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र्िवेणी गाउँपार्लकाको परिचय, स्वरुप ि प्रकृर्त
नेपालको संन्वधान, २०७२ को धािा २९५ को उपधािा ३ बमोन्िम गठन भएका गाउँपान्लका, नगिपान्लका न्मन्त
२०७३/११/२७ देन्ि लागू हुने गरि ६ वटा महानगिपान्लका, ११ वटा उपमहानगिपान्लका, २७६ वटा नगिपान्लका,
४६० वटा गाउँपान्लका गरि िम्मा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएकव हो । िनताकव अन्धकाि िनताकै घिदैलोमा
पगेको छ । सोही व्यवस्था अनरुु प यस न्िवेणी गाउँपान्लकाको स्थापना भएको हो ।
न्िवेणी गाउँपान्लका लन्ु म्बनी प्रदेश अन्तगवत िोल्पा न्िल्लाको सान्वकको ५ वटा गा.न्व.स. किे टी, नवु ागाउँ , बढु ागाउँ,
िगु ाि ि गैिीगाउँ न्मलेि बनेको एक गाउँपान्लका हो । यस गाउँपान्लकाको िम्मा क्षेिफल २०५.३९ वगव न्क.न्म. िहेको
छ । पवू मव ा िोल्पा नगिपान्लका, पन्िममा सल्यान न्िल्ला, उत्तिमा मािी ि गगं ादेव गाउँपान्लका ि दन्क्षणमा रुन्टीगढी
गाउँपान्लका अवन्स्थत िहेको छ । यस गाउँपान्लकामा िम्मा ७ वटा विाहरु िहेका छन् िस्मा न्तला बिाि, नवु ागाउँ,
दहवन, न्नगालपानी, न्समपानी, न्लङ्दङु , नेपाव बिाि सहि उन्मि
ु क्षेि पदवछन् ।
कायािलयको नामः न्िवेणी गाउँपान्लका, गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय ।
ठे गानाः िगु ाि िोल्पा, लन्ु म्बनी प्रदेश, नेपाल
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गाउँपार्लकाको काम, कतिव्य ि अर्िकाि
गाउँपान्लका काम, कतवव्य ि अन्धकाि नेपालको संन्वधान, २०७२ को अनसु चू ी–८ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चालन
ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लेि भए अनसु ाि देहाय बमोन्िम िहेको छः–
क. नगि प्रहिी
(१) नगि प्रहिीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, न्नयमन तथा नगि प्रहिी सम्बन्धी नीन्त, काननू ि मापदण्िको
न्नमावण तथा कायावन्वयन,
(२) देहायका कायवमा सहयोग पर्ु याउनको लान्ग नगि प्रहिीको परिचालन गनव सननेः–
(क) गाउँपान्लका वा नगिपान्लकाको नीन्त, काननू , मापदण्ि तथा न्नणवय कायावन्वयन,
(ि) गाउँपान्लका वा नगिपान्लकाको सम्पन्त्तको सिु क्षा ि संिक्षण,
(ग) स्थानीयस्तिमा हुने सभा समािोह, पिम्पिा तथा िािा चािपववको सिु क्षा व्यवस्थापन,
(घ) स्थानीय बिाि तथा पान्कव ङ स्थलको िे िदेि ि व्यवस्थापन,
(ङ) गाउँ वा नगि सिसफाई सम्बन्धी मापदण्िको कायावन्वयन,
(च) न्यान्यक सन्मन्तले गिे का न्मलापि तथा न्नणवयको कायावन्वयन,
(छ) सावविन्नक ऐलानी ि पती िग्गा, सावविन्नक भवन, सम्पदा तथा भौन्तक पवू ावधािको संिक्षण ि सिु क्षा,
(ि) न्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोिी, उद्धाि, िाहत तथा पनु स्र्थापना,
(झ) अनन्धकृ त न्वज्ञापन तथा होन्िङ बोिव न्नयन्िण,
(ञ) छािा पशु चौपायाको न्नयन्िण,
(ट) अनन्धकृ त न्नमावण तथा सावविन्नक सम्पन्त्त अन्तिमण िोकथाम तथा न्नयन्िण,
(ठ) कायवपान्लकाले तोके को अन्य कायव।
ि. सहकािी सस्ं था
(१) सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्िको न्नमावण, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) सम्बन्न्धत गाउँपान्लका तथा नगिपान्लकाको भौगोन्लक क्षेिन्भि सञ्चालन हुने सहकािी संस्थाको दताव,
अनमु न्त, िािे िी ि न्वघटन,
(३) सहकािी वचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ि न्नधाविण ि न्नयमन,
(४) सहकािी सम्बन्धी िान्रिय, के न्रीय, न्वषयगत, प्रादेन्शक ि स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय ि सहकायव,
(५) सहकािी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसु न्धान,
(६) स्थानीय सहकािी संस्थाको क्षमता अन्भवृन्द्ध,
(७) स्थानीय सहकािी क्षेिको प्रवर्धन, परिचालन ि न्वकास ।
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ग. एफ.एम. सञ्चालन
(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. िे न्ियो सञ्चालन अनमु न्त, नवीकिण, न्नयमन ि िािे िी,
(२) प्रदेश काननू को अधीनमा िही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायव ।
घ. स्थानीय कि, सेवा शल्ु क तथा दस्तुि
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश काननू को अधीनमा िही सम्पन्त्त कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िन्िरिेशन शल्ु क, सवािी
साधन कि, सेवा शल्ु क दस्तिु , पयवटन शल्ु क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भन्ू मकि (मालपोत), मनोिञ्िन कि
सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) स्थानीय पवू ावधाि तथा सेवाको शल्ु क न्नधाविण, सि्ढलन ि व्यवस्थापन,
(३) िेन्कङ्ग, कायान्कङ्ग, नयानोन्नङ्ग, बञ्िी िम्प, न्िपफ्लायि, र्यान्फ्टङ्ग, मोटिबोट, के वल
ु काि सेवा
लगायत अन्य िल तथा स्थल क्षेिमा सञ्चालन हुने नवीन पयवटकीय सेवा तथा साहन्सक िेलको शल्ु क,
(४) ििीबटु ी, कवािी ि िीविन्तु कि न्नधाविण तथा सङ्कलन,
(५) स्थानीय िािस्वको आधाि न्वस्ताि तथा प्रवर्धन,
(६) ढुगां, न्गट्टी, वालवु ा, माटो, काठ दाउिा, ििाििु ी, स्लेट, ििीढुगां आन्द प्राकृ न्तक एवं िानीिन्य वस्तक
ु ो न्बिी
तथा न्नकासी शल्ु क दस्तिु संकलन
(७) न्सफारिस, दताव, अनमु न्त, नवीकिण आन्दको शल्ु क, दस्तिु न्नधाविण ि संकलन
(८) स्थानीय िािस्व प्रवर्धनका लान्ग प्रोत्साहन,
(९) िािस्व सचू ना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान,
(१०) सङ्घीय तथा प्रदेश काननू को अधीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहु ावट न्नयन्िण सम्बन्धी नीन्त, काननू ,
मापदण्ि ि न्नयमन,
(११) स्थानीय पवू ावधाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शल्ु क दस्तिु सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि ि न्नयमन,
(१२) मालपोत सकंलन,
(१३) कि तथा सेवा शल्ु क सम्बन्धी अन्य कायव।
ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, मापदण्ि, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) संन्वधानको धािा ३०२ को उपधािा (२) बमोन्िम समायोिन भएका कमवचािीको व्यवस्थापन, उपयोग ि
समन्वय,
(३) सगठं न न्वकास, िनशन्ि व्यवस्थापन ि वृन्त्त न्वकास,
(४) स्थानीय काननू बमोन्िम सगठं न तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गिी सगठं न संिचना तथा दिबन्दी न्नधाविण,
(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचू ना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धको उपयोग, प्रवर्धन ि न्नयमन,
(६) िनशन्ि व्यवस्थापन तथा वृन्त्त न्वकास,
(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव।
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च. स्थानीय तथ्याकं ि अर्िलेि सकंलन
(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) आधािभतू तथ्याकं सि्ढलन ि व्यवस्थापन,
(३) िन्म, मृत्यु, न्ववाह, सम्बन्ध न्वच्छे द, बसाइसिाइ दताव ि पारिवारिक लगतको अन्भलेि तथा पञ्िीकिण
व्यवस्थापन,
(४) सचू ना तथा सञ्चाि, प्रन्वन्धयि
ु आधािभतू तथ्याकंको सकंलन ि व्यवस्थापन,
(५) स्थानीय तथ्याकं ि अन्भलेि सकंलन सम्बन्धी अन्य कायव ।
छ. स्थानीयस्तिका र्वकास आयोजना तथा परियोजना
(१) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन, मल्ू याकंन
ि न्नयमन,
(२) आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृ न्तक, वाताविणीय, प्रन्वन्ध ि पवू ावधाििन्य न्वकासका लान्ग आवश्यक आयोिना
तथा परियोिनाहरूको तिवमु ा, कायावन्वयन, अनगु मन तथा मल्ू याकंन,
(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसु न्धान तथा प्रभाव मल्ू याकंन,
(४) सम्भाव्य प्राकृ न्तक श्रोत तथा साधनको पन्हचान तथा अन्भलेि व्यवस्थापन,
(५) सङ्घीय तथा प्रदेश काननू को अधीनमा िही शहिी न्वकास, बस्ती न्वकास ि भवन सम्बन्धी नीन्त, काननू ,
मापदण्ि तथा सो सम्बन्धी योिना तिमवु ा, आयोिना पन्हचान, अध्ययन, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(६) िान्रिय भवन सन्ं हता तथा मापदण्ि बमोन्िम भवन न्नमावण अनमु न्त, अनगु मन ि न्नयमन,
(७) सिकािी भवन, न्वद्यालय, सामदु ान्यक भवन, सभागृह ि अन्य सावविन्नक भवन तथा संिचनाको न्नमावण ि ममवत
सम्भाि तथा सञ्चालन ि व्यवस्थापन,
(८) सङ्घीय ि प्रदेशस्तिीय आयोिना तथा परियोिनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकिण ि सहयोग,
(९) सिु न्क्षत बस्ती न्वकास सम्बन्धी नीन्त, योिना, कायविम तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन, न्नयमन ि मल्ू याकंन,
(१०) सावविन्नक न्नमावण कायवको लान्ग प्रचन्लत काननू बमोन्िमको “घ” वगवको इिाितपिको िािी, नवीकिण
तथा िािे िी,
(११) पयवटन क्षेिको न्वकास, न्वस्ताि ि प्रवर्धन सम्बन्धी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन,
अनगु मन तथा न्नयमन,
(१२) नवीन पयवटकीय सेवा तथा कायवहरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, अनगु मन
तथा न्नयमन,
(१३) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव ।
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ज. आिाििूत ि माध्यर्मक र्शक्षा
(१) प्रािन्म्भक बाल न्वकास तथा न्शक्षा, आधािभतू न्शक्षा, अन्भभावक न्शक्षा, अनौपचारिक न्शक्षा, िल
ु ा तथा
वैकन्ल्पक न्निन्ति न्सकाइ, सामदु ान्यक न्सकाइ ि न्वशेष न्शक्षा सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना
तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन, मल्ू याकंन ि न्नयमन,
(२) सामदु ान्यक, संस्थागत, गठु ी ि सहकािी न्वद्यालय स्थापना, अनमु न्त, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा न्नयमन,
(३) प्रान्वन्धक न्शक्षा तथा व्यावसान्यक तान्लमको योिना तिमवु ा, सञ्चालन, अनमु न्त, अनगु मन, मल्ू याकंन ि
न्नयमन,
(४) मातृभाषामा न्शक्षा न्दने न्वद्यालयको अनुमन्त, अनगु मन तथा न्नयमन,
(५) गान्भएका वा बन्द गरिएका न्वद्यालयहरूको सम्पन्त्त व्यवस्थापन,
(६) गाउँ तथा नगि न्शक्षा सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन,
(७) न्वद्यालय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन,
(८) न्वद्यालयको नामाकिण,
(९) सामदु ान्यक न्वद्यालयको िग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्त्तको अन्भलेि, संिक्षण ि व्यवस्थापन,
(१०) न्वद्यालयको गणु स्ति अन्भवृन्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतिण,
(११) सामदु ान्यक न्वद्यालयको न्शक्षक तथा कमवचािीको दिबन्दी न्मलान,
(१२) न्वद्यालयको ननसाकंन, अनमु न्त, स्वीकृ न्त, समायोिन तथा न्नयमन,
(१३) सामदु ान्यक न्वद्यालयको शैन्क्षक पवू ावधाि न्नमावण, ममवत सम्भाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन,
(१४) आधािभतू तहको पिीक्षा सञ्चालन, अनगु मन तथा व्यवस्थापन,
(१५) न्वद्याथी न्सकाई उपलब्धीको पिीक्षण ि व्यवस्थापन,
(१६) न्नःशल्ु क न्शक्षा, न्वद्याथी प्रोत्साहन तथा छािवृन्त्तको व्यवस्थापन,
(१७) ट्यसू न, कोन्चङ िस्ता न्वद्यालय बान्हि हुने अध्यापन सेवाको अनमु न्त तथा न्नयमन,
(१८) स्थानीयस्तिको शैन्क्षक ज्ञान, सीप ि प्रन्वन्धको सिं क्षण, प्रवर्धन ि स्तिीकिण,
(१९) स्थानीय पस्ु तकालय ि वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
(२०) माध्यन्मक तहसम्मको शैन्क्षक कायविमको समन्वय ि न्नयमन,
(२१) सामदु ान्यक न्वद्यालयलाई न्दने अनदु ान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन, न्वद्यालयको आय व्ययको लेिा
अनश
ु ासन कायम, अनगु मन ि न्नयमन,
(२२) न्शक्षण न्सकाइ, न्शक्षक ि कमवचािीको तान्लम तथा क्षमता न्वकास,
(२३) अन्तरिि शैन्क्षक न्ियाकलापको सञ्चालन ।
झ. आिाििूत स्वास्थ्य ि सिसफाई
(१) आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिनाको तिमवु ा, कायावन्वयन
तथा न्नयमन,
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(२) आधािभतू स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य ि पोषण सेवाको सञ्चालन ि प्रवर्धन,
(३) अस्पताल ि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौन्तक पवू ावधाि न्वकास तथा व्यवस्थापन,
(५) स्वच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथवको गणु स्ति ि वायु तथा ध्वन्नको प्रदषू ण न्नयन्िण ि न्नयमन,
(६) सिसफाई सचेतनाको अन्भवृन्द्ध ि स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैलाको व्यवस्थापन,
(७) स्वास्थ्यिन्य फोहिमैला सि्ढलन, पनु ः उपयोग, प्रशोधन, न्वसिवन ि सोको सेवा शल्ु क न्नधाविण ि न्नयमन,
(८) िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन,
(९) औषन्ध पसल सञ्चालन, अनमु न्त, अनगु मन ि न्नयमन,
(१०) सिसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेिबाट न्नरकान्सत फोहोिमैला व्यवस्थापनमा न्निी तथा गैिसिकािी क्षेिसँग
समन्वय, सहकायव ि साझेदािी,
(११) परिवाि न्नयोिन तथा मातृन्शशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनमु न्त, अनगु मन तथा न्नयमन,
(१२) मन्हला तथा बालबान्लकाको कुपोषण न्यनू ीकिण, िोकथाम, न्नयन्िण ि व्यवस्थापन ।
ञ. स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैर्वक र्वर्विता
(१) स्थानीय व्यापाि, वस्तक
ु ो माग, आपन्ू तव तथा अनगु मन, उपभोिा अन्धकाि तथा न्हत सम्बन्धी नीन्त, काननू ,
मापदण्ि, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन,
(३) स्थानीय वस्तहु रूको उत्पादन, आपन्ू तव तथा न्नकासी प्रक्षेपण, मल्ू य न्नधाविण ि अनगु मन,
(४) स्थानीय व्यापाि ि वान्णज्य सम्बन्धी पवू ावधाि न्नमावण,
(५) स्थानीय वस्तु ि सेवा व्यापािको मल्ू य तथा गणु स्तिको अनगु मन ि न्नयमन,
(६) स्थानीयस्तिका व्यापारिक फमवको दताव, अनमु न्त, नवीकिण, िािे िी, अनगु मन ि न्नयमन,
(७) स्थानीय व्यापािको तथ्याकं प्रणाली ि अध्ययन अनसु न्धान,
(८) न्निी तथा गैिसिकािी क्षेिसग समन्वय ि सहकायव,
(९) स्थानीय व्यापाि प्रवर्धन, सहिीकिण ि न्नयमन,
(१०) स्थानीय बौन्द्धक सम्पन्त्तको सिं क्षण, प्रवर्धन ि अन्भलेिाकंन,
(११) उपभोिा सचेतना अन्भवृन्द्ध, लन्क्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गणु स्ति
पिीक्षण,
(१२) वाताविण संिक्षण ि िैन्वक न्वन्वधता सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना तिमवु ा तथा त्यसको
कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(१३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम न्यनू ीकिण,
(१४) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्यमा प्रन्तकूल असि पने न्कन्समका उपभोग्य वस्तक
ु ो बेचन्विन ि उपभोग तथा
वाताविणीय प्रदषू ण ि हान्नकािक पदाथवहरूको न्नयन्िण, अनगु मन तथा न्नयमन,
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(१५) स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोहिमैला व्यवस्थापन,
(१६) स्थानीयस्तिमा न्यनू काबवनमि
ू ी तथा वाताविणमैिी न्वकास अवलम्बन,
(१७) स्थानीयस्तिमा हरित क्षेिको संिक्षण ि प्रववद्धन,
(१८) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेि न्नधाविण ि व्यवस्थापन,
(१९) स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि िैन्वक न्वन्वधता सम्बन्धी अन्य कायव।
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृर्ष सडक ि र्सचाइ
(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृ न्ष सिक ि न्सचाइ सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि तथा सो सम्बन्धी योिना तिमवु ा,
कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृ न्ष सिक, झोलगु ें पल
ू , पल
ु ेसा, न्सँचाइ ि तटबन्धन सम्बन्धी गरुु योिनाको तिमवु ा,
कायावन्वयन, ममवत, सम्भाि ि न्नयमन,
(३) स्थानीयस्तिका न्सँचाइ प्रणालीको न्नमावण, सञ्चालन, िे िदेि, ममवत सम्भाि, स्तिोन्नन्त, अनगु मन ि न्नयमन,
(४) यातायात सिु क्षाको व्यवस्थापन ि न्नयमन,
(५) स्थानीय सिक, ग्रामीण सिक, कृ न्ष सिक सम्बन्धी अन्य कायव ।
ठ. गाउँसिा, नगि सिा, मेलर्मलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन
(१) गाउँसभा वा नगिसभा सम्बन्धी नीन्त, काननू ि कायवन्वन्ध,
(२) स्थानीयस्तिका न्वषय क्षेिगत नीन्त तथा िणनीन्त, आवन्धक तथा वान्षवक योिना, कायविम ि बिेट स्वीकृ न्त,
(३) सभाका सन्मन्तहरूको गठन ि सञ्चालन ,
(४) स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेदािीका न्वषयमा सयं ि
ु सन्मन्त गठन,
(५) कायवपान्लका तथा न्यान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्ततु प्रन्तवेदनमान्थ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक
न्नदेशन,
(६) न्वकास योिना तथा कायविमको प्रभावकािी कायावन्वयन तथा सश
ु ासनको लान्ग कायवपान्लकालाई न्नदेशन,
(७) गाउँपान्लका तथा नगिपान्लकालाई आन्थवक व्ययभाि पने न्वषयको न्नयमन,
(८) स्थानीय मेलन्पलाप ि मध्यस्थता,
(९) गाउँ सभा, नगि सभा, मेलन्मलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
ड. स्थानीय अर्िलेि व्यवस्थापन
(१) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिनाको न्नमावण, कायावन्वयन, अनगु मन ि
न्नयमन,
(२) िनसाङ्न्ख्यक, प्राकृ न्तक, आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृ न्तक, भौन्तक पवू ावधाि, िोिगािीको अवस्था, कूल
ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रन्तव्यन्ि आय, मानव न्वकास तथा लैन्गक
ं सशिीकिण सचू काि्ढ, िािश्व तथा
13

आयव्यय समेतको तथ्याकं सकंलन ि प्रशोधन गिी नवीनतम प्रन्वन्धयि
ु ि िान्रिय तथा स्थानीय सचू ना
प्रणालीमा आवद्धता ि पाश्र्व न्चि तथा श्रोत ननसाको अद्यावन्धक अन्भलेिन,
(३) सचू ना तथा अन्भलेि के न्रको स्थापना तथा सञ्चालन,
(४) सावविन्नक सम्पन्त्त, सामदु ान्यक सम्पन्त्त, भवन, सिक, पसल, व्यवसायको न्वविण सन्हतको अद्यावन्धक
अन्भलेि,
(५) आफ्नो क्षेिन्भि सम्पन्न भएका तथा चालु योिनाको न्वविण ि त्यस्तो योिनाको सम्पन्त्तको अद्यावन्धक
अन्भलेिन,
(६) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सचू ना प्रन्वन्धको उपयोग,
(७) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव।
ढ. जग्गा िनी दताि प्रमाणपुजाि र्वतिण
(१) स्थानीय िग्गाको नाप ननसा, न्कत्ताकाट, हालसान्वक, िन्िरिेशन नामसािी तथा दान्िल िािे ि,
(२) िग्गा धनी दताव प्रमाणपुिाव न्वतिण तथा लगत व्यवस्थापन,
(३) भन्ू मको वगीकिण अनसु ािको लगत,
(४) सावविन्नक प्रयोिनका लान्ग िग्गा प्रान्प्त, मआ
ु ब्िा न्नधाविण तथा न्वतिणमा समन्वय ि सहिीकिण,
(५) नापी ननसा तथा िग्गाको स्वान्मत्व न्नधाविण कायवमा समन्वय ि सहिीकिण,
(६) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिु ाव न्वतिण सम्बन्धी अन्य कायव ।
ण. कृर्ष तथा पशुपालन, कृर्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकािी
(१) कृ न्ष तथा पशपु ालन, कृ न्ष उत्पादन व्यवस्थापन ि पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि,
योिना, कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) कृ न्ष तथा पशपु न्छी बिाि सचू ना, बिाि तथा हाटबिािको पवू ावधाि न्नमावण, साना न्सँचाइ न्नमावण, तान्लम,
प्रन्वन्ध प्रसाि, प्रान्वन्धक टेवा, कृ न्ष सामग्री आपन्ू तव ि कृ षक क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन, अनगु मन
ि न्नयमन,
(३) कृ न्ष तथा पशपु क्षीिन्य प्राकृ न्तक प्रकोप तथा महामािी िोगको न्नयन्िण,
(४) पशपु क्षी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन,
(५) कृ न्ष वाताविण संिक्षण तथा िैन्वक न्वन्वधताको संिक्षण ि प्रवर्धन,
(६) पशनु श्ल सधु ाि पद्धन्तको न्वकास ि व्यवस्थापन,
(७) उच्च मल्ू ययि
ु कृ न्षिन्य वस्तक
ु ो प्रवर्धन, न्वकास तथा बिािीकिण,
(८) स्थानीय चिन तथा िकव न्वकास ि व्यवस्थापन,
(९) पशु आहािको गणु स्ति न्नयमन,
(१०) स्थानीयस्तिमा पशपु क्षी सम्बन्धी तथ्याि्ढको व्यवस्थापन ि सचू ना प्रणाली,
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(११) पशु बधशाला ि शीत भण्िािणको व्यवस्थापन ि न्नयमन,
(१२) पशपु क्षी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण,
(१३) पशपु ालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव।
त. जेष्ठ नागरिक, अपागतं ा िएका व्यर्ि ि अशिहरूको व्यवस्थापन
(१) सङ्घ ि प्रदेश काननू को अधीनमा िही सामान्िक सिु क्षा कायविमको कायावन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
(२) िेष्ठ नागरिक, अपागतं ा भएका व्यन्ि तथा असहायको लगत अद्यावन्धक, परिचयपि न्वतिण, सामान्िक
सिु क्षा तथा सन्ु वधाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण,
(३) िेष्ठ नागरिक नलव, न्दवा सेवा के न्र, भेटघाट स्थल, आश्रय के न्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पनु स्र्थापना के न्र, ज्येष्ठ नागरिक के न्र तथा अशि स्याहाि के न्रको
सञ्चालन ि व्यवस्थापन,
(५) सिक बालबान्लका, अनाथ, असहाय, अशि ि मानन्सक असन्तल
ु न भएका व्यन्िहरूको पनु स्र्थापना के न्रको
सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगु मन ि न्नयमन,
(६) िेष्ठ नागरिक, अपागतं ा भएका व्यन्ि ि अशिहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
थ. बेिोजगािको तथ्याकं सकंलन
(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्िको तथ्याि्ढ सि्ढलन, प्रशोधन ि सचू ना प्रणालीको स्थापना,
(२) स्थानीयस्तिमा िहेका स्वदेशी तथा न्वदेशी श्रन्मकको लगत सकंलन तथा सचू ना व्यवस्थापन,
(३) न्वन्भन्न क्षेि तथा न्वषयका दक्ष िनशन्िको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन,
(४) सिु न्क्षत वैदन्े शक िोिगािी ि वैदन्े शक िोिगािीमा िहेको श्रमशन्िको सचू ना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा
व्यवस्थापन,
(५) िोिगाि सचू ना के न्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,
(६) वैदन्े शक िोिगािीमा िाने श्रमशन्िको लान्ग न्वत्तीय साक्षिता ि सीपमल
ू क तालीमको सञ्चालन,
(७) वैदन्े शक िोिगािीबाट फके का व्यन्िहरूको सामान्िक पनु ः एकीकिण,
(८) वैदन्े शक िोिगािीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप ि उद्यमशीलताको उपयोग,
(९) बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य कायव।
द. कृर्ष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि र्नयन्िण
(१) कृ न्ष प्रसाि सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) कृ न्ष प्रसाि तथा िनशन्िको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन ि परिचालन,
(३) कृ षकहरूको क्षमता अन्भवृन्द्ध, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास ि सशिीकिण,
(४) कृ न्ष न्बउन्विन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषन्धहरूको आपन्ू तव, उपयोग ि न्नयमन,
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(५) कृ षक समहू , कृ न्ष सहकािी ि कृ न्ष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन ि न्नयमन,
(६) स्थानीयस्तिमा कृ न्ष सम्बन्धी प्रन्वन्धको संिक्षण ि हस्तान्तिण,
(७) कृ न्ष सम्बन्धी सचू नाको प्रचािप्रसाि,
(८) स्थानीयस्तिका स्रोत के न्रहरूको न्वकास ि व्यवस्थापन,
(९) प्रागांरिक िेती तथा मलको प्रवर्धन ि प्रचाि प्रसाि,
(१०) कृ न्ष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि न्नयन्िण सम्बन्धी अन्य कायव ।
ि. िानेपानी, साना जलर्वद्युत आयोजना, वैकर्ल्पक उजाि
(१) स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) िानेपानी महसल
ु न्नधाविण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन,
(३) एक मेगावाट सम्मका िलन्वद्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना तिवमु ा,
कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(४) स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊिाव सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना तिवमु ा, कायावन्वयन, न्नयमन,
(५) स्थानीय न्वद्यतु न्वतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनगु मन ि न्नयमन,
(६) स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊिाव सम्बन्धी प्रन्वन्ध न्वकास ि हस्तान्तिण, क्षमता अन्भवृन्द्ध ि प्रवर्धन,
(७) िानेपानी, साना िलन्वद्यतु आयोिना तथा वैकन्ल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव ।
न. र्वपद् व्यवस्थापन
(१) न्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिनाको कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) स्थानीयस्तिमा न्वपद् पवू व तयािी तथा प्रन्तकायव योिना, पवू व सचू ना प्रणाली, िोि तथा उद्धाि, िाहत सामग्रीको
पवू व भण्िािण, न्वतिण ि समन्वय,
(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी ि पन्हिोको न्नयन्िण तथा नदीको व्यवस्थापन ि न्नयमन,
(४) न्वपद् िोन्िम क्षेिको ननसाि्ढन तथा बस्तीहरूको पन्हचान ि स्थानान्तिण,
(५) न्वपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय समदु ाय, सङ्घ सस्ं था तथा न्निी क्षेिसँग सहयोग, समन्वय ि
सहकायव,
(६) न्वपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको परिचालन,
(७) न्वपद् िोन्िम न्यनू ीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(८) न्वपद् पिात् स्थानीयस्तिको पनु स्र्थापना ि पनु न्नवमावण,
(९) स्थानीयस्तिको न्वपद् सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसु न्धान,
(१०) स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली,
(११) समदु ायमा आधारित न्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन,
(१२) न्वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।
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प. जलािाि, वन्यजन्तु, िानी तथा िर्नज पदाथिको सिं क्षण
(१) िलाधाि, वन्यिन्त,ु िानी तथा िन्नि पदाथवको संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि तथा
योिनाको कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) पानी महु ानको संिक्षण,
(३) सामदु ान्यक भ–ू संिक्षण ि सोमा आधारित आय आिवन कायविम,
(४) भ–ू संिक्षण ि िलाधाि व्यवस्थापनिन्य सामदु ान्यक अनुकूलन,
(५) िानी तथा िन्नि पदाथव सम्बन्धी सचू ना तथा तथ्याि्ढ सकंलन,
(६) बहुमल्ू य धात,ु पत्थि तथा िन्नि पदाथवको संिक्षण ि सम्वर्धनमा सहयोग,
(७) ढुगां, न्गट्टी, बालवु ा, ननु , माटो, ििीढुगां तथा स्लेट िस्ता िानीिन्य वस्तक
ु ो सवेक्षण, उत्िनन् तथा उपयोगको
दताव, अनमु न्त, नवीकिण, िािे िी ि व्यवस्थापन,
(८) भौगन्भवक ननसा प्रकाशन ।
फ. िाषा, सस्ं कृर्त ि लर्लतकलाको सिं क्षण ि र्वकास
(१) भाषा, संस्कृ न्त ि लन्लतकलाको संिक्षण ि न्वकास सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना,
कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) पिु ातइभ्व, प्राचीन स्मािक तथा संग्रहालयको संिक्षण, सम्भाि, प्रवर्धन ि न्वकास,
(३) पिम्पिागत िािा तथा पववको सञ्चालन ि व्यवस्थापन,
(४) प्रचन्लत काननू न्बरुद्धका कुिीन्त तथा कुसंस्काि न्बरुद्ध सामान्िक परिचालन सम्बन्धी कायव,
(५) भाषा, संस्कृ न्त ि लन्लतकलाको संिक्षण ि न्वकास सम्बन्धी अन्य कायव ।

साथै, गाउँपान्लकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अन्धकाि सन्ं वधानको अनसु चू ी–९ मा उल्लेि
भए बमोन्िम िहको छ ।
क. िेलकुद ि पिपर्िका
(१) स्थानीयस्तिका िेलकुदको सिं चनाको पवू ावधाि न्नमावण, सञ्चालन तथा न्वकास,
(२) स्थानीयस्तिका िेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ सस्ं थाको न्नयमन ि समन्वय,
(३) िेलकुदको न्वकास ि प्रवर्धन,
(४) िेलकुद प्रन्तयोन्गता आयोिना ि सहभान्गता,
(५) िेलकुद सम्बन्धी पवू ावधािको न्वकास,
(६) स्थानीय तहका पिपन्िकाको दताव, अन्भलेि तथा न्नयमन ।
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ि. स्वास्थ्य
(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ि बमोन्िम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य ि गणु स्ति
न्नधाविण,
(२) िनिल अस्पताल, नन्सवङ होम, न्नदान के न्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्नलन्नक दताव, सञ्चालन
अनमु न्त ि न्नयमन,
(३) स्थानीयस्तिमा औषन्धिन्य वनस्पन्त, ििीबटु ी ि अन्य औषन्धिन्य वस्तक
ु ो उत्पादन, प्रशोधन ि न्वतिण,
(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामान्िक सिु क्षा कायविमको व्यवस्थापन,
(५) स्थानीयस्तिमा औषन्ध तथा अन्य मेन्िकल उत्पादनहरूको न्यनू तम मल्ू य न्नधाविण ि न्नयमन,
(६) स्थानीयस्तिमा औषन्धको उन्चत प्रयोग ि सक्ष्ू मिीव न्निोधक प्रन्तिोध न्यनू ीकिण,
(७) स्थानीयस्तिमा औषन्ध ि स्वास्थ्य उपकिणको िरिद, भण्िािण ि न्वतिण,
(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थ्य सचू ना प्रणालीको व्यवस्थापन,
(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्य न्नगिानी (पन्ब्लक हेल्थ सभेलेन्स),
(१०) स्थानीयस्तिको प्रवर्धनात्मक, प्रन्तकािात्मक, उपचािात्मक, पनु स्र्थापनात्मक ि प्यान्लएन्टभ स्वास्थ्य
सेवाको सञ्चालन,
(११) स्वस्थ िीवनशैली, पोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकमव लगायतका
िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन,
(१२) िनु ोन्टक ि कीटिन्य िोगको न्नयन्िण तथा व्यवस्थापन,
(१३) सतु ी, मन्दिा ि लागू पदाथविन्य वस्तक
ु ो प्रयोग न्नयन्िण तथा सचेतना अन्भवृन्द्ध,
(१४) आयवु न्े दक, यनु ानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृ न्तक न्चन्कत्सा लगायतका पिम्पिागत स्वास्थ्य उपचाि
सेवाको व्यवस्थापन,
(१५) िनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामािीको न्नयन्िण योिना ि कायावन्वयन,
(१६) िोगको न्नयन्िण तथा िोकथाम,
(१७) आकन्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ।
ग. र्वद्युत, िानेपानी तथा र्सँचाइ जस्ता सेवाहरू
(१) न्वद्यतु न्वतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन,
(२) िानेपानी महसल
ु न्नधाविण ि िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,
(३) स्थानीय साना सतह तथा भन्ू मगत न्सँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भाि, सेवा शल्ु क न्नधाविण ि
सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापन ।
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घ. सेवा शल्ु क, दस्तुि, दण्ड जरिबाना तथा प्राकृर्तक ्ोतबाट प्रा्त  िोयल्टी, पयिटन शल्ु क
(१) स्थानीय सेवा शल्ु क, दस्तिु , दण्ि िरिबाना सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि योिना तिमवु ा, कायावन्वयन ि
न्नयमन,
(२) प्राकृ न्तक स्रोत साधन ि सेवा शल्ु क, िोयल्टी सि्ढलन, समन्वय ि न्नयमन,
(३) िन्नि पदाथवको उत्िनन् ि सो सम्बन्धी िोयल्टी सकंलन,
(४) सामदु ान्यक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन,
(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन ।
ङ. वन, जगंल, वन्यजन्तु, चिाचुरुगीं, जल उपयोग, वाताविण, पयािविण तथा जैर्वक र्वर्विता
(१) वन, ि·ल, वन्यिन्त,ु चिाचरुु गीं, िल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा िैन्वक न्वन्वधता सम्बन्धी स्थानीय
नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन, अनगु मन ि न्नयमन,
(२) स्थानीयस्तिमा सामदु ान्यक, ग्रामीण तथा शहिी, धान्मवक, कवन्ु लयती ि साझेदािी वनको संिक्षण, सम्वर्धन,
उपयोग, अनगु मन ि न्नयमन तथा वन उपभोिा समहू को व्यवस्थापन,
(३) मध्यवती क्षेिको सामदु ान्यक, धान्मवक ि कबन्ु लयती वनको व्यवस्थापन,
(४) स्थानीयस्तिमा नदी न्कनाि, नदी उकास, नहि न्कनाि तथा सिक न्कनािमा वृक्षािोपण व्यवस्थापन,
(५) स्थानीयस्तिमा न्निी वनको प्रवर्धन, अनगु मन ि न्नयमन,
(६) स्थानीयस्तिमा सावविन्नक िाली िग्गा, पािा वा क्षेिमा वृक्षािोपण, सम्भाि, उपयोग ि व्यवस्थापन,
(७) स्थानीयस्तिमा ििीबटु ी तथा अन्य गैिकाष्ठ वन पैदावाि सम्बन्धी सवेक्षण, उत्पादन, सकंलन, प्रवर्धन,
प्रशोधन ि बिाि व्यवस्थापन,
(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवर्धन,
(९) नसविी स्थापना, न्बरुवा उत्पादन, न्वतिण, िोपण ि प्रवर्धन,
(१०) वन्यिन्तु ि चिाचरुु गींको सिं क्षण, व्यावसान्यक पालन, उपयोग ि अनगु मन,
(११) मानव तथा वन्यिन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन,
(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (न्चन्ियािाना) को स्थापना ि सञ्चालन,
(१३) स्थानीय वन्यिन्तु पयवटन ि आयआिवन,
(१४) स्थानीयस्तिमा आिेटोपहािको व्यवस्थापन,
(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिन्तु तथा चिाचरुु गींको अन्भलेिाकंन ि अध्ययन अनसु न्धान,
(१६) न्वश्वसम्पदा सचू ीमा पिे का स्मािक ि पिु ातान्त्वक महत्वका वन, सीमसाि क्षेि, तटवती क्षेिका िग्गा सम्बन्धी
लगत,
(१७) न्मचाहा प्रिान्तको न्नयन्िण,
(१८) स्थानीयस्तिको िोन्िम न्यनू ीकिण,
(१९) िैन्वक न्वन्वधताको अन्भलेिाकंन,
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(२०) स्थानीयस्तिमा हरियाली प्रवर्धन,
(२१) स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेिगत अयोिना तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन ि अनगु मन,
(२२) िै थाने प्रिान्तको संिक्षण ि प्रवर्धन,
(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम न्यनू ीकिण,
(२४) स्थानीयस्तिमा प्रदषू ण न्नयन्िण ि हान्नकािक पदाथवहरूको न्नयमन तथा व्यवस्थापन,
(२५) स्थानीयस्तिमा न्यनू काववनमि
ु ी तथा वाताविणमैिी न्वकास अवलम्बन,
(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेि न्नधाविण ि व्यवस्थापन ।
च. सामार्जक सुिक्षा ि गरिबी र्नवािण
(१) सामान्िक सिु क्षा तथा गरिबी न्नवािण सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, न्नयमन ि अध्ययन
अनसु न्धान,
(२) लन्क्षत समहू सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायविम, स्रोत परिचालन ि व्यवस्थापन,
(३) सामान्िक सिु क्षाको कायावन्वयनको लान्ग सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय ि सहकायव,
(४) सामान्िक सिु क्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं ि सचू ना व्यवस्थापन,
(५) गरिब घिपरिवाि पन्हचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सचू ना व्यवस्थापन ि न्नयमन,
(६) स्थानीय सामान्िक सिु क्षा योिना ि व्यवस्थापन ।
छ. व्यर्िगत घटना, जन्म, मृत्यु, र्ववाह ि तथ्याकं
(१) व्यन्िगत घटना (िन्म, मृत्यु, न्ववाह, बसाइसिाइ, सम्बन्ध न्वच्छे द ि धमवपिु ि धमवपिु ी) को दताव,
(२) व्यन्िगत घटनाको स्थानीय तथ्याि्ढ सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(३) व्यन्िगत घटनाको अन्भलेि व्यवस्थापन ि प्रन्तवेदन ।
ज. स्थानीयस्तिमा पुिातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय संिक्षण, सम्वद्र्िन ि पुनः र्नमािण ।
झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
(१) सक
ु ु म्बासीको पन्हचान ि अन्भलेि व्यवस्थापन,
(२) सक
ु ु म्बासी सम्बन्धी िीन्वकोपािवन ि बसोबास व्यवस्थापन ।
ञ. प्राकृर्तक ्ोतबाट प्रा्त  िोयल्टी
(१) प्राकृ न्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टी सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि तथा न्नयमन,
(२) प्राकृ न्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टीको सकंलन तथा बाँिफाँट ।
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ट. सवािी सािन अनमु र्त
(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन,
(२) स्थानीय सावविन्नक यातायातको रुट न्नधाविण, अनमु न्त, नवीकिण, िािे िी, सेवाको गणु स्ति, भािा दि न्नधाविण
ि न्नयमन,
(३) वाताविणमैिी, िलवायु परिवतवन अनक
ु ू लन, न्वपद् िोन्िम संवद्ये , अपागतं ा ि लैंन्गकमैिी यातायात प्रणालीको
स्थानीय तहमा प्रवर्धन ।
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गाउँपार्लकाको संगठन संिचना, कमिचािी संख्या एवं कायि र्वविण
संगठन संिचना

कमिचािी दिबन्दी तथा पदपर्ू ति संख्याःगाउँपान्लका कायावलय तफव
र्स. पद नाम
सेवा/समूह/उपसमूह
नं.
१
२
३
४
५
६

प्रमि
ु प्रशासकीय
अन्धकृ त
अन्धकृ त
इन्न्िन्नयि
अन्धकृ त
अन्धकृ त
हे.अ.

तह

प्रशासन/सामान्य प्रशासन

८ औं

स्वीकृत
दिबन्दी
संख्या
१

प्रशासन/सामान्य प्रशासन
इन्न्िन्नयि/न्सन्भल
न्शक्षा/न्शक्षा प्रशासन
प्रशासन/लेिा
स्वास्थ्य सेवा/हेल्थ इन्स्पेनसन

६ औं
६ औं
६ औं
६ औं
६ औं

२
१
१
१
१
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पदपतू ी
संख्या

०
१
०
१
१

१

कै .

७
८

सहायक
आन्तरिक लेिा
पिीक्षक
९ लेिा सहायक
१० प्रन्वन्धक सहायक
११ कम्प्यटु ि अपिे टि
१२ कम्यन्ु नन्ट नन्सवङ
१३
१४
१५
१६

प्रशासन/सामान्य प्रशासन
प्रशासन/लेिा

प्रशासन/लेिा
न्शक्षा/न्शक्षा प्रशासन
न्वन्वध
स्वास्थ्य सेवा/पन्ब्लक हेल्थ
नन्सवङ
सब-इन्न्िन्नयि इन्न्िन्नयि/न्सन्भल
अन्सस्टेन्ट सब- इन्न्िन्नयि/न्सन्भल
इन्न्िन्नयि
सहायक मन्हला न्वन्वध
न्वकास न्निीक्षक
िा.पा.स.टे.
इन्न्िन्नयि/न्सन्भल

विा कायावलय तफव
र्स. पद नाम
सेवा/समूह/उपसमूह
न.ं
१ सहायक
प्रशासन/सामान्य प्रशासन
२ सब-इन्न्िन्नयि
इन्न्िन्नयि/न्सन्भल
३ सहायक
प्रशासन/सामान्य प्रशासन
४ अन्सस्टेन्ट सब- इन्न्िन्नयि/न्सन्भल
इन्न्िन्नयि
पशु सेवा तफव
र्स. पद नाम
नं.
१ अन्धकृ त
२

सहायक

३

सहायक

५ औं
५ औं

४
१

१
१

५ औं
५ औं
५ औं
५/६/७
औं
५ औं
चौंथो

१
१
१
१

०
१
१
०

१
१

०
०

चौंथो

१

१

चौंथो

१

१

तह
५ औं
५ औं
चौंथो
चौंथो

सेवा/समूह/उपसमूह

तह

नेपाल कृ न्ष सेवा भेट
ला.पो.िे.िे.
नेपाल कृ न्ष सेवा भेट
पशु स्वास्थ्य प्रान्वन्धक
नेपाल कृ न्ष सेवा भेट
ला.पो.िे.िे., पशु सेवा
प्रान्वन्धक

७/८
औं
५ औं
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५ औं

स्वीकृत
दिबन्दी सख्
ं या
३
३
४
४

पदपतू ी
सख्
ं या
२
०
३
१

कै .

स्वीकृत
पदपूती
दिबन्दी संख्या संख्या
१
०

कै .

२

०

१

०

४

सहायक

५

सहायक

कृ न्ष सेवा तफव
र्स. पद नाम
नं.
१ अन्धकृ त
२ सहायक
३ सहायक

नेपाल कृ न्ष सेवा भेट
ना.प.स्वा.प्रा.
नेपाल कृ न्ष सेवा भेट
ला.पो.िे.िे., ना.प.से.प्रा.

सेवा/समूह/उपसमूह

चौंथो

२

१

चौथो

२

०

पशु सेवा तफव ८

१

तह

स्वीकृत
दिबन्दी संख्या
७/८ औ ं १
५ औं
२
चौंथो
१
कृ न्ष सेवा तफव ४

नेपाल कृ न्ष सेवा
नेपाल कृ न्ष सेवा
नेपाल कृ न्ष सेवा

स्वास्थ्य सेवा तफव
र्स. पद नाम
सेवा/समूह/उपसमूह
नं.
१ िनस्वास्थ्य न्निीक्षक / स्वास्थ्य सेवा / हेल्थ इन्स्पेनसन
न्स.अ.हे.व. अन्धकृ त
२ हेल्थ अन्सस्टेन्ट / स्वास्थ्य सेवा / हेल्थ इन्स्पेनसन
न्स.अ.हे.व.
३ न्स.अ.न.मी.
कम्यन्ु नटी नन्सवङ / पन्ब्लक हेल्थ
नन्सवङ
४ अ.हे.व.
स्वास्थ्य सेवा / हेल्थ इन्स्पेनसन
५ अ.न.मी.
कम्यन्ु नटी नन्सवङ / पन्ब्लक हेल्थ
नन्सवङ

तह

पदपतू ी
संख्या
०
०
०

६ औं

स्वीकृत
पदपूती
दिबन्दी संख्या संख्या
५
२

५ औं

५

१

५ औं

५

५

चौंथो
चौंथो

५
५

५
५

गाउँपान्लका कायावलय, विा कायावलय तथा स्वास्थ्य संस्था तफव कायवित किाि कमवचािीको न्वविणः अन्धकृ त स्ति - ३
 सहायक स्ति - ३३
 सवािी चालक - ३
 कायावलय सहयोगी - १९
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कै .

कै .

कायि र्वविण
१. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शािा
(क)
प्रशासन इकाई
 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, मापदण्ि, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन
ि न्नयमन
 संन्वधानको धािा ३०२ बमोन्िम समायोिन भई आउने कमवचािीको व्यवस्थापन
 गाउँपान्लकाको संगठन न्वकास, संगठन संिचना तथा दिबन्दी न्नधाविण, िनशिी
व्यवस्थापन ि वृन्त्त न्वकास
 मानव संसाधन न्वकासका लान्ग अल्पकान्लन तथा दीघवकालीन योिना तिमवु ा
 गाउँपान्लकान्भिका सावविन्नक तथा सिकािी सम्पत्ती, सामदु ान्यक सम्पत्ती, भवन,
सिक, पसल, व्यवसाय, पवू ावधाि, यद्योग, िानी तथा िन्नि, वनको न्वविण सन्हतको
अद्यावन्धक अन्भलेि
 उपभोिा सचेतना, लन्क्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्तु तथा सेवाको
पिीक्षण
 आन्तरिक तथा पवू व परिक्षण व्यवस्थापन
 विा कायावलय तथा अन्तगवतका न्नकायहरुको न्नयमन तथा व्यवस्थापन
(ि)

आर्थिक प्रशासन इकाई

(ग)

 आन्थवक (कायवन्वन्ध) नीन्त, काननु , मापदण्ि, कायावन्वयन ि न्नयमन, आन्थवक प्रशासन
ि व्यवस्थापन
 बिेट सीमा न्नधाविण, बिेट तिमवु ा, कायावन्वयन ि न्नयमन
 सन्ञ्चत कोष तथा आकन्स्मक कोषको व्यवस्थापन
 लगानी ि लाभांशको व्यवस्थापन, िािश्व तथा व्ययको अनमु ान
 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायवसञ्चालन कोष तथा अन्य सिकािी कोष
तथा सम्पत्तीको एकीकृ त न्वविण
िाजश्व इकाई
 िािश्व सम्बन्धी नीन्त, काननू तिमवु ा, कायावन्वयन ि न्नयमन
 िािश्व चहु ावट न्नयन्िण
 सम्पत्ती कि, घिबहाल कि, घि िग्गा िन्िरिेशन शल्ु क, सवािी साधन कि, सेवा शल्ु क
दस्तिु , पयवटन शल्ु क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भन्ू मकि (मालपोत), दण्ि िरिवाना,
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मनोिञ्िन कि, बहालन्वटोिी कि, घििग्गा कि, आदी सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि,
कायावन्वयन, बाँिफाँट, सक
ं लन ि न्नयमन, अन्य आय व्यवस्थापन
 आफ्नो क्षेिन्भि िािश्वका दि अन्य शल्ु क न्नधाविण, िोयल्टी संकलन, समन्वय ि न्नयमन
 स्थानीय िािश्व प्रवद्धवनका लान्ग प्रोत्साहन तथा िािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन
(घ) योजना तथा अनुगमन इकाई
 न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना ि न्नयमन
 स्थानीय न्वकास नीन्त, अल्पकान्लन, मध्यकान्लन तथा दीधवकान्लन न्वकास योिना
तिमवु ा, अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन
 आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृ न्तक, वाताविणीय, प्रन्वन्ध ि पवू ावधाििन्य न्वकासका लान्ग
आवश्यक आयोिना तथा परियोिनाको तिमवु ा, कायावन्वयन, अनगु मन तथा
मल्ू याङ्कन
 उपभोिा सन्मन्तको न्वविण, क्षमता न्वकास
 न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव
 न्वकास आयोिनको अनुगमन, आवन्धक प्रगन्त तथा प्रन्तफलको समीक्षा
 न्वकास योिनाको अनगु मन तथा मल्ू याङ्कनको आधाि तथा प्रन्िया न्नधाविण
(ङ) कानुनी मार्मला इकाई
 कायवपान्लका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन
 कायवपान्लकाका न्वन्भन्न सन्मन्त, उपसन्मन्त, कायवदलको बैठक व्यवस्थापन
 गाउँपान्लकाका ऐन, न्नयमावली, कायवन्वन्ध, नीन्त, काननू , मापदण्ि आदीको
अन्भलेन्िकिण तथा व्यवस्थापन, न्नमावण सहकायव
 न्यान्यक सन्मन्तको सन्चवालय, न्याय, काननू , मानव अन्धकाि प्रवद्धवन तथा मेलन्मलाप
ि मध्यस्थता, न्नणवय तथा फे सला कायावन्वयन
 व्यन्ि ि समदु ायबीच मेलन्मलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन
 न्यान्यक न्नणवय तथा फै सला कायावन्वयन
 कायवपान्लका तथा सभामा पेश गनवपु ने न्वन्भन्न नीन्त, न्नयम तथा काननू कव मस्यौदामा
संयोिना ि समन्वय
 न्वधायन सम्बन्धी अन्य कायव
२. पूवाििाि र्वकास तथा वाताविण व्यवस्थापन शािा
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 स्थानीय सिक, ग्रान्मण सिक, कृ न्ष सिक, झोलङु ् गे पल
ु , पल
ु ेसा ि तटबन्धन सम्बन्धी
गरुु योिनाको तिमवु ा, कायावन्वयन ि स्तिोन्नतीका आयोिनाको पन्हचान, अध्ययन,
कायावन्वयन, ममवत ि सम्भाि
 बातािणमैिी, िलवायु परिवतवन अनक
ु ू लन, अपाङ्गता ि लैङ्न्गक मैिी यातायात
प्रणालीको प्रवद्धवन
 भवन न्नमावणको ननशा स्वीकृ न्त, संशोधन, न्नयमन
 सम्पणू व योिनाको न्ििाइन, ननशा, इन्स्टमेट तयािी, कायावन्वयन, अनगु मन, मल्ू याङ्कन
तथा कायवसम्पन्न प्रन्तवेदन तयािी
 अन्य भौन्तक पवू ावधाि सम्बन्धी योिना कायावन्वयन
३. सामार्जक तथा आर्थिक र्वकास शािा
(क)
सामार्जक सुिक्षा तथा पर्ञ्जकिण इकाई
 सामान्िक सिु क्षा सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, न्नयमन ि अध्ययन
अनसु न्धान
 सङ्घ तथा प्रदेशले न्नधाविण गिे को मापदण्ि बमोन्िम सामान्िका सिु क्षा सम्बन्धी
कायविम कायावन्वयन
 सामान्िक सिु क्षाको कायावन्वयनको लान्ग सघं , प्रदेश ि स्थानीय सघं सस्ं थासँग सम्पकव ,
समन्वय ि सहकायव
 स्थानीय सामान्िक सिु क्षा योिना ि व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्याङ्क संलकन एवं
व्यवस्थापन
 आधन्ु नक प्रन्वन्धमाफव त व्यन्िगत घटना दताव (िन्म, मृत्य,ु न्ववाह, बसाईसिाई, सम्बन्ध
न्वच्छे द ि धमवपिु धमवपिु ी), अन्भलेि व्यवस्थापन तथा प्रन्तवेदन
(ि)

मर्हला, बालबार्लका तथा समाज कल्याण इकाई
 मन्हला, बालकान्लका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गत तथा अन्य समदु ायको हक सम्बन्धी
नीन्त, योिना कायावन्वयन, समन्वय ि न्नयमन
 मन्हलको आन्थवक, सामान्िक, िािनीन्तक सशन्िकिण, क्षमता न्वकास
 बालबान्लकाको हकन्हत सिं क्षण सम्बन्धमा सघं , प्रदेश तथा अन्य न्नकायसँग सम्पकव ,
समन्वय तथा सहकायव
 बालगृह, पनु ः स्थापना के न्र, न्शशु स्याहाि के न्र ि बाल न्वकास के न्र व्यवस्थापन
 असहाय बालबान्लकाका, सिक बान्लकान्लकाका व्यवस्थापन
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 बालसधु ाि तथा पनु ःस्थापना के न्र स्थापना, संचालन अनमु ती ि न्नयमन
 िेष्ठ नागरिकको लगत, परिचयपि, सम्मान, स्वास्थ्य सन्ु वधा, सामान्िक सिु क्षा सम्बन्धी
कायव
 िेष्ठ नागरिक नलब, न्दवा सेवा के न्र, भेटघाट स्थल, आश्रय के न्रको सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन
 अपाङ्गता भएका व्यन्कत तथा असहायको लगत अद्यावन्धक, परिचयपि न्वतिण,
सामान्िक सिु क्षा तथा सन्ु वधको व्यवस्थापन
 स्थानीय स्तिमा समािकल्याण सम्बन्धी संघसंस्थाको दताव, नन्वकिण तथा न्नयमन
४. कृर्ष र्वकास शािा
 कृ न्ष, कृ न्ष प्रसाि, कृ न्ष उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि,
योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन
 कृ न्ष बिाि सचू ना, कृ न्ष बिाि तथा हाटबिािको पवू ावधाि न्नमावण, साना न्संचाई न्नमावण,
तान्लम, प्रन्वन्ध प्रसाि, प्रान्वन्धक टेवा, सामग्री आपन्ू तव ि कृ षक क्षमता न्वकास
कायविमको सञ्चालन
 कृ न्ष वाताविण संिक्षण तथा िैन्वक न्वन्वधताको संिक्षण ि प्रवद्धवन
 कृ षकहरुको क्षमता अन्भवृन्द्ध, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास ि सशिीकिण
 कृ न्ष बीउन्विन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषधीहरुको आपतू ी, उपयोग ि न्नयमन
 कृ षक समहू , कृ न्ष सहकािी ि कृ न्ष सम्बन्धी स्थानीय सघं संस्थाहरुको समन्वय,
व्यवस्थापन ि न्नयमन
 स्थानीय सहिकी संस्थाको दताव, अनमु न्त, िािे िी ि संशोधन
५. पशु र्वकास शािा
 पशपु ालन ि पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू , मापदण्ि, योिना, कायावन्वयन
ि न्नयमन
 पशपु न्छी बिु ाि सचू ना, हाटबिािको पवू ावधि न्नमावण, तान्लम, प्रान्वन्धक टेवा, कृ षक
क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन ि न्नयमन
 पशपु न्छी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण
 स्थानीय स्तिमा पशपु न्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि सचू ना प्रणाली
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६. स्वास्थ्य शािा
 आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धी नीन्त, काननू , मापदणि, योिनाकव न्नमावण,
कायावन्वयन तथा न्नयमन
 िान्रिय तथा प्रदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ि बमोन्िम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी
लक्ष्य ि गणु स्ति न्नधाविण
 िान्रिय ि प्रादेन्शक मापदण्ि अनरुु प िनिल अस्पताल, नन्सवङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य
संस्थाहरुको न्नयमन
 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौन्तक पवू ावधाि न्वकास तथा व्यवस्थापन
 स्वास्थ्य न्बमा लगायतका सामान्िक सिु क्षा कायविमको व्यवस्थापन
 प्रवद्धवनात्मक, प्रन्तकािाित्मक, उपचािात्मक, पनु स्थावपनात्मक ि प्यान्लएन्टभ स्वास्थ्य
सेवाको सञ्चालन
 स्वस्थ न्िवनशैन्ल, पोषण, शारिरिक व्यायाम, स्वास्थ्य वृत्तको पालन लगायतका
िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धवन
 िनस्वास्थ्य, आपतकान्लन स्वास्थ्य तथा महामािीकव न्नयन्िण योिना ि कायावन्वयन
 स्वास्थ्य संस्थाको सामग्री, औषधी, उपकिण तथा िनशिी न्वविण अद्यावधीक तथा
व्यवस्थापन
७. र्शक्षा, युवा तथा िेलकुद शािा
 प्रािन्म्भक बाल न्शक्षा तथा न्वद्यालय न्शक्षा, अनौपचारिक न्शक्षा, िल
ु ा तथा वैकन्ल्पक
न्शक्षा, न्निन्ति न्सकाइ तथा न्वशेष न्शक्षा सम्बन्धी नीन्त, काननू , कापदण्ि, योिनाकव
न्नमावण, कायावन्वयन ि न्नयमन
 प्रान्वन्धक न्शषा तथा व्यवसायीक तान्लमको योिना तिवमु ा, सञ्चालन, अनमु न्त ि
न्नयमन
 पाठ्यिम ि पाठ्यसामग्रीको न्वतिण तथा कायावन्वयन, न्वद्यालय न्शक्षक तथा कमवचािी
व्यवस्थापन
 न्वद्यालयको ननसाङ्कन, अनुमन्त, स्वीकृ न्त, समायोिना तथा न्नयमन
 आधािभतू तह (कक्षा ८) को पिीक्षा व्यवस्थापन
 स्थानीयस्तिको शैन्क्षक ज्ञान, सीप ि प्रन्वन्धको संिक्षण, प्रवद्धवन ि स्तिीकिण
 माध्यन्मक तहसम्मको शैन्क्षक कायविमको समन्वयन ि न्नयमन
 स्थानीय पस्ु तकालय, वाचनालय तथा सामदु ान्यक अध्ययन के न्र सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन
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८. आन्तरिक लेिा पिीक्षण एकाई
 आन्तरिक तथा पवू व लेिापिीक्षण
 दैन्नक, अधवमान्सक, मान्सक, िैमान्सक, चौमान्सक बिेट, न्नकासा, िचव लगाएतका
न्वविण तयािी
 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायवसञ्चालन कोष तथा अन्य सिकािी कोष
तथा सम्पत्तीको एकीकृ त न्वविण
 अन्न्तम लेिा पिीक्षण समन्वयन तथा सहकायव
 न्वत्तीय सश
ु ासन प्रवद्धवनका लान्ग कायविम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
९. सूचना प्रर्वर्ि शािा
 गाउँपान्लका, विा कायावलय तथा अन्तगवतका न्नकायमा सूचना प्रन्वन्धको पहुचँ तथा
प्रयोग अन्भवृन्द्ध
 सचू ना प्रन्वन्धमा आधारित सावविन्नक सेवा प्रवद्धवन
 गाउँपान्लका क्षेिन्भि इन्टिनेट सेवा, टेन्लसेन्टि, के बल
ु तथा तािन्बन्हन टेन्लन्भिन
प्रासिणको न्नयमन तथा स्तिोन्नती
 सचू ना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धमा सववसाधािण िनताको सहि ि सिल पहुचँ तथा सचू ना
प्रन्वन्धको न्वकास ि न्वस्ति सम्बन्धी कायविम तिवमु ा ि कायावन्वयन
 सचू ना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थापन
 सचू ना प्रणान्लको न्वकास तथा सफ्टवेयि सच
ं ालन
 स्थानीय तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, अन्भलेन्िकिण तथा न्वतिण
 प्रदेश तथा संघसँग तथ्याङ्क एव सचू ना आदानप्रदान ि समन्वय
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गाउँपार्लकाका शािा ि र्जम्मेवाि अर्िकािी
न्िवेणी गाउँपान्लकाको कायवक्षेि न्भि समान्हत गरिएको न्वन्भन्न न्ियाकलापहरु संचालन गनव देहाय बमोन्िमका शािा,
कायविम तथा विा कायावलयको को व्यवस्था गरिएको छ ।
क्र.
सं.
१

कायािलय, शािा एवं
र्जम्मेवाि
कायिक्रमहरु
अर्िकािीको पद
न्िवेणी गाउँपान्लका,
प्रमि
ु प्रशासकीय
गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय अन्धकृ त (िा.प.तृतीय)

र्जम्मेवाि
अर्िकािीको नाम

फोन नं.

श्री न्नम बहादिु के .सी.

९८५७८२४५८५

२

प्रशासन शािा

प्रशासन सहायक (पाँचौ) श्री प्रेम प्रकाश पनु मगि ९८४४९३३००२

३

आन्थवक प्रशासन इकाई

लेिा अन्धकृ त (छै ठौं)

४

सचू ना प्रन्वन्ध शािा

५

िरिद इकाई

६

स्वास्थ्य शािा

श्री सन्ु दप न्सग्दल
े

९८५७८२४९२६

श्री भित न्ि.सी.

९८५७८२४५१४

श्री भपु बहादिु के .सी.

९८६८६३०८४१

श्री पणू व बहादिु बढु ा

९८५७८२४१४२

श्री गगं ालाल यादव

९८६९१७११७२

श्री लीलाकुमािी
घतीमगि

९८४३५२११२४

पवु ावधाि न्वकास तथा
वाताविण व्यवस्थापन शािा
न्शक्षा, यवु ा तथा िेलकुद
शािा

सचू ना प्रन्वन्ध अन्धकृ त
(छै ठौं)
िरिद इकाई प्रमि
ु
(अन्धकृ त छै ठौं)
स्वास्थ्य संयोिक
(अन्धकृ त छै ठौं)
इन्न्िन्नयि (अन्धकृ त
छै ठौं)
प्रान्वन्धक सहायक
(पाँचौ)

९

योिना तथा अनगु मन इकाई

कम्प्यटु ि अपिे टि (पाँचौ) श्री नविाि िि्का

९८४५८४५१९५

१०

कृ न्ष न्वकास शािा

कृ न्ष न्वकास अन्धकृ त
(छै ठौं)

९८४३५४५२७१

११

काननु ी मान्मला इकाई

प्रशासन सहायक (पाँचौ) श्री प्रेम प्रकास पनु मगि ९८४४९३३००२

१२

िािश्व इकाई

७
८

१३

एम.् आई.एस.् अपिे टि
(पाँचौ)
आ.ले.प. (सहायक
आन्तरिक लेिा पिीक्षण एकाई
पाँचौ)
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श्री अन्स्मता न्तन्म्सना

श्री न्वि बहादिु िाँगी

९८६६९०६७२१

श्री चन्र बहादिु ओली

९८४७९९९५९४

१४
१५
१६

सामान्िक सिु क्षा तथा
पन्ञ्िकिण इकाई
मन्हला, बालबान्लका तथा
समाि कल्याण इकाई
पशपु ंक्षी न्वकास शािा

प्रशासन सहायक (पाँचौ) श्री िे शमिाि भण्िािी
स.म.न्व.नी. (सहायक
चौंथो)
ना.प.स्वा.प्रा. (सहायक
चौथो)

९८५७८२५६२४

श्री न्हिा बढु ा

९८६९९९०६८०

श्री मन्िु िाँगी वली

९८५७८२४१३७

कायविमहरु
१

प्रधानमन्िी िोिगाि कायविम

िोिगाि सयं ोिक

श्री श्रीकृ रण िोकाय

२

व्यन्िगत घटना दताव
सदृु ढीकिण आयोिना

एम.आई.एस.अपिे टि

श्री न्बि बहादिु िाँगी

३

बहुक्षेिीय पोषण कायविम

पोषण सहिकताव

श्री सिु े श िाँगी

४

सिु न्क्षत आप्रवासन कायविम

न्वन्त्तय साक्षिता
सहिकताव

श्री समु न न्व.क.

९८६६९०६७२१

विा कायावलय
१

१ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री तािा प्रसाद वली

९८४७८८१८७३

२

२ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री शक
ु लाल घती

९८६८९२८८२८

३

३ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री प्रेम बहादिु िाँगी

९८५७८२५६२३

४

४ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री देविाि ििी

९८४७९४१३९६

५

५ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री चन्र बहादिु ओली

९८५७८२४९३५

६

६ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री याम बहादिु वली

९८४७३०५८६९

७

७ नं विा कायावलय

विा सन्चव

श्री न्ित कुमािी वली थारु

९८४४९३९७३२
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सेवा प्रा्त  गने आवश्यक कागजात, प्रर्क्रया दस्तुि, अवर्ि ि र्जम्मेवाि
पदार्िकािी वा शािा

३

४

कायावलय
प्रमि
ु बाट तोक
आदेश न्लने

न्नःशल्ु क

तत्काल

दताव चलानी

न्नःशल्ु क

तत्काल

दताव चलानी

दताव

शल्ु क (रु.)

 सेवाग्राहीको न्नवेदन/पि
 सम्बन्न्धत कामको अन्य
कागिातहरु

कायावलय
 गाउँपान्लकाबाट िािी भएको पि
प्रमि
ु बाट
 अन्य आवश्यक कागिातहरु
प्रमान्णत
 बच्चाको बबु ा आमाको न्ववाह
दतावको प्रमाणपि
 बच्चाको बबु ा आमाको नेपाली
नगारिकताको प्रमाणपि
 बबु ा आमा बाहेक सचू क अन्य
भए सोको नागरिकता प्रमाणपि

सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई
सचू कले सचू ना
फािम भने

 दल
ु ाहा दल
ु हीको नेपाली
नागरिकताको प्रमाणपि
 दल
ु ाहा दल
ु हीकव बबु ा आमाको
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपि
 दल
ु ाहा दल
ु हीको २/२ प्रन्त फोटो

सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई
दल
ु ाहा दल
ु हीले
सचू ना फािम
भने
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समय

न्िम्मेवाि
पदान्धकािी वा
शािा

प्रन्िया

िन्मदताव प्रमाणपि

२

पेश गनवपु ने कागिातहरु

न्ववाह दताव प्रमाणपि

१

सेवा प्राप्त गने

चलानी

ि. सेवाको
सं. न्वविण

३५ न्दन
न्भि
न्नःशल्ु क
तत्पिात
सोही न्दन
रु.२००।–
प्रन्तन्लन्प
को लान्ग
रु.५००।३५ न्दन
न्भि
न्नःशल्ु क
तत्पिात
सोही न्दन
रु.२००।–
प्रन्तन्लन्प
को लान्ग
रु.५००।-

सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

७

मृत्यु दताव प्रमाणपि
सम्बन्ध न्वच्छे द

६

 सम्बन्ध न्बच्छे द भएको
अदालतको फै सला
 श्रीमान श्रीमतीको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपि

बसाइसिी िाने

५

 मृतको नेपाली नागरिकताको
प्रमाणपि
 मृतको श्रीमान् वा श्रीमतीको
नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
 मृतकको नाममा िग्गा भएमा
िग्गाधनी दताव प्रमाणपि
 सचू कको नेपाली नागरिकता
प्रमाणपि

 बसाइसिी िानेहरुको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपि
 नागरिकता प्रमाणपि प्राप्त
नगिे काले िन्मदताव प्रमाणपि
 बसाइसिी िाने स्थानको प्रष्ट
िल्ु ने कागिात

सम्बन्न्धत विँ
कायवलयमा
सचू नले सचू ना
फािम भने

३५ न्दन
न्भि
न्नःशल्ु क
तत्पिात
सोही न्दन
रु.२००।–
प्रन्तन्लन्प
को लान्ग
रु.५००।-

३५ न्दन
सम्बन्न्धत विा न्भि
कायावलयमा गई न्नःशल्ु क
श्रीमान श्रीमती तत्पिात
सोही न्दन
मध्ये एकिना रु.२००।–
सचू कले सचू ना प्रन्तन्लन्प
फािम भने
को लान्ग
रु.५००।सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई
बसाइसिी िाने ३५ न्दन
परिवािको
न्भि
घिमल
न्नःशल्ु क
ू ी स्वयं
उपन्स्थत भई
तत्पिात
सोही न्दन
सचू ना फािम
रु.२००।–
भने ि
प्रन्तन्लन्प
वसाइसिाइ
को लान्ग
लगत
रु.५००।हस्तान्तिण
फािम लैिाने
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सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

८

बसाइसिी आउने









९

नागरिकता न्सफारिस










सम्बन्न्धत विा
बसाइसिी आएको स्थानको विा कायावलयमा गई
कायावलयको लगत हस्तान्तिण बसाइसिी
फािम
आएको परिवाि
ू ी स्वयं
बसाइसिी आउनेहरुको नेपाली घिमल
उपन्स्थत भई
नागरिकता, नागरिकता प्राप्त
नगिे काहरुको िन्मदताव प्रमाणपि सचू ना फािम
भने
िन्मदतावको प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
िन्मन्मन्त िल
ु ेको शैन्क्षक
योग्यताको प्रमाणपिको प्रतन्लन्प
हालसालै न्िचेको पासपोटव
साइिको फोटो ३ प्रन्त
न्नवेदकको न्पता/माता,
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
सम्बन्न्धत विा
न्बवान्हत मन्हलाको हकमा
न्निको बवु ा वा माइती तफव को कायावलयमा गई
एकाघिको परिवािको नागरिकता तोकीएको
ढाँचाको फािम
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
भने
िन्मदताव प्रमाणपि, न्ववान्हत भए
न्ववाहदताव प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
अन्य ठाउँबाट बसाइसिी आएको
हकमा बसाइसिाइ दताव प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
न्निको न्पता/पन्तको मृत्यु भएको
हकमा मृत्य दताव प्रमाणपि, नाता
प्रमान्णत प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
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३५ न्दन
न्भि
न्नःशल्ु क
तत्पिात
सोही न्दन
रु.२००।–
प्रन्तन्लन्प
को लान्ग
रु.५००।-

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सम्बन्न्धत विा
कायावलय /
स्थानीय
पन्ञ्िकान्धकािी

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

१०

नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प

११

नागरिकता न्सफारिस (अङ्न्गकृ त)

१२

नामथि संशोधन न्सफारिस

 हिाएको नागरिकताको प्रन्तन्लन्प
 हालसालै न्िन्चएको पासपोटव
साइिको फोटो २ प्रन्त
 नागरिकता अन्य न्िल्लाको
भएमा बसाइसिाइ दताव वा
न्ववान्हतको लान्ग न्ववाहदताव
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत देशको नागरिकता
त्याग गिे को वा त्याग सम्बन्न्धत
कािवाही चलाएको िानकािी
नेपाल सिकािलाई न्दएको प्रमाण
 न्ववान्हत मन्हलाको हकमा
न्ववाह दताव प्रमाणपि
 बसोबास सम्बन्न्ध स्थलगत
सिवन्मन
 व्यहोिा प्रष्ट िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत व्यन्िको
नागरिकताको सनकल ि
प्रन्तन्लन्प
 नामथि आदी फिक पिे को
सम्बन्न्धत कागिातकव
प्रन्तन्लन्प
 पासपोटव साइिको फोटो २ प्रन्त

सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई आन्थवक
तोकीएको
ऐन
ढाँचाको फािम बमोन्िम
भने

सोही न्दन

सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई आन्थवक
तोकीएको
ऐन
ढाँचाको फािम बमोन्िम
भने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

सम्बन्न्धत विा
आन्थवक
कायावलयमा गई
ऐन
न्नवेदन दताव
बमोन्िम
गिाउने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन
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विा कायावलय,
विा अध्यक्ष

१३

पारिवारिक नाता प्रमान्णत

१४

घि िग्गा नामसािी

 व्यहोिा प्रष्ट िल
व
ु ेको रितपवू क
न्नवेदन
 सम्बन्न्धत व्यन्िहरुको
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 नाता प्रमाण िल्ु ने कागिको
प्रन्तन्लन्प
 नावालकको हकमा िन्मदताव
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 हालसालै न्िन्चएको पासपोटव
साइिको फोटो २/२ प्रन्त
 व्यहोिा प्रष्ट िल
व
ु ेको रितपवू क
न्नवेदन
 मृत्यु दताव प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 मृतकसंगको नाता प्रमान्णत
पिको प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत हकदािको नागरिकता
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 नावालकको हकमा िन्मदताव
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 मृतकका नामको िग्गाधनी दताव
प्रमाणपिू ावको प्रन्तन्लन्प
 हकदािको पासपोटव साइिको
फोटो २/२ प्रन्त
 चालु आ.व.को घििग्गा कि
न्तिे को चि
ु ा प्रमाणपि ि
मालपोत न्तिे को िन्सद प्रन्त

सम्बन्न्धत विा
आन्थवक
कायावलयमा गई
ऐन
न्नवेदन दताव
बमोन्िम
गिाउने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

सम्बन्न्धत विा
आन्थवक
कायावलयमा गई
ऐन
न्नवदेन दताव
बमोन्िम
गिाउने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन
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१५

रुि कटानको लान्ग न्सफारिस

१६

चाि न्कल्ला घि बाटो प्रमान्णत न्सफारिस

 प्रष्ट व्यहोिा िल
व
ु ेको रितपवू क
न्नवेदन
 रुि काट्न हुने स्थानको
िग्गाधनी प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 न्तिो न्तिे को िन्सद
 सम्बन्न्धत व्यन्िको नागरिकता
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 सावविन्नक मचु ुल्का
 न्िल्ला वन कायावलयको
न्सफारिस
 न्नवदेकको नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 िग्गाधनी दताव प्रमाणपूिावको
प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत िग्गाको स्पष्ट नापी
ननशा िेस
 चालु आवको मालपोत न्तिे को
िन्सदको प्रन्तन्लन्प
 सावविन्नक सिवन्मन मचु ुल्का

सम्बन्न्धत विा
आन्थवक
कायावलयमा गई
ऐन
न्नवेदन दताव
बमोन्िम
गिाउने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई आन्थवक
तोकीएको
ऐन
ढाँचाको फािम बमोन्िम
भने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

38

१७

न्वद्यतु /िानेपानी/टेन्लफोन लाइन ििा न न्सपारिस

१८

घि िग्गा मल्ू याङ्कन तथा आय श्रोत
प्रमान्णत

 व्यहोिा प्रष्ट िल
ु ेको न्नवेदन
 घि भएको स्थानको िग्गाधनी
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 न्नवेदकको नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 घि ननशा पास इिािात पिको
प्रन्तन्लन्प
 घि िग्गा कि चि
ु ा पि ि
मालपोत न्तिे को िन्सदको
प्रन्तन्लन्प
 घि न्नमावणको आन्ं शक वा पणू व
सम्पन्न पिको प्रन्तन्लन्प
 स्थानीय न्नकायमा दताव /
न्नवकिण प्रमाणपिको प्रतन्लन्प
 आन्तरिक िािश्व कायावलयमा
दताव प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
 अन्घल्लो आवको किचि
ु ा
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 अन्घल्लो आवको लेिा पिीक्षण
प्रन्तन्लन्प

सम्बन्न्धत विा आन्थवक
कायावलयमा गई ऐन
न्नवेदन दताव गने बमोन्िम

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन

सम्बन्न्धत विा
आन्थवक
कायावलयमा गई
ऐन
न्नवेदन दताव
बमोन्िम
गिाउने

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा गाउँपान्लका
३ न्दन
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१९

संस्था दताव / नन्वकिण

२०

व्यवसाय दताव

 सम्बन्न्धत व्यन्ि/संस्थाको
न्नवेदन
 विा कायावलयको न्सफारिस
 संस्थाको न्वधान २ प्रन्त
 संस्था अन्यि दताव भएको भए
प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
 संस्था िहेको भवनको घििग्गा
कि ि मालपोत न्तिे को िन्सदको
प्रन्तन्लन्प
 भाँिामा भएको भए सम्झौता
पिको प्रन्तन्लन्प
 साधािण सभाको न्नणवय
प्रन्तन्लन्प
 अन्घल्लो आवको लेिा पिीक्षण
प्रन्तवेदन प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत व्यन्िको न्नवेदन पि
 पासपोटव साइिको फोटो २ प्रन्त
 नागरिकता प्रमाणपि, िग्गाधनी
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 भाँिामा भए सम्झौता पिकफ
प्रन्तन्लन्प
 अन्यि दताव भए सोको प्रमाणपि
तथा स्थायी लेिा नम्बि
प्रमाणपि प्रतन्लन्प

गाउँपान्लकामा आन्थवक
गई न्नवेदन दताव ऐन
गिाउने
बमोन्िम

सोही न्दन,
प्रमि
ु
सिवन्मनको
प्रशासकीय
हकमा बढीमा
अन्धकृ त
३ न्दन

सम्बन्न्धत विा आन्थवक
कायावलयमा गई ऐन
न्नवेदन दताव गने बमोन्िम

सोही न्दन,
सिवन्मनको विा कायावलय,
हकमा बढीमा विा अध्यक्ष
३ न्दन
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ठे नका इिाित पि (घ) वगव

२१

 व्यहोिा प्रष्ट िल्ु ने रितपवू क
व
न्नवेदन
 घटीमा ५ लाि रुपैयाको चालु
पँिू ी देिाइ उद्योग न्वभागमा दताव
भएको प्रमाणपि
 इिाित पि कायवन्वन्ध अनसु ाि
तोकीएको मख्ू य िनशिी
प्रमाणीत कागिात
 न्िपि १ थान, ट्यानटि १ थान,
न्मनसि १ थान,
Theodolite/Level Machine
१ सेट, वाटि पम्प ३ थान,
भाइब्रेटि मेन्सन ३ थान, मेन्सन
उपकिणहरुको स्वान्मत्व भएको
तथा न्बमा गिे को कागिातको
प्रन्तन्लन्प
 मेन्शन उपकिणहरु न्ठक
अवस्थामा भएको नेपाल
मेकान्नकल इन्न्िन्नयरिङ
एशोन्सएसन सदस्यता प्राप्त
मेकान्नकल इन्न्िन्नयिले
प्रमान्णत गिे को कागिात

गाउँपान्लका
कायावलयमा
न्नवेदन दताव
गिाउने
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आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

१-३ न्दन

प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त

२३

सामान्िक सिु क्षा कायविमः सामान्िक सिु क्षा कायविमः िेष्ठ नागरिक, दन्लत एकल मन्हला, न्वधवा मन्हला,
परिचयपि नन्वकिण
क ि ि वगवका असि अपांग, दन्लत बालबान्लका परिचयपि ि बाल पोषण
परिचयपि

२२

 न्वधवा मन्हलाको लान्ग पन्तको
मृत्यदु ताव, मृतकसँगको न्ववाह दताव,
मृत्यपु न्छको नाता प्रमान्णत
प्रमाणपि, नागरिकता प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
 अशि अपाङ्ग भएका
व्यन्िहरुको लान्ग अपाङ्गताको
सम्बन्न्धत विा
वगव िल
ु ेको प्रमाणपि, नागरिकता
कायावलयमा गई
प्रमाणपि ि नावालक भएमा िन्म
सचू कले फािम
दतावको प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
भने
 बालपोषण ि दन्लत
बालबान्लकाको लान्ग िन्म दताव
प्रमाणपि, बाबु आमाको न्ववाह
दतावको प्रमाणपि, नागरिकता
प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत व्यन्िको पासपोटव
साइिको फोटो २/२ प्रन्त
 परिचयपिको प्रन्तन्लन्प
 नागरिकता प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प, सम्बन्न्धत विा
कायावलयमा गई
नावालकको हकमा िन्मदताव
सचू कले फािम
प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
भने
 सम्बन्न्धत व्यन्िको पासपोटव
साइिको फोटो २ प्रन्त
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न्नःशल्ु क

सोही न्दन

विा कायावलय,
विा सन्चव

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

विा कायावलय,
विा सन्चव

सामान्िक सिु क्षाका लान्ग बैंक िाता िोल्न

२५

सामान्िक सिु क्षा
भत्ता बझ्ु न

२७

व्यवसाय कि

२८

व्यवसाय सन्ू चकृ त

२६

मालपोत
असल
ु ी

२४

 विा कायावलयबाट िािी गरिएको
सामान्िक सिु क्षा प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 नेपाली नागरिकता प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
 सम्बन्न्धत व्यन्िको पासपोटव
साइिको फोटो २ प्रन्त
 बालबान्लकाका लान्ग िन्मदताव
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प, संिक्षकको
नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प ि २/२ प्रन्त फोटो
 विा कायावलयबाट िािी गरिएको
परिचयपि (सनकल)
 नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
(सनकल)
 िग्गाधनी प्रमाणपि वा प्रन्तन्लन्प
 पन्छल्लो पटक मालपोत न्तिे को
िन्सद
 व्यवसाय दताव प्रमाणपि
 पन्छल्लो पटक कि न्तिे को न्वविण
िल्ु ने कागिात
 सम्बन्न्धत व्यवसायको न्नवेदन/पि
 कम्पनी/फमव/व्यवसाय दताव
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 स्थायी लेिा नम्बि दताव प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 गत आ.व.को कि चि
ु ा प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प

सम्बन्न्धत
बैंकमा गई
फािम भने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

बैंक

िकम न्नकासा
भएपिात
बैंकमा िाने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

बैंक

विा
कायावलयमा
िाने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

विा कायावलय

विा
कायावलयमा
िाने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

विा कायावलय

गाउँपान्लकामा
गई न्नवेदन दताव
गिाउने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

िरिद इकाई
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२९

आयोिना सम्झौता तथा बैंक िाता िोल्न न्सफारिस

३०

आयोिना न्कस्ता भि
ु नी ि फिफािक

३१

म्याद थप

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत आयोिना उपभोिाको
गाउँपान्लका
आमभेलाद्वािा उपभोिा सन्मन्त ि
पवू ावधाि
अनगु मन सन्मन्त गठन गिे को न्नणवय
शािाबाट
प्रन्तन्लन्प
प्रमान्णत लगत
इन्स्टमेट प्राप्त
 उपभोिा सन्मन्तको सम्झौता गने
गरि प्रमि
ु
तथा बैंक िाता िोल्ने सम्बन्न्ध
प्रशासकीय
न्नणवय प्रन्तन्लन्प
अन्धकृ तबाट
 उपभोिा सन्मन्त पदान्धकािीको
तोक आदेश
नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
न्लने
प्रन्तन्लन्प १/१ प्रन्त
 विा कायावलयको न्सफारिस
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवदन
गाउँपान्लका
 उपभोिा सन्मन्तको कायव सम्पन्न
पवू ावधाि
बैठक न्नणवय प्रन्तन्लन्प
शािाबाट
 अनगु मन सन्मन्तको भि
ु ानी
प्रमान्णत कायव
न्सफारिस गिे को न्नणवय प्रन्तन्लन्प
सम्पन्न
 िचव सावविन्नक गिे को न्नणवय
प्रन्तवेदन प्राप्त
प्रन्तन्लन्प
गरि प्रमि
ु
 विा कायावलयको भि
प्रशासकीय
ु ानीका लान्ग
न्सफारिस
अन्धकृ तबाट
तोक आदेश
 आयोिनाको न्बल भपावइ, िोि
न्लने
हान्ििी तथा अन्य आवश्यक
कागिातहरु
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
गाउँपान्लकामा
 उपभोिा सन्मन्तको बैठक न्नणवय
न्नवेदन दताव गने
प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
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सोही न्दन

पवू ावधाि शािा,
योिना तथा
अनगु मन इकाई,
प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

पवू ावधाि शािा,
योिना तथा
अनगु मन इकाई,
आन्थवक
प्रशासन इकाई,
प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

योिना तथा
अनगु मन इकाई

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

३३

बैंक िाता बन्द
गने न्सफारिस

३५

िाहत िकम भि
ु ानी

३६

उििु ी तथा न्ववाद सम्बन्न्ध न्नवेदन दताव

३४

आयोिनाको िकम आयोिना अनगु मन
भि
ु ानी

३२

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 उपभोिा सन्मन्तको बैठक न्नणवय
प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 उपभोिा सन्मन्तको बैठक न्नणवय
प्रन्तन्लन्प
 योिना इकाईबाट तयाि गरिएको
न्टप्पणी
 योिना इकाईबाट रुिु गरिएको
अन्य कागिातहरु

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

योिना तथा
अनगु मन इकाई

अनगु मन सन्मन्त
सयं ोिकबाट
कायव तान्लका योिना तथा
तोक आदेश न्नःशल्ु क
अनसु ाि
अनगु मन इकाई
न्लइ न्नवेदन
दताव गने
योिना
प्रमि
ु
इकाईबाट तयाि
प्रशासकीय
गरिएको
न्नःशल्ु क सोही न्दन
अन्धकृ त,
कागिात
आन्थवक
प्रमान्णत गिाउने
प्रशासन इकाई

 रितपवू क
व व्यहोिा िल्ु ने न्नवेदन
 विा कायावलयको न्सफारिस
गाउँपान्लका
गाउँपान्लका
 स्वास्थ्य उपचािका लान्ग भए
अध्यक्ष, प्रमि
ु
सम्बन्न्धत अस्पतालमा भनाव भएको अध्यक्षबाट
प्रशासकीय
तोक आदेश न्नःशल्ु क सोही न्दन
तथा अन्य कागिातको प्रन्तन्लन्प
अन्धकृ त,
न्लई
न्नवे
द
न
 न्वपदका लान्ग भए सिवन्मन
आन्थवक
दताव
गने
मचु ल्ु काको प्रन्तन्लन्प
प्रशासन इकाई
 नेपाली नागरिकता प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
 हदम्याद तोकीएको न्वषयमा सोही
बमोन्िम ि नतोकीएकोमा ३५ न्दन न्यान्यक सन्मन्त
हदम्याद
स
य
ोिक
न्यान्यक
ं
न्भि रितपवू क
व तयाि गिे को (न्तन
तोकीएकोमा
(गाउँपान्लका आन्थवक
सन्मन्त,
पस्ु ते न्वविण, ठे गाना ि सम्पकव
सोही
उपाध्यक्ष)
ऐन तथा
गाउँपान्लका
माध्यम िल
ु ेको) न्नवेदन पि
बमोन्िम ि
समक्ष तोक कायवन्वन्ध
उपाध्यक्ष, उििु ी
नतोकीएकोमा
 सम्बन्न्धत न्नवेदकको नेपाली
आदेश न्लइ
बमोन्िम
प्रशासक/काननु ी
कायवन्वन्ध
नागरिकता प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
न्नवेदन दताव
मान्मला इकाई
बमोन्िम
 न्ववादसँग सम्बन्न्धत अन्य
गिाउने
आवश्यक कागिातहरु
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म्याद तामेली
उििु ी तथा न्ववादको न्लन्ित
िवाफ दताव

३९

४०

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत न्नवेदकको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपिको प्रन्तन्लन्प
 न्ववादसगं सम्बन्न्धत अन्य
आवश्यक कागिातहरु

मेलन्मलाप

३८

 सम्बन्न्धत न्नवेदनको प्रन्तन्लन्प
 म्याद तामेली पि

 अनसु न्ु च बमोन्िमको ढाँचामा दवु ै
पक्षहरुको न्मलापपिका लान्ग
मेलन्मलाप गिाइपाउँ भन्ने संयि
ु
न्नवेदन

न्नरुपण हुने अन्धकािक्षेि अन्तगवत
न्नणवय ि संिक्षणात्मक आदेश िािी

३७

 न्नवेदनमा पेश गरिएका संलग्न
आवश्यक प्रमाण कागिातहरु
 पक्ष न्वपक्षीका साक्षीहरुको वयान
 वकपि
 न्ववान्दत पक्षहरुको स्वीकािोिी
 पक्षको अवस्था
 अन्य सम्बन्न्धत प्रमाण

न्यान्यक सन्मन्त
संयोिक
(गाउँपान्लका आन्थवक
न्नवेदन दताव
उपाध्यक्ष)
ऐन तथा
भएको ७ न्दन
समक्ष तोक कायवन्वन्ध
न्भि
आदेश न्लइ
बमोन्िम
न्नवेदन दताव
गिाउने
न्यान्यक सन्मन्त
संयोिक
(गाउँपान्लका आन्थवक
म्याद तामेल
उपाध्यक्ष)
ऐन तथा
भएको १५
समक्ष तोक कायवन्वन्ध
न्दन न्भि
आदेश न्लइ
बमोन्िम
न्नवेदन दताव
गिाउने
न्यान्यक सन्मन्त
संयोिक
(गाउँपान्लका आन्थवक
उपाध्यक्ष)
ऐन तथा
सोही न्दन
समक्ष तोक कायवन्वन्ध
आदेश न्लइ
बमोन्िम
न्नवेदन दताव
गिाउने

न्यायीक
सन्मन्तको
इिलास
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न्नःशल्ु क

इिलासको
न्दन

न्यान्यक
सन्मन्त,
गाउँपान्लका
उपाध्यक्ष, उििु ी
प्रशासक/काननु ी
मान्मला इकाई

न्यान्यक
सन्मन्त,
गाउँपान्लका
उपाध्यक्ष, उििु ी
प्रशासक/काननु ी
मान्मला इकाई
न्यान्यक
सन्मन्त,
गाउँपान्लका
उपाध्यक्ष, उििु ी
प्रशासक/काननु ी
मान्मला इकाई,
मेलन्मलापकताव

न्यान्यक सन्मन्त

 आवश्यकता अनुसाि
 इकाईबाट उपलब्ध गिाइने
रितपवू क
व भिे को आवेदन फािम
 हालसालै न्िचेको पासपोटव
साइिको फोटो ३ प्रन्त
 नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 इकाईबाट उपलब्ध गिाइने
रितपवू क
व भिे को आवेदन फािम
 हालसालै न्िचेको पासपोटव
साइिको फोटो ३ प्रन्त
 सम्बन्न्धत विा कायावलयको
न्सफारिस
 नागरिकता वा नावालक भए
िन्मदताव प्रमाणपि ि सिं क्षकको
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 आँिा, कान ि मानन्सक सम्बन्न्ध
भए सम्बन्न्धत न्वशेषज्ञ, अन्यको
हकमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको
न्सफारिस
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 समहु को भेलाद्वािा समहु गठन
भएको न्नणवय तथा समहु दताव गने
सम्बन्न्ध न्नणवयको प्रतन्लन्प
 सम्बन्न्धत विा कायावलयको
न्सफारिस
 समहु को न्वधान
 समहु को कायवसन्मन्तको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प

गाउँपान्लकामा
अन्धकाि प्राप्त
अन्धकािीबाट
तोक आदेश
न्लने

िेष्ठ नागरिक परिचय
पि

४३

अपाङ्गता परिचय पि

काननू ी
िाय,
पिामशव
सेवा

४२

४४

मन्हला समहू दताव

४१

काननु ी मान्मला
इकाईमा िाने

न्नःशल्ु क

कायावलय
काननू ी मान्मला
समयन्भि
इकाई
िनु सक
ु ै बेला

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई

सोही न्दन

मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई

सोही न्दन

मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई

गाउँपान्लकामा
अन्धकाि प्राप्त
अन्धकािीबाट
तोक आदेश
न्लने

न्नःशल्ु क

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाउने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम
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४६

४७

४८

मन्हला समहू
नन्वकिण

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाउने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत विा कायावलयको
न्सफारिस
 सम्बन्न्धत न्वद्यालयको न्सफारिस
 सम्बन्न्धत बालबान्लकाको
िन्मदताव प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 संिक्षकको नेपाली नागरिकता
प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाउने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत विा कायावलयको
न्सफारिस
 नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 िाहत वा आन्थवक सहयोग मागको
दावी प्रमाणपि

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाउने

न्नःशल्ु क

सोही न्दन

 न्वद्यालयको न्वज्ञापन अनमु न्त माग
पि
 न्व.व्य.स.को न्नणवय प्रन्तन्लन्प

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने

गाउँपान्लका
लैंन्गक न्हसं ा न्पन्ितको लान्ग आन्थवक न्वपन्न बालबान्लका आन्थवक सहायता
अनदु ानमा न्शक्षक
सहायता
न्नयन्ु िको न्वज्ञापन
अनमु न्त

४५

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 समहू दताव प्रमाणपि (सनकल)
 समहू को बैठक न्नणवय प्रन्तन्लन्प
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न्नःशल्ु क

सोही न्दन

मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई
प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त /
मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई /
आन्थवक
प्रशासन इकाई
प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त /
मन्हला,
बालबान्लका
तथा समाि
कल्याण इकाई /
आन्थवक
प्रशासन इकाई
न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

गाउँपान्लका अनदु ानमा न्नयि
ु भएका
न्शक्षक न्नयि
ु ी समथवन

िेहन्े दाि, न्वपन्न
तथा गरिब न्वद्याथी
न्सफारिस

सरुवा सहमन्तको न्सफारिस

५१

५२

न्शक्षकको आय
प्रमान्णत

५०

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत न्वद्यालयको न्सफारिस

५३

सामान्िक सिु क्षा
किकट्टी न्सफारिस

४९

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको पि
 न्शक्षक न्नयि
ु ीको लान्ग न्वज्ञापन
अनमु न्तको माग गिे देन्ि न्शक्षक
न्नयि
ु ी हुदँ ा सम्म गरिने सम्पणू व
कायवको कागिात प्रन्तन्लन्प
 न्शक्षकको शैन्क्षक योग्यात,
व्यन्िगत न्वविण कागिात तथा
नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 न्शक्षा न्नयमावली २०५९ को
न्नयम ९९ को अनसु चू ी-१७
अनसु ाि छोि्ने ि न्लने न्वद्यालयको
न्व.व्स.स.को सहमन्त न्नणवय तथा
न्वद्यालयको पि
 अन्ति न्िल्लाको हकमा न्शक्षा
न्वकास तथा समन्वय इकाईको
सहमन्त पि

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत न्वद्यालयको न्सफारिस

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सम्बन्न्धत न्वद्यालयको न्सफारिस

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने
गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने
गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने
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आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

स्थायी
न्शक्षक
हान्ििी
प्रमान्णत

५५

स्थायी तथा किाि न्शक्षकको न्नयि
ु ी
समथवन न्सफारिस

५६

िैमान्सक तलब भत्ता न्नकासा

५७

व्यन्िगत फमव दताव

 न्वद्यालयको हान्ििी िन्िष्टि

५८

व्यन्िगत फमव नन्वकिण

५४

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको पि
 न्शक्षक न्नयि
ु ीको लान्ग न्वज्ञापन
अनमु न्तको माग गिे देन्ि न्शक्षक
न्नयि
ु ी हुदँ ा सम्म गरिने सम्पणू व
कायवको कागिात प्रन्तन्लन्प
 न्शक्षकको शैन्क्षक योग्यात,
व्यन्िगत न्वविण कागिात तथा
नेपाली नागरिकता प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको पि
 न्वद्यालयको प्रमान्णत तलब भत्ता
माग फािम
 यसअन्घ न्नकासा भएको तलब
भत्ता बझु क
े ो भपावइ, सञ्चयकोष
तथा न्बमा दान्िला गिे को भौचि ि
पिको प्रन्तन्लन्प
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 फमव सञ्चालकको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 िग्गाधनी प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 व्यन्िगत फमव दताव प्रमाणपि
सनकल
 फमव सञ्चालकको नेपाली
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 िग्गाधनी प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस

न्शक्षा शािामा
िाने

न्नःशल्ु क

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

सोही न्दन

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा

न्शक्षा, यवु ा
तथा िेलकुद
शािा /
आन्थवक
प्रशासन इकाई

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव
गिाई न्शक्षा
शािामा पेश
गने

न्नःशल्ु क

प्रत्येक
िैमान्सकको
अन्न्तममा

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा
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५९

कृ षक समहु दताव

६०

कृ षक समहु नन्वकिण

६१

िासायनीक मल न्वन्िका लान्ग सचू ीकिण

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 कृ षक समहु को न्नणवय प्रन्तन्लन्प
 कृ षक समहु को न्वधान
गाउँपान्लकामा
 कृ षक समहु का कायवसन्मन्तको
न्नवेदन दताव गने
नेपाली नागरिकता प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 कृ षक समहू दताव प्रमाणपि सनकल
 कृ षक समहु को न्नणवय प्रन्तन्लन्प
 कृ षक समहु को न्वधान
 पदान्धकािी परिवतवन भएमा सोको गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने
न्नणवय
 कृ षक समहु का कायवसन्मन्तको
नेपाली नागरिकता प्रमाणपिको
प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
 सहकािी संस्थाको रितपवू क
व
व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन/पि
 विा कायावलयको न्सफारिस
 सहकािी संस्था दताव प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 गत आवको किचि
ु ा प्रमाणपि
गाउँपान्लकामा
प्रन्तन्लन्प
न्नवेदन दताव गने
 गत आवको लेिा पिीक्षण
प्रन्तवेदन प्रन्तन्लन्प
 िासायनीक मल सम्बन्धी अनुभव,
कायवदक्षता, कायवक्षमता, नापतौल
गने उपकिण, गोदाघि, सचू ना
प्रन्वन्ध लगायतको न्वविण
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सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा /
पशपु ंक्षी न्वकास
शािा

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा /
पशपु ंक्षी न्वकास
शािा

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

सहकािी दताव

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

कृ षक समहु /फमव स्थायी
लेिा नम्बि दताव प्रमाणपि
न्सफारिस

आन्थवक
ऐन
बमोन्िम

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने

६४

सचू नाको हक सम्बन्न्ध
न्वविण

गाउँपान्लकामा
न्नवेदन दताव गने

सचू नाको
हक
सम्बन्न्ध
गाउँपान्लकामा
ऐन तथा
न्नवेदन दताव गने
न्नयमाव
ली
बमोन्िम

६५

अन्य

६२

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 सहकािीको न्नणवय प्रन्तन्लन्प
 सहकािीको न्वधान
 सम्बन्न्धत विा कायावलयको
न्सफारिस
 सहकािीका सम्पणू व सदस्यहरुको
नागरिकता प्रमाणपि प्रन्तन्लन्प ि
पासपोटव साइिको फोटो
 सचं ालक सन्मन्तको न्तन पस्ु ते
न्वविण
 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको
न्नवेदन/पि
 कृ षक समहु /फमव दताव प्रमाणपि
प्रन्तन्लन्प
 विा कायावलयको न्सफारिस
 बैठक न्नणवय प्रन्तन्लन्प

६३

 रितपवू क
व व्यहोिा िल
ु ेको न्नवेदन
 न्नवेदकको नेपाली नागरिकताको
प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प

 अन्य आवश्यक कागिातहरु

-
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-

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा

सोही न्दन

कृ न्ष न्वकास
शािा /
पशपु ंक्षी न्वकास
शािा

सोही न्दन

सचू ना प्रन्वन्ध
शािा, प्रमि
ु
प्रशासकीय
अन्धकृ त,
सचू ना
अन्धकािी

-

-

र्नवेदन उपि र्नणिय गने प्रर्क्रया ि अर्िकािी
गाउँपान्लकामा प्राप्त न्नवेदनहरु प्रमि
ु प्रशासकीय अन्धकृ तले हेिी सम्बन्न्धत शािा ि इकाईमा तोक आदेश िािी गरि
दताव पिात सम्बन्न्धत अन्धकािीद्वािा कािबाहीको प्रकृ या अगािी बढाइने ।

र्नणिय उपि उजुिी सुन्ने अर्िकािी
श्री न्नम बहादिु के .सी.
प्रमि
ु प्रशासकीय अन्धकृ त
(कायावलय प्रमि
ु )
+९७७ ९८५७८२४५८५

सूचना अर्िकािी ि कायािलय प्रमुिको नाम ि पद
श्री न्नम बहादिु के .सी.

श्री भित न्ि.सी.

प्रमि
ु प्रशासकीय अन्धकृ त

सचू ना प्रन्वन्ध अन्धकृ त

कायावलय प्रमि
ु

सचू ना अन्धकािी

+९७७ ९८५७८२४५८५

+९७७ ९८५७८२४५१४

cao.trmrolpa@gmail.com

suchanaadhikari@trivenimunrolpa.gov.np
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ऐन, र्नयम, र्वर्नयम वा र्नदेर्शकाको सूची
क्र.स.ं ऐन, र्नयम, र्वर्नयम वा र्नदेर्शकाको नाम

पारित गने र्नकाय

पारित र्मर्त

कै .

आ.व. २०७४/०७५
१

न्िवेणी गाउँपान्लकाको गाउँ कायवपान्लका
कायवन्वभािन न्नयमावली, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/०४/२२

बैठक
संख्या १

२

न्िवेणी गाउँ कायवपान्लकाको बैठक सञ्चालन
सम्बन्धी कायवन्वन्ध, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/०४/२२

बैठक
संख्या १

३

न्िवेणी गाउँपान्लकाका पदान्धकािीहरूको
आचािसंन्हता, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/०४/२२

बैठक
संख्या १

४

न्िवेणी गाउँ कायवपान्लकाको न्नणवय वा आदेश ि
न्िवेणी गाउँपान्लकाको
अन्धकािपिको प्रमान्णकिण न्नयमावली,
गाउँ कायवपान्लका
२०७४

२०७४/०४/२२

बैठक
संख्या १

५

सेवा किािमा कमवचािी व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायवन्वन्ध, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/०८/०१

बैठक
संख्या ६

६

न्िवेणी गाउँपान्लका एफ.एम. िे न्ियो
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कायवन्वन्ध,
२०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१०/२५

बैठक
संख्या ८

७

लन्क्षत वगव आयमल
ू क कोष सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन कायवन्वन्ध, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१०/२५

बैठक
संख्या ८

८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको बिाि अनगु मन
न्नदेन्शका, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१०/२५

बैठक
सख्ं या ८

९

न्िवेणी गाउँपान्लकाको पवू ावधाि न्वकास
सम्बन्धी मस्यौदा, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१०/२५

बैठक
संख्या ८

१०

न्वपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन, कायवन्वन्ध, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१०/२५

बैठक
संख्या ८
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११

गाउँपान्लकाका कमवचािीहरूको कायवसम्पादनमा
न्िवेणी गाउँपान्लकाको
आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव,
गाउँ कायवपान्लका
२०७४

२०७४/१०/२६

बैठक
सख्ं या ९

१२

बालबान्लका कोष सञ्चालन कायवन्वन्ध,
२०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१२/०७

बैठक
संख्या १०

१३

स्थानीय िािपि प्रकाशन सम्बन्धी कायवन्वन्ध,
२०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१२/०७

बैठक
संख्या १०

१४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको घ वगवको न्नमावण
व्यवसायी इिाित पि सम्बन्धी कायवन्वन्ध,
२०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या १२

१५

आन्थवक ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/०५/०१

बैठक
संख्या १

१६

न्वन्नयोिन न्वधेयक, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/०५/०१

बैठक
सख्ं या १

१७

न्यान्यक सन्मन्तले उििु ीको कािबाही न्कनािा
गदाव अपनाउनु पने कायवन्वन्धका सम्बन्धमा
व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या ३

१८

कृ न्ष व्यवसाय प्रवद्ववन ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
सख्ं या ३

१९

न्िवेणी गाउँपान्लकाको गाउँ न्शक्षा ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या ३

२०

स्थानीय स्वास्थ्य तथा सिसफाइव सम्बन्धी ऐन,
२०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या ३

२१

पवू ावधाि व्यवस्थापन ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या ३

२२

आन्थवक कायवन्वन्ध न्नयन्मत ि व्यवन्स्थत गनव
बनेको ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
सख्ं या ३
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२३

सहकािी ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या ३

२४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको प्रशासकीय कायवन्वन्ध
(न्नयन्मत गने) ऐन, २०७४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७४/१२/२७

बैठक
संख्या १२

२५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको एन्ककृ त सम्पन्त कि
व्यवस्थापन कायवन्वन्ध, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/०२/१७

बैठक
सख्ं या १४

२६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको न्वन्नयोिन ऐन, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७५/०३/३०

चौथो
गाउँसभा

२७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको आन्थवक ऐन, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७५/०३/३०

चौथो
गाउँसभा

२८

न्नकृ ष्ट प्रकािका बालश्रम सन्हत सबै प्रकािको
बाल श्रम न्नवािण सम्बन्धी िणनीन्तक योिना
२०७५-२०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/०३/२९

बैठक
सख्ं या १८

२९

न्शघ्र बिाि न्वश्ले षण प्रन्तवेदन, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/०३/२९

बैठक
संख्या १८

आ.व. २०७५/०७६
१

न्िवेणी गाउँपान्लकाको अपाङ्गता भएका
व्यन्िको परिचयपि न्वतिण कायवन्वन्ध, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/०९/०२

बैठक संख्या
२३

२

न्िवेणी गाउँपान्लकाको िेष्ठ नागरिक परिचयपि
न्वतिण न्नदेन्शका, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/०९/०२

बैठक सख्ं या
२३

३

न्िवेणी गाउँपान्लकाको अन्त न्वपन्न
नागरिकहरूलाइव स्वास्थ्य उपचाि सहायता
सम्बन्धी न्नदेन्शका, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/१०/०९

बैठक संख्या
२४

४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको बिाि अनगु मन
न्नदेन्शका, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

बैठक सख्ं या
२०७५/१०/२५ २६, दोस्रो
न्दन
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५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको आन्थवक ऐन, २०७५ को न्िवेणी गाउँपान्लकाको
प्रथम संशोधन
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/१०/२५

बैठक सख्ं या
२३

६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको न्वपद् व्यवस्थापन कोष
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवन्वन्ध, २०७४
को प्रथम संशोधन

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/१२/०५

बैठक संख्या
२८

७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको घििग्गा ननसा पास
कायवन्वन्ध, २०७५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७५/१२/०५

बैठक सख्ं या
२८

८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको गैिसिकािी संस्था न्नयमन न्िवेणी गाउँपान्लकाको
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी न्नदेन्शका, २०७६
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०१/१५

बैठक संख्या
२९

९

न्िवेणी िलश्रोत उपयोग सम्बन्धी कायवन्वन्ध,
२०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०२/१४

बैठक संख्या
३०

१०

न्िवेणी गाउँपान्लकाको गैिसिकािी संस्था न्नयमन
न्िवेणी गाउँपान्लकाको
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी न्नदेन्शका, २०७६ को
गाउँ कायवपान्लका
प्रथम सश
ं ोधन

२०७६/०२/१४

बैठक सख्ं या
३०

११

न्िवेणी गाउँपान्लकाको सश
ु ासन (व्यवस्थापन
तथा सञ्चालन) नीन्त, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०२/२६

बैठक संख्या
३१

१२

न्िवेणी गाउँपान्लकाको आन्थवक ऐन, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७६/०३/१०

छै ठौं
गाउँसभा

१३

न्िवेणी गाउँपान्लकाको न्वन्नयोिन ऐन, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७६/०३/१०

छै ठौं
गाउँसभा

१४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको सावविन्नक िरिद
न्नयमावली, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७६/०३/१०

छै ठौं
गाउँसभा

१५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको संस्था दताव ऐन, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७६/०३/१०

छै ठौं
गाउँसभा

१६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको संस्था दताव न्नयमावली,
२०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँसभा

२०७६/०३/१०

छै ठौं
गाउँसभा
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आ.व. २०७६/०७७
१

न्िवेणी गाउँपान्लकाको दन्लत कोष परिचालन
कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या १

२

न्िवेणी गाउँपान्लकाको िनिाती कोष
परिचालन कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या १

३

न्िवेणी गाउँपान्लकाको अपाङ्ग कोष
परिचालन
कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
सख्ं या १

४

न्िवेणी गाउँपान्लकाको लैंन्गक न्हसं ा
न्नवािणको लान्ग न्सफारिस प्रणाली सम्बन्धी
न्नदेन्शका, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या १

५

बालबान्लकाको हक अन्धकाि सम्बन्धी
व्यवस्था गनव बनेको कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ६

६

स्थानीय तह एक विा एक यवु ा नलब एवं उद्यम न्िवेणी गाउँपान्लकाको
कायवन्वन्ध, २०७६
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ८

७

यवु ा नलव गठन तथा यवु ा संसद सञ्चालन
कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ८

८

यवु ा सञ्िाल गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी
आन्तरिक कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
सख्ं या ८

९

पशु सेवा सम्बन्धी कायविमहरू सञ्चालन गने
न्नदेन्शका, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ८

१०

िल
ु ा तथा वैकन्ल्पक न्शक्षा कायविम सञ्चालन न्िवेणी गाउँपान्लकाको
कायवन्वन्ध, २०७६
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ८

११

सामदु ान्यक न्वद्यालयहरूमा न्शक्षण न्सकाइव
अनदु ान वृन्द्ध गने सम्बन्धी कायवन्वन्ध, २०७६

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या ९

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका
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१२

कृ न्ष पके ट िोन न्वस्ताि कायविम सञ्चालन
कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७६/०९/२५

बैठक
संख्या १०

१३

कृ न्ष नीन्त, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१४

न्शक्षा नीन्त, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१५

स्वास्थ्य सिसफाइव तथा पोषण नीन्त, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१६

सश
ु ासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीन्त,
२०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१७

स्थानीय स्वास्थ्य तथा सिसफाइव सम्बन्धी ऐन,
२०७६ को प्रथम संशोधन

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१८

स्थानीय सभा गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायवन्वन्ध, २०७६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७६/०९/२८
गाउँ सभा

सातौं
गाउँसभा

१९

असगं न्ठत क्षेिमा कायवित श्रन्मक तथा
न्िवेणी गाउँपान्लकाको
असहायहरूलाइव िाहत उपलब्ध गिाइने सम्बन्धी
२०७६/१२/२२
गाउँ कायवपान्लका
मापदण्ि, २०७६

२०

कोन्भि १९ न्वपदक
् ो पवू व तयािी तथा प्रन्तकायव
योिना, २०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
२०७७/०२/०६
गाउँ कायवपान्लका

आ.व. २०७७/०७८
१

न्शक्षण स्वयंसेवक परिचालन कायवन्वन्ध,
२०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०४/२३

बैठक
सख्ं या ५६

२

प्रान्वन्धक न्शक्षा अध्ययन छािवृन्त्त न्वतिण
सम्बन्धी कायवन्वन्ध, २०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०४/२३

बैठक
संख्या ५६

३

एम्बल
ु ेन्स सञ्चालन कायवन्वन्ध, २०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०४/२३

बैठक
संख्या ५६
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४

कोन्भि-१९ पवू व न्वपद् तयािी तथा प्रन्तकायव
योिना, २०७७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०४/२३

बैठक
संख्या ५६

५

घ वगवको न्नमावण व्यवसायी इिाित-पि न्वतिण न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गने सम्बन्धी कायवन्वन्ध, २०७७
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०६/२७

बैठक
संख्या ५७

६

बालबान्लका कोष सञ्चालन कायवन्वन्ध,
२०७४ को प्रथम संशोधन

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०६/२७

बैठक
सख्ं या ५७

७

नगि प्रहिी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी न्िवेणी गाउँपान्लकाको
कायवन्वन्ध, २०७७
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/०९/०५

बैठक
संख्या ५९

८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको उपभोिा सन्मन्त
न्नदेन्शका, २०६४ को प्रथम संशोधन

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७७/११/२६

बैठक
संख्या ६२

९

न्िवेणी गाउँपान्लकाको आन्थवक ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०३/१०

दशौं
गाउँसभा

१०

न्िवेणी गाउँपान्लकाको न्वन्नयोिन ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०३/१०

दशौं
गाउँसभा

११

सिु न्क्षत नागरिक आवास न्नमावण कायविम
कायावन्वयन सम्बन्न्ध कायवन्वन्ध, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७८/०३/२९

बैठक
संख्या ६९

आ.व. २०७८/०७९
१

एम्बल
ु ेन्स सञ्चालन कायवन्वन्ध, २०७६ (प्रथम
सश
ं ोधन)

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७८/०७/०५

बैठक
संख्या ७४

२

सिु न्क्षत नागरिक आवास न्नमावण कायविम
न्िवेणी गाउँपान्लकाको
कायावन्वयन कायवन्वन्ध, २०७८ (प्रथम संशोधन) गाउँ कायवपान्लका

२०७८/०९/०१

बैठक
संख्या ७६

३

मेलन्मलाप के न्र संचालन सम्बन्धी कायवन्वन्ध,
२०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७८/०९/०१

बैठक
संख्या ७६

४
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न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ कायवपान्लका

२०७८/०९/०१

बैठक
संख्या ७६
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५

न्िवेणी गाउँपान्लकाको भन्ू म ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०९/२५

एघािौं
गाउँसभा

६

न्िवेणी गाउँपान्लकाको वन ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०९/२५

एघािौं
गाउँसभा

७

न्िवेणी गाउँपान्लकाको िानेपानी, सिसफाई
तथा स्वच्छता ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०९/२५

एघािौं
गाउँसभा

८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको स्थानीय वाताविण तथा न्िवेणी गाउँपान्लकाको
प्राकृ न्तक श्रोत संिक्षण ऐन, २०७८
गाउँ सभा

२०७८/०९/२५

एघािौं
गाउँसभा

९

न्िवेणी गाउँपान्लकाको कृ न्ष ऐन, २०७८

न्िवेणी गाउँपान्लकाको
गाउँ सभा

२०७८/०९/२५

एघािौं
गाउँसभा
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सम्पादन गिेका मुख्य मुख्य कामको र्वविण
 गाउँपान्लकाका सम्पणू व विा कायावलय, स्वास्थ्य सस्ं था तथा माध्यन्मक न्वद्यालयमा इन्टिनेटको पहुचँ
 गाउँपान्लकाको ४,५ ि ६ नं विाबाट व्यन्िगत घटना दताव अनलाइन माफव त सञ्चालन
 गाउँपान्लकाको सम्पणू व विामा बैंन्कङ प्रणाली माफव त सामान्िक सिु क्षा भत्ता न्वतिण सेवा
 न्हउँदे ि वषे अन्धवेशन सम्पन्न तथा वान्षवक तथा अधववान्षवक प्रगती सन्मक्षा कायविम सम्पन्न
 सम्पणू व विा भरिका सिक ममवत तथा स्तिोन्नती
 गाउँपान्लका देन्ि न्लङदङु सिकको कालोपिे सम्पन्न भई अनगु मन कायव गिे को
 गाउँपान्लकाका सम्पणू व विालाई बालश्रम मि
ु विा घोषणा गरि बालश्रम मि
ु स्थानीय तह घोषणा सम्पन्न
गिे को
 गाउँपान्लकाको िेलकुदका लान्ग कभटव हल न्नमावणान्धन
 गाउँपान्लकामा न्वन्भन्न कायवन्वन्ध तथा काननू हरु न्नमावण भएको

आम्दानी, िचि तथा आर्थिक कािोबाि सम्बन्िी अद्यावर्िक र्वविण
आय र्वविण
शीषिक

वार्षिक अनमु ार्नत
आय

संघीय सिकाि
१३३११ समान्नकिण अनदु ान
१३३१२ शसतव अनदु ान चालु
१३३१३ शसतव अनदु ान पँिु ीगत
१३३१५ न्वषेश अनदु ान पँिु ीगत
१३३१७ समपिु क अनदु ान पँिु ीगत
प्रदेश सिकाि
१३३११ समान्नकिण अनदु ान
१३३१२ शसतव अनदु ान चालु
१३३१४ न्वषेश अनदु ान चालु
१३३१७ समपिु क अनदु ान पँिु ीगत
िाजस्व बाडफाड
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गाउँपार्लकाको सम्पकि र्वविण
न्िवेणी गाउँपान्लका
गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय
िगु ाि, िोल्पा
लन्ु म्बनी प्रदेश, नेपाल
फोन नं. ९८५७८२४५८५
वेबसाइटः www.trivenimunrolpa.gov.np
इमेलः trmrolpa@gmail.com, info@trivenimunrolpa.gov.np
न्ियो लोके शनः 28.310799, 82.430681

गाउँपार्लकामा सच
ू नाहरु माग सम्बन्िी र्नवेदन ि प्रर्क्रया
गाउँपान्लकाको प्रमि
ु प्रशासकीय अन्धकृ त समक्ष तोकीएको ढाँचाको न्नवेदन पेश गरि तोक आदेश पिात सचू ना
अन्धकािीकोमा गई सचू ना संकलन गने ि गाउँपान्लका िािश्व शािामा तोकीएको दस्तिु बझु ाई सचू ना न्लने ।

गाउँपार्लकाले गिेको सच
ू ना सम्बन्िी कामहरु
गाउँपान्लकामा सचू ना सम्बन्धी कामहरु देहाय बमोन्िम भएकोः प्रथम चौमान्सकमा आ.व.२०७७/०७८ को वान्षवक सन्मक्षा कायविम सम्पन्न गिे को
 गाउँपान्लकाको सावविन्नक सूचनाका लान्ग गाउँपान्लकाको आन्धकािीक वेबसाइट, सचू ना पाटी, मोबाइल
एप्स, सचू ना प्रणालीद्वािा सचू ना सावविन्नक गरिएको ।
 आन्तरिक संचािको लान्ग वल्क इमेल (Webmail), बल्क एस.एस.इ. (WebSMS), इमेल गने गरिएको ।
 गाउँपान्लकाको इमेलहरुमा एकरुपता ल्याउनका लान्ग न्िम्मेवाि पदान्धकािी, अन्धकािी, शािा तथा विा
कायावलयको एकरुप हुने गरि इमेल ठे गाना िोन्लएको ।
 Zoom तथा अन्य सफ्टवेयिबाट Virtual कायविममा सहभान्ग तथा सञ्चालन गने गरिएको ।
 गाउँपान्लकाको आन्तरिक पिाचािका लान्ग Hardcopy माध्यमलाई न्नरुत्सान्हत गरि सम्पूणव कागिात इमेल
माफव त पिाचाि गने गरिएको ।
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 आन्धकािीक वेबसाइटमा न्िम्मेवाि पदान्धकािी, अन्धकािी, शािा तथा कमवचािीको सम्पकव न्वविण
अद्यावन्धक गरिएको ।
 गाउँपान्लकाका न्वकास न्नमावण तथा िरिदका कायविमहरु न्वद्यतु ीय माध्यमबाट पािदशी रुपमा
(BOLPATRA.GOV.NP) सञ्चालन गने गरिएको ।
 सम्पणू व विा कायावलयबाट अनलाइन िािश्व भि
ु ानी तथा गाउँ पान्लका अन्तगवतका आयोिना व्यवस्थापनका
लान्ग सफ्टवेयिको न्वकास गरिएको ।
 आयोिनाको कायव सम्पन्न पिात िकम भि
ु ानी न्दँदा वित कट्टी गरिएका किको न्वविण अनलाइन माफव त
न्वतिण गनवका लान्ग सफ्टवेयिको न्वकास गरिएको ।
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