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१. ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ जायी बएऩङ्झछ सॊङ्ञघमताको कामायन्वमन सङ्टरु बएको तथा सॊङ्ञघमताको 
कामायन्वमन सॉग नेऩारराई २०७३।११।२७ गतेफाट रागङ्ट हङ्टने गङ्चय नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को 
धाया २९५ उऩधाया ३ वभोङ्ञजभ  ७५३ वटा स्थानीम तह ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ। जसभध्मे ६ वटा 
भहानगयऩाङ्झरका, ११ वटा उऩभहानगयऩाङ्झरका, २७६ वटा नगयऩाङ्झरका य ४६० वटा गाउॉऩाङ्झरका 
यहेका छन। गण्डकी प्रदेश नवरऩयासी(फदयघाट सङ्टस्ता ऩूवय) का ८ वटा स्थानीम तहभध्मे फङ्टङ्झरङटाय 
गाउॉऩाङ्झरका साङ्जवकका कोटथय गाङ्जवसका सफै ९ वडा, डाॉडाझेयी गाङ्जवसका सफै ९ वडा, फङ्टङ्झरङटाय 
गाङ्जवसका सफै ९ वडा, अखयरा गाङ्जवसका सवै ९ वडा, जौफायी गाङ्जवसका ४,५,६,७,८ य ९ वडा य 
बायतीऩूय गाङ्जवसका सफै ९ वडा सभाङ्जहत गङ्चय ६ वटा वडाभा सभाङ्जहत बइ गठन बएको गाउॉऩाङ्झरका 
हो। सभङ्टन्री सतहफाट २४० ङ्झभटय देङ्ञख १७८० उचाइ सम्भ यहेको फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको 
ऺेत्रपर १४७.६८ यहेको छ। मसको ऩूवयभा गैडाकोट नगयऩाङ्झरका य देवघाट गाउॉऩाङ्झरका,ऩङ्ञिभभा 
फौदीकारी य हङ्टप्सेकोट गाउॉऩाङ्झरका, उत्तयभा ऋङ्जषङ गाउॉऩाङ्झरका य ङ्ञघङ्चयङ गाउॉऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा 
देवच ङ्टरी नगयऩाङ्झरका यहेको छ।फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र साङ्झफक फङ्टङ्झरङटाय गाङ्जवसको कामायरम 
तोङ्जकएको स्थानफाट सेवा प्रदान गदै आइयहेको छ। 

 
२. ङ्झनकामको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को अनङ्टसङ्टची ८ य ९ एवॊ स्थाङ्झनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को 
ऩङ्चयच्छेद ३ दपा ११ भा यहेका काभ कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्- 

उऩदपा २(नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ८) सॉग सम्फङ्ञन्धत 

क. नगय प्रहयी 
१) नगय प्रहयीको गठन, सॊचारन, व्मवस्थाऩन, ङ्झनमभन तथा नगय प्रहयी सम्फन्धी ङ्झनती, 

कानङ्टन य भाऩदण्डको ङ्झनभायण तथा कामायन्वमन, 
२) देहामका कामयभा सहमोग ऩङ्टर् माउनको राङ्झग नगय प्रहयीको ऩङ्चयचारन गनय सनने्- 

क) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनणयम 
कामायन्वमन, 

ख) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा य सॊयऺण, 
ग) स्थानीम स्तयभा हङ्टने सबा सभायोह ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवयको सङ्टयऺा 

व्मवस्थाऩन, 
घ) स्थानीम फजाय ऩाङ्जकय ङ स्थरको येखदेख य व्मवस्थाऩन, 
ङ) गाउॉ वा नगय सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामायन्वमन, 
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च) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका ङ्झभराऩत्र तथा ङ्झनणयमको कामायन्वमन, 
छ) सावयजङ्झनक ऐरानी य ऩङ्झतय जग्गा सावयजङ्झनक बवन सम्ऩदा तथा बौङ्झतक 

ऩूवायधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 
ज) ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी खोजी उद्धाय याहत तथा ऩङ्टनस्थायऩना, 
झ) अनाङ्झधकृत ङ्जवऻाऩन तथा होङ्झडङ फोडय ङ्झनमन्त्रण, 
ञ) छाडा ऩशङ्ट चौऩामको ङ्झनमन्त्रण, 
ट) अनाङ्झधकृत ङ्झनभायण तथा सावयजङ्झनक सम्ऩङ्झत अङ्झतक्रभण योकथाभ तथा 

ङ्झनमन्त्रण 

ठ) कामयऩाङ्झरकाको तोकेको अन्म कामय। 

ख. सहकायी सॊस्था 
१) सहकायी सॊस्थगा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्डको ङ्झनभायण, कामायन्वमन य 

ङ्झनमभन, 
२) सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र सॊचारन हङ्टने सहकायी 

सॊस्थाको दताय, अनङ्टभती ,खायेजी य ङ्जवघटन, 
३) सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन, 
४) सहकायी सम्फन्धी याङ्जष्डम, केङ्ञन्रम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग 

सभन्वम य सहकामय, 
५) स्थानीम सहकायी सॊस्थाको ऺभता अङ्झबवदृ्धी, 
६) स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्धयन, ऩङ्चयचारन य ङ्जवकास। 

 

ग. एप.एभ. सञ्चारन 

१) एक सम वाटसम्भको एप.एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण, ङ्झनमभन य खायेजी, 
२) प्रदेश कानङ्टनको अधीनभा यही एप.एभ. सञ्चारन सम्फन्धी अन्म कामय। 

घ. स्थानीम कय, सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय 

१) सॊङ्ञघम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही सम्ऩती कय, घय फहार कय, घय जग्गा 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सवायी साधन कय, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमयटन शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय, 
व्मवसाम कय, बङू्झभकय(भारऩोत), भनोयञ्जन कय सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, 
कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

२) स्थानीम ऩूवायधाय तथा सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाययण, सॊकरन य व्मवस्थाऩन, 
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३) टे्रङ्जकङ, कामाङ्जकङ्ग, नमानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जम्ऩ, ङ्ञजऩफ्रामय, र् माङ्ञफ्टङ्ग, भोटयफोट, केवङ्टरकाय 
सेवा रगामत अन्म जर तथा स्थर ऺेत्रभा सञ्चारन हङ्टने नङ्जवन ऩमयटङ्जकम सेवा तथा 
साहङ्झसक खेरको शङ्टल्क। 

४) जङ्झडफङ्टटी, कफाडी य जीवजन्तङ्ट कय ङ्झनधाययण तथा सॊकरन, 
५) स्थानीम याजस्वको आधाय ङ्जवस्ताय तथा प्रवद्धयन, 
६) ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, काठदाउया, जयाजङ्टयी, स्रेट, खयीढङ्टङ्गा आदी प्राकृङ्झतक एवॊ 

खानीजन्म वस्तङ्टको ङ्झफक्री तथा ङ्झनकासी शङ्टल्क दस्तङ्टय सॊकरन, 
७) ङ्झसपाङ्चयस, दताय, अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण आदीको शङ्टल्क, दस्तङ्टय ङ्झनधाययण य सॊकरन, 
८) स्थानीम याजस्व प्रवद्धयनका राङ्झग प्रोत्साहन, 
९) याजस्व सूचना तथा तथ्माङ्कको आदान प्रदान, 
१०) सॊङ्ञघम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीम तहभा याजस्वा च ङ्टहावट 

ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 
११) स्थानीम ऩूवायधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, 

भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 
१२) भारऩोत सॊकरन, 
१३) कय तथा सेवा शङ्टल्क सम्फन्धी अन्म कामय। 

ङ. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन 

१) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत,भाऩदण्ड, सेवा, शतय, मोजना, कामायन्वम य 
ङ्झनमभन, 

२) सॊङ्जवधानको धाया ३०२ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ सभामोजन बएका कभयचायीको 
व्मवस्थाऩन, उऩमोग य सभन्वम, 

३) सङ्गठन ङ्जवकास, जनशक्ती व्मवस्थाऩन य वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 
४) स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सव्ऺण गयी सङ्गठन सॊयचना तथा 

दयफन्दी ङ्झनधाययण, 
५) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रवद्धयन य ङ्झनमभन, 
६) जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन तथा वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 
७) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय। 

च. स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 

१)  स्थानीम तथ्माङ्क सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
२) आधायब ङ्टत तथ्माङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 
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३) जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद, फसाइॉसयाइ दताय य ऩाङ्चयवाङ्चयक रगतको अङ्झबरेख 
तथा ऩङ्ञञ्जकयण व्मवस्थाऩन, 

४) सूचना तथा सञ्चाय, प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त आधायब ङ्टत तथ्माङ्को सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 
५) स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख सङ्करन सम्फन्धी अन्म कामय। 

छ. स्थानीम स्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना 
१) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, तजङ्टयभा, कामायन्मवन, 

अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन, 
२) आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध य ऩूवायधायजन्म ङ्जवकासका राङ्झग 

आवश्मक आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरुको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन, 
३) आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भङ्टल्माङ्कन, 
४) सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा साधनको ऩङ्जहचान तथा अङ्झबरेअ व्मवस्थाऩन, 
५) सॊङ्ञघम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही शहयी ङ्जवकास, फस्ती ङ्जवकास य बवन 

सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजङ्टयभा, आमोजना ऩङ्जहचान, 
कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

६) याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभायण अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
७) सयकायी बवन,ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ य अन्म सावयजङ्झनक बवन तथा 

सॊयचनाको ङ्झनभायण य भभयत सम्बाय तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
८) सॊङ्ञघम य प्रदेश स्तयीम आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाको कामायन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण 

य सहमोग, 
९) सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना, कामयक्रभ तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन, 

ङ्झनमभन य भङ्टल्माङ्कन, 
१०) सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको "घ" वगयको 

इजाजतऩत्रको जायी, नङ्जवकयण तथा खायेजी, 
११) ऩमयटन ऺेत्रको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य प्रवद्धयन सम्फन्धी आमोझनाहरुको ऩङ्जहचान, 

कामायन्वमन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
१२) नवीन ऩमयटकीम सेवा तथा कामयहरु सम्फन्धी आमोजनाहरुको ऩङ्जहचान, 

कामायन्वमन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
१३) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामय, 

ज. आधायब ङ्टत य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
१) प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा ङ्ञशऺा, आधायबतू ङ्ञशऺा, अङ्झबबावक ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक 

ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ य ङ्जवशेष ङ्ञशऺा 
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सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वम, अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन य 
ङ्झनमभन, 

२) साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत, गङ्टठी य सहकायी ङ्जवद्यारम स्थाऩना, अनङ्टभङ्झत, सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनमभन, 

३) प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसामङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टयभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, 
अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन, 

४) भातबृाषाभा ङ्ञशऺा ङ्छदने ङ्जवद्यारमको अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
५) गाङ्झबएका वा वन्द गङ्चयएका ङ्जवद्यारमकहरुको सम्ऩङ्झत व्मवस्थाऩन, 
६) गाउॉ तथा नगय ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 
७) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 
८) ङ्जवद्यारमको नाभाकयण, 
९) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको जग्गाको स्वाङ्झभत्व, सम्ऩङ्झतको अङ्झबरेख, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन, 
१०) ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध तथा ऩाठ्यसाभाग्रीको ङ्जवतयण, 
११) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवल्मारमको ङ्ञशऺक तथा कभयचायीको दयवन्दी ङ्झभरान, 
१२) ङ्जवद्यारमको ननसाङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजना तथा ङ्झनमभन, 
१३) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यरामको शैङ्ञऺक ऩूवायधाय ङ्झनभायण, भभयत सम्बाय, सञ्चारन य 

व्मवस्थाऩन, 
१४) आधायब ङ्टत तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनङ्टगभन तथा व्मवस्थाऩन, 
१५) ङ्जवद्याथी ङ्झसकाई उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन, 
१६) ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा, ङ्जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन, 
१७) टू्यसन, कोङ्ञचङ्ग जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्माऩन सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा 

ङ्झनमभन, 
१८) स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺढ,प्रवद्धयन य स्तयीकयण, 
१९) स्थाङ्झनम ऩङ्टस्तकारम य वाचनारमको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन, 
२०) भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामयक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन, 
२१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई ङ्छदने अनङ्टदान तथा सोको फजेट व्मवस्थाऩन, 

ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेखा अनङ्टशासन कामभ, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
२२) ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ, ङ्ञशऺक य कभयचाङ्चयको ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकास, 
२३) अङ्झतङ्चयक्त शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन। 

झ. आधायब ङ्टत स्वास्थ्म य सयसपाई 
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१) आधायब ङ्टत स्वास्थ्म य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 
तजङ्टयभा,कामायन्वमन तथा ङ्झनमभन, 

२) आधायब ङ्टत स्वास्थ्म, प्रजनन स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको सञ्चारन य प्रवद्धयन, 
३) अस्ऩतार य अन्म स्वास्थ्म सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन, 
४) स्वास्थ्म सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन, 
५) स्वच्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथयको गङ्टणस्तय य वामू तथा ध्वङ्झनको प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण य 

ङ्झनमभन, 
६) सयसपाई सचेतनाको अङ्झबफङृ्जद्ध य स्वास्थ्मजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन, 
७) स्वास्थ्मजन्म पोहोयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जवसजयन य सोको सेवा शङ्टल्क 

ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन, 
८) यक्त सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थ्म सेवा सञ्चारन, 
९)  औषङ्झध ऩसर सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 
१०) सयसपाई तथा स्वास्थ्म ऺेत्रफाट ङ्झनष्काङ्झसत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी 

तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम, सहकामय य साझेदायी, 
११) ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन तथा भातङृ्ञशशङ्ट कल्माण सम्फन्धी सेवा सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, 

अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
१२) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको कङ्ट ऩोषण न्मूनीकयण, योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य 

व्मवस्थाऩन। 

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण  सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
१) स्थानीम व्माऩाय, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतय तथा अनङ्टगभ, उऩबोक्ता अङ्झधकाय तथा ङ्जहत 

सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
२) फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन, 
३) स्थानीम वस्तङ्टहरुको उत्ऩादन, आऩूङ्झतय तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाययण य अनङ्टगभन, 
४)  स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवायधाय ङ्झनभायण, 
५) स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
६) स्थानीमस्तयका व्माऩाङ्चयक पभयको दताय, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, अनङ्टगभन य 

ङ्झनमभन, 
७) स्थानीम व्माऩायको तथाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
८) ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामय, 
९) स्थानीम व्माऩाय प्रवद्धयन, सहजीकयण य ङ्झनमभन, 
१०) स्थानीम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्झतको सॊयऺण, प्रवद्धयन य अङ्झबरेखाङ्कन, 
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११) उऩबोक्ता सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध, रङ्ञऺत उऩबोक्ताको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम 
वस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

१२) वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
मोजना तजङ्टयभा तथा त्मसको कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

१३) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 
१४) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थभा प्रङ्झतकूर असाय ऩन् ङ्जकङ्झसभका उऩबोग्म वस्तङ्टको 

फेचङ्जवखन य उऩबोग तथा वातावयङ्ञणम प्रदूषण य हाङ्झनकायक ऩदाथयकहरुको ङ्झनमन्त्रण, 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 

१५) स्थानीमस्तयभा सयसपाई तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 
१६) स्थानीमस्तयभा न्मून काफयनभूखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन, 
१७) स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवद्धयन, 
१८) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाययण य व्मवस्थाऩन, 
१९) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी अन्म 

कामय।ᅜ 

ट. स्थानीम सडक, ग्राङ्झभण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाइ 

१) स्थानीम, ग्राङ्झभण तथा कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाइ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो 
सम्फन्धी मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२) स्थानीम, ग्राङ्झभण तथा कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩूर, ऩङ्टरेसा, ङ्झसॉचाइ य तटफन्धन सम्फन्धी 
गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, भभयत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

३) स्थानीमस्तयका ङ्झसॉचाइ प्रणारीको ङ्झनभायण, सञ्चारन, येखदेख, भभयत, सम्बाय, स्तयोङ्ङङ्झत, 
अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

४) मातामत सङ्टयऺाको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
५) स्थानीम सडक, ग्राङ्झभण सडक, कृङ्जष सडक सम्फन्धी अन्म कामय। 

ठ. गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 

१) गाउॉसबा वा नगयसबा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून य कामयङ्जवङ्झध, 
२) स्थानीमस्तयका ङ्जवषम ऺते्रगत नीङ्झत तथा यणनीङ्झत, आवङ्झधक तथा वाङ्जषयक मोजना, 

कामयक्रभ य फजेट स्वीकृङ्झत, 
३) सबाका सङ्झभङ्झतहरुको गठन य सञ्चारन, 
४) स्थानीम तहफीच साझ सयोकाय तथा साझेदायीभका ङ्जवषमभा सॊमङ्टक्त सङ्झभङ्झत गठन, 
५) कामयऩाङ्झरका तथा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सबाभा प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ छरपर तथा सो 

सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनद्शन, 
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६) ङ्जवकास मोजना तथा कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमन तथा सङ्टशासनको राङ्झग 
कामयऩाङ्झरकाराई ङ्झनद्शन, 

७) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई आङ्झथयक व्ममबाय ऩन् ङ्जवषको ङ्झनमभन, 
८) स्थाङ्झनम भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, 
९) गाउॉ सबा,नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय। 

ड. स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 

१) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, 
कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२) जनसाङ्जिक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूवायधाय, योजगायीको 
अवस्था, कङ्ट र ग्राहस्थ उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम, भानव ङ्जवकास तथा रैङ्जङ्गक 
सशङ्ञक्तकयण सूचकाङ्क, याजस्व तथा आमव्मम सभेतको तथ्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी 
नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त य याङ्जष्डम तथा स्थानीम सूचना प्रणारीभा आवद्धता य ऩार्श्य ङ्ञचत्र 
तथा श्रोत ननसाको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखन, 

३) सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन, 
४) सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बवन, सडक, ऩसर, व्मवसामको ङ्जववयण 

सङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख, 
५) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारङ्ट मोजनाको ङ्जववयण य त्मस्तो मोजनाको 

सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख, 
६) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, 
७) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय। 

ढ. जग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण 

१) स्थानीम जग्गाको नाऩ ननसा, ङ्जकत्ताकाट, हारसाङ्जवक, यङ्ञजषे्डशन नाभसायी तथा दाङ्ञखर 
खायेज, 

२) जग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन, 
३) बङू्झभको वगीकयण अनङ्टसायको रगत, 
४) सावयजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झि, भङ्टआब्जा ङ्झनधाययण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम य 

सहजीकयण, 
५) नाऩी ननसा तथा जग्गाको स्वाङ्झभत्व ङ्झनधाययण कामयभा सभन्वम य सहजीकयण, 
६) जग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण सम्फन्धी अन्म कामय, 

ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास्थ्म, सहकायी 
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१) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन य ऩशङ्ट स्वास्थ्म सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, 
कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩऺी फजाय सूचना, फजाय तथा हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, साना ङ्झसॉचाइ 
ङ्झनभायण, ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झध टेवा, कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतय य कृषक ऺभता 
ङ्जवकास कामयक्रभ सञ्चारन, अनङ्टभगन य ङ्झनमभन, 

३) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩऺीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण, 
४) ऩशङ्टऩऺी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन, 
५) कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्धयन, 
६) ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
७) उच्च भूल्ममङ्टक्त कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्धयन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण, 
८) स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
९) ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन, 
१०) स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩऺी सम्फन्धी तथ्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सङ्टचना प्रणारी, 
११) ऩशङ्ट वधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
१२) ऩशङ्टऩऺी सम्फन्धी फीभा य कजाय सहजीकयण, 
१३) ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्वास्थ्म सम्फन्धी अन्म कामय, 

त. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त य अशक्तहरुको व्मवस्थाऩन 

१. सॊघ य प्रदेश कानूनको अधीनभा यही साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको कामायन्वमन, 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

२. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण, 

३. जेष्ठ नागङ्चयक नरफ, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन, 

४. सॊघ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩङ्टनस्थायऩना केन्र, ज्मेष्ठ नागङ्चयक केन्र तथा 
अशक्त स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

५. सडक फारफाङ्झरका, अनाथ, असहाम, अशक्त य भानङ्झसक असन्तङ्टरन बएका व्मङ्ञक्तहरुको 
ऩङ्टनस्थायऩना केन्रको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

६. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त य अशक्तहरुको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म 
कामय। 

थ. फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन 

१. स्थानीमस्तयभा यहेका स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन, 
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२. ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र तथा ङ्जवषमका दऺ जनशङ्ञक्तको तथ्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 
३. सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी य वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेको श्रभशङ्ञक्तको सूचना तथा 

तथ्माङ्कको सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 
४. योजगाय सूचना केन्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन, 
५. वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने श्रभशङ्ञक्तको राङ्झग ङ्जवत्तीम साऺयता य सीऩभूरक तारीभको 

सञ्चारन, 
६. वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पक्का व्मङ्ञक्तहरुको साभाङ्ञजक ऩङ्टन् एङ्जककयण, 
७. वैदेङ्ञशक योजगायीफाट प्राि ऻान, सीऩ य उद्यभशीरताको उऩमोग, 
८. फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन सम्फन्धी अन्म कामय, 

द. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण  

१. कृङ्जष प्रसाय सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 

२. कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञक्तको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन, 
३. कृषकहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य सशक्तीकयण, 
४. कृङ्जष ङ्झफउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद, य यसामन तथा औषङ्झधहरुको आऩूङ्झतय, उऩमोग य 
ङ्झनमभन, 
५. कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको सभन्वम, 
व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
६. स्थानीमस्तयभा कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण, 
७. कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय, 
८. स्थानीमस्तयका स्रोत केन्रहरुको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
९. प्राङ्गाङ्चयक खेङ्झत तथा भरको प्रवद्धयन य प्रचाय प्रसाय, 
१०. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म कामय। 

ध. खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक उजाय 
१. स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
२. खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन, 
३. एक भेघावाट सम्भका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
४. स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, 
कामायन्वमन ङ्झनमभन, 
५. स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
६. स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 
य प्रवद्धयन, 
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७. खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना तथा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी अन्म कामय। 

न. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको कामायन्वमन, 
अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२. स्थानीमस्तयभा ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, ऩूवय सूचना प्रणारी, खोज तथा 
उद्धाय, याहत साभाग्रीको ऩूवय बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम, 

३. स्थानीम तटफन्ध, नदी य ऩङ्जहयोको ङ्झनमन्त्रण तथा नदीको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
४. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको ननसाङ्कन तथा फस्तीहरुको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण, 
५. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग 

सहमोग य सहकामय, 
६. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारना य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन, 
७. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी स्थानीमस्तयका आमोजनाको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, 

अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
८. ङ्जवऩद् ऩिात स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्थायऩना य ऩङ्टनङ्झनयभायण, 
९. स्थानीमस्तयको ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
१०. स्थानीम आऩतकाङ्झरन कामय सञ्चारन प्रणारी, 
११. सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयक्रभको सञ्चारन, 
१२. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय, 

ऩ. जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण 

१. जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड, तथा मोजनाको कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
२. ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण 

३. साभङ्टदाङ्जमक ब-ूसॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन, 
४. खानी तथा खङ्झनज ऩदाथय सम्फन्धी ऩदाथयको सॊयऺण य सम्फद्धयनभा सहमोग, 
५. ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, नङ्टन, भाटो, खयीढङ्टङ्गा तथा स्रेट जस्ता खानीजन्म वस्तङ्टको सव्ऺण, 
उत्खनन ्तथा उऩमोगको दताय, अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन, 
६. बैगङ्झबयक ननसा प्रकाशन। 

प. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास 

१. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी स्थानीम स्तयको नीङ्झत, 
कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२. ऩङ्टयातत्व, प्राङ्ञचन स्भायक तथा सङ्ग्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रवद्धयन य ङ्जवकास, 
३. ऩयम्ऩयागत जात्रा तथा ऩवयको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
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४. प्रचङ्झरत कानून ङ्झफरुद्धका कङ्ट यीङ्झत तथा कङ्ट सॊस्काय ङ्झफरुद्ध साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी 
कामय, 

५. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी अन्म कामय। 

उऩदपा ४ (नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ९) सॉग सम्फङ्ञन्धत 

क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका 
१. स्थानीम स्तयका खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास, 
२. स्थानीम स्तयका खेरकङ्ट दको प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम, 
३. खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य प्रवद्धयन, 
४. खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना य सहबाङ्झगता, 
५. खेरकङ्ट द सम्फन्धी ऩूवायधायको ङ्जवकास, 
६. स्थानीम तहका ऩत्रऩङ्झत्रकाको दताय, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन। 

ख. स्वास्थ्म 

१. सङ्घीम तथा प्रदेश स्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीम स्तयको स्वास्थ्म सम्फन्धी 
रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण, 

२. जनयर अस्ऩतार,नङ्झसयङ होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको ङ्ञनरङ्झनक 
दताय, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 

३. स्थानीमस्तयभा औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत,जङ्झडफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, 
प्रशोधन य ङ्जवतयण, 

४. स्वास्थ्म फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको व्मवस्थाऩन, 
५. स्थानीम सतयभा औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरुको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधाययण य 

ङ्झनमभन, 
६. स्थानीम स्तयभा  औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोऊ य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण, 
७. स्थानीम स्तयभा औषङ्झध य स्वास्थ्म उऩकयणको खङ्चयद, बण्डायण य ङ्जवतयण, 
८. स्थानीम स्तयभा स्वास्थ्म सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन, 
९. स्थानीम स्तयभा जनस्वास्थ्म ङ्झनगयानी(ऩङ्ञब्रक हेल्थ सब्रेन्स), 
१०. स्थानीम स्तयको प्रवद्धयनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्थायऩनात्भक य 

प्माङ्झरएङ्जटब स्वास्थ्म सेवाको सञ्चारन, 
११. स्वस्थ ङ्ञजवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक व्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थ्म वतृ्तको ऩारना, 

ऩञ्चकभय रगामतका जनस्वास्थ्म सेवाको प्रवद्धयन, 
१२. जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन, 
१३. सङ्टती, भङ्छदया य रागू ऩदाथयजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध, 
१४. आमङ्टव्ङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोप्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत 

स्वास्थ्म उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन, 
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१५. जनस्वास्थ्म, आऩतकाङ्झरन स्वास्थ्म तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामायन्वमन, 
१६. योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ, 
१७. आकङ्ञस्भक स्वास्थ्म सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन। 

ग. ङ्जवद्यङ्टत, खानेऩानी तथा ङ्झसॉचाइ जस्ता सेवाहरु 

१. ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवा व्मवस्थाऩन, 
२. खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन, 
३. स्थानीम साना सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसॉचाइ प्रणारकी सञ्चारन तथा भभयत सम्बाय, सेवा 

शङ्टल्क ङ्झनधाययण य सॊकरन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन। 

घ. सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयवाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राि योमल्टी, ऩमयटन शङ्टल्क, 
१. स्थानीम सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड मोजना 

तजङ्टयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
२. खङ्झनज ऩदाथयको उत्खनन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन, 
३. साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राि योमल्टी सङ्करन, 
४. ऩानीघट्ट, कङ्ट रो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राि योमल्टी सङ्करन। 

ङ. वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
१. वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 
२. स्थानीम साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभयक, कवङ्टङ्झरमती य साझेदायी वनको 
सॊयऺण, सम्वद्धयन, उऩमोग, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन तथा वन उऩबोक्ता सभूहको व्मवस्थाऩन, 
३. भध्मवती ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभयक य कङ्ट ङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन, 
४. स्थानीम स्तयभा नङ्छद ङ्जकनाय , नङ्छद उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा 
वृऺ ायोऩण व्मवस्थाऩन, 
५. स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी वनको प्रवद्धयन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
६. स्थानीम स्तयभा सावयजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺ ायोषण, सम्बाय, उऩमोग 
य व्मवस्थाऩन, 
७. स्थानीमस्तयभा जडीवङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावनय सम्फन्धी सव्ऺण, उत्ऩादन, 
सङ्करन, प्रवद्धयन, प्रशोधन य  वजाय व्मवस्थाऩन, 
८. फनङ्झफऊ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्धयन, 
९. नसययी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवद्धयन, 
१०. वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण, व्मावसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन, 
११. भानव तथा वन्मजन्तङ्ट वीचको द्वन्द व्मवस्थाऩन, 
१२. स्थानीम प्राणी उद्यान(ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन, 
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१३. स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमयटन य आमआजयन, 
१४. स्थानीमस्तयभा ओखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन, 
१५. स्थानीम स्तयभा वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन 
अनङ्टसन्धान, 
१६. ङ्जवर्श्सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका वन, सीभसाय ऺेत्र, 
तटवती ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत, 
१७. ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण, 
१८. स्थानीमस्तयको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 
१९. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेखाङ्कन, 
२०. स्थानीम स्तयभा हङ्चयमारी प्रवद्धयन, 
२१. स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेत्रगत आमोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन, 
अनङ्टगभन, 
२२. यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवद्धयन, 
२३. स्थानीम स्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण, 
२४. स्थानीम स्तयभा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण य हाङ्झनकायक ऩदाथयहरुको ङ्झनमभन तथा 
व्मवस्थाऩन, 
२५. स्थानीम स्तयभा न्मून कावयनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन, 
२६. स्थानीम स्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाययण य व्मवस्थाऩन, 

च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायण 

१. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा गङ्चयफी ङ्झनफायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
ङ्झनमभन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 

२. रङ्ञऺत सभङ्टह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामयक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन, 
३. साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामायन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग 

सम्ऩकय , सभन्वम य सहकामय, 
४. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथ्माङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन, 
५. गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सव्ऺण, सङ्टचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
६. स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन। 

छ. व्मङ्ञक्तगत घटना, जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह य तथ्माङ्क 

१. व्मङ्ञक्तगत घटना (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाइसयाई, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद य धभयऩ ङ्टत्र य 
धभयऩ ङ्टत्री) को दताय, 
२. व्मङ्ञक्तगत घटनाको स्थानीम तथ्माङ्क सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 
३. व्मङ्ञक्तगत घटनाको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन। 
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ज. स्थानीम स्तयभा ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य सङ्ग्ग्रहारम सॊयऺण, सम्फद्धयन य ऩङ्टन् ङ्झनभायण। 

झ. सङ्टकङ्ट म्फासी व्मवस्थाऩन 

१. सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 
२. सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी ङ्ञजङ्जवकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्थाऩन। 

ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राि योमल्टी 
१. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राि हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन, 
२. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राि हङ्टने योमल्टीको सङ्करन तथा फाॉडपाॉट। 

ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत 

१. मातामत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य 
ङ्झनमभन, 

२. स्थानीम सावयजङ्झनक मातामतको रुट ङ्झनधाययण, अनङ्टभङ्झत नङ्जवकयण, खायेजी, सेवाको 
गङ्टणस्तय, बाडादय ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन, 

३. वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट रन, ङ्जवऩद जोङ्ञखभ सॊवद्ध, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गकभैत्री 
मातामत प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रवद्धयन। 

उऩदपा ५(नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ९) सॉग सम्फङ्ञन्धत 

क. ब ङ्टङ्झभ व्मवस्थाऩन 

१. सङ्जङ्घम तथा प्रदेश कानूनको अङ्झधनभा यही स्थानीम स्तयको ब-ूउऩमोग ङ्झनङ्झत, मोजना, 
कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन, 

२. सङ्जङ्घम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही व्मवङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामयक्रभको 
तजङ्टयभा य कामायन्वमन, एङ्जककृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा 
ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 

३. स्थानीम स्तयभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन। 

ख. सञ्चाय सेवा 
१. सङ्जङ्घम तथा प्रदेश कानूनको अङ्झधनभा यही स्थानीम ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, 

केफङ्टर तथा तायङ्जवङ्जहन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण य ङ्झनमभन, 
२. स्थानीम ऺेत्रभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रवद्धयन गन्। 

ग. मातामत सेवा 
१. स्थानीम फस, ट्ररी फस, ट्राभ जस्त भाध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञञ्जट प्रणारीको नीङ्झत, 

भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
२. याङ्जष्डम येर ऩूवायधायको उऩमोग तथा भहानगङ्चयम ऺेत्रङ्झबत्र शहयी येर सेवाको सञ्चारन, 

व्मवस्थाऩन, भभयत सम्बाय, सभन्वम, साझेदाय य सहकामय। 
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३. ङ्झनकामभा यहन ेकभयचायी सॊख्मा य कामय ङ्जववयण 

क. कभयचायी तेङ्चयज 

अ. गाउॉऩाङ्झरका दयफन्दी्- फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका नवरऩयासी (वदयघाट सङ्टस्ता ऩूवय)को दयवन्दी तेङ्चयज य ऩदऩङ्टङ्झतय ङ्झनम्भानङ्टसाय यहेको छ। 

क्र स ऩद तह सेवा सभङ्टह/उऩसभङ्टह स्वीकृत दयवन्दी स्थामी ऩदऩङ्टङ्झतय कयाय जम्भा ऩदऩङ्टङ्झतय ङ्चयक्त दयफन्दी कैङ्जपमत 

१ प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत ८ औ प्रशासन सा.प्र. 1    1  

2 अङ्झधकृत ८/९औ कृङ्जष बेट 1    1  

3 इङ्ञन्जङ्झनमय ७/८औ इङ्ञन्ज ङ्झसङ्झबर 1    1  

4 अङ्झधकृत 7/8औ ङ्ञशऺा ङ्ञश.प्र. 1 1  1   

5 अङ्झधकृत 7/8औ प्रशासन रेखा 1 1  1   

6 अङ्झधकृत 7/8औ कृङ्जष सेवा  1  1    

7 अङ्झधकृत 6 औ प्रशासन सा.प्र. 2 1  1 1  

8 आरेऩ 5औ प्रशासन रेखा 1    1  

9 सहामक 5 औ प्रशासन सा.प्र. 6 3  3 3 ऩा4वडा २ 

10 सहामक ५ औ कृङ्जष बेट 1    1  

11 सहामक 5 औ कृङ्जष  2    2  

12 कम्प्मूटय अऩयेटय 5औ ङ्जवङ्जवध  1 1  1   

13 रेखा सहामक 5औ प्रशासन रेखा 1 1  1   

14 प्रा.स. ५औ ङ्ञशऺा ङ्ञश.प्र 1    1  

15 हे .अ. 5/6औ स्वास्थ्म हे.ई. 1 1  १   

16 सव-इङ्ञन्जङ्झनमय 5 औ इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 3 1 1 2 1 ऩा1वडा २ 

17 सहामक 4 औ प्रशासन सा.प्र. 4    4  
18 सहामक ४ औ कृङ्जष  1 1  1   
19 ना.ऩ.स्वा.प्रा 4 औ कृङ्जष बेट 2 2  २   
20 ना.ऩ.स्वा.प्रा 4 औ कृङ्जष राऩोडेडे 2    2  
21 अ. सव-इङ्ञन्जङ्झनमय ४ औ इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 5 5    ऩा1वडा 4 
22 सभङ्जवङ्झन 4 ङ्जवङ्जवध  1    1  
23 खाऩासटे 4/५औ इङ्ञन्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर/स्मानी

टयी 
1    1  

जम्भा 41 18 2 14 21  
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आ. ङ्झफङ्झबङ्ङ कामयक्रभका राङ्झग बएका दयफन्दीहरु 

क्र 
स 

ऩद तह सेवा 
सभङ्टह/उऩ
सभङ्टह 

ऩदऩूङ्झतय कामयक्रभ कैङ्जपमत 

१ 
सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध 
अङ्झधकृत 

६ ङ्जवङ्जवध  
1 सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध  

2 
योजगाय 
सॊमोजक 

६   
1 योजगाय सेवा 

केन्र 
 

३ MIS अऩयेटय 5   1 MIS शाखा  

4 
प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक 

5   
1 योजगाय सेवा 

केन्र 

 

5 
ङ्जपल्ड 

एङ्झसस्टेन्ट 
4   

2 MIS शाखा  

६  
उद्यभ ङ्जवकास 
सहजकताय 

4   
2 उद्यभ ङ्जवकास  

7 
ऩोषण 

सहजकताय 
4   

1 फहृत ऩोषण  

8 
साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचारक 

शे्रणीङ्जव
ङ्जहन 

  
1 गङ्चयव सॉग 

ङ्जवर्श्रे्श्य 

 

9 कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक ४   5 OVOT  
१० ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक 4   4 OVOT  

जम्भा 19   
 

ख. कामय ङ्जववयण 

१. प्रशासन शाखा 
स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतय, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधाययण, जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन य वङृ्ञत्त ङ्जवकास,  

स्वीकृत सॊगठन स्वरुऩ तथा कामयङ्जववयण रागङ्ट गयाउने सम्फन्धी कामय,  
स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रवद्र्घन य ङ्झनमभन  

भानव सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन मोजना तजङ्टयभा –प्रशासन तथा 
जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन ङ्जवषमभा सभन्वम सम्फन्धी  कामय, 
गाउॉऩाङ्झरकाको जनशङ्ञक्त मोजना सॊफन्धी कामय, 
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 कभयचायी सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतय, य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय, वङृ्ञत्त ङ्जवकास तथा भानव 
सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन मोजना तजङ्टयभा तथा ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी 
कामय, 
 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जवधान तथा कानून फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व,  

जनशङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास य अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारनका राङ्झग स्थानीम तह, प्रदेश य सॊघ तथा 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉगको सम्फन्ध य सभन्वम,  

वडा तहसॉगको सम्ऩकय  य सभन्वम,  

सयकायी एॊव नीङ्ञज ऺेत्रका ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम य सहमोग सम्फन्ध ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय सम्फन्धी 
कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाको अन्म शाखा तथा उऩशाखाहरुभा नीङ्झतगत तथा कामयक्रभ सभन्वम सम्फन्धी कामय, 

–कभयचायीको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी  

कभयचायीको सभग्र व्मवस्थाऩन तथा कभयचायी सूचना प्रणारी व्मवस्थाऩन,  

कभयचायीहरुको फढङ्टवा, सरुवा तथा काज खटाउने सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाका कभयचायीहरुको ङ्झफदा स्वीकृत तथा अङ्झबरेख सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाका कभयचायीको कामय ङ्जवबाजन तथा कामय ङ्जववयण तोनने सम्फन्धी कामय,  
कभयचायी व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺहरु कभयचायीहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, वढङ्टवा, सरुवा, अङ्झनवामय अवकाश, 

स्वेङ्ञच्छक अवकास सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩूणय कभयचायीहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय,  
भातहतका कभयचायीहरुको दण्ड तथा ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी आवश्मक कामय,  
सेवा ग्राहीहरुको गङ्टनासो सम्फन्धी कामय,सबा तथा फैठक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी  

कामयऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन,  

कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमहरुको ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट अङ्झबरेखीकयण तथा प्रकाशन,  

कामयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामयदरको फैठक व्मवस्थाऩन,  

ङ्झफङ्झबङ्ङ सावयजङ्झनक ङ्झफदा, उत्सव, जात्रा, उदी आङ्छदको व्मवस्थाऩन य ङ्झनयीऺण सम्फन्धी कामयहरु 
तथा याङ्जष्डम ऩवय, सबा, सभायोह, ङ्ञशष्टाचाय सम्फन्धी व्मवस्था,  
स्थानीम चाडऩवय, उत्सव, जात्रा, उदी आङ्छदको व्मवस्थाऩन,  

उऩाधी तथा ङ्जवबषूण य ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयश, अङ्झबरेख गन् कामय, –सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त तथा 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी  

गाउॉऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख  

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको सावयजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बवन, सडक, ऩसर, 

व्मवसाम, ऩूवायधाय, उद्योग, खानी तथा खङ्झनज, वनको ङ्जववयण सङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 
व्मवस्थाऩन गाउॉऩाङ्झरकाको चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख य सॊयऺण सम्फन्धी कामय,  
खङ्चयद बएका साभानहरु कामायरमको बण्डायभा दाङ्ञखरा गङ्चय बण्डायण व्मवस्थाऩन प्रणारी 

व्मवङ्ञस्थत गयाउने कामय,  
ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनको आधायभा ङ्झरराभ ङ्झफक्री सम्फन्धी कामय, –कानून सम्फन्धी  

व्मङ्ञक्त य सभङ्टदाम ङ्झफच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩनभा सहमोग सम्फन्धी  
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नीङ्झत, कानूनको प्रभाङ्ञणक प्रङ्झतको सॊयऺण, प्रकाशन य अङ्झबरेख  

भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन  

नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनणयमहरु कामायन्वमनभा सहमोग,  

स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकय ङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग,  

गाउॉऩाङ्झरकारे रागङ्ट गयेका भाऩदण्डको कामायन्वमन य कसूय उऩय छानङ्जवन य अनङ्टसन्धान,  

स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश, पैसरा कामायन्वमनभा सहमोग,  

कामयऩाङ्झरका तथा सबाभा ऩेश गनङ्टयऩन् ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कानूनको भसौदाभा सॊमोजन  

स्थानीम कानून तथा ङ्झफधामन सम्फन्धी आवश्मक कामयहरु,  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामयभा सहमोग सम्फन्धी कामय य न्माङ्जमक ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमनभा 
सहमोग,  

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ऩयेका ङ्चयट, ङ्झनवेदन य ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरकाकाको नभूना कानून, भाऩदण्ड÷ढाॉचा सम्फन्धी ङ्जवषमभा याम सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरका ऩऺ हङ्टने सन्धी, सम्झौता, कयाय, सभझदायीऩत्र सभेतका ङ्जवषमभा याम उऩरब्ध गयाउने 

सम्फन्धी कामय,  
भानव अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन सम्फन्धी कामय,  
सावयजङ्झनक गङ्टनासो दताय, कायवाही य ङ्झनमभन, –फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य 

उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण चाडऩवय आङ्छद सम्फन्धी  

स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩाङ्चयक साभानको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

स्थानीम व्माऩाय, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतय व्मफस्थाऩन तथा अनङ्टगभन य ठूरा फजाय तथा ससाना हाट 
फजाय व्मवस्थाऩन, फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी 
कामय,  
स्थानीम वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन, आऩूङ्झतय तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाययण वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको 

भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय,  
उऩबोक्ता सचेतना तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण सम्फन्धी कामय,  
खाद्य ऩदाथय, खानेऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय, 

 उऩबोक्ता अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामायन्वमन य ङ्झनमभन,  

स्थानीम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रवद्र्घन य अङ्झबरेखाङ्कन सम्फन्धी कामय, –मोजना, अनङ्टगभन 
तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी 
 स्थानीम ङ्जवकास नीङ्झत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन ङ्जवकास मोजना तजङ्टयभा अनङ्टगभन 
तथा भूल्माॊकनभा सहमोग सम्फन्धी कामय  

वाङ्जषयक ङ्जवकास कामयक्रभ तजङ्टयभा तथा कामायन्वमन  

ङ्जवकास ङ्झनभायण प्रङ्जक्रमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन  

ङ्जवकास आमोजना कामायन्वमन सम्फन्धी प्रङ्जक्रमागत कामय । 

 ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आवङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा, 
 ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाययण,  
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आमोजनाको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन तमाय गयी भाङ्झसक रुऩभा सावयजङ्झनक गन् साथै तत ्तङ्ञिकामभा 
ऩठाउने सम्फन्धी कामय, 
 स्थानीम वाङ्जषयक, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन ङ्जवकास मोजना तजूयभा, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन य 
ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय, 
 ङ्जवकास ङ्झनभायण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन 
सम्फन्धी कामय, 
 मोजना कामायन्वमनभा सॊघीम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामायन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण 
य सहमोग,  

गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक तथा वाङ्जषयक कामयक्रभ य फजेट तमायी सम्फन्धी कामय, 
 ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन य तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा सम्फन्धी,  
ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाययण सम्फन्धी कामय,  
आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय, –सूचना, प्रङ्जवङ्झध तथा 

तथ्माॊक व्मवस्थाऩन 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झडङ्ञजटर गबन्न्स स्थाऩनाका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, 

केवङ्टर तथा तायङ्जवहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
एक सम वाटसम्भको एप.एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मवस्था,  
सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा सवयसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉच तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको 

ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय सम्फन्धी कामय,  
तथ्माङक सॊकरन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य 

ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभापय त व्मङ्ञक्तगत घटना दताय (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाईसयाई, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद य 

धभयऩ ङ्टत्र धभयऩ ङ्टत्री), अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन तथा प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामय,  
आधायबतू तथ्माॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩन ः् जनसाङ्ञङ्ग्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, 

साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूफायधाय, योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थ्म उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम, भानव 
ङ्जवकास सूचकाङ्क, याजर्श् तथा आमव्मम सभेतको तथ्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा 
आवद्धता य ऩाश्र्व ङ्ञचत्र तथा श्रोत ननसाको अद्यावङ्झधक एवॊ अङ्झबरेख सम्फन्धी कामय,  
 उऩमङ्टयक्त कामयहरुको सम्ऩादनका सम्फन्धभा भाङ्झसक ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

सभऺ ऩेश गन्। 

२. आङ्झथयक प्रशासन शाखा 
 गाउॉऩाङ्झरकाको आमव्मम ङ्जववयण य फजेट तमाय सम्फन्धी कामय,  

कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रण कामायरमफाट चौभाङ्झसक ङ्झनकासा भाग गन्, ङ्झनमभानङ्टसाय खचय सम्फन्धी 
कामय,  
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गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी तथा खचयहरुको भाङ्झसक, चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय सम्फन्धी 
कामय, 

 ऩङ्टयाना ऩेश्की फाॉकी यहेको असूर उऩय तथा पछ्र्मौट गनय गयाउन आवश्मक कायवाही सम्फन्धी 
कामय, 

 फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाययण य मोजना तथा फजेट तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतराई आवश्मक सहमोग सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरकाको आमव्ममको आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺण सम्फन्धी कामय,  

धयौटीको से्रस्ता खाख्न,े रेखा ऩयीऺण गयाउने, फेरुजङ्ट पछ्र्मौट गन् य सदयस्माहा सम्फन्धी कामय,  

कभयचायी सॊचम कोष, ङ्जवभा, नागङ्चयक रगानी कोष, य अन्म आम कय सम्फन्धी कामय,  

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्झनकासा सम्फन्धी कामय,  

कभयचायीहरु तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको तरफ, बत्ता तथा सङ्टङ्जवधा ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय । 

ङ्जवजङ्टरी, धाया, टेङ्झरपोनको भहशङ्टर ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी कामय ।  

खचय सम्फन्धी ङ्जवरहरु चेकजाॉच गयी ङ्झनमभानङ्टसाय ब ङ्टक्तानी गन् सम्फन्धी कामय ।  

धयौटी अङ्झबरेख याख्न ेतथा ङ्जपताय ङ्छदने कामय ।  

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन तथा अन्म ङ्जववयण तमायी सम्फन्धी कामय  

सॊङ्ञचत कोषको आम्दानी य खचय फाॉडपाॉडको ङ्जहसाफ दङ्टरुस्त याख्न ेसम्फन्धी कामय,  

सॊङ्ञचत कोषफाट खचय खाताभा ऩठाउन ङ्जववयण तमाय सम्फन्धी कामय,  

याजर्श्, खचय, धयौटी, कामय सञ्चारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोष तथा अन्म कोषहरुको खाता खोल्न आवश्मक कामय गन्,  

याजर्श्, खचय, धयौटी, कामय सञ्चारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष सम्फन्धी कामय गन्,  

ऋण तथा अनङ्टदानको येकडय दङ्टरुस्त याख्न,े  

गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी तथा खचयहरुको भाङ्झसक, चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
शाखा भापय त गाउॉ कामयऩाङ्झरका य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,  
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रेखा ऩयीऺणभा औ ॊल्माइएका फेरुजङ्टहरु अद्यावङ्झधक गन्, पछ्र्मौट गन्, ङ्झनमङ्झभत गनङ्टयऩन् बए ऩेश 
गन्, असूर गनङ्टयऩन् बए तत्कार कायवाही गनय कायवाही अगाङ्झड फढाउन,े  

गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम अन्तगयत सम्ऩूणय कभयचायीहरुको तरवी प्रङ्झतवेदन तमाय गयी स्वीकृत 
गयाउने, 

 फजेटको अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमाय गनय श्रोत अनङ्टभान तथा फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाययण य मोजना तथा 
फजेट तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतराई आवश्मक सहमोग गन्,  

गाउॉ सबाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने रेखा सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गनय सहमोग गन्,  

धयौटीको से्रस्ता याख्न,े रेखाऩयीऺण गयाउने, वेरुजङ्ट पछ्र्मौट गन् य सदय स्माहाय सम्फन्धी कायवाही 
गन्,  

फैक ग्मायेण्टी सम्फन्धी अङ्झबरेख याख्न,े ऩेश्की रगत याख्न ेय सभमभा पछ्र्मौट गन् कामयराई 
सङ्टङ्झनङ्ञित गन्,  

फजेट सीभा ङ्झनधाययणभा खाका तमाय तमाय गयी ऩेश गन्, य फजेट तजूयभा कामयभा सहमोग गन्,  

याजर्श् तथा व्ममको अनङ्टभान खाका तमाय गन्,  

आङ्झथयक कायोवायको रेखाॊकन तथा व्मवस्थाऩन गन्,  

आन्तङ्चयक तथा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺणभा आवश्मक सहमोग तथा वेरुजू पछ्र्मौटको राङ्झग 
आवश्मक येकडयहरु उऩरब्ध गयाउने य अन्म आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउन,े  

आम्दानी य खचयको भास्केवायी तमाय गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन ऩेश गन्,  

फेरुजङ्ट पछयमौटका राङ्झग प्रभाण सॊकरन गन्,  

 दैङ्झनक, भाङ्झसक, वाङ्जषयक आमव्ममको ङ्जववयण तमायी सम्फन्धी कामय य फैंक ङ्चयकन्साईर सम्फन्धी 
कामय गन्, 

 कभयचायीहरु तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको तरफ, बत्ता तथा सङ्टङ्जवधा ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय गन्,  

खचय सम्फन्धी वीरहरु चेकजाॉच गयी ङ्झनमभानङ्टसाय ब ङ्टक्तानी गन् सम्फन्धी कामय गन्,  

नगद तथा अङ्झबरेखहरुको सङ्टयऺा सम्फन्धी कामय गन्, 

ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन तथा अन्म ङ्जववयण तमायी गन्,  
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आमव्मम ङ्जववयण सावयजङ्झनक गनय सूचना केन्रभा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउने,  

बौचयहरु भ.रे.ऩ. पायाभहरुभा व्मङ्ञक्तगत खाता तथा फजेट ङ्जववयण खाताभा चढाउने,  

तरफ बत्ता ङ्जवतयण गन् एवॊ सॊचम कोषभा ऩठाउनङ्टऩन् कट्टी यकभ सभमभानै ऩठाउने,  

सभमभा ङ्झनकासा भाग गन् य खचय गयी भाङ्झसक, चौभाङ्झसक य वाङ्जषयक प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गयी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा सभमभानै ऩठाउने, 

 आ.व.को अन्त्म ऩङ्झछ अको आ.व.भा सम्ऩूणय आङ्झथयक ङ्ञजम्भेवायी सान् , 

 अवकास प्राि कभयचायीहरुको सम्ऩूणय यकभ ङ्छदने व्मवस्था गनय रगाउने,  

ङ्जवजङ्टरी, धाया, टेङ्झरपोनको भहशङ्टर ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी कामय,  

तरफ बत्ता ङ्जवतयण गन् एवॊ सॊचम कोषभा ऩठाउनङ्टऩन् कट्टी यकभ सभमभानै ऩठाउन रगाउने, 

 कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना तथा जानकायी प्रवाह गन्,  

कभयचायीहरुको ङ्झफदाहरु स्वीकृत गनय ङ्झसपाङ्चयस गन्,  

कभयचायीहरुराई काजभा ऩठाउनङ्ट ऩयेभा स्वीकृतका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गन्,  

आपू अन्तगयतका कभयचायीहरुको काभको सङ्टऩयीवेऺण गन् य कायवाही तथा ऩङ्टयस्कायको राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत ऩेश गन्,  

ङ्ञजम्भा यहेको यङ्ञजस्टय अङ्झबरेख, प्रङ्झतवेदन पाइर तथा अन्म सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुस्त य सही व्मवस्था 
गन्, गयाउने तथा कभयचायीहरु सरुवा हङ्टॉदा आपनो ङ्ञजम्भाभा यहेको साभानहरुको फयफङ्टझायथ गन् 
तथा गनय रगाउने,  

 उऩमङ्टयक्त कामयहरुको सम्ऩादनका सम्फन्धभा भाङ्झसक ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
सभऺ ऩेश गन्। 

३. सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध शाखा 
१) फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारी (website, software, system) स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनयको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

२) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको ICT /कम्प्मङ्टटय अऩयेटय / सूचना अङ्झधकायी रगामत अन्म सङ्टचना 
प्रङ्जवङ्झध सॉग सम्फङ्ञन्धत कभयचायीहरुराई ICT सम्फङ्ञन्ध ऻान तथा सीऩ हस्तान्तयण गनय ताङ्झरभ 
मोजना तजङ्टयभा तथा कामायन्वमन गन् । 
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३) फङ्टङ्झरङटाय गाउॉ ऩाङ्झरकाका सफै कभयचायीहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम शासन, सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जवङ्झध 
सम्फङ्ञन्ध आधायबतू ताङ्झरभ य अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभ सॊचारन गन् । 

४) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाका दैङ्झनक गङ्झतङ्जवङ्झध (जस्तै कामायरम व्मवस्थाऩन, ङ्ञचठ्ठी/सॊचाय, आम/रेखा, 
स्टोय व्मवस्थाऩन) च ङ्टस्त य प्रबावकायी फनाउन सभमानङ्टकङ्ट र सफ्टवेमय/प्रणारी तमाय गनय 
उत्प्रङे्चयत गन् य सॊचारन गनय आवश्मक सहमोग गन् । 

५) गाउॉऩाङ्झरकाभा हार सॊचारनभा यहेका सफै प्रकायका सफ्टवेमय/प्रणारी Vital Event 

Registration and Security (VERSS)-MIS, Municipal Administration and Revenue System 

(MARS)  सॊचारन गनय सेटअऩ गयी सही अङ्झबरेख तथा प्रङ्झतवेदन तमाय ऩानय आवश्मक सहमोग 
ऩङ्टर् माउने । 

६) ङ्जवद्यङ्टतीम शासन स्थाऩनाका रागी आवश्मक ङ्झनम्न उऩकयण य उऩामहरुको अध्ममन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थाऩना गनय सहमोग गन् । 

 दैङ्झनक काभभा उऩमोग हङ्टने मी उऩकयणहरु (कम्प्मङ्टटय, ल्माऩटऩ, ङ्जप्रन्टय, स्नमानय, 

सबयय, सोराय व्माकअऩ आङ्छद) 
 कामायरमभा ईन्टयनेट सेवा य ङ्जि वाईपाई जोन 

 वेफसाइट 

 आङ्झधकायीक साभाङ्ञजक सॊजार (पेसफङ्टक, ट्वीटय, मूट्यङ्टव आङ्छद) 
 सयकायी ईभेर 

 ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक वडाऩत्र 

 ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी 
 ई–हाङ्ञजयी 
 साभङ्टङ्जह एस.एभ.एस. 
 अङ्झडमो नोङ्जटस वोडय 
 ऩारो व्मवस्थाऩन 

 भोफाईर एप्रीकेशन 

 हस्तङ्झरङ्ञखत दस्तावेजहरुको कम्प्मूटयीकृत 

 सफ्टवेमय/प्रणारी ङ्झनभायण गयी प्रमोग 

७) गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम तथा अन्म ङ्जवषमगत तहहरुरे गत आ.व.भा कामायन्वमन 
गङ्चयसकेका तथा हार कामायन्वमनन गङ्चययहेका कामयक्रभ/ऩङ्चयमोजनाहरुको रगत व्मवङ्ञस्थत 
रुऩभा याख्न सहमोग गन् । 
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८) गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको ङ्जवषमगत सॊस्था, सेवा प्रदामक, गैह्र सयकायी सॊस्था, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
सॊघ–सॊस्थाहरु आङ्छदको व्मवङ्ञस्थत ङ्जववयण याख्न ेप्रणारीको ङ्जवकास गनय तथा रगत याख्न सहमोग 
गन् । 

९) श्रोत ननशाङ्कनराई ङ्झडङ्ञजटाईजेशन गन् रगामत गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाईर फनाउन तथा 
अध्मावङ्झध गनयभा सहमोग गन् । 

१०) गाउॉऩाङ्झरकाभा सूचना केन्दहरुको स्थाऩना तथा सॊचारनभा सहमोग गन् । 

११) गाउॉऩाङ्झरकाको वेफसाइट य ईभेरराई अद्यावङ्झधक गन् य सॊचारन गनयभा सहमोग गन् । 

१२) गाउॉऩाङ्झरकाको कम्प्मङ्टटय प्रणारी सम्फङ्ञन्ध दैङ्झनक कृमाकराऩहरु सङ्टचारु रुऩभा सॊचारन 
बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गनय सहमोग गन् । 

१३) गाउॉऩाङ्झरकाका कभयचायीराई आई.ङ्झस.टी. सम्फङ्ञन्ध ऻान सीऩ हस्तान्तयण सूचना तथा 
सॊचाय प्रङ्जवङ्झध व्रग (Knowledge Management Database -KDMB, ict4lb.org.np) भा स्थानीम 
तहभा प्रमोगभा आउने ICT सम्फङ्ञन्ध रेखहरु (tutorial) प्रकाङ्ञशत गन् । 

१४) गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध ऺेत्रभा आवश्मक यहेका गङ्झतङ्जवङ्झधहरु सङ्जहत फाङ्जषयक ऺ्ऋत ्
मोजना तमाय गन् । 

१५) गाउॉऩाङ्झरकाको ICT status/system को अङ्झडट ङ्जववयण सॊकरन गन् । 

16) उऩमङ्टयक्त कामयहरुको सम्ऩादनका सम्फन्धभा भाङ्झसक ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत सभऺ ऩेश गन्। 

 

४. स्वास्थ्म शाखा 
नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, भाऩदण्ड य मोजना सम्फन्धी  सॊङ्जवधानरे व्मवस्था गयेका भौङ्झरक तथा नेऩार 
ऩऺ बएका अन्तयाङ्जष्डम सङ्ञन्धसम्झौता, कामायन्वमनको राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय फनाइएका ङ्जवषमहरु 
कामायन्वमन गनय आवश्मक नीङ्झत तथा कामयक्रभको तजङ्टयभा सम्फन्धी कामयभा सहमोग य सोको 
कामायन्वमन,  

गाउॉको जनस्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा सम्फङ्ञन्धत यणनीङ्झत तथा मोजना तजङ्टयभा कामयभा सहमोग,  

गाउॉऩाङ्झरकारे ऩाङ्चयत गयेको स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी नीङ्झत, ङ्झनमभ, ङ्झनद्ङ्ञशकाहरु 
भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, तजङ्टयभा कामयभा सहमोग सम्फन्धी कामय य स्वास्थ्म सम्फन्धी कामयक्रभ 
कामायन्वमन सम्फन्धी कामय, 
 गाउॉऩाङ्झरका सबा तथा कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टय ऩन् स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 
ङ्जवषमहरुको तमायी सम्फन्धी कामय याङ्जष्डम तथा प्रदेश स्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
स्थानीम स्तयको स्वास्थ्म सम्फन्धी रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण, 
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 याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार, नङ्झसयङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म 
स्वास्थ्म सॊस्थाहरूको ङ्ञनरङ्झनक दताय, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन –स्वास्थ्म सम्फन्धी  स्वास्थ्म 
सॊस्थाहरुभा औषधी उऩकयण तथा अन्म साभाग्री आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
स्वास्थ्म सम्फन्धी जङ्झडफङ्टटी प्रफधयन तथा ङ्जवकास, प्रचाय, प्रशाय, मोग तथा ऩन्चकभय आङ्छद 

रगामतका आमङ्टव्द तथा फैकल्ऩीक स्वास्थम सम्फन्धी कामयहरु,  

ङ्झनजी स्वास्थ्म सॊस्थाहरु दताय, नङ्जवकयण गन्, गयाउने, य स्तयोङ्ङती तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय, 
  स्वास्थ्म सम्फन्धी सॊघीम तथा प्रदेश तहका स्वास्थ्म कामायरमहरुसॉग सभन्वम सम्फन्धी कामय, 
 ङ्जवऩदको सभमभा स्वास्थ्म सम्फन्धी ऩूवयतमायी, द«ःङ्टत प्रङ्झतकामय सम्फन्धी कामय,  
स्वास्थ्म सम्फन्धी कामयक्रभको सङ्टऩयीवेऺण एवॊ अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय, 

 स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा औषधी उऩकयण तथा अन्म साभाग्री आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन ङ्झनयीऺण गन्,  

औषधी ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
औषधीजन्म वनस्ऩङ्झत, जटीफङ्टटी य अन्म औषधीजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्जवतयण 

सम्फन्धी कामय,  
स्वास्थ्म ङ्झफभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको व्मवस्थाऩन,  

औषधी य स्वास्थ्म उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय,  
जनस्वास्थ्म ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सब्रेन्स) सम्फन्धी कामय, –आधायबतू स्वास्थ्म तथा 

सयसपाई सम्फन्धी  यक्त सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थ्म सेवा, औषधी ऩसर 
ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
औषधी तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
प्रवद्र्घनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक य प्माङ्झरएङ्जटब स्वास्थ्म सेवाको 

सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थ्म वतृ्तको ऩारना, रगामतका 

जनस्वास्थ्म सेवाको प्रवद्र्धन सम्फन्धी कामय,  
आमङ्टव्ङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोप्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्वास्थ्म 

उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
उऩचयात्भक सेवाको रुऩभा गाउॉऩाङ्झरकाको उऩचाय गनयको राङ्झग स्थाऩना बएका 

स्वास्थ्मचौकी, आधायबतू स्वास्थ्म केन्र, शहयी स्वास्थ्म केन्र तथा साभङ्टदामङ्जक स्वास्थ्म इकाईभा 
कभयचायीको व्मवस्थाऩन, औषधी उऩकयणको व्मवस्था, तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन गन्,  

सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत प्रदेश सयकायफाट प्राि कामयक्रभ तथा फङ्टङ्झरङटाय 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्झनद्ङ्ञशत कामयक्रभराई व्मवङ्ञस्थत ढॊगफाट सञ्चारन गन्, –जनस्वास्थ्म तथा 
सयसपाई सम्फन्धी  ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन, भातङृ्ञशशङ्ट, ऩङ्चयवाय स्वास्थ्म, खोऩ जस्ता ऩङ्चयवाय स्वास्थ्म 
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कामयक्रभ सञ्चारन  भङ्जहरा स्वमॊसेङ्जवका ऩङ्चयचारन  नसारङ्ट ऩदाथय सेवन, भध्मऩान, धङ्टभऩान 
जस्ता दङ्टव्र्मसन य जङ्टवातास जस्ता कङ्ट रत मङ्टवा तथा फाङ्झरफाङ्झरकाराई सॊयऺण प्रदान गनय सचेतना 
अङ्झबमान सञ्चारन  खङ्टल्रा ङ्छदसाभङ्टक्त अङ्झबमान तथा ऩूणय खोऩ अङ्झबमान जस्ता साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयवतयन कामयक्रभसम्फन्धी सभन्वम य सॊचारन, 

 सङ्टङ्झतय, भङ्छदया य रागू ऩदाथयजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध सम्फन्धी 
कामय, 
 सरुवा तथा नसन् योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ सम्फन्धी कामय,  
आमङ्टव्द तथा वैकङ्ञल्ऩक स्वास्थम कामयत्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
खाद्य सङ्टयऺा, गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण तथा उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण  जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको 

ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय, 
 ऺमयोग, कङ्ट ष्ठयोग, औरो, काराजाय, डेङ्गी, जाऩाङ्झनज ईन्सेपराईङ्जटस, एच.आई.ङ्झब. य एड्स जस्ता 
सॊक्राभक योगहरुको योकथाभ ङ्झनमन्त्रण व्मवस्थाऩन गन्,  

गाउॉ ऺेत्रभा खोऩ कामयक्रभहरु सञ्चारन सम्फन्धी कामय, 
खङ्टल्रा ङ्छदसाभङ्टक्त अङ्झबमान तथा ऩूणय खोऩ अङ्झबमान जस्ता साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतयन कामयक्रभ 

सम्फन्धी सभन्वम य सॊचारन,  

५. भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण शाखा 
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामायन्वमन, सभन्वम सम्फन्धी 
कामय,  
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता सम्फन्धी वाङ्जषयक कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामयक्रभ 

कामायन्वमन,  

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता सम्फन्धी आवश्मक सभन्वम य सहकामयभा 
कामयसम्ऩादन,  

भङ्जहराको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सशक्तीकयण, ऺभता ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत कामयक्रभ 
सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रवद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक य ऩङ्टन्स्थाऩनाका 

कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेटको कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  
भङ्जहराको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सशक्तीकयण, ऺभता ङ्जवकास,  

रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रवद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना,  
रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेटको प्रमोग य भूल्माॊकन,  
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फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनभायण तथा मोजना 
तजङ्टयभा तथा कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  
फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी कामय तथा फारभैत्री शासकीम प्रफन्ध, फारनरफ, 

फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार सञ्जार सम्फन्धी कामय,  
फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकय , सभन्वम 

तथा सहकामय सम्फन्धी कामय,  
फारगहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञशशङ्टस्माहाय केन्र य फार ङ्जवकास केन्र व्मवस्थाऩनभा सहमोग 

सम्फन्धी कामय,  
असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मवस्थाऩन, फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र 

स्थाऩना, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
फारङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण,फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन,  

फारनरफ, फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार सञ्जार सञ्चारनभा सहमोग,  

फारफाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकय , सभन्वम 
तथा सहकामय, 
 असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मवस्थाऩन,  

फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 

 जेष्ठ नागङ्चयक नरफ, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन, 

 जेष्ठ नागङ्चयक नरफ, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गन्, 

अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असक्त स्माहाय केन्रको सञ्चारन, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा 
असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन 
तथा ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय, 
 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असक्त स्माहाय केन्रको 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण,  

अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयणका राङ्झग आवश्मक प्रङ्जक्रमा ऩिात अऩाङ्गता ऩङ्चयचम ऩत्र तमायी 
एॊव ङ्जवतयण,  

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तभैत्री ऩूवायधाय ङ्झनभायण तथा प्रवद्र्धन,  
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ङ्झसभान्तकृत ङ्ञम्हराको राङ्झग ऺभता ङ्जवकास, ङ्झसऩ ङ्जवकास, आमोजनाको कामयक्रभ सञ्चारन ,  

एकर भङ्जहरा सम्फन्धी आवश्मक कामयहरु तथा ङ्ञम्हरा रङ्ञऺत कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी 
कामय,  
भङ्जहरा ङ्जवकास कामयक्रभभा सहमोग सभन्वम सम्फन्धी कामय, जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्रको 

व्मवस्था य सञ्चारन सम्फन्धी कामय, 
 घटना दताय सभन्वम, फारगहृ अनङ्टगभन, फार उद्धाय कोष सम्फन्धी कामय, 
 सडक फारफाङ्झरका, श्रङ्झभक फारफाङ्झरका, असहाम तथा नाथ फारफाङ्झरका सम्फन्धी कामय,  
वडाराई फारभैत्री फनाउन वडा सङ्झभङ्झतराई सहमोग सम्फन्धी कामय,  
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

सम्फन्धी कामय,  
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामयक्रभ कामायन्वमन गन्, गयाउने सम्फन्धी कामय,  
व्मङ्ञक्तगत घटना दताय सम्फन्धी कामय तथा स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी तथ्माॊक 

सॊकरन एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामायन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सघॊसॊस्थासॉग सम्ऩकय , सभन्वम 

य सहकामय सम्फन्धी कामय, 
 गाउॉस्तयभा सभाजकल्माण सम्फन्धी सॊघसॊस्था (गैय सयकायी, साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक 
सॊघसॊस्था) को दताय, नवीकयण तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
गैय सयकायी सॊस्था भापय त साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनका कामक्रभहरु सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी यणनीङ्झत तजूयभा कामयभा सहमोग य कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  
योजगाय तथा फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना,  
योजगाय तथा वेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन तथा सूचना प्रणारीको स्थाऩना सम्फन्धी 

कामय,  
गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सव्ऺण, सूचना व्मवस्थाऩन तथा योजगाय तथा 

वेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना सम्फन्धी कामय,  
गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकय , सभन्वम य सहकामय 

सम्फन्धी कामय, 
 स्थानीम स्तयभा गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्थाको दताय, नवीकयण तथा 
ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय तथा ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामय, सभन्वम य 
सभङ्टदाम ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामय,  
टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य कामयक्रभसॉग आवद्धता सम्फन्धी कामय,  
योजगायीका अवसय ङ्झसजयना सम्फन्धी उद्यभहरुको ऩङ्जहचान गयी प्रचायप्रसाय सम्फन्धी कामय, 
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 टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरु भापय त अङ्झत गङ्चयफ सभूहको राङ्झग आम आजयन कामयक्रभ सञ्चारन,  

टोर ङ्जवकास सॊस्थाका ऩदाङ्झधकायीराई फचत ऩङ्चयचारन नेततृ्व ङ्जवकास तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 
सम्फन्धी कामयक्रभहरु, 

 टोर ङ्जवकास सॊस्थाका उद्यभी ङ्जक्रमाकराऩभा सहमोग य स्थरगत ङ्झनयीऺण वा अनङ्टगभन 
सम्फन्धी कामय,  
टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुराई अवश्मकता अनङ्टसायको सहजीकयण  

६. सहकायी ङ्जवकास शाखा 

सहकायी ङ्जवकास तथा प्रवद्र्धनका राङ्झग सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत तथा 
कामयक्रभको कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताय, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जवघटन सम्फन्धी कामय,  

सहकायी फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन,  

सहकायी सम्फन्धी याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग सभन्वम य 
सहकामय,  

सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथ्माङ्क सॊकरन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन तथा स्थानीम सहकायीको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध सम्फन्धी कामय,  

सञ्चारनभा यहेका सहकायीको कामय तथा कायोवायको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण, भूल्माङ्कन 
तथा प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामय,  

सञ्चारनभा यहेका सहकायीहरुको भाङ्झसक, वाङ्जषयक प्रगङ्झत ङ्जववयण सॊकरन य येकडय व्मवस्था 
सम्फन्धी कामय,  

प्राि उजङ्टयीको आवश्मक जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्जवन गयी कायवाहीको सम्फन्धी कामय,  

सहकायी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामय,  

सहकायीको ऩूॉजी ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामय,  

सहकायीराई ऩूॉजीको आधायभा वगीकयण गन् य भजयय नीङ्झत अवरम्फनभा सहमोग ऩङ्ट¥माउने,  
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७. कृङ्जष ङ्झफकास शाखा 
 कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष प्रवद्र्धन, कृङ्जष उत्ऩादन तथा व्मवस्थाऩन य ऩशङ्टऩॊऺी, ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट 
स्वास्थ्म सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टयभा कामयभा सहमोग सम्फन्धी 
कामय,  

कृङ्जष फजाय सूचना, कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभायण, ताङ्झरभ, 

प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभग्री आऩूङ्झतय,  

उच्च भूल्ममङ्टक्त कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण,  

कृङ्जष फीउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषधीहरूको आऩूङ्झतय, उऩमोग य ङ्झनमभन शीत 
बण्डायणको व्मवस्थाऩन,  

कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष प्रफद्र्धन, कृङ्जष उत्ऩादन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको कामायन्वमन 
सम्फन्धी कामय,  

कृषक ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभको सञ्चारन,  

कृङ्जषजन्म य ऩशङ्टऩॊऺीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण,  

कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्घन,  

कृषकहरूराई प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य सशक्तीकयण,  

कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन य 
ङ्झनमभन,  

कृङ्जष तथ्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय  

उच्च भूल्ममङ्टक्त वस्तङ्टको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास य फजायीकयण तथा शीत बण्डायण सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

खाद्याङ्ङ, वागवानी, नगदे तथा अन्मफारी ङ्जवकास सम्फन्धी ङ्जववयण, य आफश्मकता अनङ्टसाय 
नसययी स्थाऩना सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष ङ्जवकास तथा सॊबाव्मता य ऩकेट ऺेत्र ङ्झनधाययण य कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध य सेवा प्रसाय सम्फन्धी 
कामय,  
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कृषक÷कृषक सभूहको ऩङ्जहचान गनय सेवा केन्र÷सम्ऩकय  स्थर, कृङ्जष पाभयहरुई सहमोग 
सम्फन्धी कामय,  

कृषकहरुराई सभूह, सहकायीभा आवद्ध गयाउने य कृषी उत्ऩादनराई व्मवसामीकयण, प्रङ्जवङ्झध य 
प्राङ्जवङ्झधक सेवा सम्फन्धी कामय, 

 अनङ्टसन्धान केन्रफाट ङ्झनङ्ञस्कएका नङ्जवनतभ प्रङ्जवङ्झधराई कृषक सभऺ रैजान ेसम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष सहकायी, सभूहहरुको वारी नारी अनङ्टगभन गयी प्राङ्जवङ्झधक सल्राह सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष उत्ऩादन, प्रशोधन य फजायीकण सम्फन्धी उद्यभ व्मवसामको व्मवसाङ्जमक ङ्जवकास सम्फन्धी 
कामय,  

कृङ्जष नसययी, फीउङ्जवजन केन्र तथा नभूना पाभय सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्घन सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष प्रसाय प्रचाय सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष सम्फन्धी ङ्झफभा य कजाय सहजीकयण सम्फन्धी कामय,  

शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय, 

 कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चय व्मवसाङ्जमकता तपय  उन्भङ्टख हङ्टन प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ 
ङ्जवकास सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष फीउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषधीहरूको आऩूङ्झतय, उऩमोग य ङ्झनमभन 
सम्फन्धी कामय, 

 कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्वमस सम्फन्धी 
कामय,  

कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष तथ्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचाय प्रसाय 
सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष सम्फन्धी ताङ्झरभ य ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी कामय,  

कृङ्जष स्रोत केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय, कृङ्जष ङ्जवकास  
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८. याजस्व व्मवस्थाऩन शाखा 
गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व सम्फन्धी नीङ्झत ऐन, ङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध, याजस्व सङ्टधाय कामयमोजना तजङ्टयभा य 
अद्यावङ्झधक सम्फन्धी कामय य याजर्श् सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 
सम्फन्धी कामयभा आवश्मकता अनङ्टसाय सहमोग गन्,  

याजर्श् ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको सम्फन्धी ङ्जवषमको कामयभा आवश्मक सहमोग सम्फन्धी कामय,  

याजर्श्को प्रशासनसम्फन्धी य याजर्श् च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोतहरुको ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामय,  

दैङ्झनक आम्दानी फङ्टझ्ने तथा येकडय याख्न ेसम्फन्धी कामय,  

याजर्श् सम्फन्धी प्रगती प्रङ्झतवेदन तमाय सम्फन्धी कामय,  

याजर्श् य धयौटीसम्फन्धी यङ्झसद ङ्जवतयण एव ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय, 

 फजेट तजङ्टयभा सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग सम्फन्धी कामय,  

अचर सम्ऩत्ती जग्गा, बवन, भेङ्ञशन य फहार ङ्जवटौयी जग्गाको रगत याखी वाङ्जषयक कय असूरी 
सम्फन्धी कामय,  

सम्ऩङ्ञत्तभा आधाङ्चयत कय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामयभा 
सहमोग,  

कय तथा याजर्श्को सम्बाव्मता अध्ममन सम्फन्धी कामय,  

सम्ऩङ्ञत्तभा आधाङ्चयत कयका राङ्झग नमाॉनमाॉ ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान य अध्ममन गयी ङ्झसपाङ्चयस गन् 
सम्फन्धी कामय,  

प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राि हङ्टने योमल्टीःे सङ्करन तथा फाॉडपाॉड सम्फन्धी कामयको राङ्झग आवश्मक 
व्मवस्थ ङ्झभराउने,  

ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, जस्ता खानी खङ्झनज ऩदाथयको सव्ऺण, अन्वेषण, उत्खनन 
सम्फन्धी कामयको अनङ्टगभन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन,  

ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ टे्रङ्जकङ्ग, कोमाङ्जकङ्ग, नमानोङ्झनङ्ग, फञ्जीजङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय, ¥माङ्ञफ्टङ्ग शङ्टल्क उठाउने 
सम्फन्धी कामय,  

साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राि योमल्टी सङ्करन सम्फन्धी कामय, , 
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 याजस्वका फाॉकी फनमौता यकभको रगत य असूर उऩय सम्फन्धी आधायहरु ङ्झनणयम गयाउने 
असूर उऩय सम्फन्धी कामय,  

कयदाता ङ्ञशऺा सञ्चारन तथा जनचेतनाका कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

याजर्श् ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी कामय,  

याजर्श्का राङ्झग नमाॉ नमाॉ ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान य अध्ममन गयी ङ्झसपाङ्चयस गन् सम्फन्धी कामय,  

९. ऩशङ्ट स्वास्थ्म शाखा 
ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्वास्थ्म सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 
तथा ऩशङ्टऩॊऺी फजाय, ऩूवायधाय, सङ्टङ्जवधा य आऩूङ्झतयसम्फन्धी,  

ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्वास्थ्म सम्फन्धी मोजना तथा कामयक्रभको कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायणभा सहमोग, ताङ्झरभ, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, ऺभता ङ्जवकास 
कामयक्रभको सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन,  

ऩशङ्ट वधशाराको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन,  

ऩशङ्टऩॊऺी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन,  

ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी ङ्झफभा य कजाय सहजीकयण,  

ऩशङ्टजन्म तथा कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी ङ्झफभा य कजाय सहजीकयण सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩारकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी कामय, 

 ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी तथ्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी प्रचायप्रसाय सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन तथा ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन सम्फन्धी 
कामय, 

 ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी ङ्झफभा य कजाय सहजीकयणभा सहमोग सम्फन्धी कामय,  
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स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩनभा सहमोग तथा ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 
सम्फन्धी कामय, 

 स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी तथ्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी ङ्जवकास सम्फन्धी 
कामय,  

ऩशङ्ट फधशारा व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन तथा ऩशङ्टऩॊऺी उऩज कृषकराई सॊगङ्छठत गन् सम्फन्धी कामय, 

 ऩशङ्टसेवा तपय  नश्लसङ्टधाय सम्फन्धी सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सारम सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, मोजना य कामयक्रभ सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्ट योग स्वास्थ्म उऩचाय, खोऩ, वन्ध्माकयण, कृङ्झत्रभ गबायधान सम्फन्धी सेवा प्रवाह य ऩशङ्टऩॊऺ 
योग तथा भहाभायी ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामय,  

भाग य आवश्कता अनङ्टसाय ऩशङ्टस्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय सॊचारन सम्फन्धी कामय, ऩशङ्टयोग सम्फन्धी साभान्म 
ल्माव सेवा सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी, ऩोल्ट्री य डेयी ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, कामयङ्जवङ्झध, मोजना तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा य 
कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

ऩशङ्टऩॊऺी, ऩोल्ट्री य डेयी उत्ऩादन, प्रशोधन य फजायीकयण सम्फन्धी कामय,  

१०. मङ्टवा, खेरकङ्ट द तथा ङ्ञशऺा शाखा 
 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺा तथा ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, तथा ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धी 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

 गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत शैङ्ञऺक कामयक्रभ कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  
गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको ङ्ञशऺाको अवस्था, प्रगङ्झत आङ्छद सभेङ्जटएको ङ्ञशऺा सम्फन्धी ङ्ञस्थङ्झतऩत्र 

प्रकाङ्ञशत सम्फन्धी कामय,  
ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय फढाउनको राङ्झग ङ्ञशऺक, प्रधानाध्माऩक तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 

ऩदाङ्झधकायीहरूको सभम सभमभा फैठक, गोष्ठी वा ताङ्झरभ सञ्चारन, 

 ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय वङृ्जद्ध बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माङ्कन गयी अङ्झबरेख याख्न ेतथा 
सो सम्फन्धभा सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक काभ  भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा उत्तीणय ऩयीऺाको राङ्झग 
यङ्ञजषे्डशन पायाभ बयेका ङ्जवद्याथीको नाभ, थय, उभेय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सॊशोधन,  
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साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामययत ङ्ञशऺक तथा कभयचायीको सेवा ङ्जववयण तथा अन्म अङ्झबरेख 
अद्यावङ्झधक सम्फन्धी कामय ङ्जवद्यारमहरुको ङ्झनयीऺण, ङ्ञशऺकको ताङ्झरभ तथा अन्म शैङ्ञऺक 
ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन,  

ङ्जवद्यारमभा रागू गङ्चयएको ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री सम्फन्धभा सङ्टधाय गनङ्टयऩन् 
य ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तकको ङ्जवतयण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउने ङ्जवषमभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
तथा ङ्ञशऺकको याम ङ्झरई सङ्टझाव सम्फन्धी कामय,  
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक तथा कभयचायीको तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत सम्फन्धी कामय,  
ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघ गठन सम्फन्धी कामय,  

 ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञशऺकराई ङ्जवद्यारम सभम फाहेक वा 
ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत ऩठन ऩाठनभा असय नगन् गयी अङ्झतङ्चयक्त सभमभा अन्मत्र कामय गनय ऩूवय 
स्वीकृङ्झत सम्फन्धी कामय,  
कामयसम्ऩादनको आधायभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊघ, प्रधानाध्माऩक, 

ङ्ञशऺक एवॊ कभयचायीहरुराई ऩङ्टयस्काय तथा दण्डका राङ्झग कामयऩाङ्झरका सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गन् , 

 ङ्जवद्यारम सभामोजन कामयक्रभभा सहजीकयण सम्फन्धी कामय,  
ङ्ञशऺा सम्फद्ध ऩयाभशय सेवा, बाषा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण केन्र, टमूशन कोङ्ञचङ सेन्टय राई 

ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
आधायबतू ङ्ञशऺा अङ्झनवामय य ङ्झनशङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक तहको ङ्ञशऺाराई ङ्झनशङ्टल्क प्रदान गन् 

नीङ्झतराई कामायन्वमन सम्फन्धी कामय, 
 ङ्ञशऺा सम्फन्धी कामयक्रभ तथा मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन गन्, अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय,  
ऩूवय प्राथङ्झभक तथा आधायबतू तहको ङ्जवद्यारम सञ्चारन अनङ्टभङ्झत तथा स्वीकृङ्झत सम्फन्धी कामय, 

 शैङ्ञऺकस्तय सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय, 
 आधायबतू तहका ङ्जवद्यारमहरुभा ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जवतयण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
गाङ्झबएको ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण सम्फन्धी काभ,  

सॊस्थागत आधायबतू ङ्जवद्यारमहरुको शङ्टल्क ङ्झनधाययण सम्फन्धी काभ, 

 गाउॉ ऺेत्रभा भातहातभा सॊचाङ्झरत सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरुको स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी 
ङ्झनमभानङ्टसाय सञ्चारन बए नबएको अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय,  
ङ्जवद्यारमको ननसाङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय, 

 ऩयीऺा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
ङ्झफद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉचफाट फङ्ञञ्चत सभूहराई अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाको ङ्जवकास ङ्जवस्ताय गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कामयक्रभको सञ्चारन एवॊ सभन्वम सम्फन्धी कामय,  
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ङ्जवषमगत ङ्ञशऺक ङ्झभरान ताङ्झरभ व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयराई अङ्झबवङृ्जद्ध गनय ङ्जवद्यारमराई सूचना तथा 

प्रङ्जवङ्झधभैत्री ङ्ञशऺण ङ्झसकाई वातावयणको ङ्जवकास सम्फन्धी कामय, 
 ङ्जवऩङ्ङ फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्जवद्यारम जान प्रङे्चयत गनयका राङ्झग ऩोषाक,ऩोङ्जषरो खाजा य 
स्टेशनयीको व्मवस्था ङ्झभराउने सम्फन्धी कामय,  
शैङ्ञऺकस्तय सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय, 

 स्थामी ङ्ञशऺकको कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन पायाभ पाइङ्झरङ व्मवस्था सम्फन्धी कामय,  
स्थामी ङ्ञशऺकहरुको असाधायण तथा अध्ममन ङ्झफदा येकडय सम्फन्धी कामय,  
ङ्जवद्यारमको ननसाङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी काभ गन्,  

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टयभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन,  

भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामयक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन,  

स्थानीम ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन,  

शैङ्ञऺक ऩयाभशय सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन,  

ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयराई अङ्झबवङृ्जद्ध गनय प्रङ्जवङ्झध भैत्री ङ्झसकाइ य ङ्ञशऺण राई ङ्जक्रमाशीर 
फनाउने सम्फन्धी कामय,  
प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाराई जोड ङ्छददै फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम स्थाऩना सम्फन्धी 

कामय, 
 ङ्झफद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
सॊस्थागत तथा साभङ्टदाङ्जमक भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारमभा प्रधान अध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रङ्जक्रमाको राङ्झग 

आवश्मक सूचना य येकडय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  
ङ्जवद्यारमराई ङ्जवतयण गङ्चयने कामयक्रभ अनङ्टदान तथा सो को फजेट व्मवथाऩन सम्फन्धी कामय, 

 मङ्टवा ऩङ्चयचारका राङ्झग गाउॉ मङ्टवा नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा गनय आवश्मक सहमोग सम्फन्धी 
कामय,  

मङ्टवा य खेरकङ्ट दराई आवद्ध गयी अनङ्टशाङ्झसत मङ्टवाहरुको ऩङ्चयचारन गनय कामयक्रभ सञ्चारन गयी 
मङ्टवाराई ङ्जवकास प्रङ्जक्रमभभा सॊरग्न गयाउन आवश्मक व्मवस्था सम्फन्धी कामय,  

भाङ्ञध्मभक ङ्जवद्यारमस्तयीम अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमकराऩ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गन्, गयाउने 
सम्फन्धी कामय,  

अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी कामय य खेरकूदको ङ्जवकास य प्रवद्र्घन सम्फन्धी कामय,  



 

38 
 

गाउॉस्तयभा सञ्चारन हङ्टने अन्तयङ्जवद्यारम स्तयीम, याष्डऩङ्झत यङ्झनङ ङ्ञशल्ड, भेमयकऩ रगामतका 
प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन, सभन्वम एवॊ रगामतका अन्म कामयक्रभहरुभा सहमोग सम्फन्धी कामय,  

मङ्टवाको खेरकङ्ट दभा अङ्झबरुची ऩैदा गयाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका मोजना तमाय य कामायन्मन 
सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम स्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य स्तयीकयण गन्, गयाउने,  

मङ्टवाहरुराई स्वयोजगाय उन्भङ्टख अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा तथा ऻान तथा सीऩहरुराई आमभूरक 
कामयक्रभहरुसॉग आवद्ध गन् कामयक्रभ सञ्चारन गन्,  

मङ्टवा उद्यभशीरताको ऩङ्जहचान गदै मङ्टवाहरुराई स्वयोजगाय उन्भङ्टख अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा तथा 
वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाई भापय त ङ्जवकास बएका ऻान तथा सीऩहरुराई आमभूरक कामयक्रभहरुसॉग 
आवद्ध गन् कामयक्रभ सञ्चारन गन्, गयाउन,े 

११. प्राङ्जवङ्झधक शाखा 
गाउॉ ङ्जवकास सम्फन्धी दीघयकारीन, आवङ्झधक, वाङ्जषयक तथा यणनीङ्झतक मोजनाहरु तजङ्टयभा गन् 

कामयभा सहमोग तथा कामायन्वमनको व्मवस्था सम्फन्धी कामय,  

मातामात, आवास, वातावयण तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, खानेऩानी तथा सयसपाई, फजाय तथा 
ढर व्मवस्थाऩन, नदी ङ्झनमन्त्रण, ङ्जवद्यङ्टतीकयण सम्फन्धी कामय,  

 ऩयम्ऩयागत रुऩभा उऩमोग हङ्टदै आएको ऩङ्टयाना कङ्ट वा, धाया भभयत सम्बाय तथा ऩाटी ऩौवा, 
चौतायीको सॊयऺण गन् सम्फन्धी कामय, 

कानून तथा स्वीकृत नीङ्झत अनङ्टसाय आमोजनाहरुको ऩूवय सॊबाव्मता य सॊबाव्मता अध्ममन 
सव्ऺण, 

 गाउॉऩाङ्झरकारे अवरम्फन गन् ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषम ऺेत्रगत नीङ्झत तजङ्टयभा गनय सहमोग,  

याङ्जष्डम शहयी ङ्जवकास नीङ्झत, ब–ूउऩमोग ननसा, बउूऩमोग मोजना, बौङ्झतक ङ्जवकास मोजना, गाउॉ 
मातामात गङ्टरुमोजना तजङ्टयभा य कामायन्वमन,  

गाउॉऩाङ्झरकाभा व्मवङ्ञस्थत फसोवासको राङ्झग मोजना तमाय गन् तथा सोको कामायन्वमन 
सम्फन्धी कामय,  

एकीकृत शहयी ङ्जवकास सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून तथा नीङ्झत अनङ्टरुऩ भाऩदण्ड तमाय,  
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जग्गा ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभायण सम्फन्धी भाऩदण्ड य जग्गा ङ्जवकास मोजना तमाय गयी 
कामायन्वमन,  

बवन ननसाऩास सम्फन्धी कानूनी य नीङ्झतगत व्मवस्था तथा बवन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, 

 गाउॉऩङ्झरकाको राङ्झग मोजना तजङ्टयभा गदाय सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासको राङ्झग अनङ्टसाय ब–ूउऩमोग, ब–ू
एकीकयण य ङ्झनद्ङ्ञशत जग्गा ङ्जवकास जस्ता मोजनाहरु सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

नवीकयणीम तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य 
ङ्झनमभन,  

शहयी मोजना तजङ्टयभा य कामायन्वमनका राङ्झग अन्म सयकायी तथा गैय सयकायी एवॊ ङ्झनजी 
ऺेत्रका सम्फद्ध ङ्झनकामहरुसॉग सभन्वम य सहमोग सम्फन्ध ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय, –बौङ्झतक सूचना 
प्रणारी य ननसा सम्फन्धी  

गाउॉको वस्तङ्टगत ङ्जववयण, बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी, स्रोत ननसा आङ्छद तमाय तथा अद्यावङ्झधक,  

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको बौङ्झतक ऩूवायधाय, भठभङ्ञन्दय, सडक नारा, ढर, ऩाकय , चौताय, ङ्जवद्यारम, खङ्टल्रा 
स्थान, ऩङ्टरऩङ्टरेसा, बौङ्झतक ङ्जवकासको ङ्जवतयण स्ऩष्ट देङ्ञखने गयी बौङ्झतक ननसा तमाय, –प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग य ङ्झनमभन सम्फन्धी  

व्मवङ्ञस्थत शहय ङ्झनभायणको राङ्झग शहयभा हङ्टने ङ्झनजी ङ्झनभायण कामयहरुको भाऩदण्ड ङ्झनभायण गन् 
तथा सोको ऩारना गन् व्मवस्था ङ्झभराउने सम्फन्धी कामय,  

स्वीकृत भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्झनभायण कामय बए नबएको ङ्झनयीऺण गयी ङ्झनभायण कामयको ङ्झनयीऺण 
तथा कायवाहीको व्मवस्था सम्फन्धी कामय,  

शहयी ङ्जवकास, आवास य सङ्टय्ङ्ञऺत ङ्झनभायण तथा ऩूवायधाय ङ्जवकास सम्फन्धी कामयहरुभा आवश्मक 
प्राङ्जवङ्झधक याम ऩयाभशय, सल्राह य सहमोग, –बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास  

शहयी सडक, कृङ्जष सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तमायी कामयभा 
सहमोग तथा स्थानीम सडक, कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर, ऩङ्टरेसा य तटफन्धन स्तयोङ्ङङ्झत, भभयत, सम्बाय 
सम्फन्धी कामय,  

वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्री मातामात प्रणारीको प्रवद्र्धन 
सम्फन्धी कामय, 
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 साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, नवीकयणीम उजाय तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय, 

 स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

ङ्झसॉचाई सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा तथा कामायन्वमन सम्फन्धी कामय तथा तटफन्ध, नदी 
ङ्झनमन्त्रण तथा नदीःे व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण तथा स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतय सम्फन्धी कामय, –सावयजङ्झनक ङ्झनजी 
साझेदायी सम्फन्धी  

सावयजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, मोजना ङ्झनभायण तथा स्थानीम सावयजङ्झनक—

ङ्झनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामायन्वमन सम्फन्धी कामय, –ब ूउऩमोग तथा वस्ती 
ङ्जवकास  

शहयीकयण, वस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजङ्टयभा, 
आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामायन्वमन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

व्मवङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामयक्रभको तजङ्टयभा य कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

बङू्झभको वगीकयण अनङ्टसायको रगत य जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बभूी रगत (ननसा, से्रस्ता) तथा 
घयजग्गा धनी दताय प्रभाणऩूजाय ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

मोजनावद्ध य व्मवङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामयक्रभको तजङ्टयभा कामायन्वमन तथा आधायबतू 
आवासका मोजना तजङ्टयभा य कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामय, –बवन ङ्झनभायण तथा बवन सॊङ्जहता कामायन्वमन  

याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभायण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ तथा अन्म सावयजङ्झनक बवन तथा सॊयचना 
ङ्झनभायण य भभयत सॊबाय सम्फन्धी कामय, –वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  

वातावयणीम प्रबाव तथा त्मसको असय य वातावयण सॊयऺणको राङ्झग बएका प्रमासहरुको 
प्रबावकायीता फाये अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय,  
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पोहोयभैराको वैकङ्ञल्ऩक प्रमोगको सॊबावनाहरुको ऩङ्जहचान गन् तथा सोको कामायन्वमनभा नीङ्झत 
ऺेत्र ऩङ्चयचारनको राङ्झग आवश्मक नीङ्झत ङ्झनमभहरु ङ्झनभायण सम्फन्धी कामय,  

गाउॉ ऺेत्रको हङ्चयमारी सॊयऺण तथा प्रफधयनको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩाकय , फगैंचा, ङ्जवकास तथा अन्म 
कामयक्रभहरु तमाय गन् तथा कामायन्वमनभा सम्फद्ध ऩऺको सहमोग ङ्झरने व्मवस्था ङ्झभराउने 
सम्फन्धी कामय, 

 वातावयण भैत्री स्थानीम शासनको प्रवद्र्धन,  

वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा तथा कामायन्वमन य ङ्झनमभन सम्फन्धी 
कामय, 

साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभयक, कवङ्टङ्झरमती वनको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, उऩमोग य 
ङ्झनमभन सम्फन्धी नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

ङ्झनजी तथा व्मवसाङ्जमक वनको प्रवद्र्घन य ङ्झनमभन तथा सावयजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा 
ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
नीङ्झत, कानून, कामयक्रभ तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  

वामङ्ट तथा ध्वनीको प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण, हाङ्झनकायक ऩदाथयहरूको ङ्झनमभन तथा ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी 
कामय,  

ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामयमोजना तथा स्थानीमस्तयका आमोजनाको 
कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवऩद्, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामय मोजना ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको 
ऩूवय बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम, ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनयभायण सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवऩद्वजोङ्ञखभ ऺेत्रको ननसाङ्कन तथा वस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण सम्फन्धी नीङ्झत 
कामयक्रभ तजङ्टयभा, कामायन्वमन सम्फन्धी तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्म ऩङ्टया गनय ऩमायवयङ्ञणम सॊयऺण 
गन् सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम 
य सहकामय सम्फन्धी कामय,  
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ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूवय सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम आऩतकारीन कामय सञ्चारन प्रणारीको स्थाऩना य सञ्चारन सम्फन्धी कामय, –
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन  

पोहोयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्झफसजयन य सोको सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 
तथा ढर ङ्झनकास सम्फन्धी कामय,  

ल्माण्डङ्जपर साइटको व्मवस्था य वैऻाङ्झनक रुऩरे व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

दैङ्झनक रुऩभा पोहोयभैरा सॊकरन गयी व्मवस्थाऩन तथा नीङ्ञज ऺेत्र ऩङ्चयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सचेतना पैराउने तथा ऩङ्टनचङ्जक्रम मा ऩङ्टन् प्रमोगभा कामयक्रभहरु 
ङ्झनभायण य सञ्चारन सम्फन्धी कामय,  

 

१२. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण शाखा  

 रेखाऩयीऺण सम्फन्धी नीङ्झत तथा कामयक्रभको खाॊका तमायी गन् य स्वीकृत ऩिात्कामायन्वमन 
गन्,  

रेखाऩयीऺण सम्फन्धी वाङ्जषयक कामय मोजना तमाय गन्,  

आन्तङ्चयक तथा ऩूवय रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामय,  
रेखाऩारन सम्फन्धी ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी कामय,  
वाङ्जषयक आमव्मम य धयौटीको आन्तयीक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामय, 

 गाउॉऩाङ्झरका रेखा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी कामय,  
चौभाङ्झसक आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन य वाङ्जषयक आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामय, 
अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामयभा सहमोग आवश्मक सहमोग सम्फन्धी कामय,  

 

१३. मोजना शाखा 
आवङ्झधक, वाङ्जषयक तथा यणनीङ्झतक मोजनाहरूको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना तजङ्टयभा य कामायन्वमन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना 
य ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय,  
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ङ्जवकास ङ्झनभायण प्रङ्जक्रमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका कामयक्रभ सम्फन्धी कामय, 

 ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाययण, ङ्जवकास 
आमोजनाको अनङ्टगभन, आवङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा सम्फन्धी कामय,  

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापय त सञ्चारन हङ्टने मोजनाहरुको मोजना सम्झौता, ङ्जकस्ता ङ्झसपाङ्चयस 
सम्फन्धी कामय,  

मोजनाहरुको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

मोजनाको भाङ्झसक तथा वाङ्जषयक प्रगङ्झत तमाय गन् सम्फन्धी कामय, 

 उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुराई आमोजना सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अनङ्टङ्ञशऺण कामयक्रभ 
सञ्चारन गन् रगामत मोजना शाखासॉग सम्फङ्ञन्धत वाङ्जषयक खङ्चयद मोजना तमाय गन् कामय,  

प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूवायधाय, योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थ्म 
उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम, भानव ङ्जवकास सूचकाङ्क तथा जनसाॊङ्ञखक तथ्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन 
गयी सूचना प्रणारीभा आवद्धता सम्फन्धी कामय,  

भाङ्झसक, चौभाङ्झसक य वाङ्जषयक प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गन् सम्फन्धी कामय,  

उऩप्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा गङ्छठत अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको कामय,  

ङ्जवकास ङ्झनभायण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन 
सम्फन्धी कामय,  

सॊघीम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामायन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाययण सम्फन्धी कामय,  

ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, प्रगङ्झत सभीऺा य भूल्माॊकन सम्फन्धी कामय,  

आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामय,   

ङ्जवकासका राङ्झग सॊचाङ्झरत आमोजनाहरूको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

 

१४. ङ्ञजन्सी तथा बण्डायण शाखा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरु य वडाहरुभा ऩठाउने ङ्झनभायण साभाग्री य कामायरमका राङ्झग आवश्मक ऩन् 

साभान ङ्झनणयम अनङ्टसाय हस्तान्तयण सम्फन्धी कामय,  
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वाङ्जषयक ङ्ञजन्सी ङ्झनङ्चयऺण गयाई ङ्ञजन्सीको प्राि प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय ङ्झरराभ गनयऩन् साभानको 
ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमा सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको सावयजङ्झनक जग्गा, बवन, भठ भङ्ञन्दय, ऩाटी ऩौवा, ऩोखयीको अङ्झबरेख 
तमायी कामय,  

कामायरमको अचर सम्ऩङ्ञत्तको रगत याख्न,े सॊयऺण गन्, स्माहाय सम्बाय गन् गयाउने सम्फन्धी 
कामय,  

ऩूॉजीगत सम्ऩत्ती बवन, गाडी, भेङ्ञशन य औजायको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख तमायी य ऩङ्चयचारन 
तथा भभयत सॊबाय व्मवस्थाऩन  

खप्ने ङ्ञजन्सी साभानहरुको आवश्मकता अनङ्टसाय भभयत गन्, भभयत हङ्टन नसनने साभानहरु 
ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनको आधायभा ङ्झरराभ गन्, ङ्झभनाहा गन् सम्फन्धी कामय,  

ङ्ञजन्सीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख तमायी य भागको आधायभा कामायरमराई आवश्मक ऩन् 
साभान खङ्चयद भाग य आऩूङ्झतय कामय,  

ङ्झनमभानङ्टसाय कागज धङ्टल्माउने कामय,  

खङ्चयद बएका साभानहरु कामायरमको बण्डायभा दाङ्ञखरा गङ्चय बण्डाय व्मवस्थाऩन प्रणारी 
व्मवङ्ञस्थत गयाउने कामय,  

बण्डाय व्मवस्थाऩन प्रणारी (Software Programme Entry) अनङ्टसाय भाग पायाभ तमाय गन् 
व्मवस्था ङ्झभराउने,  

कभयचायीरे कामयसम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्ञजम्भा ङ्झरएका कम्प्मङ्टटय, ल्माऩटऩ, ङ्ञज.ङ्जऩ.एस., गाडी, 
भोटयवाइक रगामतका खप्ने साभानको सहामक खाता अङ्झबरेख याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउने,  

सबा, सभायोह सम्फन्धी व्मवस्था ङ्झभराउने,  

कामयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामयदरको फैठकभा खाजा य ऩानीको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम चाडऩवय, सावयजङ्झनक ङ्झफदा, उत्सव, जात्रा, उदी आङ्छदको व्मवस्थाऩनभा साभाग्रीको 
सहमोग सम्फन्धी कामय,  
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१५. न्माम सङ्झभङ्झत सङ्ञचवारम 

भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩनभा सहमोग सम्फन्धी कामय,  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी कामय,  

भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन, 

 स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश य पैसरा कामायन्वमनभा सहमोग  

भानव अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन न्माम तथा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा 
पैसरा कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरकाभा न्माङ्जमक ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन सम्फन्धी कामय,  

भेरङ्झभराऩ केन्र, इजरास कऺको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरका य वडा कामायरमहरूराई कानूनी याम, ऩयाभशय उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामय,  

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गङ्चयनङ्टऩन् सूचना य अन्म मस्तै ङ्जवषम सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ऩयेका ङ्चयट, ङ्झनवेदन य ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरकाको तपय फाट ङ्जपयादऩत्र, प्रङ्झतउत्तयऩत्र, ङ्चयट ङ्झनवेदन, ङ्झरङ्ञखत जवाप, ऩङ्टनयावेदनऩत्र 
तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने कामय,  

ङ्जवधामन सम्फन्धी काभको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवधेमक तजङ्टयभा, कामयऩाङ्झरका तथा 
गाउॉ सबाभा ऩेश गनङ्टयऩन् ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभको भस्मौदाभा सॊमोजन तथा ऩेश सम्फन्धी कामय,  

नीङ्झत, कानूनको प्रभाणीक प्रङ्झतको सॊयऺण, प्रकासन सम्फन्धी कामय,  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी कामय,  

ङ्जववाद उजङ्टयीको कायवायही य ङ्जकनायाको अङ्झबरेखीकयण एवॊ सॊयऺण सम्फन्धी कामय,  

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ऩयेका ङ्चयट, ङ्झनवेदन य ऩङ्टनयावेदनको अङ्झबरेखको व्मवस्थाऩन य सॊयऺण 
सम्फन्धी कामय, 

 भेरङ्झभराऩ केन्र, इजरास कऺको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

कानून, न्माम तथा पैसरा कामायन्वमन उऩशाखा प्रभङ्टखको कामयङ्जववयण (ऩद् अङ्झधकृत, शे्रणी तह् 
छैठौं, सेवा् प्रशासन)  
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न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी काभभा सहमोग गन्,  

उजङ्टयी तथा भङ्टद्दा दताय गन् य भङ्टद्दा सम्फन्धी छरपरको राङ्झग आवश्मक व्मवस्थ ङ्झभराई ऩेश 
गन्, 

 उजङ्टयी तथा भङ्टद्दा सम्फन्धी ङ्झभङ्झसर य कागजातको अङ्झबरेख दङ्टरुस्त रुऩरे सङ्टयङ्ञऺत याख्न ेय 
याख्न,े  

उजङ्टयी तथा भङ्टद्दा सम्फन्धी वादी तथा प्रङ्झतवादीहरुको तायेख ङ्छदन तोनने व्मवस्था गन् गयाउने,  

भङ्टद्दाको छरपर सम्फन्धी ङ्जवषमको ङ्झनणयम उताय गन्,  

वादी प्रङ्झतवाङ्छदहरुराई य सो ङ्जवषमसॉग उऩङ्ञस्थत व्मङ्ञक्तहरुराई छरपरको स्थान, ईजारस 
तथा सभमभा अनङ्टशासनभा यही शान्तरुऩभा फस्ने व्मवस्था ङ्झभराउने,  

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्फन्धी काभभा सहमोग गन् गयाउने,  

भेरङ्झभराऩ केन्र, इजरास कऺको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन कामयभा सहमोग गन् भेरङ्झभराऩ य 
भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन सम्फन्धी काभभा सहमोग गन्, 

 गाउॉऩाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन ङ्झनमभभा सङ्टधाय गन् एवॊ ङ्जवधेमक तजङ्टयभा गन् सम्फन्धी कामयभा 
सहमोग गन्,  

स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन गङ्चयनङ्टऩन् सूचना य अन्म मस्तै ङ्जवषम सम्फन्धी कामय ङ्झनकासा 
बएअनङ्टसाय गन्,  

गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ऩयेका ङ्चयट, ङ्झनवेदन, प्रङ्झतउत्तयऩत्र, ङ्चयट ङ्झनवेदन, ङ्झरङ्ञखत जवाप, ऩङ्टनयावेदनऩत्र 
तमाय गयी सम्फन्धी कामयभा आवश्मक प्रङ्झतउत्तय तमाय गयी ऩेश गन्,  

गाउॉऩाङ्झरका अन्तगयतका सङ्झभङ्झतको गठन आदेश य ङ्जवङ्झनमभको खाका तमाय गनय सहमोग गन्,  

गाउॉऩाङ्झरका ऩऺ हङ्टने सङ्ञन्ध, सम्झौता, कयाय, सभझदायीऩत्र सभेतका ङ्जवषमभा कानूनी याम 
उऩरब्ध गयाउने,  

कामयऩाङ्झरका तथा गाउॉ सबाभा ऩेश गनङ्टयऩन् ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कानूनको भस्मौदाभा 
सॊमोजन गन्,  

भानव अङ्झधकाय, उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण प्रफद्र्धनभा सहमोग गन्,  
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कामयसम्ऩादन प्रमोजनको राङ्झग आवश्मक ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩङ्चयऩत्रहरु, ऐन तथा ङ्झनमभहरु सॊकरन गन् 
य आवश्मक दपा उत्ताय गयी कामायन्वमनका राङ्झग अन्तगयतका शाखाहरु य वडाहरुभा ऩठाउन,े 

ङ्ञजम्भा यहेको यङ्ञजस्टय अङ्झबरेख, प्रङ्झतवेदन पाइर तथा अन्म सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरुस्त य सही 
व्मवस्था गन्, गयाउने तथा कभयचायीहरु सरुवा हङ्टदा आपनो ङ्ञजम्भाभा यहेको साभानहरुको 
फयफङ्टझायथ गन् तथा गनय रगाउने,  

शाखा अन्तयगत सम्ऩादन हङ्टने काभ कायवाहीहरु सभमभा हङ्टनङ्टऩन् व्मवस्था गन्, कामय सम्ऩादन 
हङ्टन नसकेभा सोको ऩूणय जवापदेङ्जहता वहन गन्, गयाउने ,  

 

१६. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा व्मङ्ञक्तगत घटना दताय सङ्टदृङ्जढकयण कामायन्वमन सेवा इकाइ 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक तथ्माॊक सॊकरन एवॊ 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय, 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामयभा सहमोग सम्फन्धी कामय,  
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको कामायन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग 

सम्ऩकय , सभन्वम य सहकामय सम्फन्धी कामय,  
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी ङ्जवषमका आवश्मक तथ्माॊक सॊकरन एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 

कामय, 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺासॉग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयचम ऩत्र बत्ता सङ्टङ्जवधा रगामतका ङ्जवषम सम्फन्धी कामय,  
व्मङ्ञक्तगत घटना दताय सम्फन्धी गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा कामयक्रभ कामायन्वमन, 

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभापय त व्मङ्ञक्तगत घटना दताय (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाई सयाई, सम्फन्ध 
ङ्जवच्छेद य धभयऩ ङ्टत्र धभयऩ ङ्टत्री), सम्फन्धी कामय,  
व्मङ्ञक्तगत घटना दतायको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन प्रङ्झतवेदन,  

४. ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ रे तोके अनङ्टसायका ङ्जवकास ङ्झनभायण, ङ्झसपाङ्चयस, कय दस्तङ्टय 
सॊकरन रगामत अन्म कामय तथा सेवाहरु 

५. सेवा प्रदान गन् ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट गाउॉ कामायऩाङ्झरका (कामय ङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०७४ ङ्ञस्वकृत गङ्चय स्थानीम 
याजऩत्र प्रकाशन बएको/उक्त याजऩत्रभा ङ्जवषमगत शाखाहरुको व्माख्मा सङ्जहत शाखागत कामयङ्जववयणको 
स्ऩष्ट व्मवस्था बएको य सोङ्जह व्मवस्थाको अङ्झधनभा यही शाखागत ङ्ञजम्भेवायी तोकी सो अनङ्टसायको 
कामयसम्ऩादन हङ्टदै आएको छ।  
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६. सेवा प्राि गनय राग्न ेदस्तङ्टय य अवङ्झध 

नागङ्चयक वडाऩत्र प्रत्मेक वडा कामायरमभा याङ्ञखएको य सोको ङ्जववयण वेवसाइट भा सभेत अद्यावङ्झधक 
गङ्चयएको छ। 

७. ङ्झनणयम गन् प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी 
 वाङ्जषयक कामयक्रभ तथा फजेट गाउॉसबारे स्वीकृत गन् गयेको। 

 गाउॉ सबाफाट सैद्वाङ्ञन्तक रुऩभा स्वीकृत वजेट तथा कामयक्रभ ङ्जवस्ततृ रुऩभा गाउॉ कामयऩाङ्झरका 
वैठकरे स्वीकृत गन् गयेको। 

 स्वीकृत कामयक्रभको कङ्झतऩम अॊशहरु थऩ ङ्झनणयम हङ्टनङ्टऩदाय अध्मऺको ङ्झनणयमानङ्टसाय हङ्टने गयेको। 

 कङ्झतऩम स्वीकृत कामयक्रभहरु शाखागत उठानका आधायभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट 
ङ्झनणयम हङ्टने गयेको। 

 

८. गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 
 गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको रुऩभा ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत ङ्झसतायाभ खनारराई 

तोङ्जकएको छ। 

९. सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण 

क) प्रशासन शाखा तपय  
 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा बएको वोडय फैठकफाट बएका ङ्झनणयमहरु 

कामायन्वमनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत शाखा, कामायरम य तारङ्टक भन्त्रारमभा ऩत्राचाय गङ्चयएको। 

 मस अवङ्झधभा कामयऩाङ्झरकाको ५ वटा फैठक सम्ऩङ्ङ 

 सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानको मोजना भाभ सम्फन्धभा 
 उज्मारो गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभायण गन् सम्फन्धभा। 

 जेष्ठ, अशक्त य अऩाङ्गराई ङ्झनशङ्टल्क स्वास्थ्म सेवा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा। 

 आ.फ. २०७९।०८० को फजेटको ङ्जवषमभा जानकायी गयाउने सम्फन्धभा। 

 यगत आवश्मक ऩन् ङ्जवयाभीको उऩचाय सम्फन्धभा। 

 कऺा१-५ सम्भ अॊग्रजेी भाध्मभको ऩाठ्य ऩङ्टस्तक सम्फन्धभा। 

 अङ्झबबावक ङ्जवङ्जहन(आभा फाफङ्ट नबएको) फारफाङ्झरकाको अध्ममन खचय सम्फन्धभा। 

 ब ङ्टक्तानी यकभ ङ्छदने सम्फन्धभा। 

 मोजना छनौट गयी सॊचारन गन् सम्फन्धभा। 

 औषधी खङ्चयद सम्फन्धभा। 

 मोजना सॊशोधन सम्फन्धभा। 

 स्रोत अनङ्टभान तथा वजेट ङ्झसभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झत गठन, स्थानीम याजस्व ऩयाभशय 
सङ्झभङ्झत गठन सम्फन्धभा,वजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झत गठन, प्रधानभन्त्री 
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योजगाय कामयक्रभ अन्तगयत स्थानीइ ङ्झनद्शक सङ्झभङ्झत गठन य न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत गठन 
सम्फन्धभा । 

 सभऩङ्टयक अनङ्टदान भापय त सॊचाङ्झरत मोजनाको ब ङ्टक्तानी सम्फन्धभा। 

 ब ङ्टक्तानी हङ्टन फाॉकी मोजनाको फजेट 

 ऩोत्साहन बत्ता सम्फन्धभा। 

 ग्राङ्झभण फाटो सयसपाई सम्फन्धभा। 

 एघायौ गाउॉ सबाको वैठक आब्हान सम्फन्धी । 

 आ.फ. २०७९।०८० को प्रस्ताङ्जवत वजेट गाउॉसबाभा प्रस्तङ्टत गन्  सम्फन्धभा। 

 जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय सम्ऩादन। 

 तारङ्टक ङ्झनकामफाट भाग बई आएका ङ्जवषमभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयएको। 

 मोजना सम्झौता सम्फन्धी सङ्टचना प्रकाशन य कामायन्वमन। 

 वडा कामायरमफाट प्रदान गङ्चयने सेवा व्मवस्थाऩन य ङ्झनगयानी। 

 स्थानीम तह ङ्झनवायचन २०७९ को राङ्झग ऩाङ्झरका स्तयीम सहजीकयण, सभन्वम य सम्ऩङ्ङ। 

 सम्ऩङ्ङ मोजना अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्ग्न, ङ्झनङ्चयऺण य ऩषृ्ठऩोषण। 

 कभयचायी तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी ताङ्झरभ सॊचारन। 

 नव ङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई स्वागत एवॊ ऩूवय प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई ङ्जवदाइ कामयक्रभ 
सॊचारन। 

 मोजना सम्ऩङ्ङ गयी अङ्ञन्तभ ङ्जवर ब ङ्टक्तानीको सङ्टचना प्रकाशन य कामायन्वमन। 

 आ.फ. २०७९।८० को आम व्मम तजङ्टयभाका राङ्झग आवश्मक सहजीकयण। 

 वाङ्जषयक ङ्झनङ्झत तथा कामयक्रभको भस्मौदा ङ्झनभायण य छरपर। 

 वजेट कामायन्वमनका सम्फन्धी ङ्झनङ्झत, ङ्झनमभ य कानङ्टन ङ्झनभायण। 

 

ख) सङ्टचना तथा सॊचाय प्रङ्जवङ्झध शाखा तपय  
१) फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारी (website, software, system) स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनयको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

२) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाका दैङ्झनक गङ्झतङ्जवङ्झध (जस्तै कामायरम व्मवस्थाऩन, ङ्ञचठ्ठी/सॊचाय, आम/रेखा, स्टोय 
व्मवस्थाऩन) च ङ्टस्त य प्रबावकायी फनाउन सभमानङ्टकङ्ट र सफ्टवेमय प्रणारी सॊचारन गनय आवश्मक 
सहमोग गयेको। 

३) गाउॉऩाङ्झरकाभा हार सॊचारनभा यहेका सफै प्रकायका सफ्टवेमय/प्रणारी Vital Event 

Registration and Security (VERSS)-MIS, Municipal Administration and Revenue 

System (MARS) सॊचारन गनय सेटअऩ गयी सही अङ्झबरेख तथा प्रङ्झतवेदन तमाय ऩानय आवश्मक 
सहमोग गयेको । 
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४) ङ्जवद्यङ्टतीम शासन स्थाऩनाका रागी आवश्मक ङ्झनम्न उऩकयण य उऩामहरुको अध्ममन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थाऩना गनय सहमोग गयेको। 

क) दैङ्झनक काभभा उऩमोग हङ्टने मी उऩकयणहरु (कम्प्मङ्टटय, ल्माऩटऩ, ङ्जप्रन्टय, स्नमानय, सबयय, 

सोराय व्माकअऩ आङ्छद) 
ख) कामायरमभा ईन्टयनेट सेवा  

ग) वेफसाइट 

घ) आङ्झधकायीक साभाङ्ञजक सॊजार (पेसफङ्टक, ट्वीटय, मूट्यङ्टव आङ्छद) 
ङ) सयकायी ईभेर 

च) भोफाईर एप्रीकेशन 

छ) हस्तङ्झरङ्ञखत दस्तावेजहरुको कम्प्मूटयीकृत 

ज) सफ्टवेमय/प्रणारी सॊचारन 
५) गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम तथा अन्म ङ्जवषमगत तहहरुरे गत आ.व.भा कामायन्वमन गङ्चयसकेका 
तथा हार कामायन्वमनन गङ्चययहेका कामयक्रभ/ ऩङ्चयमोजनाहरुको रगत व्मवङ्ञस्थत रुऩभा याख्न सहमोग 
गयेको । 

६) गाउॉऩाङ्झरकाको वेफसाइट य ईभेरराई अद्यावङ्झधक गन् य सॊचारन गनयभा सहमोग गयेको । 

७) गाउॉऩाङ्झरकाको कम्प्मङ्टटय प्रणारी सम्फङ्ञन्ध दैङ्झनक कृमाकराऩहरु सङ्टचारु रुऩभा सॊचारन बएको 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनय सहमोग गयेको । 

८) गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध ऺेत्रभा आवश्मक यहेका गङ्झतङ्जवङ्झधहरु सङ्जहत फाङ्जषयक ICT मोजना 
तमाय गयेको। 

९) LISA पोकर ऩसयन, FRA पोकर ऩसयन, गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान कामयक्रभको पोकर ऩसयन 

बइ पोकर ऩसयनरे गनङ्टय ऩन् कामयहरु गयेको। 

१०) गाउॉऩाङ्झरकाको ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनङ्झत तथा कामयङ्जवङ्झधहरु ङ्झनभायण, आईङ्झसङ्जटसॉग सम्फङ्ञन्धत 
मोजनाहरुको अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन आङ्छदभा सहमोग गयेको।साथै कामायरमफाट ऩाङ्चयत बई 
आएका ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनङ्झत तथा कामयङ्जवङ्झधहरु याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत गनय सहमोग गयेको। 

११) ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारमहरु भापय त अनराईनफाट भाग बई आएका ङ्जववयणहरु सभमभा नै अद्यावङ्झधक 
गयेको। 

१२) फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको आ व २०७९।०८० को मोजना तजङ्टयभा गनयको राङ्झग सहमोग 
गयेको। 

१३) सफै वडा कामायरमहरु, स्वास्थ्म सॊस्थाहरुराई इन्टयनेटको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टमायउन सहमोग गयेको। 

ग) आङ्झथयक प्रशासन तपय  
 आन्तङ्चयक आम्दानी् रु 1413644।– 

 याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राि आम्दानी् रु 27288399।– 

 प्रदेश सयकाय/सॊङ्ञघम सयकायफाट प्राि्- 153434250।– 

 कङ्ट र खचयतपय ्- 397622715।- 



 

51 
 

घ) स्वास्थ्म सेवा तपय  
 नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, भाऩदण्ड य मोजना सम्फन्धी, सॊङ्जवधानरे व्मवस्था गयेका भौङ्झरक तथा नेऩार 

ऩऺ बएका अन्तयाङ्जष्डम सङ्ञन्ध सम्झौता, कामायन्वमनको राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय फनाइएका ङ्जवषम 

कामायन्वमन गनय आवश्मक नीङ्झत तथा कामयक्रभको तजङ्टयभा सम्फन्धी कामयभा सहमोग य सोको 
कामायन्वमन  गयेको । 

  गाउॉको जनस्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा सम्फङ्ञन्धत यणनीङ्झत तथा मोजना तजङ्टयभा कामयभा सहमोग 
गयेको । 

 गाउॉऩाङ्झरका सबा तथा कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टय ऩन् स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 
ङ्जवषमहरुको तमायी सम्फन्धी कामय गयेको । 

   याङ्जष्डम तथा प्रदेश स्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीम स्तयको स्वास्थ्म सम्फन्धी 
रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण गयेको । 

 स्वास्थ्म सम्फन्धी स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा औषधी उऩकयण तथा अन्म साभाग्री आऩूङ्झतय 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय गयेको । 

  स्वास्थ्म सम्फन्धी सॊघीम तथा प्रदेश तहका स्वास्थ्म कामायरमहरुसॉग सभन्वम सम्फन्धी कामय 
गयेको । 

  ङ्जवऩदको सभमभा स्वास्थ्म सम्फन्धी ऩूवयतमायी, द्धत प्रङ्झतकामय सम्फन्धी कामय गयेको । 

  स्वास्थ्म सम्फन्धी कामयक्रभको सङ्टऩयीवेऺण एवॊ अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय गयेको । 

 स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा औषधी उऩकयण तथा अन्म साभाग्री आऩूङ्झतय व्मवस्थाऩन ङ्झनयीऺण गन् 
गयेको । 

  स्वास्थ्म ङ्झफभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको व्मवस्थाऩन गयेको ।  

  औषधी य स्वास्थ्म उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय गयेको ।  

  प्रवद्र्घनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक सेवाको सञ्चारन सम्फन्धी कामय 
गयेको ।  

  स्वस्थ ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, स्वास्थ्म वतृ्तको ऩारना, रगामतका जनस्वास्थ्म सेवाको 
प्रवद्र्धन सम्फन्धी कामय गयेको ।  

  आमङ्टव्ङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोप्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्वास्थ्म 
उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय गयेको । 

  उऩचयात्भक सेवाको रुऩभा गाउॉऩाङ्झरकाको उऩचाय गनयको राङ्झग स्थाऩना बएका प्राथङ्झभक 
स्वास्थ्म केन्र ,स्वास्थ्म चौकी, साभङ्टदामङ्जक स्वास्थ्म इकाईभा कभयचायीको व्मवस्थाऩन, औषधी 
उऩकयणको व्मवस्था, तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन गन् गयेको ।  
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  सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत प्रदेश सयकायफाट प्राि कामयक्रभ तथा फङ्टङ्झरङटाय 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्झनद्ङ्ञशत कामयक्रभराई व्मवङ्ञस्थत ढॊगफाट सञ्चारन गन्, –जनस्वास्थ्म तथा 
सयसपाई सम्फन्धी, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन, भातङृ्ञशशङ्ट, ऩङ्चयवाय स्वास्थ्म, खोऩ जस्ता ऩङ्चयवाय स्वास्थ्म 
कामयक्रभ सञ्चारन, भङ्जहरा स्वमॊसेङ्जवका ऩङ्चयचारन ,नसारङ्ट ऩदाथय सेवन, भध्मऩान, धङ्टभऩान जस्ता 
दङ्टव्र्मसन य जङ्टवातास जस्ता कङ्ट रत मङ्टवा तथा फाङ्झरफाङ्झरकाराई सॊयऺण प्रदान गनय सचेतना 
अङ्झबमान सञ्चारन , खङ्टल्रा ङ्छदसाभङ्टक्त अङ्झबमान तथा ऩूणय खोऩ अङ्झबमान जस्ता साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयवतयन कामयक्रभसम्फन्धी सभन्वम य सॊचारन गयेको । 

 सङ्टङ्झतय, भङ्छदया य रागू ऩदाथयजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध सम्फन्धी कामय 
गयेको । 

  सरुवा तथा नसन् योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ सम्फन्धी कामय गयेको ।  

  आमङ्टव्द तथा वैकङ्ञल्ऩक स्वास्थम कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी कामय गयेको ।  

  ऺमयोग, कङ्ट ष्ठयोग, औरो, काराजाय, डेङ्गी, जाऩाङ्झनज ईन्सेपराईङ्जटस, एच।आई।ङ्झब। य एड्स 
जस्ता सॊक्राभक योगहरुको योकथाभ ङ्झनमन्त्रण व्मवस्थाऩन गन् गयेको । 

 गाउॉ ऺेत्रभा खोऩ कामयक्रभहरु सञ्चारन सम्फन्धी कामय गयेको । 

 खङ्टल्रा ङ्छदसाभङ्टक्त अङ्झबमान तथा ऩूणय खोऩ अङ्झबमान जस्ता साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतयन कामयक्रभ 
सम्फन्धी सभन्वम य सॊचारन गयेको । 

  कोटथय स्वास्थ्म चौकी ,बायङ्झतऩङ्टयस्वास्थ्म चौकी य फङ्टङ्झरङटाय प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्रहरुको 
ब्रङ्झथङसेन्टय फाट ७० जना राई प्रशङ्टङ्झत सेवा ङ्छदएको रु.३८००/– का दयरे न्मानो 
झोरा,मातामात खचय य ऩोषण वाऩत ङ्झरएको । 

  ५ फषय बन्दा कभ उभेयका फारफाङ्झरकाहरुराई फैशाखभा याङ्जष्टम ङ्झबटाङ्झभन ए अङ्झबमान 
सॊचारन गयेको । 

 स्वास्थ्म सॊस्था प्रभङ्टखहरुको भाङ्झसक फैठक ३ ऩटक सॊचारन गङ्चयएको । 

 भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊ सेङ्जवकाहरुको भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन फैठक १८ ऩटक सॊचारन गङ्चयएको । 

 फङ्टङ्झरङटाय प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्र फाट १० जनाराई शङ्टयङ्ञऺत गबयऩतन सेवा ङ्छदएको । 

 कडा योगहरुको उऩचाय सहङ्टङ्झरएतका राङ्झग ५ जना राई ङ्झफऩङ्ङ उऩचाय ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको 
। 

 स्वास्थ्म सॊस्थाहरु फाट ६००० जनाराई स्वास्थ्म सेवा ङ्छदएको । 

 गाउॉघय ङ्ञनरङ्झनक फाट ७३० जनाराई स्वास्थ्म सेवा ङ्छदएको । 

  खोऩ ङ्ञनरङ्झनक फाट ४५० जना राई स्वास्थ्म सेवा ङ्छदएको । 

  प्रमोग शारा सेवा २०० जना राई ङ्छदएको । 

 भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊ सेङ्जवकाहरु फाट ५९६० जना राई स्वास्थ्म सेवा ङ्छदएको । 
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  नागङ्चयक आयोग्म केन्रभा औषङ्झध ङ्जवतयण गङ्चयएको । 

  ङ्जवऩद ब्मवस्थाऩन तथा सॊचारन २ ऩटक गङ्चयएको । 

  ऩूणय खोऩको सङ्टङ्झनङ्ञिताको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको सफै वडाहरुभा घयधङ्टयी सव्ऺण सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको । 

 भङ्जहरा स्वास्थ्म स्वमॊ सेङ्जवकाहरुका राङ्झग ऩोशाक खचय, भाङ्झसक फैठक खचय,मातामात खचय 
ङ्जवतयण गङ्चयएको । 

 नवङ्ञशशङ्ट तथा फारयोग एङ्जककृत ब्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको १५ साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म ईकाइ बवन ङ्झनभाणय गङ्चयएको । 

  जेष्ठनागङ्चयक स्वास्थ्म ऩङ्चयऺण कामयक्रभ गङ्चयएको । 

  स्तन नमान्सय,भङ्टटङ्ट,भगृौरा,भधङ्टभेह जस्ता योगहरुको ङ्ञशङ्जवय सॊचारन गयेको । 

  कोङ्झबड १९ सम्फङ्ञन्ध कामयक्रभहरु जस्तै खोऩ,जनचेतना भङ्टरक कामयक्रभ सॊचारन गयेको । 

  टाईपाईड खोऩ सॊचारन गयेको । 

  ऺमयोगहरुको ऩङ्जहचानका राङ्झग नभङ्टना सॊकरन गयेको । 

  २ फषय बन्दा कभ उभेयका फारफाङ्झरकाहरुको ऩोषण रेखाजोखा गयेको । 

  ए.एन.ङ्झस.ऩङ्चयऺण सॊम्फङ्ञन्ध जनचेतना भङ्टरक कामयक्रभ गयेको । 

  ङ्जऩ.एन.ङ्झस. सॊम्फङ्ञन्ध जनचेतना भङ्टरक कामयक्रभ गयेको । 

  गबयवती भङ्जहराहरु राई जनचेतना भङ्टरक कामयक्रभ गयेको । 

 USG भेङ्झसन खङ्चयद गङ्चय गबयवती भङ्जहराहरु राई सेवा प्रदान गयेको । 

 जौवायी स्वास्थ्म चौकी, बायङ्झतऩङ्टय स्वास्थ्म चौकी य फङ्टङ्झरङटाय प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्द बवन 
ङ्झनभाणय गङ्चय सेवा प्रदान गयेको । 

ङ) फारफाङ्झरका तथा भङ्जहरा तपय  
भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण, भङ्जहराहरुको आमआजयन ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय, ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहराहरुको आमस्तय 
प्रवद्धयन, ङ्जहॊसा य ङ्जवरुद्ध जनचेतना, फार ङ्झफवाह न्मङ्टङ्झनकयण, फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोय ङ्जकशोयीको 
सॊयऺण, सङ्टक्ष्भ ऩोषण मङ्टक्त खानाको प्रवद्धयन, भङ्जहराहरुको कामयफोझ घटाइ अन्म फौङ्जद्धक कामयभा 
सङ्चयक फनाउने उदे्दश्मरे फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ ४ भा यहेका प्रस्ताव छनौट सङ्झभङ्झतद्वाया 
छनौट गङ्चयएको नायी वचत तथा ऋण सहकायी भापय त २५जना सङ्टनौरा १००० ङ्छदनका आभा 
सभङ्टहराई फाख्रा ऩारन य फॊगङ्टय ऩारनको राङ्झग कामयक्रभ उऩरब्ध गयाइएको छ।साथै वडा नॊ १ 
देङ्ञख ६ सम्भका अऩाङ्गता बएका नागङ्चयकहरुको ङ्झनवेदन सॊकरन गङ्चय अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र फनाइ 
हस्तान्तयण गन् कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ। 
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च) कृङ्जष शाखा 
ङ्जववयण सहबागी सॊख्मा य ठेगाना 
तयकायी उत्ऩादन सम्फन्धी अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ 356 जना 

सङ्टन्तरा जात खेती सम्फन्धी अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ताङ्झरभ 203 जना 

अदङ्टवाको साना ब्मफसाङ्जमक उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) 
सॊचारन 

90 राबग्राही 

अदङ्टवा प्रफद्धन कामयक्रभ 50 कृषक(वडा नॊ २,३  ४) 

कृङ्जष हाट फजाय स्थाऩना तथा सॊचारन वडा नॊ ३ ङ्झसॊङ्गङ्टवा 
तयकायी सॊकरन केन्र स्थाऩना वडा नॊ ६ अत्रौरी 

 

छ) ऩशङ्ट स्वास्थ्म शाखा 
ऩशङ्ट शाखाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरुको ङ्जववयण 

क्र.स कामयक्रभको नाभ स्थान ङ्जववयण 

१. औषधी ङ्जवतयण १ देङ्ञख ६ 
वडा 

भाटेभाय,अल्वेन्डाजोर,ङ्झरबयटोङ्झनक, 
फङ्झतसा,चयङ्झभर,आईबयभेङ्जटक, 
ङ्झफकभऩेरेनस,एनजाऩाय, आङ्छद 

 

२. ङ्जऩङ्जऩआय ङ्झफरुद्ध  खोऩ १देङ्ञख ६ 
वडा 

१० हजाय डोज खोऩ रगाएको 

३. ऩशङ्टऩॊऺीभा राग्ने 
योगहरुको उऩचाय साथै 
ङ्झनमन्त्रण 

सफै वडाको 
ङ्जकसानको 
घयदैरोभा  

ङ्झडस्टोङ्जकमा,प्रोल्माप्स,ङ्झनभोङ्झनमा,प्मायाराइङ्झसस, 
भस्टाइङ्झसस,ङ्जऩङ्जऩआय,खोयेत,पङ्ट डऩोइजङ्झनङ,ज्वयो, 
यानीखेत,ब्रङ्टडय ङ्झनभोङ्झनमा,कनसीङ्झडमोङ्झसस, 
नमास्टे्रसन(वोका,गोरु,फॊगङ्टय,कङ्ट कङ्ट य),दाद, 
छेन्,अरुङ्ञच,जङ्टम्रा,रङ्टतो, 

४. घाॉस ङ्जवतयण  ६नॊ वडाभा सङ्टऩय नेङ्जऩमय घाॊस ६ हजाय ङ्जऩस ङ्जवतयण 

 

ज) मङ्टवा, खेरकङ्ट द तथा ङ्ञशऺा शाखा 
 ङ्ञशऺा शाखाफाट सम्ऩादन गनङ्टयऩन् प्रशासङ्झनक कामय दैङ्झनक ङ्झनमङ्झभत रुऩभा काभकाज गयेको 
 ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक, शैङ्ञऺक, प्रशासनीक ऩऺको सभम सभमभा शाखाफाट अनङ्टगभन बएको 
 IEMIS अद्यावङ्झधक गनय ङ्जवद्यारमराई सहजीकयण, ङ्जव.व्म.स. गठन, ङ्छदवा खाजा प्रबावकायी 

वनाउन भहत्वऩूणय काभ गयेको 
 ऩाङ्झरकाभा प्राि ङ्ञशऺा अन्तगयत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट तथा कामयक्रभ सभमभै सम्ऩादन गयेको 
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 छात्राहरुको राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क सेनेटयी प्माड ङ्जवतयण, सभमभै ऩाठ्यऩङ्टस्तक उऩरब्ध तथा 
छात्रवङृ्झत ङ्जवतयण सम्फन्धी कामय सम्ऩङ्ङ गयेको 

 शैङ्ञऺक सयोकायवाराहरुराई ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गयेको 
 सभम सभमभा गाउॉ ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत, प्र.अ. तथा अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारहरुको फैठक याङ्ञख 

ङ्जवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सान्दङ्झबयक ङ्झनणयम गयेको 
 आ.फ. २०७९/०८० को राङ्झग ङ्ञशऺा तपय को मोजना तथा कामयक्रभ गाउॉ सबा सभऺ ऩेश 

गयेको 
 ङ्ञशऺा सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट भाग बई आएका तथा भाङ्झसक य तै्रभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन 

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाइएको। 

झ) प्राङ्जवङ्झधक शाखा 
 बवन ननसाऩास सम्फन्धी कानूनी य नीङ्झतगत व्मवस्थाको राङ्झग कामयमोजना प्रङ्जक्रमागत यहे 

ताऩङ्झन हारसम्भ ननसा ऩास कामय सङ्टरुवात नबएको य अङ्झबरेङ्ञखकयण कामय सो सभमावङ्झध 
भा ऩेश नबएको। 

 मोजना रागत अनङ्टभान तमाय गङ्चयएको सॊख्मा ३० वटा 
 मोजना ङ्झनभायण सङ्टऩङ्चयवेऺण गङ्चयएको सॊख्मा् १०५ वटा 
 मोजना अनङ्टगभन गङ्चयएको सॊख्मा् १०५ वटा 
 मोजना अङ्ञन्तभ ब ङ्टक्तानी ङ्झफर तमाय गङ्चयएको सॊख्मा् १०२ 

 उक्त मोजनाहरु कामायन्वमनभा ङ्झनम्न ऺेत्रहरु सभावेश बएको 
 गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको बौङ्झतक ऩूवायधाय, भठभङ्ञन्दय, सडक, नारा, ढर, ऩाकय , चौताया, 

ङ्जवद्यारम, खङ्टरा स्थान, ऩङ्टरऩङ्टरेसा, बौङ्झतक ङ्जवकासको ङ्जवतयण हङ्टने गयी कामय 
गङ्चयएको। 

 साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, नङ्जवकयङ्ञणम उजाय तथा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी कामय 
गङ्चयएको। 

 ङ्झसॉचाइको नहय भभयत तथा तटफन्ध, नङ्छद ङ्झनमन्त्रण तथा नङ्छदको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामय गङ्चयएको। 

 ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण तथा स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतय सम्फन्धी कामय गङ्चयएको। 

 याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभायण सम्फन्धी कामय गयेको 
 

 ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, हाटफजाय य अन्म सावयजङ्झनक बवन तथा सॊयचना 
ङ्झनभायण य भभयत सॊबाय सम्फन्धी कामय गङ्चयएको। 
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ञ) मोजना शाखा 
मोजना शाखाफाट बएका काभको ङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ। 

 सम्झौता गङ्चयएको मोजना सॊख्मा १५ वटा 
 पछ्यौट नगङ्चयएको मोजना सॊख्मा ११ वटा 
 पछ्यौट गङ्चयएको मोजना सॊख्मा १०२ वटा 
 

ट) न्माम सङ्झभङ्झत सङ्ञचवारम 

फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतकोभा हार २०७८/०७९को वैशाख देङ्ञख २०७९ असाय 
भसान्त सम्भ कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनवेदन नऩयेको व्महोया जानकायी गयाइन्छ। 

ठ) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा व्मङ्ञक्तगत घटना दताय सङ्टदृङ्जढकयण कामायन्वमन सेवा इकाइ 

 व्मङ्ञक्तगत घटना राई अनराइनभा आधाङ्चयत बई दताय गन् गङ्चय सफै वडा सङ्ञचव एवॊ वडा 
अध्मऺहरुराई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको। 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताराई फैङ्जङ्कङ प्रणारीफाट ब ङ्टक्तानी गन् कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइएको। 

 घटना दताय अङ्झबमानभा जनताको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गन् कामयको शङ्टबायम्ब गङ्चयएको। 

 वडा कामायरमभा वैशाख १ देङ्ञख असाय भसान्त सम्भ दताय बएका नमाॉ राबग्राहीहरुको 
ङ्जववयण मसप्रकाय यहेको छ। 

क्र स वडा नॊ राबग्राहीको सॊख्मा कैङ्जपमत 

१ 1 12  
2 2 3  
3 3 3  
4 4 20  
5 5 4  
6 6 9  

जम्भा 51 जना  
 

 वडा कामायरमभा रगत कट्टा बएका राबग्राहीहरुको आ.फ२०७८।०७९ को ङ्जववयण  

क्र स वडा नॊ राबग्राहीको सॊख्मा कैङ्जपमत 

१ 1 22  
2 2 14  
3 3 35  
4 4 30  
5 5 20  
6 6 39  

जम्भा 160  
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 वडा कामायरमभा वैशाख १ देङ्ञख असाय भसान्त सम्भ दताय बएका घटना दतायको अङ्झबरेख ङ्जववयण 

क्र स वडा नॊ 

जन्भ भतृ्मङ्ट 

ङ्जववाह 
सम्फन्ध 
ङ्जवच्छेद 

फसाइसयाइ 

कै 
भङ्जहरा ऩङ्टरुष जम्भा भङ्जहरा ऩङ्टरुष जम्भा 

आएको 
दताय 
सॊख्मा 

आएको 
सदस्म 
सॊख्मा 

गएको 
दताय 
सॊख्मा 

गएको 
सदस्म 
सॊख्मा 

१ १ 11 12 23 1 4 5 13    6 20   

२ २ 2 4 6 2 3 5  2       

३ ३ 9 13 22 3 2 5 10 1   1 3   

४ ४ 13 15 28 6 6 12 18 1   1 4   

५ ५ 9 8 17  2 2 7    1 3   

६ ६ 17 12 29 4 5 9 11  1 2 9 23   

जम्मा 61 64 125 16 22 38 59 4 1 2 18 53   
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ड) उद्यभ ङ्जवकास शाखा 
अ. उद्यभ ङ्जवकासका राङ्झग साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन: 
 मस चयणभा उद्यभ गनय ईच्छङ्टक सभङ्टदामराई उद्यभी सभङ्टहभा आफद्ध गयाई उद्यभ सॉग 

सम्फन्धी ऩऺहरुको वायेभा छरपर गङ्चयमो । 

 उद्यभ स्थाऩनाको राङ्झग उत्प्रयेीत तथा नेततृ्व ङ्जवकास गन् कामय गङ्चयमो । 

 उद्यभ स्थाऩनाका राङ्झग सम्बाब्म स्रोतको ङ्जवश्लषेण,सम्बाङ्जवत उद्यभीको छनौट तथा फजाय 
सम्बावना ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान गङ्चयमो । 

 सभङ्टह गठन गन् कामय गङ्चयमो । 

आ. उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकास ताङ्झरभ : 
 मस चयणभा सहबाङ्झगहरुभा आत्भङ्जवर्श्ास य उद्यभ व्मवसाम गदाय जोङ्ञखभ वहन गन् ऺभता को 

ङ्जवकास गङ्चयमो । 

 उद्यभी वङ्ङ चाहाने व्मङ्ञक्त राई उद्यभ व्मवसाम गनयको राङ्झग चाङ्जहने ऩ ङ्टॉजी कसयी व्मवस्था गन् 
बङे्ङ वायेभा छरपर गङ्चयमो । 

 उद्यभीरे गनय चाहेको व्मवसाम छनौट गङ्चयमो  

 छनौट गयेको व्मवसामको व्मवसाङ्जमक मोजना तमाय गङ्चयमो । 

  

इ. ङ्झसऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ : 
मस चयणभा सम्बाङ्जवत उद्यभीरे उद्यभङ्ञशरता ताङ्झरभ भा नै उद्यभको छनौट,आवश्मक कच्चा 
ऩदाथयको रेखाजोखा,उद्यभ गनय चाङ्जहने ऩ ङ्टॉजीको कसयी व्मवस्था गन् बङ्ङे सोचको ङ्जवकास ऩिात 
व्मवसाङ्जमक मोजनाको आधायभा छनौट बएको तऩङ्झसरका ङ्झसऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयमो । 

 क्र.स  सञ्चारन गङ्चयएका ताङ्झरभ सहबागीको सङ्ग्ख्मा 
१ ङ्झसराई कटाई ताङ्झरभ वडा न ३ चम्घा १२ जना 
२ फङ्गङ्टय ऩारन ताङ्झरभ वडा न ३ फाॉझग्रहा १० जना 
३ डर तथा गङ्टङ्झडमा ताङ्झरभ वडा न ३ फाझग्रहा ११ जना 
४ फङगङ्टय ऩारन ताङ्झरभ वडा न ३ खसङ्टवा ११ जना 
५ फाख्रा ऩारन ताङ्झरभ वडा न ६ १३ जना 
६ ङ्झसराई कटाई ताङ्झरभ वडा न १ १६ जना 
७ ङ्झसस्नङ्ट ऩाउडय ताङ्झरभ वडा न १ १७ जना 
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ङ्झसऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ देङ्ञख ङ्जवतयण गयेको वस्तङ्ट 

क्र.स   ङ्जवतयण गयेको वस्तङ्ट ङ्जवतयण गयेको सङख्मा 
१ फङ्गङ्टय ङ्जवतयण वडा न ३ खसङ्टवा  ५ वटा 
२ फङ्गङ्टय ङ्जवतयण वडा न ३ फाझग्रहा   ५ वटा 
३ फाख्रा ङ्जवतयण वडा न ६ २ वटा 

 

ई. रघङ्ट ङ्जवत्तभा ऩहङ्टच ताङ्झरभ : 
 व्मवसाङ्जमक मोजनाको आधायभा उद्यभ सच्चारन गनय आवश्मक ऩङ्टॉजीका राङ्झग स्व् रगानी 

तथा ऋणको आवश्मक ऩछय । मस कामयक्रभभा रघङ्ट उद्यभीहरु गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन हङ्टने 
बएकोरे उद्यभ वा व्मवसाम सञ्चारन गनयको राङ्झग आवश्मक ऩङ्टॉजी आपै जङ्टटाउन वन 
रगानी गनय नसनने य सयकाय फाट प्राि हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाको वायेभा ऩङ्झन जानकायी नहङ्टने 
बएकारे मो रघङ्टङ्जवत्त सम्फन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयमो । 

 ङ्जवङ्ञत्तम ऩहङ्टचॉका राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका रघङ्ट ङ्जवत्त सॊस्थाहरुको ऩङ्जहचान गङ्चयमो 
। 

 उङ्झनहरुको ऋण प्रवाह गन् ङ्झनङ्झत, ङ्झनमभको वायेभा सहबाङ्झगहरु राई जानकायी गङ्चयमो ।  

उ. उऩमङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधभा ऩहङ्टॉच : 
   मस चयणभा उद्यभीहरु राई उऩगङ्टक्त प्रङ्जवङ्झधको वायेभा जानकायी तथा तऩङ्ञशर प्रङ्जवङ्झध 
हस्तान्तयण गङ्चयमो । 

तऩङ्ञशर 

क्र.स हस्तान्तयण गयेको प्रङ्जवङ्झध ङ्जवतयण गयेको सङख्मा 
१ ङ्झसराई भेङ्झसन ङ्जवतयण वडा न ३ चम्घा ३ वटा 
२ फङगङ्टय ङ्जवतयण वडा न ३ फाजग्रहा ५ वटा 
३ फङगङ्टय ङ्जवतयण वडा न ३ खसङ्टवा ६ वटा 
४ फाख्रा ङ्जवतयण वडा न ६  ९ वटा 
५ ङ्झसराई भेङ्झसन ङ्जवतयण वडा न १ ३ वटा 
६ ङ्झसस्नोको राङ्झग आवश्मक साभाग्री ङ्जवतयण वडा न १  १७ जना 
 

ऊ. फजायीकयण तथा व्मवसाङ्जमक ऩयाभशय :  

 मस चयणभा फजाङ्चयकयणको राङ्झग उद्यभीहरुराई अनङ्टगभन भ्रभण ,फजाय सम्फन्धी जानकायी 
तथा मसका राङ्झग ग्रङे्झडङ, प्माकेङ्ञजङ, रेवङ्झरङ आङ्छद वाये जानकायी गङ्चयमो ।  
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 मस गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकासका ६ वटा भोडरभा यहेय मस फङ्टङ्झरङटाय 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनवासी अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ वगय, दङ्झरत, जनजाङ्झत, भङ्जहरा य ईच्छङ्टक ८५ जना सम्बाव्म 
उद्यभीहरु राई उद्यभीको रुऩभा स्थाङ्जऩत गङ्चयमो । 

ढ) योजगाय सेवा केन्र 

योजगाय सेवा केन्रफाट सॊचाङ्झरत तऩङ्झसरका आमोजना सम्ऩङ्ङ बएका छन। 

क्र स  आमोजनाको नाभ 

१ यम्बाडाॉडा भङ्ञन्दय जाने फाटो भभयत आमोजना  
२ फङ्टङ्झरङटाय ङ्झसॉचाइ भभयत आमोजना 
३ फङ्टङ्झरङटाय ङ्झसॉचाइ भभयत आमोजना क 
४ बरामटाय ङ्झसॉचाइ भभयत आमोजना  
५ बरामटाय ङ्झसचाइ भभयत आमोजना क 
६ बरामटाय ङ्झसॉचाइ भभयत आमोजना ख 
७ फेयैटा कङ्ट रो भभयत आमोजना  
८ सागफायी कङ्ट रो भभयत आमोजना  
९ ङ्झबयफायी फाटो भभयत आमोजना  
१० ब ङ्टल्रेय फाटो भभयत आमोजना  
११ फगय खेत कङ्ट रो भभयत आमोजना  
१२ ढाॉसी ऩङ्टयानो फाटो भभयत आमोजना  
१३ जरुवा ऩानी ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग भभयत आमोजना  
१४ कोरफायी जैठङ्टम्का फाटो भभयत आमोजना 
१५ गेराङ्गटोर यैनीऩानी फाटो भभयत आमोजना  
१६ फेरफटे ढवाह फाटो भभयत आमोजना  
१७ ठटयी एकरटाय फाटो भभयत आमोजना 
१८ खेत भङ्टनी वारङ्टवा फाटो भभयत आमोजना 
१९ झगये कङ्ट रो भभयत आमोजना 
२०  पाॉट कङ्ट रो भभयत आमोजना 
२१  काभी खोरा कङ्ट रो भभयत आमोजना 
२२ बैसेफायी कङ्ट रो भभयत आमोजना 
२३ फङ्टङ्झरङटाय फहृ्त खानेऩानी भभयत आमोजना 

 

१०. सङ्टचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ य ऩद 

ङ्झनङ्झभत्त प्रभूख् ङ्झसतायाभ खनार  -अङ्झधकृत छैठौ(प्रशासन) 

सूचना अङ्झधकायी् सागय बट्टयाई  -सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत 
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११. ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनद्ङ्ञशकाको सङ्टची 

क्र.सॊ. ऐन, ङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनमभावरी 

1 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका कामय सम्ऩादन ङ्झनमभावरी,२०७४ 

2 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका कामय ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी,२०७४ 

3 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका गाउॉसबा सॊचारन कामयङ्जवङ्झध,२०७४ 

4 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी,२०७४ 

5 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाभा कयायभा प्राङ्जवङ्झधक कभयचायी व्मवस्थाऩन गन् सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध,२०७४ 

6 स्थाङ्झनम याजऩत्र प्रकाशन सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

7 

फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध 
कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

8 घ वगयको ङ्झनभायण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

9 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन,२०७५ 

10 होभ स्टे सॊचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७५ 

11 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको ननसाऩास कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

12 कृषक ऩङ्जहचान तथा वङ्झगयकयण कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

13 

ढङ्टॊगा,ङ्झगङ्जट, फारङ्टवा उत्खनन,्सॊकरन, तथा क्रसय उद्योग स्थाऩना य सॊचारन व्मवङ्ञस्थत गन् 
कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

14 अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तको ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध,२०७५ 

15 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायवाही ङ्जकनाया गदाय अऩनाउनङ्टऩन् कामयङ्जवङ्झधका सम्फन्धभा फनेको 
ङ्जवधेमक,२०७६ 

16 ङ्ञशऺा ऐन,२०७६ 

१७ नवायेन्टाईन सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन भाऩदण्ड 

१८ 
स्थाङ्झनम तहभा वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनकेो ङ्जवधेमक, 

२०७७ 

१९ स्थाङ्झनम तहका गाउॉसबा सदस्महरुको सङ्टङ्जवधा सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध, २०७७ 

२० प्रायङ्ञम्बक फातावयङ्ञणम ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन कामयङ्जवङ्झध,२०७७ 

२१ व्मवसाम दताय तथा नङ्जवकयण कामयङ्जवङ्झध,२०७७ 

२२ फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको व्मवसाम कय सॊकरन ङ्झनद्ङ्ञशका,२०७७ 

२३ a'lnª6f/ ufpFkflnsfsf] sd{rf/L k|f]T;fxg ;'ljwf ;DalGw sfo{ljlw, @)&& 
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१२. आम्दानी, खचय तथा आङ्झथयक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 

 प्रत्मेक वडारे आम्दानी य खचयको भाङ्झसक ङ्जववयण ऩाङ्झरकाभा ऩेश गयेको। 

 वाङ्जषयक रुऩभा प्रकाशन गयेको 
 आन्तङ्चयक रेखा ऩङ्चयऺकको व्मवस्था गयेको 
 वाङ्जषयक रेखा ऩङ्चयऺण गयेको य सोको अङ्झबरेख वेवसाइटभा प्रकाशन गयेको। 

 भाङ्झसक रुऩभा आम व्मम ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत तारङ्टक ङ्झनकामभा ऩेश गन् गयेको। 

१३. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण 

 ऩत्रकाय तथा सयोकायवारा ङ्झनकामरे भाग गये वभोङ्ञजभ अन्म सङ्टचनाहरु सभेत उऩरब्ध गयाउने 
गयेको। 

१४. अङ्ञघल्रो आङ्झथयक वषयभा सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्ट नै कामयक्रभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बएको 
सो को ङ्जववयण 

गङ्चयफ ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण ङ्झनद्ङ्ञशका, २०७५ फभोङ्ञजभ बङू्झभ व्मवस्था ,सहकायी 
तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम अन्तगयत मस फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाभा सशतय अनङ्टदान स्वरुऩ सॊचाङ्झरत 
गङ्चयफ घय ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण कामयक्रभभा मस गाउॉऩाङ्झरकाका सूचना प्रङ्जवङ्झध 
अङ्झधकृत सागय बट्टयाई प्रङ्ञशऺक तथा मस कामयक्रभको मस गाउॉऩाङ्झरकाको पोकर ऩसयन सभेत यहनङ्ट 
बएको ङ्झथमो। मस कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनयका राङ्झग ३ जना गणक य १ जना सङ्टवऩयीवेऺक सभेत 
ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको ङ्झथमो। २०७८ सार भाघ १० गते खङ्टरा प्रङ्झतस्ऩधायफाट छनौट बएका सङ्टऩयीवेऺक य 
गणकराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रदान गङ्चयएको ङ्झथमो। कङ्ट र ५ भङ्जहना सॊचारन यहने मस कामयक्रभका गणक तथा 
सङ्टऩयीवेऺकराई आवश्मक ताङ्झरभ प्रदान गङ्चय २०७८ पागङ्टन ८ गतेफाट डाटा सॊकरन कामय सङ्टरु 
गयाइएको ङ्झथमो। 

मस कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनयका राङ्झग तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहत कभयचायी खटाइएको ङ्झथमो। 

 सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत श्री सागय बट्टयाई – कामयक्रभ पोकर ऩसयनको रुऩभा कामय गन्, 
 सङ्टऩयीवेऺक श्री ङ्झफन्दङ्ट काफ्रे बट्टयाई – सम्ऩूणय वडाको डाटाहरु भन्त्रारम सबयय ऩठाउने, 
 गणक श्री अङ्ञस्भता यानाबाट – वडा नॊ १ य वडा नॊ ३को डाटाहरु सॊकरन गन्,  
 गणक श्री ङ्छदऩक ऩङ्टराभी – वडा नॊ २ य वडा नॊ ४ को डाटाहरु सॊकरन गन्, 
 गणक श्री गोभती भामा याना – वडा नॊ ५ य वडा नॊ ६ को डाटाहरु सॊकरन गन्। 
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ङ्झभङ्झत २०७९सार असाय १० गते सम्ऩङ्ङ गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जवतयण 
कामयक्रभको तथ्माॊक सॊकरन गन् कामयक्रभको उऩरब्धीहरु तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको यह्यो। 

 फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाभा तथ्माॊक सॊकरन गदाय सभग्र फङ्टङ्झरङटायको घयऩङ्चयवायको तथ्माॊक 
तऩङ्झसर फभोङ्ञजभ यह्यो। 

क्र.सॊ. वडा नॊ घय क्रभ सॊख्मा घय ऩङ्चयवाय क्रभ सॊख्मा 
१ १ ४३८ ४५३ 

२ २ ३८३ ३८७ 

३ ३ ६३१ ७७० 

४ ४ ६२१ ६४८ 

५ ५ ३७२ ४०४ 

६ ६ ५२२ ५६४ 

जम्भा २९६७ ३२२६ 
 मसयी प्राि तथ्माङ्करे फङ्टङ्झरङटाय गाउॉऩाङ्झरकाको वास्तङ्जवक घय ऩङ्चयवायको तथ्माॊक वडागत य 

ऩाङ्झरकास्तयीम गत रुऩभा प्राि गङ्चयमो। 

 मसयी प्राि तथ्माङ्कहरुराई भन्त्रारमको सबययभा ऩङ्टगे \नऩङ्टगेको ङ्झनङ्ञित गयेकोरे आगाभी आ.व. 
भा घय ऩङ्चयवाय वङ्झगयकयणको कामय भन्त्रारम भापय त सम्ऩङ्ङ बएभा ऩङ्चयचम ऩत्र सभेत ङ्जवतयण 
गनय सङ्जकने हङ्टन्छ। 

 गणकहरु मस गाउॉऩाङ्झरकाको प्रत्मेक घय घयभा ऩङ्टगेको हङ्टनारे तथ्माॊकको तथ्मभा ङ्जवर्श्ास गनय 
सङ्जकन्छ। 

 मसयी खङ्जटएका गणकहरुको अनङ्टगभन ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी, 
फङ्टङ्झरङटाय गा ऩा का ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत, रेखा अङ्झधकृत, पोकर ऩसयन, 
सङ्टऩयीवेऺक , रेखा सहामक, प्रशासन सहामकहरुको ङ्जटभफाट ऩटक ऩटक अनङ्टगभन बएको 
हङ्टनारे तथ्माॊकराई अन्म प्रमोजन जस्तै ङ्जवकास ङ्झनभायणका मोजना, ङ्झसऩभङ्टरक कामयक्रभ, ऺभता 
ङ्जवकास कामयक्रभहरु सॊचारन गनय सङ्जकन्छ। 

 

१५. सावयजङ्झनक ङ्झनकामको वेवसाइट बए सो को ङ्जववयण 

www.bulingtarmun.gov.np 

१६. सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे प्राि गयेको वैदेङ्ञशक सहामता य ऋण, अनङ्टदान एवभ ्प्राङ्जवङ्झधक सहमोग वा 
सम्झौता ङ्जववयण 

  

१७. सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सॊचारन गयेको कामयक्रभ य सोको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

 सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गयेको कामयक्रभ वेवसाइट भा ङ्जवस्ततृ रुऩभा याख्न ेगयेको। 
१८. सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे वङ्झगयकयण तथा सॊयऺण गयेको सङ्टचनाको नाभावरी य त्मस्तो सङ्टचना सॊयऺण 

गनय तोङ्जकएको सभमावङ्झध 
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१९. सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩयेको सङ्टचना भाग सम्फन्धी ङ्झनवेदन य सो उऩय सङ्टचना ङ्छदएको ङ्जवषम 

 

 ङ्झभङ्झत २०७९।०१।०१ देङ्ञख असाय भसान्त ङ्झबत्र गाउॉऩाङ्झरका कामायरमभा सङ्टचना भागको 
एउटा ङ्झनवेदन प्राि बएको य सोको ङ्जववयण तमाय हङ्टदै गयेको।  

२०. सावयजङ्झनक ङ्झनकामका सङ्टचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हङ्टन ेबएको बए सोको ङ्जववयण 

गाउॉऩाङ्झरकाफासी सॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना ऩत्र-ऩङ्झत्रका, येङ्झडमो, website,Facebook page, हाते ऩचाय, 
सावयजङ्झनक स्थरभा टाॉस गङ्चय सूचना प्रदान गन् गयेको। 
 

 


