^ gfd;f/L k|lt3/ -pBf]u_
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^.
^.
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%)).
!,))).
!,))).

gf]6 MgSzf kf; ug{' kg]{ lgod kl5 gSzf kf; gu/L 3/ agfPdf lgodfg';f/ nfUg]
b:t'/df k|lt ju{ km'6sf] %) k|ltzt yk hl/jfgf lnO{ lgoldt ul/g]5 .
cg';"rL–!!
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lgj]bg tyf l;kmfl/; b:t'/
gSsn b:t'/ gSzf kf;
gful/stf j+zhsf] gftfn] l;kmfl/; b:t'/ kmf/d;lxt
gful/stf c+uLs[tsf] l;kmfl/z b:t'/ kmf/d;lxt
gful/stf k|ltlnkL b:t'/
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%
^

ldnfkq b:t'/ _b'j} kIfaf6 cfwf/cfwf a]xf]l/g] u/Lgftf k|dfl0ft b:t'/ g]kfnLdf -cu|]hLdf gftf k|dfl0ft b:t'/

yk ? *)) nfUg]5_
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3/ sfodsf] l;kmfl/z
;/hdLg l;kmfl/z b:t'/
ph'/L tyf d'2f b:t'/
rfnrng, tLgk':t], gftf ;DaGw;DaGwL l;kmfl/z g]kfnL
ljB't, vfg]kfgLsf] l;kmfl/z
# km];sf] ljB't l;kmfl/;_pBf]u# km];sf] ljB't l;kmfl/;_s[lifJoj;fo gfd;f/L l;kmfl/z b:t'/
Joj;fo nut s§f l;kmfl/z b:t'/
dflyafx]ssf cGo l;kmfl/;
rf/ lsNnf k|dfl0ft/hUuf gfd;f/L
-!_ k|lt lsQf
-@_ yk k|ltlsQf
!* 3/ af6f] l;kmfl/;
!( ;+3 ;+:yf btf{ l;kmfl/z b:t'/
@) kmf]6f] 6fF;sf] l;kmfl/;
gfafns kl/rokq l;kmfl/;

!!).
!%).
%)).
$)).
@)).
#)).
#)).
%)).
#)).
#)).
#)).
#)).
%)).
!)).
%)).
!)))
#)).
@)).

c+u|]hL efiffdf l;kmfl/; u/fpFbf yk b:t'/ ?= !))). nfUg]5 .
!
@

d]xL nut s6«6f l;kmfl/;
! s¶f tyf /]kgL;Ddsf]
! s¶f tyf /]kgLb]lv dfly k|lts¶f tyf /]fkgL yk

%)).
%).

pBf]u :yfkgf l;kmfl/z b:t'/ Aoa;fo btf{ ubf{ lnPsf] a/fa/ g} nUg] 5 .
!
@
#
!
@
#
$
%
^

JolQmut 36gf btf{ z'Ns
#% lbgleq btf{ ug{ cfPdf lgMz'Ns
#% lbgkl5 btf{ ug{ cfPdf
JolQmut 36gf k|df0f kqsf] k|ltlnkL
lghL ljBfno :yfkgf b:t'/
gof+F ljBfno :yfkgf l;kmfl/; b:t'/
yk sIff l;kmfl/z k|ltsIff l;kmfl/;
ljBfno 7fp+ ;f/L/gfd;f/L
?v sf6g] l;kmfl/; k|lt ?v -k|lt So" lkm lt/f]a/L leqsf]_
ck"tflnsf] l;kmfl/; b:t'/
5'6 hUuf btf{ l;kmfl/;

%).
%).
@))).
!))).
!))).
%).
@,))).
!))).

&
*
(
!)
!!
!
@
!
@
#
$
%

k]Gzg k§fsf] l;kmfl/; :jb]zL
k]Gzg k§fsf] l;kmfl/; lab]zL
;+:yfut cg'/f]wdf JolQm ljz]ifnfO{ ul/Psf] ls6fgL l;kmfl/;
3/ eTsfP/ ;fdfg Nofpg] l;kmfl/;
af6f] k|dfl0ft
ef8f
;ef sIf xn ef8f b}lgs
dlN6ldl8of ef8f b}lgs
sf8{ b:t'/
kfl/jfl/s nut sf8{sf] b:t'/ gofF
kfl/jfl/s nut sf8{sf] k|ltlnkL b:t'/
kfl/jfl/s nut sf8{sf] yk36 b:t'/
kfl/jfl/s nut sf8{sf] gjLs/0f
ufpFkflnsfsf] cldg nuL lghL hUuf gfk hfFr ug{' k/]df
k|ltlsQf

%)).
!,))).
%)).
@,))).
%)).
!,))).
%)).
@)).
@)).
!)).
@)).
!,))).

१०.आम्दानी, खचग तिा आजिगक कारोिार सम्िन्धी अद्यावजधक जववरण
चालु आ.व.को पौि मसान्तसम्म
खचग तिा आजिगक कारोिार सम्िन्धी अद्यावजधक जववरण
ििेट जशिगक
चालु तफग
पँिू ीगत तफग
िम्मा

यस आ.व.को जवजनयोजित चालु आ.व.को पौि मसान्त चालु आ.व.को पौि
ििेट
सम्म को आम्दानी (जनकासा) मसान्त सम्मको खचग
२६,८७,६१,६९८।९५
११,७२,१०,९२४।५६
९,४०,२८,५३५।१५,०६,५२,५५७।४४
५०६,९३,०००।३,६५,८६,६०२।६५
४०,०४,१४,२५६।३९
१६,७९,०३,९२४।५६
१३,०६,१५,१३७।६५

११. यस कायागलयको वेवसाइट: https://chulachulimun.gov.np
१२. कायागलयमा परे को सचू ना माग सम्िन्धी जनवेदन संख्या:३
१३. माग जनवेदन अनसु ार सचू ना उपलब्ध गराइएको संख्या: ३

