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१.पररचय : 

          न्िरुिा गाईँपान्िकाको संन्िप्त पररचय : 
                                            भौगोन्िक ऄिन्स्थन्त : 

 पुिय : हररनास गाईँपान्िका र तनह ँन्जल्िाको शुक्िागण्डकी नगरपान्िका ।    

पन्िम : न्भरकोट नगरपान्िका र िान्िङ नगरपान्िका । 

 ईत्तर : पुतिीबजार नगरपान्िका । 

दन्िण: चापाकोट नगरपान्िका र हररनास गाईँपान्िका । 

जनसंख्या   :नयाँ संरचना ऄनुसार न्िरुिा गाईँपान्िकामा २०६८ को जनगणना  ऄनुसार १८४१३ जनाको 

बसोबास रहकेो छ भने घरधुरी सिेिण २०७४ ऄनुसार २५१७९  रहकेो छ (पुरुष १२२३२ र मन्हिा १२९४७) । 

घरपररिार संख्या   : ३७३६ (घरधुरी सिेिण २०७४ ऄनुसार) 

िेत्रफि :नयाँ संरचना ऄनुसार न्िरुिा गाईँपान्िकाको कुि िेत्रफि ९५.७९ िगय ककिोन्मटर रहकेो छ । 

न्िद्यािय  :मा.न्ि.:९,अधारभूत न्िद्यािय (१-५):१७,अधारभूत न्िद्यािय (१-८): ८, न्नजी 

न्िद्यािय:२,क्याम्पस:१,सामुदान्यक बाि न्िकास केधर:२ 

 

 

 

 

 

 

िडा न्िभाजन 

िडा न.ं समािेश भएका सान्िकका 

गा.न्ि.स. हरु सान्िकका िडा न.ं 

जनसंख्या 

( घरदरुी संिेिण २०७४ ऄनुसार ) 

१ 
न्िरुिा ऄचयि े ६ - ९ १९३० 

 ककचनास २ 

२ 
न्िरुिा ऄचयि े १ - ५ २५२१ 

पेल्काचौर ३ , ९ 

३ राङभाङ ४ - ८  २३६२ 

४ ओरष्ट े १ - ९ ५७३७ 

५ ककचनास १, ३,४,५, ७ ३२८२ 

६ न्चन्नेिास १ - ६ २९४१ 

७ मनकामना १ ,२ ,५, ७ ३०८३ 

८ मनकामना ३, ४, ६ ,८, ९  ३३२३ 
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२.न्िरुिा गाईँ काययपान्िका स्याङ्जाको काम कतयव्य र ऄन्धकार : 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ मा ईल्िेख भए ऄनुसार यस न्िरुिा गाईँपान्िकाको 

काम  कतयव्य र ऄन्धकार न्नम्नुसार रहेको छ । 
११. गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको ऄन्धकारः (१) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको एकि ऄन्धकार संन्िधानको 

ऄनुसूची–८ मा ईल्िेख भए बमोन्जम हनेछ । 

(२) ईपदफा (१) को सियसामाधयतामा प्रन्तकूि ऄसर नपने गरी गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको काम, कतयव्य र ऄन्धकार 

दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्यिस्थापन, न्नयमन तथा नगर प्रहरी सम्बधधी नीन्त, कानून र मापदण्डको न्नमायण तथा 

कायायधियन, 

(२) दहेायका काययमा सहयोग पुयायसईनको िान्ग नगर प्रहरीको पररचािन गनय सके्ः– 

(क) गाईँपान्िका िा नगरपान्िकाको नीन्त, कानून, मापदण्ड तथा न्नणयय कायायधियन, 

(ख) गाईँपान्िका िा नगरपान्िकाको सम्पन्त्तको सुरिा र संरिण, 

(ग) स्थानीयस्तरमा हने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपियको सुरिा व्यिस्थापन, 

(घ) स्थानीय बजार तथा पार्ककङ स्थिको रेखदखे र व्यिस्थापन, 

(ङ) गाईँ िा नगर सरसफाइ सम्बधधी मापदण्डको कायायधियन, 

(च) धयान्यक सन्मन्तिे गरेका न्मिापत्र तथा न्नणययको कायायधियन, 

(छ) साियजन्नक ऐिानी र पती जग्गा, साियजन्नक भिन, सम्पदा तथा भौन्तक पूिायधारको संरिण र सुरिा, 

(ज) न्िपद ्व्यिस्थापन सम्बधधी खोजी, ईद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना, 

(झ) ऄनन्धकृत न्िज्ञापन तथा होन्डङ बोडय न्नयधत्रण, 

(ञ) छाडा पशु चौपायाको न्नयधत्रण, 

(ट) ऄनन्धकृत न्नमायण तथा साियजन्नक सम्पन्त्त ऄन्तक्रमण रोकथाम तथा न्नयधत्रण, 

(ठ) काययपान्िकािे तोकेको ऄधय कायय। 

ख. सहकारी संस्था 

(१) सहकारी संस्था सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्डको न्नमायण, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) सम्बन्धधत गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको भौगोन्िक िेत्रन्भत्र सञ्चािन हने सहकारी संस्थाको दताय, ऄनुमन्त, खारेजी र 

न्िघटन, 

(३) सहकारी िचत तथा ऊण पररचािन सम्बधधी स्थानीय मापदण्ड न्नधायरण र न्नयमन, 

(४) सहकारी सम्बधधी रान्िय, केधरीय, न्िषयगत, प्रादने्शक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समधिय र सहकायय, 

(५) सहकारी सम्बधधी स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको िमता ऄन्भिृन्द्ध, 

(७) स्थानीय सहकारी िेत्रको प्रिद्र्धन, पररचािन र न्िकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चािन 

(१) एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेन्डयो सञ्चािन ऄनुमन्त, निीकरण, न्नयमन र खारेजी, 

(२) प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही एफ.एम. सञ्चािन सम्बधधी ऄधय कायय । 

घ. स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दस्तुर 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही सम्पन्त्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रन्जिशेन शुल्क, सिारी साधन कर, 

सेिा शुल्क दस्तुर, पययटन शुल्क, न्िज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भून्मकर (मािपोत), मनोरञ्जन कर सम्बधधी नीन्त, कानून, 

मापदण्ड, कायायधियन र न्नयमन, 
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(२) स्थानीय पूिायधार तथा सेिाको शुल्क न्नधायरण, सड्ढिन र व्यिस्थापन, 

(३) टे्रककङ्ग, कायाककङ्ग, क्यानोन्नङ्ग, बञ्जी जम्प, न्जपफ्िायर, याय)न्फ्टङ्ग, मोटरबोट, केिुिकार सेिा िगायत ऄधय जि 

तथा स्थि िेत्रमा सञ्चािन हने निीन पययटकीय सेिा तथा साहन्सक खेिको शुल्क, 

(४) जडीबुटी, किाडी र जीिजधतु कर न्नधायरण तथा सङ्किन, 

(५) स्थानीय राजस्िको अधार न्िस्तार तथा प्रिद्र्धन, 

(६) ढुगां, न्गट्टी, िािुिा, माटो, काठ दाईरा, जराजुरी, स्िेट, खरीढुगां अकद प्राकृन्तक एिं खानीजधय िस्तुको न्बक्री तथा 

न्नकासी शुल्क दस्तुर संकिन 

(७) न्सफाररस, दताय, ऄनुमन्त, निीकरण अकदको शुल्क, दस्तुर न्नधायरण र संकिन 

(८) स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्धनका िान्ग प्रोत्साहन, 

(९) राजस्ि सूचना तथा तथ्याकंको अदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्ि चुहािट न्नयधत्रण सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड र 

न्नयमन, 

(११) स्थानीय पूिायधार सेिा र ईपयोगमा सेिा शुल्क दस्तुर सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड र न्नयमन, 

(१२) मािपोत सकंिन, 

(१३) कर तथा सेिा शुल्क सम्बधधी ऄधय कायय। 

ङ. स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 

(१) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बधधी नीन्त, मापदण्ड, सेिा शतय, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) संन्िधानको धारा ३०२ को ईपधारा (२) बमोन्जम समायोजन भएका कमयचारीको व्यिस्थापन, ईपयोग र समधिय, 

(३) सगंठन न्िकास, जनशन्ि व्यिस्थापन र िृन्त्त न्िकास, 

(४) स्थानीय कानून बमोन्जम सगंठन तथा व्यिस्थापन सिेिण गरी सगंठन संरचना तथा दरबधदी न्नधायरण, 

(५) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रन्िन्धको ईपयोग, प्रिद्र्धन र न्नयमन, 

(६) जनशन्ि व्यिस्थापन तथा िृन्त्त न्िकास, 

(७) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय कायय। 

च. स्थानीय तथ्याकं र ऄन्भिेख सकंिन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) अधारभूत तथ्याकं सड्ढिन र व्यिस्थापन, 

(३) जधम, मृत्य,ु न्ििाह, सम्बधध न्िच्छेद, बसाआसराआ दताय र पाररिाररक िगतको ऄन्भिेख तथा पञ्जीकरण व्यिस्थापन, 

(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रन्िन्धयुि अधारभूत तथ्याकंको सकंिन र व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं र ऄन्भिेख सकंिन सम्बधधी ऄधय कायय । 

छ. स्थानीयस्तरका न्िकास अयोजना तथा पररयोजना 

(१) न्िकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन, मूल्याकंन र न्नयमन, 

(२) अर्थथक, सामान्जक, सांस्कृन्तक, िातािरणीय, प्रन्िन्ध र पूिायधारजधय न्िकासका िान्ग अिश्यक अयोजना तथा 

पररयोजनाहरूको तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन तथा मूल्याकंन, 

(३) अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनुसधधान तथा प्रभाि मूल्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृन्तक श्रोत तथा साधनको पन्हचान तथा ऄन्भिेख व्यिस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही शहरी न्िकास, बस्ती न्िकास र भिन सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड तथा सो 

सम्बधधी योजना तजुयमा, अयोजना पन्हचान, ऄध्ययन, कायायधियन र न्नयमन, 

(६) रान्िय भिन संन्हता तथा मापदण्ड बमोन्जम भिन न्नमायण ऄनुमन्त, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(७) सरकारी भिन, न्िद्यािय, सामुदान्यक भिन, सभागृह र ऄधय साियजन्नक भिन तथा संरचनाको न्नमायण र ममयत सम्भार 
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तथा सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदशेस्तरीय अयोजना तथा पररयोजनाको कायायधियनमा समधिय, सहजीकरण र सहयोग, 

(९) सुरन्ित बस्ती न्िकास सम्बधधी नीन्त, योजना, काययक्रम तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन, न्नयमन र मूल्याकंन, 

(१०) साियजन्नक न्नमायण काययको िान्ग प्रचन्ित कानून बमोन्जमको “घ” िगयको आजाजतपत्रको जारी, निीकरण तथा खारेजी, 

(११) पययटन िेत्रको न्िकास, न्िस्तार र प्रिद्र्धन सम्बधधी अयोजनाहरूको पन्हचान, कायायधियन, व्यिस्थापन, ऄनुगमन तथा 

न्नयमन, 

(१२) निीन पययटकीय सेिा तथा काययहरू सम्बधधी अयोजनाहरूको पन्हचान, कायायधियन, व्यिस्थापन, ऄनुगमन तथा 

न्नयमन, 

(१३) न्िकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बधधी ऄधय कायय । 

ज. अधारभूत र माध्यन्मक न्शिा 

(१) प्रारन्म्भक बाि न्िकास तथा न्शिा, अधारभूत न्शिा, ऄन्भभािक न्शिा, ऄनौपचाररक न्शिा, खुिा तथा िैकन्ल्पक 

न्नरधतर न्सकाआ, सामुदान्यक न्सकाआ र न्िशेष न्शिा सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन, 

मूल्याकंन र न्नयमन, 

(२) सामुदान्यक, संस्थागत, गुठी र सहकारी न्िद्यािय स्थापना, ऄनुमन्त, सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा न्नयमन, 

(३) प्रान्िन्धक न्शिा तथा व्यािसान्यक तान्िमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, ऄनुमन्त, ऄनुगमन, मूल्याकंन र न्नयमन, 

(४) मातृभाषामा न्शिा कदने न्िद्याियको ऄनुमन्त, ऄनुगमन तथा न्नयमन, 

(५) गान्भएका िा बधद गररएका न्िद्याियहरूको सम्पन्त्त व्यिस्थापन, 

(६) गाईँ तथा नगर न्शिा सन्मन्त गठन तथा व्यिस्थापन, 

(७) न्िद्यािय व्यिस्थापन सन्मन्त गठन तथा व्यिस्थापन, 

(८) न्िद्याियको नामाकरण, 

(९) सामुदान्यक न्िद्याियको जग्गाको स्िान्मत्ि, सम्पन्त्तको ऄन्भिेख, संरिण र व्यिस्थापन, 

(१०) न्िद्याियको गुणस्तर ऄन्भिृन्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्ितरण, 

(११) सामुदान्यक न्िद्याियको न्शिक तथा कमयचारीको दरबधदी न्मिान, 

(१२) न्िद्याियको नक्साकंन, ऄनुमन्त, स्िीकृन्त, समायोजन तथा न्नयमन, 

(१३) सामुदान्यक न्िद्याियको शैन्िक पूिायधार न्नमायण, ममयत सम्भार, सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(१४) अधारभूत तहको परीिा सञ्चािन, ऄनुगमन तथा व्यिस्थापन, 

(१५) न्िद्याथी न्सकाइ ईपिब्धीको परीिण र व्यिस्थापन, 

(१६) न्नःशुल्क न्शिा, न्िद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिृन्त्तको व्यिस्थापन, 

(१७) टू्यसन, कोन्चङ जस्ता न्िद्यािय बान्हर हने ऄध्यापन सेिाको ऄनुमन्त तथा न्नयमन, 

(१८) स्थानीयस्तरको शैन्िक ज्ञान, सीप र प्रन्िन्धको संरिण, प्रिद्र्धन र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीय पुस्तकािय र िाचनाियको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(२०) माध्यन्मक तहसम्मको शैन्िक काययक्रमको समधिय र न्नयमन, 

(२१) सामुदान्यक न्िद्याियिाइ कदने ऄनुदान तथा सोको बजेट व्यिस्थापन, न्िद्याियको अय व्ययको िेखा ऄनुशासन कायम, 

ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२२) न्शिण न्सकाआ, न्शिक र कमयचारीको तान्िम तथा िमता न्िकास, 

(२३) ऄन्तररि शैन्िक कक्रयाकिापको सञ्चािन । 

झ. अधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाइ 

(१) अधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुयमा, कायायधियन तथा न्नयमन, 
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(२) अधारभूत स्िास्थ्य, प्रजनन स्िास्थ्य र पोषण सेिाको सञ्चािन र प्रिद्र्धन, 

(३) ऄस्पताि र ऄधय स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) स्िास्थ्य सेिा सम्बधधी भौन्तक पूिायधार न्िकास तथा व्यिस्थापन, 

(५) स्िच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथयको गुणस्तर र िायु तथा ध्िन्नको प्रदषूण न्नयधत्रण र न्नयमन, 

(६) सरसफाइ सचेतनाको ऄन्भिृन्द्ध र स्िास्थ्यजधय फोहोरमैिाको व्यिस्थापन, 

(७) स्िास्थ्यजधय फोहरमैिा सड्ढिन, पुनः ईपयोग, प्रशोधन, न्िसजयन र सोको सेिा शुल्क न्नधायरण र न्नयमन, 

(८) रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सेिा सञ्चािन, 

(९) औषन्ध पसि सञ्चािन, ऄनुमन्त, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(१०) सरसफाइ तथा स्िास्थ्य िेत्रबाट न्नष्कान्सत फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा न्नजी तथा गैरसरकारी िेत्रसँग समधिय, सहकायय 

र साझेदारी, 

(११) पररिार न्नयोजन तथा मातृन्शशु कल्याण सम्बधधी सेिा सञ्चािन, ऄनुमन्त, ऄनुगमन तथा न्नयमन, 

(१२) मन्हिा तथा बािबान्िकाको कुपोषण धयूनीकरण, रोकथाम, न्नयधत्रण र व्यिस्थापन । 

ञ. स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र जैन्िक न्िन्िधता 

(१) स्थानीय व्यापार, िस्तुको माग, अपूर्थत तथा ऄनुगमन, ईपभोिा ऄन्धकार तथा न्हत सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, 

कायायधियन र न्नयमन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीय िस्तुहरूको ईत्पादन, अपूर्थत तथा न्नकासी प्रिेपण, मूल्य न्नधायरण र ऄनुगमन, 

(४) स्थानीय व्यापार र िान्णज्य सम्बधधी पूिायधार न्नमायण, 

(५) स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको ऄनुगमन र न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमयको दताय, ऄनुमन्त, निीकरण, खारेजी, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणािी र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

(८) न्नजी तथा गैरसरकारी िेत्रसग समधिय र सहकायय, 

(९) स्थानीय व्यापार प्रिद्र्धन, सहजीकरण र न्नयमन, 

(१०) स्थानीय बौन्द्धक सम्पन्त्तको संरिण, प्रिद्र्धन र ऄन्भिेखाकंन, 

(११) ईपभोिा सचेतना ऄन्भिृन्द्ध, िन्ित ईपभोिाको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्तु तथा सेिाको गुणस्तर परीिण, 

(१२) िातािरण संरिण र जैन्िक न्िन्िधता सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा तथा त्यसको 

कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय जोन्खम धयूनीकरण, 

(१४) स्थानीयस्तरमा जनस्िास्थ्यमा प्रन्तकूि ऄसर पने ककन्समका ईपभोग्य िस्तुको बेचन्िखन र ईपभोग तथा िातािरणीय 

प्रदषूण र हान्नकारक पदाथयहरूको न्नयधत्रण, ऄनुगमन तथा न्नयमन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहरमैिा व्यिस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा धयून काबयनमूखी तथा िातािरणमैत्री न्िकास ऄििम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तरमा हररत िेत्रको संरिण र प्रियद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरिण िेत्र न्नधायरण र व्यिस्थापन, 

(१९) स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र जैन्िक न्िन्िधता सम्बधधी ऄधय कायय। 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक र न्सचाआ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक र न्सचाआ सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बधधी योजना तजुयमा, 

कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 
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(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक, झोिुगें पूि, पुिेसा, ससचाआ र तटबधधन सम्बधधी गुरुयोजनाको तजुयमा, कायायधियन, 

ममयत, सम्भार र न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तरका ससचाआ प्रणािीको न्नमायण, सञ्चािन, रेखदखे, ममयत सम्भार, स्तरोन्नन्त, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(४) यातायात सुरिाको व्यिस्थापन र न्नयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक सम्बधधी ऄधय कायय । 

ठ. गाईँसभा, नगर सभा, मेिन्मिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

(१) गाईँसभा िा नगरसभा सम्बधधी नीन्त, कानून र काययन्िन्ध, 

(२) स्थानीयस्तरका न्िषय िेत्रगत नीन्त तथा रणनीन्त, अिन्धक तथा िार्थषक योजना, काययक्रम र बजेट स्िीकृन्त, 

(३) सभाका सन्मन्तहरूको गठन र सञ्चािन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका न्िषयमा संयुि सन्मन्त गठन, 

(५) काययपान्िका तथा धयान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्तुत प्रन्तिेदनमान्थ छिफि तथा सो सम्बधधमा अिश्यक न्नदशेन, 

(६) न्िकास योजना तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायायधियन तथा सुशासनको िान्ग काययपान्िकािाइ न्नदशेन, 

(७) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकािाइ अर्थथक व्ययभार पने न्िषयको न्नयमन, 

(८) स्थानीय मेिन्पिाप र मध्यस्थता, 

(९) गाईँ सभा, नगर सभा, मेिन्मिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय कायय । 

ड. स्थानीय ऄन्भिेख व्यिस्थापन 

(१) स्थानीय ऄन्भिेख व्यिस्थापन सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजनाको न्नमायण, कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) जनसान्ङ्ख्यक, प्राकृन्तक, अर्थथक, सामान्जक, सांस्कृन्तक, भौन्तक पूिायधार, रोजगारीको ऄिस्था, कूि ग्राहस्थ्य ईत्पादन, 

प्रन्तव्यन्ि अय, मानि न्िकास तथा िैगगक सशिीकरण सूचकाड्ढ, राजश्व तथा अयव्यय समेतको तथ्याकं सकंिन र प्रशोधन 

गरी निीनतम प्रन्िन्धयुि र रान्िय तथा स्थानीय सूचना प्रणािीमा अिद्धता र पाश्र्ि न्चत्र तथा श्रोत नक्साको ऄद्यािन्धक 

ऄन्भिेखन, 

(३) सूचना तथा ऄन्भिेख केधरको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) साियजन्नक सम्पन्त्त, सामुदान्यक सम्पन्त्त, भिन, सडक, पसि, व्यिसायको न्ििरण सन्हतको ऄद्यािन्धक ऄन्भिेख, 

(५) अफ्नो िेत्रन्भत्र सम्पन्न भएका तथा चािु योजनाको न्ििरण र त्यस्तो योजनाको सम्पन्त्तको ऄद्यािन्धक ऄन्भिेखन, 

(६) स्थानीय ऄन्भिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रन्िन्धको ईपयोग, 

(७) स्थानीय ऄन्भिेख व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय कायय। 

ढ. जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय न्ितरण 

(१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, ककत्ताकाट, हािसान्िक, रन्जिशेन नामसारी तथा दान्खि खारेज, 

(२) जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय न्ितरण तथा िगत व्यिस्थापन, 

(३) भून्मको िगीकरण ऄनुसारको िगत, 

(४) साियजन्नक प्रयोजनका िान्ग जग्गा प्रान्प्त, मुअब्जा न्नधायरण तथा न्ितरणमा समधिय र सहजीकरण, 

(५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्िान्मत्ि न्नधायरण काययमा समधिय र सहजीकरण, 

(६) जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय न्ितरण सम्बधधी ऄधय कायय । 

ण. कृन्ष तथा पशुपािन, कृन्ष ईत्पादन व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ्य, सहकारी 

(१) कृन्ष तथा पशुपािन, कृन्ष ईत्पादन व्यिस्थापन र पशु स्िास्थ्य सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) कृन्ष तथा पशुपधछी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूिायधार न्नमायण, साना ससचाआ न्नमायण, तान्िम, प्रन्िन्ध 

प्रसार, प्रान्िन्धक टेिा, कृन्ष सामग्री अपूर्थत र कृषक िमता न्िकास काययक्रमको सञ्चािन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(३) कृन्ष तथा पशुपिीजधय प्राकृन्तक प्रकोप तथा महामारी रोगको न्नयधत्रण, 
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(४) पशुपिी न्चककत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 

(५) कृन्ष िातािरण संरिण तथा जैन्िक न्िन्िधताको संरिण र प्रिद्र्धन, 

(६) पशुनश्ल सुधार पद्धन्तको न्िकास र व्यिस्थापन, 

(७) ईच्च मूल्ययुि कृन्षजधय िस्तुको प्रिद्र्धन, न्िकास तथा बजारीकरण, 

(८) स्थानीय चरन तथा खकय  न्िकास र व्यिस्थापन, 

(९) पशु अहारको गुणस्तर न्नयमन, 

(१०) स्थानीयस्तरमा पशुपिी सम्बधधी तथ्याड्ढको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी, 

(११) पशु बधशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र न्नयमन, 

(१२) पशुपिी सम्बधधी बीमा र कजाय सहजीकरण, 

(१३) पशुपािन तथा पशु स्िास्थ्य सम्बधधी ऄधय कायय। 

त. जेष्ठ नागररक, ऄपागंता भएका व्यन्ि र ऄशिहरूको व्यिस्थापन 

(१) सङ्घ र प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही सामान्जक सुरिा काययक्रमको कायायधियन, सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(२) जेष्ठ नागररक, ऄपागंता भएका व्यन्ि तथा ऄसहायको िगत ऄद्यािन्धक, पररचयपत्र न्ितरण, सामान्जक सुरिा तथा 

सुन्िधाको व्यिस्थापन तथा न्ितरण, 

(३) जेष्ठ नागररक क्िि, कदिा सेिा केधर, भेटघाट स्थि, अश्रय केधरको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समधियमा ऄपा·ता पुनस्र्थापना केधर, ज्येष्ठ नागररक केधर तथा ऄशि स्याहार केधरको सञ्चािन र 

व्यिस्थापन, 

(५) सडक बािबान्िका, ऄनाथ, ऄसहाय, ऄशि र मानन्सक ऄसधतुिन भएका व्यन्िहरूको पुनस्र्थापना केधरको सञ्चािन, 

व्यिस्थापन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(६) जेष्ठ नागररक, ऄपागंता भएका व्यन्ि र ऄशिहरूको व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय कायय । 

थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंिन 

(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशन्िको तथ्याड्ढ सड्ढिन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तरमा रहकेा स्िदशेी तथा न्िदशेी श्रन्मकको िगत सकंिन तथा सूचना व्यिस्थापन, 

(३) न्िन्भन्न िेत्र तथा न्िषयका दि जनशन्िको तथ्याकं सकंिन तथा व्यिस्थापन, 

(४) सुरन्ित िैदने्शक रोजगारी र िैदने्शक रोजगारीमा रहकेो श्रमशन्िको सूचना तथा तथ्याकंको सकंिन तथा व्यिस्थापन , 

(५) रोजगार सूचना केधरको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन, 

(६) िैदने्शक रोजगारीमा जाने श्रमशन्िको िान्ग न्ित्तीय सािरता र सीपमूिक तािीमको सञ्चािन, 

(७) िैदने्शक रोजगारीबाट फकेका व्यन्िहरूको सामान्जक पुनः एकीकरण, 

(८) िैदने्शक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र ईद्यमशीिताको ईपयोग, 

(९) बेरोजगारको तथ्याकं सकंिन सम्बधधी ऄधय कायय। 

द. कृन्ष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र न्नयधत्रण 

(१) कृन्ष प्रसार सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) कृन्ष प्रसार तथा जनशन्िको प्रिेपण, व्यिस्थापन र पररचािन, 

(३) कृषकहरूको िमता ऄन्भिृन्द्ध, प्रान्िन्धक सेिा, टेिा, सीप न्िकास र सशिीकरण, 

(४) कृन्ष न्बईन्िजन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औषन्धहरूको अपूर्थत, ईपयोग र न्नयमन, 

(५) कृषक समूह, कृन्ष सहकारी र कृन्ष सम्बधधी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समधिय, व्यिस्थापन र न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा कृन्ष सम्बधधी प्रन्िन्धको संरिण र हस्ताधतरण, 

(७) कृन्ष सम्बधधी सूचनाको प्रचारप्रसार, 
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(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केधरहरूको न्िकास र व्यिस्थापन, 

(९) प्रागांररक खेती तथा मिको प्रिद्र्धन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृन्ष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र न्नयधत्रण सम्बधधी ऄधय कायय । 

ध. खानेपानी, साना जिन्िद्युत अयोजना, िैकन्ल्पक ईजाय 

(१) स्थानीय खानेपानी सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) खानेपानी महसुि न्नधायरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन, 

(३) एक मेगािाट सम्मका जिन्िद्युत अयोजना सम्बधधी स्थानीयस्तरको नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायधियन, 

ऄनुगमन र न्नयमन, 

(४) स्थानीय तहमा िैकन्ल्पक उजाय सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायधियन, न्नयमन, 

(५) स्थानीय न्िद्युत न्ितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(६) स्थानीय तहमा िैकन्ल्पक उजाय सम्बधधी प्रन्िन्ध न्िकास र हस्ताधतरण, िमता ऄन्भिृन्द्ध र प्रिद्र्धन, 

(७) खानेपानी, साना जिन्िद्युत अयोजना तथा िैकन्ल्पक ईजाय सम्बधधी ऄधय कायय । 

न. न्िपद ्व्यिस्थापन 

(१) न्िपद ्व्यिस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा न्िपद ्पूिय तयारी तथा प्रन्तकायय योजना, पूिय सूचना प्रणािी, खोज तथा ईद्धार, राहत सामग्रीको पूिय 

भण्डारण, न्ितरण र समधिय, 

(३) स्थानीय तटबधध, नदी र पन्हरोको न्नयधत्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र न्नयमन, 

(४) न्िपद ्जोन्खम िेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पन्हचान र स्थानाधतरण, 

(५) न्िपद ्व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा न्नजी िेत्रसँग सहयोग, समधिय र सहकायय, 

(६) न्िपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन, 

(७) न्िपद ्जोन्खम धयूनीकरण सम्बधधी स्थानीयस्तरका अयोजनाको तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(८) न्िपद ्पिात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनर्थनमायण, 

(९) स्थानीयस्तरको न्िपद ्सम्बधधी तथ्याकं व्यिस्थापन र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

(१०) स्थानीय अपतकािीन कायय सञ्चािन प्रणािी, 

(११) समुदायमा अधाररत न्िपद ्व्यिस्थापन सम्बधधी काययक्रमको सञ्चािन, 

(१२) न्िपद ्व्यिस्थापन सम्बधधी ऄधय कायय । 

प. जिाधार, िधयजधत,ु खानी तथा खन्नज पदाथयको संरिण 

(१) जिाधार, िधयजधतु, खानी तथा खन्नज पदाथयको संरिण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको 

कायायधियन र न्नयमन, 

(२) पानी मुहानको संरिण, 

(३) सामुदान्यक भू–संरिण र सोमा अधाररत अय अजयन काययक्रम, 

(४) भू–संरिण र जिाधार व्यिस्थापनजधय सामुदान्यक ऄनुकूिन, 

(५) खानी तथा खन्नज पदाथय सम्बधधी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंिन, 

(६) बहमूल्य धातु, पत्थर तथा खन्नज पदाथयको संरिण र सम्िद्र्धनमा सहयोग, 

(७) ढुगां, न्गट्टी, बािुिा, नुन, माटो, खरीढुगां तथा स्िेट जस्ता खानीजधय िस्तुको सिेिण, ईत्खनन् तथा ईपयोगको दताय, 

ऄनुमन्त, निीकरण, खारेजी र व्यिस्थापन, 

(८) भौगर्थभक नक्सा प्रकाशन । 

फ. भाषा, संस्कृन्त र िन्ितकिाको संरिण र न्िकास 
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(१) भाषा, संस्कृन्त र िन्ितकिाको संरिण र न्िकास सम्बधधी स्थानीयस्तरको नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन, 

ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) पुरातआभ्ि, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहाियको संरिण, सम्भार, प्रिद्र्धन र न्िकास, 

(३) परम्परागत जात्रा तथा पियको सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(४) प्रचन्ित कानून न्बरुद्धका कुरीन्त तथा कुसंस्कार न्बरुद्ध सामान्जक पररचािन सम्बधधी कायय, 

(५) भाषा, संस्कृन्त र िन्ितकिाको संरिण र न्िकास सम्बधधी ऄधय कायय । 

(३) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकािे सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकाययमा प्रयोग गने साझा ऄन्धकार संन्िधानको ऄनुसूची–९ मा 

ईल्िेख भए बमोन्जम हनेछ । 

(४) ईपदफा (३) को सियसामाधयतामा प्रन्तकूि ऄसर नपने गरी दहेायको न्िषयमा सङ्घ तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही 

गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको काम, कतयव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

क. खेिकुद र पत्रपन्त्रका 

(१) स्थानीयस्तरका खेिकुदको संरचनाको पूिायधार न्नमायण, सञ्चािन तथा न्िकास, 

(२) स्थानीयस्तरका खेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको न्नयमन र समधिय, 

(३) खेिकुदको न्िकास र प्रिद्र्धन, 

(४) खेिकुद प्रन्तयोन्गता अयोजना र सहभान्गता, 

(५) खेिकुद सम्बधधी पूिायधारको न्िकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपन्त्रकाको दताय, ऄन्भिेख तथा न्नयमन । 

ख. स्िास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोन्जम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य सम्बधधी िक्ष्य र गुणस्तर न्नधायरण , 

(२) जनरि ऄस्पताि, नर्थसङ होम, न्नदान केधर तथा ऄधय स्िास्थ्य संस्थाहरूको न्क्िन्नक दताय, सञ्चािन ऄनुमन्त र न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तरमा औषन्धजधय िनस्पन्त, जडीबुटी र ऄधय औषन्धजधय िस्तुको ईत्पादन, प्रशोधन र न्ितरण, 

(४) स्िास्थ्य बीमा िगायतका सामान्जक सुरिा काययक्रमको व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा औषन्ध तथा ऄधय मेन्डकि ईत्पादनहरूको धयूनतम मूल्य न्नधायरण र न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा औषन्धको ईन्चत प्रयोग र सूक्ष्मजीि न्नरोधक प्रन्तरोध धयूनीकरण, 

(७) स्थानीयस्तरमा औषन्ध र स्िास्थ्य ईपकरणको खररद, भण्डारण र न्ितरण, 

(८) स्थानीयस्तरमा स्िास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तरमा जनस्िास्थ्य न्नगरानी (पन्ब्िक हले्थ सभेिेधस), 

(१०) स्थानीयस्तरको प्रिद्र्धनात्मक, प्रन्तकारात्मक, ईपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यान्िएरटभ स्िास्थ्य सेिाको सञ्चािन, 

(११) स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग ऄभ्यास, स्िास्थ्य िृत्तको पािना, पञ्चकमय िगायतका जनस्िास्थ्य 

सेिाको प्रिद्र्धन, 

(१२) जुनोरटक र कीटजधय रोगको न्नयधत्रण तथा व्यिस्थापन, 

(१३) सुती, मकदरा र िागू पदाथयजधय िस्तुको प्रयोग न्नयधत्रण तथा सचेतना ऄन्भिृन्द्ध, 

(१४) अयुिेकदक, युनानी, अम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चककत्सा िगायतका परम्परागत स्िास्थ्य ईपचार सेिाको 

व्यिस्थापन, 

(१५) जनस्िास्थ्य, अपतकािीन स्िास्थ्य तथा महामारीको न्नयधत्रण योजना र कायायधियन, 

(१६) रोगको न्नयधत्रण तथा रोकथाम, 

(१७) अकन्स्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन । 

ग. न्िद्युत, खानेपानी तथा ससचाआ जस्ता सेिाहरू 

(१) न्िद्युत न्ितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, 
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(२) खानेपानी महसुि न्नधायरण र खानेपानी सेिाको व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भून्मगत ससचाआ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममयत सम्भार, सेिा शुल्क न्नधायरण र सकंिन सम्बधधी 

व्यिस्थापन । 

घ. सेिा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना तथा प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पययटन शुल्क 

(१) स्थानीय सेिा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड योजना तजुयमा, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोत साधन र सेिा शुल्क, रोयल्टी सड्ढिन, समधिय र न्नयमन, 

(३) खन्नज पदाथयको ईत्खनन् र सो सम्बधधी रोयल्टी सकंिन, 

(४) सामुदान्यक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सकंिन, 

(५) पानीघट्ट, कुिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सकंिन । 

ङ. िन, जगंि, िधयजधतु, चराचुरुगीं, जि ईपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा जैन्िक न्िन्िधता 

(१) िन, ज·ि, िधयजधतु, चराचुरुगीं, जि ईपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा जैन्िक न्िन्िधता सम्बधधी स्थानीय नीन्त, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामुदान्यक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्थमक, किुन्ियती र साझेदारी िनको संरिण, सम्िद्र्धन, ईपयोग, 

ऄनुगमन र न्नयमन तथा िन ईपभोिा समूहको व्यिस्थापन, 

(३) मध्यिती िेत्रको सामुदान्यक, धार्थमक र कबुन्ियती िनको व्यिस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तरमा नदी ककनार, नदी ईकास, नहर ककनार तथा सडक ककनारमा िृिारोपण व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा न्नजी िनको प्रिद्र्धन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा साियजन्नक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा िृिारोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यिस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तरमा जडीबुटी तथा ऄधय गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बधधी सिेिण, ईत्पादन, सकंिन, प्रिद्र्धन, प्रशोधन र बजार 

व्यिस्थापन, 

(८) िनबीई बगैचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्धन, 

(९) नसयरी स्थापना, न्बरुिा ईत्पादन, न्ितरण, रोपण र प्रिद्र्धन, 

(१०) िधयजधतु र चराचुरुगींको संरिण, व्यािसान्यक पािन, ईपयोग र ऄनुगमन, 

(११) मानि तथा िधयजधतु बीचको द्वधद्व व्यिस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी ईद्यान (न्चन्डयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 

(१३) स्थानीय िधयजधतु पययटन र अयअजयन, 

(१४) स्थानीयस्तरमा अखेटोपहारको व्यिस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा िन, िधयजधतु तथा चराचुरुगींको ऄन्भिेखाकंन र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

(१६) न्िश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातान्त्िक महत्िका िन, सीमसार िेत्र, तटिती िेत्रका जग्गा सम्बधधी िगत, 

(१७) न्मचाहा प्रजान्तको न्नयधत्रण, 

(१८) स्थानीयस्तरको जोन्खम धयूनीकरण, 

(१९) जैन्िक न्िन्िधताको ऄन्भिेखाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तरमा हररयािी प्रिद्र्धन, 

(२१) स्थानीय साना जि ईपयोग सम्बधधी िेत्रगत ऄयोजना तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन र ऄनुगमन, 

(२२) रैथाने प्रजान्तको संरिण र प्रिद्र्धन, 

(२३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय जोन्खम धयूनीकरण, 

(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदषूण न्नयधत्रण र हान्नकारक पदाथयहरूको न्नयमन तथा व्यिस्थापन, 
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(२५) स्थानीयस्तरमा धयून काियनमुखी तथा िातािरणमैत्री न्िकास ऄििम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरिण िेत्र न्नधायरण र व्यिस्थापन । 

च. सामान्जक सुरिा र गररबी न्निारण 

(१) सामान्जक सुरिा तथा गररबी न्निारण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, न्नयमन र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

(२) िन्ित समूह सम्बधधी स्थानीय योजना, काययक्रम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन, 

(३) सामान्जक सुरिाको कायायधियनको िान्ग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकय , समधिय र सहकायय, 

(४) सामान्जक सुरिा सम्बधधी स्थानीय तथ्याकं र सूचना व्यिस्थापन, 

(५) गररब घरपररिार पन्हचान सम्बधधी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र न्नयमन, 

(६) स्थानीय सामान्जक सुरिा योजना र व्यिस्थापन । 

छ. व्यन्िगत घटना, जधम, मृत्य,ु न्ििाह र तथ्याकं 

(१) व्यन्िगत घटना (जधम, मृत्य,ु न्ििाह, बसाआसराआ, सम्बधध न्िच्छेद र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को दताय, 

(२) व्यन्िगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(३) व्यन्िगत घटनाको ऄन्भिेख व्यिस्थापन र प्रन्तिेदन । 

ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरिण, सम्िद्र्धन र पुनः न्नमायण । 

झ. सुकुम्बासी व्यिस्थापन 

(१) सुकुम्बासीको पन्हचान र ऄन्भिेख व्यिस्थापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बधधी जीन्िकोपाजयन र बसोबास व्यिस्थापन । 

ञ. प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

(१) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हने रोयल्टी सम्बधधी नीन्त, कानून, मापदण्ड तथा न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हने रोयल्टीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 

ट. सिारी साधन ऄनुमन्त 

(१) यातायात व्यिस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) स्थानीय साियजन्नक यातायातको रुट न्नधायरण, ऄनुमन्त, निीकरण, खारेजी, सेिाको गुणस्तर, भाडा दर न्नधायरण र 

न्नयमन, 

(३) िातािरणमैत्री, जििायु पररितयन ऄनुकूिन, न्िपद ्जोन्खम संिेद्य, ऄपागंता र िैंन्गकमैत्री यातायात प्रणािीको स्थानीय 

तहमा प्रिद्र्धन । 

(५) ईपदफा (१) र (३) मा ईन्ल्िन्खत ऄन्धकारका ऄन्तररि गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको ऄधय काम, कतयव्य र ऄन्धकार 

दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

क. भून्म व्यिस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू–ईपयोग नीन्त, योजना, काययक्रम तजुयमा र कायायधियन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदशेको मापदण्डको ऄधीनमा रही व्यिन्स्थत बस्ती न्िकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायधियन, एकीकृत 

िस्ती न्िकासका िान्ग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा न्िकास र व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तरमा ऄव्यिन्स्थत बसोबास व्यिस्थापन । 

ख. सञ्चार सेिा 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको ऄधीनमा रही स्थानीय िेत्रन्भत्र आधटरनेट सेिा, टेन्िसेधटर, केबुि तथा तारन्िहीन टेन्िन्भजन 

प्रसारणको ऄनुमन्त, निीकरण र न्नयमन, 

(२) स्थानीय िेत्रमा सूचना प्रन्िन्धको न्िकास र प्रिद्र्धन गने । 

ग. यातायात सेिा 

(१) स्थानीय बस, ट्रिी बस, ट्राम जस्ता मध्यम िमताका मास ट्रान्ञ्जट प्रणािीको नीन्त, मापदण्ड, योजना, कायायधियन, 

ऄनुगमन र न्नयमन, 
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(२) रान्िय रेि पूिायधारको ईपयोग तथा महानगरीय िेत्रन्भत्र शहरी रेि सेिाको सञ्चािन , व्यिस्थापन, ममयत सम्भार, 

समधिय, साझेदारी र सहकायय। 

(६) सङ्घ िा प्रदशेिे संन्िधान तथा प्रचन्ित कानून बमोन्जम अफ्नो ऄन्धकारिेत्रन्भत्रको कुनै न्िषय गाईँपान्िका िा 

नगरपान्िकािाइ कानून बनाइ न्निेपण गनय सके्छ । 

(७) गाईँपान्िका िा नगरपान्िकािे ईपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोन्जमको काम, कतयव्य र ऄन्धकारको प्रयोग गदाय 

अिश्यकता ऄनुसार कानून, नीन्त, योजना, मापदण्ड तथा काययन्िन्ध बनाइ िागू गनय सके्छ । 

(८) स्थानीय तहिे प्रदशे सरकारको परामशयमा नेपाि सरकारको पूिय स्िीकृन्त न्िइ न्िदशेका कुनै स्थानीय सरकारसँग भन्गनी 

सम्बधध कायम गनय सके्छ । 

(ठ) संघ, संस्था दताय तथा निीकरण 

(१)  संघ, संस्था पररचािन सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायधियन र न्नयमन, 

(२) स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दताय तथा निीकरण। 

१२. िडा सन्मन्तको काम, कतयव्य र ऄन्धकारः (१) िडा सन्मन्तको काम, कतयव्य र ऄन्धकार काययपान्िकािे तोके बमोन्जम हनेछ 

। 

(२) ईपदफा (१) बमोन्जम काययपान्िकािे िडा सन्मन्तको काम, कतयव्य र ऄन्धकार तोक्दा कम्तीमा दहेाय बमोन्जम हने गरी 

तोकु् पनेछः– 

क. िडान्भत्रका योजना तजुयमा, कायायधियन तथा ऄनुगमन 

(१) सहभन्गतामूिक योजना तजुयमा प्रणािी ऄनुसार बस्ती िा टोिस्तरबाट योजना तजुयमा प्रकक्रया ऄििम्बन गरी बस्ती तथा 

टोिस्तरीय योजनाको माग सड्ढिन, प्राथन्मकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोि न्िकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा िडान्भत्र सञ्चािन हने योजनाहरूका िान्ग ईपभोिा सन्मन्तको गठन तथा 

सोको ऄनुगमन गने, 

(३) िडान्भत्रका योजना तथा भौन्तक पूिायधारको संरिण, ममयत सम्भार, रेखदखे तथा व्यिस्थापन गने, 

ख. तथ्याकं ऄद्यािन्धक तथा संरिण 

(१) न्नजी घर तथा घर पररिारको िगत राख्ने, 

(२) ऐन्तहान्सक, पुरातान्त्िक, सांस्कृन्तक तथा धार्थमक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, साियजन्नक तथा सामुदान्यक भिन, 

साियजन्नक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्ने तथा संरिण गने, 

(३) खुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, धार्थमक तथा सांस्कृन्तकस्थि, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, 

पोखरी, तिाई, आनार, कुिा, धारा, ढंुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, न्मिको तथ्याकं सकंिन 

गरी ऄद्यािन्धक िगत राख्ने, संरिण गने र खण्डीकृत तथ्याकं र सूचना सन्हतको िडाको पाश्र्िन्चत्र तयार तथा ऄद्यािन्धक गने, 

ग. न्िकास कायय 

(१) बाि ईद्यानको व्यिस्था गने, 

(२) ऄनौपचाररक न्शिा काययक्रम, न्शशु स्याहार तथा प्रारन्म्भक बाि न्िकास केधर सञ्चािन र व्यिस्थापन गने, 

(३) पुस्तकािय, िाचनािय, सामुदान्यक न्सकाआ केधर, बािक्िि तथा बािसञ्जािको सञ्चािन र व्यिस्थापन गने, 

(४) िडा तहको स्िास्थ्य संस्था तथा सेिाको व्यिस्थापन गने, 

(५) खोप सेिा काययक्रमको सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा समधिय गने, 

(६) पोषण काययक्रमको सञ्चािन तथा समधिय गने, 

(७) िडा तहमा स्िास्थ्य जनचेतना न्िकास तथा स्िास्थ्य सूचना काययक्रमको सञ्चािन गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्य न्क्िन्नकको सञ्चािन गने, गराईने, 

(९) साियजन्नक शौचािय, स्नान गृह तथा प्रन्तिाियको न्नमायण र व्यिस्थापन गने, गराईने, 

(१०) िडास्तरीय सामुदान्यक धाराको प्रबधध, कुिा, आनार तथा पोखरीको न्नमायण, संरिण र गुणस्तर न्नयमन गने, 
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(११) घरबाट न्नकास हने फोहरमैिाको सकंिन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाइ, ढि न्नकास, मरेका 

जनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको न्नकास तथा पानीको स्रोत संरिण गने, गराईने, 

(१२) कृन्ष तथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समधिय र प्रिद्र्धन तथा िडास्तरीय ऄगुिा कृषक तान्िमको ऄन्भमुखीकरण गने, 

(१३) कृन्ष बीई न्िजन, मि तथा औषन्धको माग सकंिन गने, 

(१४) कृन्षमा िागे्न रोगहरूको न्ििरण सकंिन गने, 

(१५) पशुपिी न्िकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन, 

(१६) िडान्भत्रको चरनिेत्र संरिण तथा व्यिस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समुदायका चाडपिय, भाषा संस्कृन्तको न्िकासको िान्ग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तथा सांस्कृन्तक काययक्रम 

गने गराईने, 

(१८) स्थानीय मौन्िकता झन्ल्कने सांस्कृन्तक रीन्तररिाजिाइ संरिण तथा प्रिद्र्धन गने, 

(१९) िडान्भत्र खेिकुद पूिायधारको न्िकास गने, 

(२०) ऄधतरन्िद्यािय तथा क्िि माफय त खेिकुद काययक्रमको सञ्चािन गने गराईने , 

(२१) िडा िेत्रन्भत्रको बाटोघाटो चािु ऄिस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने, 

(२२) िडान्भत्रका सडक ऄन्धकारिेत्रमा ऄिरोध र ऄन्तक्रमण गनय नकदने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पन्हरो, हरी तथा प्राकृन्तक प्रकोपबाट ईत्पन्न ऄिरोध पञ्छाईने, 

(२४) घरेिु ईद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्यता पन्हचान गने, 

(२५) िडान्भत्र घरेिु ईद्योगको प्रिद्र्धन गने, 

(२६) प्रचन्ित कानून बमोन्जम व्यन्िगत घटना दताय, ऄद्यािन्धक तथा सोको ऄन्भिेख सकंिन तथा संरिण गने, 

(२७) व्यन्िगत घटना दताय सम्बधधी जनचेतना काययक्रम सञ्चािन गने, 

(२८) सामान्जक सुरिा भत्ता न्ितरण तथा ऄन्भिेख ऄद्यािन्धक गने, 

(२९) िडािाइ बािमैत्री बनाईने, 

(३०) िडान्भत्र अर्थथक तथा सामान्जक रूपमा पन्छ परेका मन्हिा, बािबान्िका, दन्ित, ऄपागंता भएका व्यन्ि, जेष्ठ 

नागररक, ऄल्पसङ्ख्यक, सीमाधतकृत समुदायको ऄन्भिेख राखी सामान्जक र अर्थथक ईत्थान सम्बधधी काम गने, 

(३१) न्िन्भन्न समुदायन्बच सामान्जक सदभाि र सौहादयता कायम गने, 

(३२) बािन्ििाह, बहन्ििाह, िैंन्गक गहसा, छुिाछुत, दहजे तथा दाआजो, हन्िया प्रथा, छाईपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, 

मानि बेचन्िखन जस्ता सामान्जक कुरीन्त र ऄधधन्िश्वासको ऄधत्य गने, गराईने, 

(३३) प्रचन्ित कानूनको ऄधीनमा रही मािपोत तथा भून्म कर, व्यिसाय कर, िहाि कर, न्िज्ञापन कर, सःशुल्क पार्ककङ, नयाँ 

व्यिसाय दताय, न्सफाररस दस्तुर, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र सकंिन गरी सम्बन्धधत गाईँपान्िका िा 

नगरपान्िकामा प्रन्तिेदन सन्हत रकम बुझाईने, 

(३४) ऄशि न्बरामी भएको बेिाररस िा ऄसहाय व्यन्ििाइ नन्जकको ऄस्पताि िा स्िास्थ्य केधरमा पुयायथइ औषधोपचार 

गराईने, 

(३५) ऄसहाय िा बेिाररस व्यन्िको मृत्यु भएमा न्नजको दाह संस्कारको व्यिस्था न्मिाईने, 

(३६) सडक बािबान्िकाको ईद्धार र पुनस्र्थापनाको िान्ग िगत सकंिन गने, 

(३७) िडान्भत्रको सामुदान्यक िन, िनजधय सम्पदा र जैन्िक न्िन्िधताको संरिण र प्रिद्र्धन गने, 

(३८) िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी िेत्र न्बस्तार गने, गराईने, 

(३९) िडािाइ िातािरणमैत्री बनाईने, 

(४०) प्रागांररक कृन्ष, सुरन्ित मातृत्ि, न्िद्याथी भनाय, पूणय खोप, खुिा कदशामुि सरसफाइ, िातािरणमैत्री तथा बािमैत्री 
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शासनजस्ता प्रिद्र्धनात्मक काययहरू गने, गराईने, 

(४१) िडान्भत्र घरबास पययटन (होम स्टे) काययक्रम प्रिद्र्धन गने । 

घ. न्नयमन कायय 

(१) िडान्भत्र सञ्चान्ित न्िकास योजना, अयोजना तथा संिग्न ईपभोिा सन्मन्तहरूका काययको ऄनुगमन तथा न्नयमन गने, 

(२) न्सकमी, डकमीिाइ भूकम्प प्रन्तरोधी भिन न्नमायण सम्बधधी तान्िम कदने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय तथा ईपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची ऄनुगमन गरी 

ईपभोिा न्हत संरिण गने, 

(४) िडान्भत्रका ईद्योग धधदा र व्यिसायको प्रिद्र्धन गरी िगत राख्ने, 

(५) हाट बजारको व्यिस्थापन गने, गराईने, 

(६) न्िद्युत चुहािट तथा चोरी न्नयधत्रणमा सहयोग गने । 

ङ. न्सफाररस तथा प्रमान्णत गन े

(१) नाता प्रमान्णत गन,े 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रन्तन्िन्प न्िनका िान्ग न्सफाररस गने, 

(३) बहाि करको िेखाजोखा न्सफाररस गने, 

(४) बधद घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बसे्न, 

(५) मोही िगत कट्टाको न्सफाररस गने, 

(६) घर जग्गा करको िेखाजोखा न्सफाररस गने, 

(७) जधम न्मन्त प्रमान्णत गन,े 

(८) व्यापार व्यिसाय बधद भएको, सञ्चािन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हद ैनभएको न्सफाररस गने, 

(९) न्ििाह प्रमान्णत तथा ऄन्ििान्हत प्रमान्णत गन,े 

(१०) न्नःशुल्क िा सशुल्क स्िास्थ्य ईपचारको न्सफाररस गने, 

(११) िडाबाट जारी हने न्सफाररस तथा ऄधय कागजिाइ ऄंग्रेन्ज भाषामा समेत न्सफाररस तथा प्रमान्णत गने, 

(१२) घर पाताि प्रमान्णत गने, 

(१३) व्यन्िगत न्ििरण प्रमान्णत गने, 

(१४) जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजायमा घर कायम गनय न्सफाररस गने, 

(१५) कुनै व्यन्िको नाम, थर, जधम न्मन्त तथा ितन फरक–फरक भएको भए सो व्यन्ि एकै हो भन्ने न्सफाररस गने, 

(१६) नाम, थर, जधम न्मन्त संशोधनको न्सफाररस गन,े 

(१७) जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय हराएको न्सफाररस गने, 

(१८) ककत्ताकाट गनय न्सफाररस गने, 

(१९) संरिक प्रमान्णत गने तथा संस्थागत र व्यन्िगत संरिक न्सफाररस गने, 

(२०) जीन्ितसँगको नाता प्रमान्णत गन,े 

(२१) मृतकसँगको नाता प्रमान्णत तथा सजयन्मन न्सफाररस गन,े 

(२२) जीन्ित रहकेो न्सफाररस गने, 

(२३) हकिािा िा हकदार प्रमान्णत गने, 

(२४) नामसारी गनय न्सफाररस गने, 

(२५) जग्गाको हक सम्बधधमा न्सफाररस गने, 

(२६) ईद्योग ठाईँसारी गनय न्सफाररस गने, 

(२७) अधारभूत न्िद्यािय खोल्न न्सफाररस गने, 



16 
 

(२८) जग्गा मूल्याकंन न्सफाररस गने, 

(२९) न्िद्याियको किा थप गनय न्सफाररस गने, 

(३०) ऄशि, ऄसहाय तथा ऄनाथको पािन पोषणको िान्ग न्सफाररस गने, 

(३१) िैिान्हक ऄंगीकृत नागररकता न्सफाररस गने, 

(३२) अर्थथक ऄिस्था कमजोर िा सम्पन्न रहकेो सम्बधधी न्सफाररस गने, 

(३३) न्िद्यािय ठाईँसारी गनय न्सफाररस गने, 

(३४) धारा तथा न्िद्युत जडानको िान्ग न्सफाररस गने, 

(३५) प्रचन्ित कानून ऄनुसार प्रत्यायोन्जत ऄन्धकार बमोन्जमको ऄधय न्सफाररस िा प्रमान्णत गने । 

(३) ईपदफा (१) बमोन्जम काययपान्िकाबाट िडा सन्मन्तको काम, कतयव्य र ऄन्धकार नतोककएसम्म िडा सन्मन्तिे ईपदफा (२) 

बमोन्जमको काम, कतयव्य र ऄन्धकार प्रयोग गनेछ । 

(४) िडाबाट गररने कायय िडा कायायियको नाममा हनेछ । 

१३. धयूनतम दररेट न्नधायरण गनेः (१) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकािे अफ्नो िेत्रन्भत्रको न्नमायण कायय तथा ऄधय सेिाको 

प्रयोजनको िान्ग न्नमायण सामग्री, ज्यािा, भाडा तथा महसुिको स्थानीय धयूनतम दररेट तोकु् पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोन्जम श्रन्मकको ज्यािादर न्नधायरण गदाय नेपाि सरकारिे न्नधायरण गरेको रान्िय धयूनतम पाररश्रन्मकभधदा 

कम नहने गरी तोकु् पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोन्जमको दररेट प्रत्येक अर्थथक िषय शुरु हनुभधदा पधर कदन ऄगािै तोकी सकु् पनेछ ।  

१४. सन्मन्त, ईपसन्मन्त िा काययदि गठन गनय सके्ः (१) काययपान्िकािे अफ्नो काम कारबाही व्यिन्स्थत गनय अिश्यकता 

ऄनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सन्मन्त िा ईपसन्मन्त गठन गनय सके्छ । 

(२) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकािे न्िषय न्िज्ञता अिश्यक पने िेत्रमा कुनै सदस्य िा न्िषय न्िज्ञको संयोजकत्िमा काययदि 

गठन गनय सके्छ । 

(३) ईपदफा (१) िा (२) बमोन्जम गठन हने सन्मन्त, ईपसन्मन्त िा काययदिको काययिेत्र, कायायिन्ध र ऄधय न्िषय त्यस्तो 

सन्मन्त, ईपसन्मन्त िा काययदि गठन गदायको बखत तोके बमोन्जम हनेछ । 

१५. पररचािन र समधिय गनेः गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकािे स्थानीयस्तरमा न्िकास न्नमायण तथा सेिा प्रिाह सम्बधधी 

कायय गदाय अफ्नो िेत्रन्भत्रका ईपभोिा, न्नजी िेत्र, सामुदान्यक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी िेत्रको 

पररचािन र समधिय प्रिद्र्धनिाइ प्रोत्साहन गनय सके्छ । 

१६. काययन्िभाजन र काययसम्पादनः (१) काययपान्िकाको काययन्िभाजन र काययसम्पादन सम्बधधी व्यिस्था सम्बन्धधत 

काययपान्िकािे स्िीकृत गरेको न्नयमाििी बमोन्जम हनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोन्जमको काययन्िभाजन न्नयमाििीमा ऄध्यि तथा प्रमुख, ईपाध्यि तथा ईपप्रमुख, िडा ऄध्यि र 

सदस्यको काम, कतयव्य र ऄन्धकार समेत ईल्िेख भएको हनु पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोन्जमको काययन्िभाजन तथा कायय सम्पादन न्नयमाििी स्िीकृत िा संशोधन भएको न्मन्तिे पधर कदनन्भत्र 

प्रदशे र नेपाि सरकारमा पठाईनु पनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोन्जमको न्नयमाििीबाट पदान्धकारीको काययन्िभाजन िा काम, कतयव्य र ऄन्धकार नतोककएसम्मको िान्ग 

न्नजको काम, कतयव्य ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

क. ऄध्यि िा प्रमुखको काम, कतयव्य र ऄन्धकारः ऄध्यि िा प्रमुखको काम, कतयव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

(१) सभा तथा काययपान्िकाको बैठक बोिाईने र बैठकको ऄध्यिता गने, 

(२) सभा र काययपान्िकाको बैठकमा बैठकको काययसूची तथा प्रस्ताि पेश गने, गराईने, 

(३) िार्थषक काययक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराईने, 

(४) सभाको ऄन्धिेशन अ≈िान र ऄधत्य गने, 

(५) सभा र काययपान्िकाको न्नणयय कायायधियन गने गराईने, 

(६) काययपान्िकाको दनै्नक काययको सामाधय रेखदखे, न्नदशेन र न्नयधत्रण गने, 

(७) ईपाध्यि िा ईपप्रमुख, काययपान्िकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय ऄन्धकृतिाइ काजमा खटाईने, 
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(८) दफा १२ को खण्ड ङ. बमोन्जम िडा सन्मन्तबाट सम्पादन हने न्सफाररस तथा प्रमान्णत हने न्िषय बाहके प्रचन्ित नेपाि 

कानून बमोन्जम स्थानीय तहबाट गनुय पने प्रमान्णत िा न्सफाररस गने, 

(९) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाको चि ऄचि सम्पन्त्त हरेचाह तथा ममयत सम्भार गने गराईने र अम्दानी , खचय, न्हसाब र 

ऄधय कागजपत्र सुरन्ित राख्ने, राख्न िगाईने, 

(१०) गाईँपान्िका तथा नगरपान्िकाका सन्मन्त, ईपसन्मन्त तथा िडा सन्मन्तको कामको रेखदखे गने, 

(११) साियजन्नक सेिा प्रिाह सम्बधधी गुनासो व्यिस्थापन गने, गराईने, 

(१२) सात कदनभधदा बढी समय गाईँपान्िका िा नगरपान्िकामा ऄनुपन्स्थत हने भएमा ईपाध्यि िा ईपप्रमुखिाइ काययभार 

कदने र ईपाध्यि िा ईपप्रमुख पन्न ऄनुपन्स्थत भएमा कुनै सदस्यिाइ काययभार कदने, 

(१३) सभा िा काययपान्िकािे तोकेका ऄधय काम गने । 

ख. ईपाध्यि िा ईपप्रमुखको काम, कतयव्य र ऄन्धकारः ईपाध्यि िा ईपप्रमुखको काम, कतयव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम 

हनेछः– 

(१) धयान्यक सन्मन्तको संयोजक भइ कायय गने, 

(२) ऄध्यि िा प्रमुखको ऄनुपन्स्थन्तमा न्नजको काययभार सम्हाल्ने, 

(३) गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका कक्रयाकिापको समधिय गने, 

(४) ईपभोिा न्हत संरिण सम्बधधी काययको समधिय गने, 

(५) योजना तथा काययक्रमको ऄनुगमन तथा सुपररिेिण गरी सोको प्रन्तिेदन बैठकमा पेश गने, 

(६) सभा र काययपान्िकाद्वारा गरठत सन्मन्तहरूको काममा सहजीकरण र समधिय गने, 

(७) सात कदनभधदा बढी समय गाईँपान्िका िा नगरपान्िकामा ऄनुपन्स्थत हने भएमा ऄध्यि िा प्रमुखिाइ जानकारी गराईने, 

(८) सभा, काययपान्िका तथा ऄध्यि िा प्रमुखिे प्रत्यायोजन गरेका िा तोकेका ऄधय कायय गने। 

ग. िडा ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄन्धकारः िडा ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हनेछः– 

(१) िडा सन्मन्तको ऄध्यि भइ कायय गने, 

(२) िडा सन्मन्तका सदस्यहरूको काममा समधिय र सहजीकरण गने, 

(३) िडाको न्िकास योजना, बजेट तथा काययक्रम तयार गने, गनय िगाईने तथा स्िीकृन्तका िान्ग गाईँपान्िका िा 

नगरपान्िकामा पेश गने, 

(४) िडाबाट कायायधियन हने योजना तथा काययक्रम कायायधियन गने गराईने, सोको ऄनुगमन तथा अिन्धक समीिा गने, 

गराईने, 

(५) दफा १२ को खण्ड ङ मा ईन्ल्िन्खत न्िषयमा न्सफाररस तथा प्रमान्णत सम्बधधी कायय गने, 

(६) सात कदनभधदा बढी समय िडामा ऄनुपन्स्थत हने भएमा िडाको दनै्नक प्रशासन्नक तथा न्सफाररस सम्बधधी कायय गनय 

सम्बन्धधत िडा सन्मन्तको कुनै सदस्यिाइ न्जम्मेिारी तोकी सोको जानकारी ऄध्यि िा प्रमुखिाइ कदने, 

(७) काययपान्िका, सभा िा िडा सन्मन्तिे तोकेका ऄधय कायय गने । 

घ. काययपान्िकाका सदस्यको काम, कतयव्य र ऄन्धकारः काययपान्िकाको सदस्यको काम, कतयव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम 

हनेछः– 

(१) काययपान्िकाको बैठकमा भाग न्िने, 

(२) ऄध्यि िा प्रमुखिे तोकेको न्िषयगत िेत्रको संयोजक िा प्रमुख भइ तोककएको कायय गने, 

(३) सात कदनभधदा बढी समय गाईँपान्िका िा नगरपान्िकामा ऄनुपन्स्थत हने भएमा ऄध्यि िा प्रमुखिाइ जानकारी गराईने, 

(४) काययपान्िकािे तोकेका ऄधय कायय गने । 

१७. बैठक र न्नणययः (१) काययपान्िकाको बैठक कम्तीमा मन्हनाको एक पटक बसे्नछ ।  

(२) काययपान्िकाको बैठकमा काययपान्िकामा तत्काि कायम रहकेा सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रन्तशतभधदा बढी सदस्यहरू 
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ईपन्स्थत भएमा बैठकको िान्ग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मान्ननेछ । 

(३) काययपान्िकाको बैठकको न्नणयय सियसम्मन्तबाट हनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोन्जम सियसम्मन्तबाट न्नणयय हन नसकेमा काययपान्िकामा तत्काि कायम रहकेो सदस्य सङ्ख्याको बहमत 

सदस्यबाट गरेको न्नणयय काययपान्िकाको न्नणयय हनेछ । 

(५) काययपान्िकाको बैठक तथा न्नणयय सम्बधधी ऄधय व्यिस्था संन्िधानको धारा २१८ बमोन्जमको न्नयमाििी ऄनुसार हनेछ । 

 १८. ऄन्धकार प्रत्यायोजनः (१) काययपान्िकािे अफूिाइ प्राप्त ऄन्धकारमध्ये केही ऄन्धकार ऄध्यि िा प्रमुख, ईपाध्यि िा 

ईपप्रमुख, िडा सन्मन्तका सदस्य, अफू ऄधतगयतका सन्मन्त, ईपसन्मन्त िा प्रमुख प्रशासकीय ऄन्धकृत िा ऄन्धकृत कमयचारीिाइ 

प्रत्यायोजन गनय सके्छ । 

(२) ऄध्यि िा ईपाध्यि, प्रमुख िा ईपप्रमुखिे अफूिाइ प्राप्त ऄन्धकारमध्ये केही ऄन्धकार कुनै सदस्य िा कमयचारीिाइ 

प्रत्यायोजन गनय सके्छ । 

(३) िडा सन्मन्त िा िडा ऄध्यििे अफूिाइ प्राप्त ऄन्धकारमध्ये केही ऄन्धकार िडा सन्मन्तका कुनै सदस्य िा कमयचारीिाइ 

प्रत्यायोजन गनय सके्छ । 

 

३.न्िरुिा गाईँ काययपान्िकाका पदान्धकारी तथा कमयचारीहरुको सम्पकय  नं : 

            ऄध्यि :                    चुन प्रसाद शमाय  (९८५६०६७५५५) 

            ईपाध्यि :                  दिेी कुमारी थापा (९८५६०६७५६५) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                            

िडा नं. ऄध्यिको नामथर मोबाआि न ं िडा न.ं सन्चिको नामथर मोबाआि न.ं 

१ युिराज के.सी. ९८५६०६७५०१ १ गणेश बधध ुरेग्मी ९८५६०६७४०१ 

२ बुद्धबहादरु अि े ९८५६०६७५०२ २ न्खमराज थापा ९८५६०६७४०२ 

३ सधतबहादरु अि े ९८५६०६७५०३ ३ कमि ढकाि ९८५६०६७४०३ 

४ थमनराज गुरुङ ९८५६०६७५०४ ४ नेत्रनारायण पाध्या ९८५६०६७४०४ 

५ आधरप्रसाद पौडेि ९८५६०६७५०५ ५ राजुकुमार गुरूङ ९८५६०६७४०५ 

६ कृष्णबहादरु िेत्री ९८५६०६७५०६ ६ मोन्तराम सुिेदी ९८५६०६७४०६ 

७ खड्कबहादरु गुरूङ ९८५६०६७५०७ ७ रनबहादरु गुरूङ ९८५६०६७४०७ 

८ श्रीप्रकाश थापा ९८५६०६७५०८ ८ रनबहादरु गुरूङ ९८५६०६७४०८ 
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                 िडा सदस्य/ गाईँ काययपान्िका सदस्यहरूको सम्पकय  नमं्बर 

 

िडा 

न.ं सदस्यको नामथर मोबाआि न ं िडा नं. सदस्यको नामथर मोबाआि नं. 

१ रीताकूमारी राना ९८१७१६६७२८ १ न्िष्णुकूमारी दजी ९८०६६०७५६३ 

१ भुिनेश्वर शमाय ९८४६२३७४८८ १ ठाकूरप्रसाद िाग्िे ९८५६००६४५९ 

२ धनन्सरी गुरूङ ९८१४१४८४६२ २ तीिकूमारी दजी (काययपान्िका 

सदस्य) 

९८०८२८९५७४ 

२ तुिाराम गुरूङ ९८०६७२८८२३ २ हमेबहादरु थापा ९८१५१६०४३१ 

३ कल्पना थापा ९८२७११३३९७ ३ ऄधजुकूमारी नेपािी ९८१७१३५१५२ 

३ रुरबहादरु थापा ९८१३४८३६५४ ३ श्याम बहादरु थापा ९८०४१८६८४० 

९८६६०४१७२१ 

४ चधरकूमारी थापा ९८४६६७९४०१ ४ िक्ष्मी बसेि (काययपान्िका 

सदस्य) 

९८१७१४५२४४ 

४ प्रेमबहादरु थापा ९८०५८६६६१५ ४ सोमनाथ शमाय ९८०४१९७७८३ 

५ िेिमाया राना १९१९१३९९२५ ५ तीिाकूमारी न्ि.क. ९८१४१३३५१९ 

५ पूणयचधर पौडेि ९८०३५६२६२९ ५ रामप्रसाद िाग्िे ९८०८२५५२२० 

६ न्िधद ूशमाय(काययपान्िका सदस्य) ९८०६७८१२०० ६ हररमाया नेपािी ९८१७१७९५९९ 

६ गुप्तबहादरु घती ९८०६६३१८३२ ६ श्रीकूमार थापा ९८०४४४०८६२ 

७ मनकूमारी गुरूङ ९८१४१८८६६९ ७ कमिा साकी ९८१९१७२२४४ 

७ चौबहादरु गुरूङ ९८२५१३५८०९ ७ धनबहादरु थापा ९८५६०५५००१ 

९८१६१४४२१४ 

८ सीता िम्साि ९८०४१५४१४६ ८ गंगामाया कामी ९८१६६८५१५६ 

८ धनबहादरु गुरूङ ९८४६४२६९४६ ८ बुिबहादरु गुरूङ ९८१७१६५०६९ 

 चधर बहादरु न्ब.क.काययपान्िका सदस्य ९८५६०६७५४५    
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क्र.स.ं 

कमयचारीको 

नामथर मोबाआि नं. पद E-mail क्र.स.ं 

कमयचारीको 

नामथर मोबाआि नं. पद E-mail 

१ 

भेषराज 

अचायय ९८५६०५२११२ 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत veshrajachraya700@gmail.com 

२ गोगनगसह 

थापा 

९८४६०४०४४० स्िास्थ्य संयोजक 

gogansinghthapa@gmail.com 

३ 
राम बहादरु 

खत्री 
९८५६०५०६५१ 

ऄन्धकृत स्तर 

छैटँौ 
Khatriram2029@gmail.com ४ 

रामचधर 

न्गरी 
९८५६०३२००३ 

सू.प्र.ऄ./सूचना 

ऄन्धकारी 
ito.biruwamun@gmail.com 

५ सूयय पोख्रेि ९८४६२६५५४९ प्रान्िन्धक  pokhrelsurya802@gmail.com ६ 

गौरी शंखर 

मण्डि ९८६५३३००२४ 

इन्धजन्नयर/पन 

र्थनमायण gsm51401@gmail.com 

७  कदपक ढुगांना ९८५१२२६१९१ श्रोत व्यन्ि pkrbibas1@gmail.com ८ 

रमाकाधत 

पौडेि ९८५६०५२११३ िेखापाि rampdl777@gmail.com 

९ 

न्पताम्बर 

पोख्रेि ९८४६१४६७१८ 

रोजगार 

संयोजक rojgarsewakendrabiruwa@gmail.com १० 

ढाकाराम 

पौडि   सहायक पाँचौ    

११ बिराम 

पौडेि ९८४६०४३७२५ िेखापाि   
१२ 

सुिास शमाय ९८४६७१२८०४ सब-इन्धजन्नयर subasharma804@gmail.com 

         

१३ खोन्बधर गुरुङ ९८५६०१५४८१ सब-इन्धजन्नयर   
१४ 

न्िकि ओझा ९८५११८४७२५ 

सब-इन्धजन्नयर/पुन 

र्थनमायण   

१५ 

ऄन्मत कुमार 

मण्डि ९८६३२३४४०९ 

सब-इन्धजन्नयर/पन 

र्थनमायण   
१६ 

बुद्ध कुमारी 

ऄयायि 
९८६५१५९१२० स.म.न्ि.न्न. iamaryalbuddha@gmail.com 

१७ 
न्ििेक 

सापकोटा 
९८४६६५९४०३ सब-इन्धजन्नयर   

१८ 

श्रीराम िाग्िे ९८४६२७७०३६ सहायक चौथो 

wagleshree55@gmail.com 

१९ 

खुमबहादरु 

थापा 

९८४६९०३३३१ सहायक चौथो 

khumbdth@gmail.com २० 

न्िष्णु प्रसाद  

ऄयायि 

९८४७०५९२७६ पशु स्िास्थ्य 

प्रान्िन्धक   

२१ 

न्िमि िेत्री ९८१७१५०६११ सहायक चौथो 

bimalkshetri208@gmail.com २२ 

ऄन्नसा बसे्नत ९८१२८३३८३८ 

सि. ओभरन्सयर   

२३ राजन पोख्रेि ९८५१२३८५७३ 

ऄध्यि ज्यूको 

सन्चिािय  rajanpokhrel25@gmail.com २४ 

सधतोष पौडेि ९८४६२२५०१० 

का.स   

२५ 
नारायण 

प्रसाद ऄयायि ९८५११५९९११ 

पशु स्िास्थ्य 

प्रान्िन्धक aryal4san@gmail.com २६ 

नानी माया 

ऄयायि ९८२७१७३६५६ का.स   

२९ नुर धोज गुरुङ ९८०५८२४२४१ का.स   २८ 

तुिसी पौडेि 

९८४६३६५७५८ का.स tulsiram111poudel@gmail.com 
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४.सूचना ऄन्धकारी र प्रमुखको नाम र पद : 

क. कायायिय प्रमुख  

            नाम : भेषराज अचायय 

             पद  : प्रमुख प्रशासकीय ऄन्धकृत  

             सम्पकय  न ं: ९८५६०५२११२ 

ख. सूचना ऄन्धकारी 

             नाम : रामचधर न्गरी 

             पद : सूचना प्रन्िन्ध ऄन्धकृत 

             सम्पकय  न ं: ९८५६०३२००३ 

 

५.न्िरुिा गाईँपान्िका ऄधतगयत बनेका ऐन न्नयम िा न्नदने्शकाहरुको सून्च । 

 न्िरुिा गाईँपान्िकाको न्िन्नयोजन ऐन, २०७६ 

         न्िरूिा गाँईपान्िकाको बाि समहू गठन तथा सहजीकरण न्नदने्शका, २०७६ 

       न्िरुिा गाईँपान्िकाको अर्थथक ऐन, २०७६ 

          न्िरुिा गाईँपान्िकाबाट गररने बजार ऄनुगमन न्नदने्शका २०७६ 

        न्िरुिा गाईँपान्िका न्िपद ्जोन्खम धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 

       न्िरुिा गाईँपान्िकामा धयान्यक सन्मन्तिे ईजुरीको कारिाही ककनारा गदाय ऄपनाईनुपने काययन्िन्धका सम्बधधमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७६ 

 न्िरुिा गाईँपान्िकाको साियजन्नक खररद न्नयमाििी २०७६ 

        न्िद्यािय व्यिस्थापन सन्मन्तको गठन सम्बधधी काययन्िन्ध २०७५ । 

        ऄपाङ्गता पररचय पत्र काययन्िन्ध २०७५ । 

          न्िरुिा गाईँपान्िकाको अर्थथक ऐन २०७५ 

          न्िरुिा गाईँपान्िकाको न्िन्नयोजन ऐन, २०७५ 

         न्िरुिा गाईँपान्िकामा करारमा कमयचारी न्नयुन्ि गने सम्बधधी काययन्िन्ध २०७५ 

       न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बधधी काययन्िन्ध, २०७४  

      न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय पूिायधार व्यिस्थापन ऐन २०७४ 

        न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय न्शिा ऐन २०७४ 

         एकीकृत सम्पन्त्त कर काययन्िन्ध २०७५ 

          न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय सहकारी ऐन२०७४ 

         न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय स्िास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७४ 

        न्िरुिा गाईँपान्िकाको घ िगय न्नमायण व्यिसायी इजागत पत्र काययन्िन्ध २०७५ 

       न्िरुिा गाईँपान्िकाको स्थानीय कृन्ष ऐन २०७४ 

         न्िरुिा गाईँपान्िकाको िैठक सञ्चािन सम्बधधी काययन्िन्ध, २०७४ 

        न्िरुिा गाईँपान्िकाको न्िन्नयोजन ऐन, २०७४ 

         न्िरुिा गाईँपान्िकाको अर्थथक ऐन,२०७४ 

          न्िरुिा गाईँपान्िका, गाईँ सभा सञ्चािन काययन्िन्ध, २०७४ 

        न्िरुिा गाईँपान्िकाका पदान्धकारीहरूको अचार संन्हता, २०७४ 

        न्िरुिा गाईँपान्िका, गाईँ काययपान्िका काययसम्पादन न्नयमाििी, २०७४ 

       न्िरुिा गाईँपान्िका, गाईँ काययपान्िका काययन्िभाजन न्नयमाििी, २०७४ 

       न्िरुिा गाईँपान्िकाको न्नणयय िा अदशे र ऄन्धकारपत्रको प्रमान्णकरण (काययन्िन्ध) न्नयमाििी, २०७४ 

    

http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%82-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-0
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB-%E0%A5%A4-0
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB-%E0%A5%A4-0
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB-0
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%8F%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%90%E0%A4%A8%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%86%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
http://www.biruwamun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AA
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६.न्िरुिा गाईपान्िका स्याङ्जामा रहेको कुि दरबधधी ,ररि दरबधधी र पदपुती न्ििरण : 

क्र.स. माग पदको नाम 
पदको  

श्रेणी/तह 
सेिा 

समुह/ 

ईपसमुह 

स्िीकृत 

कुि 

दरबधदी 

पदपूर्थत     

कुि 

पदपूर्थत 
ररि कैकफयत 

सान्िक 

स्थानीय 

तहबाट 

समायोजन  

न्नजामती 

सेिाबाट 

समायोजन  

न्ज.स.स. 

बाट 

समायोजन 

ऄधय सेिा 

बाट 

समायोजन 

१ 
प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 
८ औ प्रशासन सा.प्र. १   १     १ 

०   

२ ऄन्धकृत ९/१०औ कृन्ष िापोडेड े १           १   

३ इन्धजनयर ७/८ औ इन्धजन्नयर न्सन्भि १           १   

४ ऄन्धकृत ७/८ औ न्शिा न्श.प्र. १           १   

५ ऄन्धकृत ७/८ औ प्रशासन िेखा १   १     ० १   

६ ऄन्धकृत ७/८ औ कृन्ष कृन्ष १           १   

७ ऄन्धकृत ६ औ प्रशासन सा.प्र. २   २     १ १   

८ ह.ेऄ. 
५/६ औ स्िास्थ्य ह.ेइ. १   १     १ ०   

९ 
अधतररक 

िेखापररिक 
५ औ प्रशासन 

िेखा १ 
  

  १   १ ०   

१० सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र. ७     १   १ ६   

११ सहायक ५ औ कृन्ष कृन्ष २           २   

१२ कम्प्यूटर ऄपरेटर ५ औ न्िन्िध   १           १   

१३ िेखा सहायक ५ औ प्रशासन िेखा १           १   

१४ प्रा.स. ५ औ न्शिा न्श.प्र. १           १   

१५ सहायक ५ औ कृन्ष/भेट प.स्िा.प्रा १           १   

१६ 
सब-इन्धजन्नयर ५ औ इन्धज. 

न्सन्भि 
४           ४   

१७ सहायक ५ औ कृन्ष/भेट प.से.प्रा. १           १   

१८ ऄ.सब-इन्धजन्नयर चौथो इन्धज. न्सन्भि ६           ६   

१९ 
स.मन्हिा न्िकास 

न्नररिक चौथो न्िन्िध   १   १     १ ०   

२० सहायक चौथो कृन्ष कृन्ष १           १   

२१ सहायक चौथो कृन्ष/भेट ना.प.स्िा.प्रा. १           १   

२२ सहायक चौथो कृन्ष/भेट ना.प.से.प्रा. १           १   

२३ 
खा.पा.स.टे 

चौथो 

/पाचौ इन्धज. 
स्यानीटरी 

१           १   

२४ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. ५ २       २ ३   

  जम्मा       ४४ २ ६ २ ० ८ ३६   

 

 

नोट : मान्थ ईल्िेन्खत दरबधदीमा करार तथा ऄस्थायी कमयचारी ईल्िेख गररएको  छैन । 
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    ७.  न्िरुिा गाईँपान्िका ऄधतगयत अ.ि.०७५।७६ को योजना तथा काययक्रमको िार्थषक प्रगन्त न्ििरण : 

 
िडा/गाईँपान्िका स्तरीय 

योजना/ काययक्रम 

िडा नं 

१ 

िडा नं 

२ 

िडा नं 

३ 

िडा नं 

४ 

िडा नं 

५ 

िडा 

नं ६ 

िडा नं 

७ 

िडा 

नं ८ 
गा.पा 

स्तरीय 

जम्मा 

कुि योजना/काययक्रम संख्या ३० २५ २५ ३६ २६ ३१ २६ २८ २८ २५५ 

सम्झौता योजना/काययक्रम 

संख्या 

३० २४ २५ ३५ २६ ३० २६ २६ २६ २४८ 

सम्झौता नभएका 

योजना/काययक्रम संख्या 

० १ ० १ ० १ ० २ २ ७ 

काययसम्पन्न योजना/काययक्रम 

संख्या 

३० २३ २४ ३३ २६ ३० २६ २६ २६ २४४ 

सम्झौता भएका सम्पन्न 

नभएका योजना/काययक्रम 

संख्या 

० १ १ २ ० ० ० ० ० ४ 

क्रमागत योजना संख्या ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

पेश्की बाँकी 

योजना/काययक्रम संख्या 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

 

 

८.अम्दानी खचय तथा अर्थथक  कारोिार सम्बन्धध ऄद्यािन्धक न्ििरण : २०७५ श्रािण १ दने्ख २०७६ 

ऄसार  मसाधत सम्म । 

क्र.स. अधतररक अम्दानी                    रु 

१ िान्िङ मािपोतबाट घर जग्गा ररजिशेन दस्तुर १७३३११ 

२ स्याङ्जा मािपोतबाट १८५०९३ 

३ पुतिीबजार नगरपान्िकाबाट १२०००० 

४ ग्रा.स. ईपयोग ममयत शूल्क ४७९१८२ 

५ गा.पा.र िडा कायायियबाट संकन्ित राजस्ि ३७१२७३०.१४ 

जम्मा ४६७०३१६.१४ 
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९.न्िरुिा गाईँपान्िकाबाट प्रदान गररने सेिा िाग्ने दस्तुर र ऄिन्ध न्ििरण 
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क्र.स

. 

सेिा 

सुन्िधाको 

नाम 

अिश्यक पने कागजपत्र ;]jf ;'ljwf k|fKt 
ug{ cfjZos kg]{ k|lqmof 

सेिा प्रदान  

गने 

ऄन्धकारी 

िाग्न े 

दस्तुर 

िाग्न ेसमय 

१ gufl/stf 
/ 
k|ltlnlk 
l;kmfl/; 

!_ lgj]bg kq / cfdf / a'afsf] gful/stf k|df0f–kqsf] k|ltlnlk, 
 @_ hGd btf{ k|df0f–kqsf] k|ltlnlk, #_ ljjflxt dlxnfsf] xsdf klt / 
cfdf / a'afsf] gful/stf k|df0f–kqsf] k|ltlnlk $_ rfl/lqs k|df0f–
kqsf] k|ltlnlk -ljBfyL{sf] xsdf_, %_ ljjfx btf{ k|df0f–kqsf] k|ltlnlk -
ljjflxtfsf] xsdf_ ,^_ a;fO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{ ;/fO{sf] k|df0f–
kqsf] k|ltlnlk ,&_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt *_ 
rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ 
lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft, (_ sd{rf/L 
kl/jf/sf] xsdf ;DalGwt sfof{nosf] l;kmfl/; !)_ k|ltlnlk 
gful/stfsf] xsdf k'/fgf] gful/stfsf] k|ltlnlk 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf/sf=jf=j8f cWoIf / j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ , $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;h{l{dg d'r'Nsf tof/ 
 u/L l;kmfl/; tof/ ug]{ 
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw 
u/fpg] 
&_ tf]lsPsf] 9f―rfdf gful/stf l;kmfl/;sf] 
clen]v /fVg] . 

j8f cWoIf / 
sf=af=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj, 
;DalGwt 
kmf―6sf 
sd{rf/ 

?=२)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# 
lbgleq 

२ gafns 
kl/ro 
kq 
l;kmfl/; 

!_ afa' cfdfsf] gful/stf k|df0f–kqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq 
@_ hGd btf{sf] k|df0f–kq k|dfl0ft k|ltlnkL 
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ 
lt/]sf] /l;b 
$_ gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft eP ;f] ;d]t k]z ug]{ 
%_ gfafns clgjfo{ pkl:yt x'g' kg]{ 
^_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmF]6f] 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf ÷ sf=j8f cWoIf / j8f ;lrjn] 
;DalGwt 
 sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ 
$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw 
u/fpg 

j8f cWoIf / 
sf=af=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj, 
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/ 

?= ३)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# 
lbgleq  

३ c+lus[t 
gful/stf 
l;kmfl/; 

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk  @_ 3/ ePdf rfn' 
cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/    
lt/]sf] /l;b ,Joj;fo ePdf Joj;fo s/ lt/]sf] /l;b  #_ z}lIfs 
of]Uotfsf] k|df0f—kqsf] k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf ÷ j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ 
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ 
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/; 
 tof/ ug]{, sfggL /fo cfjZos ePdf /fo 
;f]Wg] 
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw 
u/fpg] 
&_ cg';"rL * sf] 9f―rfdf gful/stf 
l;kmfl/;sf] clen]v /fVg] .  

j8f cWoIf / 
sf=jf=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj, 
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

?= %)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# 
lbgleq 
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४ b'j} gfd 
u/]sf]JolQm 
Ps} 
xf]eGg]l;kmf
l/; /km/s 
hGd 
ldlt;+zf]w
g l;kmfl/; 

!_ gful/stf k|df0f—kqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq@_ gfd km/s k/]sf] 
k'li6 ug]{ k|dfl0ft sfuhtx?#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf 
s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 
sfuhft$_ ;DalGwt JolQm jf xsjfnf pkl:yt eO{ ;gfvt ug{' kg]{%_ 
cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldgsf d'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ 
;Sg 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{@_ 
j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{, #_ 
lgj]bg btf{ ug]{, $_ tf]lsPsf] 
sd{rf/Ln]cfjZostf cg';f/ ;hl{\dg d'r'Nsf 
tof/ u/L l;kmfl/; tof/ ug]{%_ lgj]bsn] 
tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]^_ rnfgL u/L 
lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw u/fpg]  

j8f cWoIf / 
sf=af=j8fcW
oIf / j8f 
;lrj,;DalG
wt 
km―F6sfsd{rf
/L  

?= ३)).— ;f]xL 
lbg,;h{ldgsf]
xsdf a9Ldf 
#lbgleq 

५ ckf+u 
l;kmfl/; 

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f—kq / hGdbtf{sf] k|ltlnlk 
@_ s'g k|sf/sf] zf/Ll/s ckf+utf xf] ;f] ;DaGwL d]l8sn ;'k/L6]G8]G6sf] 
 l;kmfl/; 
#_ JolQm :jo+ pkl:yt x'g'kg]{ jf ;DalGwt sd{rf/Lsf] k|ltj]bg  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
;DalGwt sd{rf/LnfO{ 
 tf]s cfb]z ug]{ , #_ lgj]bg btf{ ug]{ ,$_ 
tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ k|ltj]bg tof/ u/L l;kmfl/; 
tof/ ug]{ 
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw 
u/fpg]  

j8f cWoIf / 
sf=af=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj, 
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

lgMz'Ns ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# 
lbgleq  

६ 5fqj[lQ 
l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
@_ 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t 
;DklQ s/ 
 lt/]sf] /l;b ,Joj;fo ePdf Joj;fo s/ lt/]sf] /l;b 
#_ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f—kqsf] k|ltlnlk 
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{, #_ lgj]bg btf{ ug]{ 
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ 
 u/L l;kmfl/; tof/ ug]{ , %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw u/fpg] 
 
   

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{   
@_ j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn]    
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{, #_ 
lgj]bg btf{ ug]{  $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/   u/L 
l;kmfl/; tof/ ug]{  , %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] 
z'Ns a'emfpg]   ^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 
l;kmfl/; pknAw u/fpg]  

j8f 
cWoIf/sf=af
=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj, 
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L 

?= @)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# 
lbgleq 

७ ljkGg 
ljBfyL{ 
5fqa[lQ 
l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f—kqsf] k|ltlnlk  @_ z}lIfs of]Uotfsf] 
k|df0f—kqsf] k|ltlnlk #_ ljkGgtf k'li6 ug]{ sfuhft $_ cfjZostf 
cg';f/ :yfgLo k|x/L ;hl{\dgsfd'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{  
@_ j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
;DalGwt    sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{, #_ 
lgj]bg btf{ ug]{  $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;hl{\dg d'r'Nsf tof/    
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{  %_ rnfgL u/L 
lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw u/fpg]  

j8f cWoIf / 
sf=jf=j8f 
cWoIf / j8f 
;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

lgMz'Ns ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  



28 
 

८ cGo 
sfof{nosf] 
dfu 
cg';f/ 
 ljj/0f 
v'nfO{ 
k7fpg] 
sfयय 

!_ lgj]bgtyf gful/stf k|df0f—kqsf] k|ltlnlk  @_ sfof{nosf] kq 
   #_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?  

!_ j8f cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
;DalGwt 
   sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ #_ kq btf{ ug]{ 
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ljj/0f tof/ ug]{ %_ 
rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw u/fp 

j8f cWoIf / 
sf=jf=j8f 
cWoIf /  
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

?= @)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf]  
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

९ hGd दताय !_ lgj]bg kq, @_ afnssf] afa'÷cfdfsf] gful/stf  
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/    
lt/]sf] /l;b, $_ c:ktfndf hGd ePsf] xsdf ;DalGwt c:ktfnn]     
hGd k|dfl0ft u/]sf] kl/ro—kqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL  

!_ 36gf 36]sf] #% lbgleq kl/jf/sf] d"Vo 
JolQmn] @_ lghsf] cg'kl:yltdf pd]/ k'u]sf] 
k'?if dWo] ;a}eGbf h]7f]    JolQmn] ;"rgf lbg] 
#_ 36gf 36]sf] #% lbg gf3]sf] eP tf]lsPsf] 
z'Ns a'emfpg] $_ tf]lsPsf] 9fFrfdf btf{ u/L 
btf{ k|df0fkq pknAw u/fpg] .  

 j8f ;lrj #% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१०  d[To' दताय !_lgj]bg kq, @_ d[tssf] gful/stf / ;"rgf lbg cfpg]sf] gful/stf 
 #_ d[ts;Fu ;DaGw hf]l8g] k|df0f—kq, $_ cljjflxt d[tssf] xsdf 
:yfgLo ;hl{\dg kq, %_ d[tssf] gful/stf gePsf] xsdf :yfgLo 
;hl{\dg kq ^_ ;"rgf lbg] JolQmsf] gful/stf gePdf ;d]t :yfgLo 
;h{ldg kq  

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq kl/jf/sf] d"Vo 
JolQmn] @_ lghsf] cg'kl:yltdf pd]/ k'u]sf] 
k'?if dWo] ;a}eGbf h]7f]   JolQmn] ;"rgf lbg], 
#_ 36gf 36]sf] #% lbg gf3]sf] eP tf]lsPsf]   
z'Ns a'emfpg, $_ tf]lsPsf] 9f―rfdf btf{ u/L 
btf{ k|df0fkq   pknAw u/fpg] . #_ j8f 
cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
tf]lsPsf]    sd{rf/Låf/f ;h{ldg d'r'Nsf tof/ 
ug]{  
  

j8f ;lrj  #% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# lbgleq   
a 

११ a;fO{ ;/fO{ 
hfg] / 
 cfpg] btf{  

!_ lgj]bg kq / gful/stfsf] k|df0f—kqsf] k|ltlnkL, @_ a;fO{ ;/fO{ u/L 
hfg]sf] xsdf kl/jf/sf] ljj/0f ;lxt ;DalGwt j8f sfof{no 
a;fO{;/fO{sf] sfuhft, #_ hxf― hfg] xf] To; 7fp―sf] nfnk"hf{ / h'g 
7fp―df cfpg]sf] klg k]z ug{'kg]{, $_ a;fO{ ;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf 
a;fO{ ;/fO{ u/L NofPsf] k|df0f—kq, %_ hfg]/ cfpg] ;a} JolQmsf] 
gful/stf / hGd btf{sf] k|ltlnlk ^_ rfn' cf=j= ;Dd 3/ hUuf / 
dfnkf]t s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

!_ 36gf 36]sf] #% lbgleq ;kl/jf/sf] 
 a;fO{ ;/fO{ eP kl/jf/sf]   d"Vo JolQmn] 
;"rgf lbg] @_ Ps hgfsf] dfq a;fO{ ;/fO{ eP 
lghn] ;"rgf lbg] #_ 36gf 36]sf] #% lbg 
gf3]sf] eP tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] $_ 
tf]lsPsf] 9f+rfdf btf{ u/L btf{ k|df0fkq pknAw 
u/fpg] .  

 j8f ;lrj  #% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf]  
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  
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११  d[To' दताय !_lgj]bg kq, @_ d[tssf] gful/stf / ;"rgf lbg cfpg]sf] gful/stf #_ 
d[ts;Fu ;DaGw hf]l8g] k|df0f—kq, $_ cljjflxt d[tssf] xsdf 
:yfgLo ;hl{\dg kq, %_ d[tssf] gful/stf gePsf] xsdf :yfgLo 
;hl{\dg kq ^_ ;"rgf lbg] JolQmsf] gful/stf gePdf ;d]t :yfgLo 
;h{ldg kq  

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq kl/jf/sf] d"Vo 
JolQmn] @_ lghsf] cg'kl:yltdf pd]/ k'u]sf] 
k'?if dWo] ;a}eGbf h]7f]   JolQmn] ;"rgf lbg], 
#_ 36gf 36]sf] #% lbg gf3]sf] eP tf]lsPsf]   
z'Ns a'emfpg, $_ tf]lsPsf] 9f―rfdf btf{ u/L 
btf{ k|df0fkq   pknAw u/fpg] . #_ j8f 
cWoIf÷sf=jf=j8f cWoIf÷j8f ;lrjn] 
tf]lsPsf]    sd{rf/Låf/f ;h{ldg d'r'Nsf tof/ 
ug]{ 

 j8f ;lrj  #% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१२ ;DaGw 
laR5]b 

 दताय 

!_ lgj]bg kq @_ cbfntaf6 ;DaGw laR5]b ePsf] km};nfsf] k|dfl0ft 
k|ltlnlk #_ klt kTgLsf] gful/stfsf] k|ltlnlk ! / ! k|lt $_ s]6fsf] 
:yfoL 7]ugf ;DalGwt j8fsf] x'g' kg]{ 

!_ ;DaGw ljR5]b ePsf] klt jf kTgLn 
] ;"rgf kmf/fd e/L   ;"rgf  lbg] . @_ 36gf 
36]sf] #% lbg gf3]sf] eP tf]lsPsf] z'Ns 
a'emfpg] #_ tf]lsPsf] 9fFrfdf btf{ u/L btf{ 
k|df0f—kq pknAw u/fpg 

 j8f ;lrj  #% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१३ ljjfx 

दताय 

!_ lgj]bg kq @_ b'nfxf -b'nxLsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 
 #_ b'nxLsf] gful/stf gePdf afa' jf bfh'efO{sf] gful/stfsf] 
k|df0fkqsf] k|ltlnlk $_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf 
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b  

!_ b'nfxf b'nxL b'j} pkl:yt eO 
{ ;"rgf lbg] @_ 36gf 36]sf] #% lbg gf3]sf] eP 
tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] #_ tf]lsPsf] 9fFrfdf 
btf{ u/L btf{ k|df0fkq pknAw u/fpg 

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf / 
 j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L 

#% lbg gf3]df ?= १)).— 
(सेिा तथा प्रमाण पत्र शूल्क) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१४ c:yfO{ 
a;f]af; 
 l;kmfl/; 

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk / a;f]af; ug]{ 3/ 
gDa/, 6f]n,   dfu jf af6f]sf] gfd, @_ jxfndf a;]sf] eP 3/wgLsf] 
;gfvt d'r'Nsf / lghsf]    gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk , #_ 
sd{rf/Lsf] xsdf xfn sfo{/t /x]sf]    sfof{nosf] kq ,$_ 3/axfn 
s/ lt/]sf /l;b ,%_ 3/axfnsf] ;Demf}tf kq  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{, 
 @_ j8f cWoIf÷ sf=jf=j8f cWoIf÷j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
,#_ lgj]bg btf{ ug]{ .,$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 
l;kmfl/; tof/ ug]{  %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] 
z'Ns a'emfpg]  ^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 
l;kmfl/; pknAw u/fpg 

j8f cWoIf / 
sf=jf=j8f 
cWoIf /  
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

 ?= @%).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf 
 a9Ldf # 
lbgleq  

१५ goF― 
Joj;fo  

दताय 

!_ lgj]bg kq, @_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL  
#_ ljb]zLsf] xsdf /fxbfgLsf] k|dfl0ft k|ltlnlk jf ;DalGwt b'tfjf;sf] 
lghsf] kl/ro   v'Ng] l;kmfl/;, $_ @ k|ltkmf]6f], %_ 3/ axfn ;Demf}tf, 
^_ cfkmg} 3/ 6x/f eP    rf=n'= cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ 
lt/]sf] &_ :yfgLo txsf] gfddf btf{ gu/L Kofg jf cGo lgsfodf btf{ 
u/L Joj;fo btf{  u/]sf] xsdf Kofg btf{ jf cGo lgsfoaf6 hf/L u/]sf] 
Joj;fo k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL  

!_ lgj]bg ;lxtsf] tf]lsPsf] sfufht k]z ug 
]{ @_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf÷j8f 
;lrjn] ;DalGwt km―F6df   tf]s cfb]z ug]{ #_ 
lgj]bg btf{ ug]{ $_ lgj]bsn] tf]s]sf] z'ns 
j'emfpg] %_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ k|df0fkq 
pknJw u/fpg]  

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷ 
 j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

cfly{s P]gsf] cg';"rL ! 
adf]lhd Go"gtd\ %)) 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  
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१६ Joj;fo 
gjLs/0f  

!_ lgj]bg kq @_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL #_ :yfgLo 
txaf6 btf{ ePsf] Joj;fo btf{sf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL $_ 
axfn ;Demf}tfsf] k|ltlnkL %_ cfkm\g} 3/ 6x/f eP rf=n'= cf=j= ;Ddsf] 
dfnkf]t / 3/hUuf s/ lt/]sf 

!_ lgj]bg ;lxtsf] tf]lsPsf] sfuhft k]z ug]{ 
@_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf ÷ j8f 
;lrjn] ;DalGwt kmf―6df   tf]s cfb]z ug]{ #_ 
lgj]bg btf{ ug]{ $_ lgj]bsn] tf]s]sf] z'Ns 
a'emfpg] %_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ k|df0f–kq 
pknAw u/fpg]  

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷ 
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

cfly{s P]gsf] cg';"rL ! 
adf]lhd 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१७ hGd ldlt  
k|dfl0ft  

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnkL @_ gfafnssf] xsdf 
 hGd btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk #_ a;fO{ ;/L cfPsf] eP ;f] sf] k|df0f 
kq $_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ    
s/ lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{  
@_ j8f cWoIf / sf=jf=j8f cWoIf / j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;hl{\dg d'r'Nsf tof/ u/L 
l;kmfl/; tof/ ug]{ %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 
a'emfpg] ^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 
pknAw u/fpg 

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷  
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

 ?=@)) ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf]  
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१८ ljjfx 
k|dfl0ft 

!_ b'nxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @_ a;fO{ ;/L  
cfPsfsf] xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{ k|df0f kq #_ b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt 
eO{ ;gfvt ug{' kg]{ $_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ 
jf PsLs[t ;DklQ s/    lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 
sfuhft  %_lj=;=@)#$ kl5sf] xsdf ljjfx btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{  
@_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf÷ j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 
l;kmfl/; tof/ ug]{ %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 
a'emfpg] ^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 
pknAw u/fpg 

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷  
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

 ?=३)) ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  

१९ c+u|]hL 
l;kmfl/; 
tyf 
k|dfl0ft  

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk @_ ljifo ;Fu ;DalGw  
k|df0f sfuhftsf] k|ltlnlk #_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf 
s/ jf PsLs[t ;DklQ s/   lt/]sf] /l;b  
 
 
 
 
 
 
 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z ug]{  
@_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf ÷ j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
#_ lgj]bg btf{ ug]{ $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] 
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 
l;kmfl/; tof/ ug]{ %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 
a'emfpg] ^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 
pknAw u/fpg 

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷  
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L  

?=५)).— ;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
 xsdf a9Ldf 
# lbgleq  
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२० Plss[t 
;DklQ 
s/÷3/ 
hUuf s/  

!_ lgj]bg, @_ hUuf wgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnlk, #_ ejg gS;f   
:jLs[lt k|df0f kq / gS;fsf] k|ltlnlk, $_ ejg÷hUuf vl/b u/]sf]  eP 
dfnkf]taf6 /lhi6«]zg kfl/t lnvtsf] k|ltlnlk, %_ -:yfgLo  txsf] gfd_ 
3f]if0ff x'g'k"j{ lgdf{0f ePsf ejgsf xsdf gfkL gS;f  jf :ynut 
k|fljlws k|ltj]bg, ^_ dfnkf]t lt/]sf] /l;b, &_ cf=j )%&.%* k"j{ 
cflGtl/s /fhZj sfof{nodf s/ lt/]sf] eP ;f] sf] k|dfl0ft k|ltlnkL, *_ 
gful/stf / gfkL gS;fsf] k|dfl0ft k|ltlnkL  

!_ j8f cWoIf ÷ sf=jf=j8f cWoIf ÷ j8f 
;lrjn] ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{ 
@_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] s/ lgwf{/0f tof/ u/L 
j8f cWoIf / sf=jf=j8f cWoIf / j8f   ;lrj 
;dIf k]z ug]{ # tf]lsPsf] s/ a'emfpg] $_ 
rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ lgwf{/0f kq pknAw 
u/fpg] .  

j8f cWoIf 
÷ sf=jf=j8f 
cWoIf ÷ 
j8f ;lrj,  
;DalGwt 
km―F6sf 
sd{rf/L 

५ िाख रुपैया सम्म   एकमुष्ट १००                  

६ िाख देन्ख १५ िाख रुपैया सम्म      

-प्रन्त िाख २५ 

१६ िाख देन्ख ३० िाख रुपैया सम्म  

-प्रन्त िाख ३५ 

३१ िाख देन्ख ५० िाख रुपैया सम्म 

-प्रन्त िाख ५० 

५१ िाख देन्ख १ करोड रुपैया सम्म  

-प्रन्त िाख ६५ 

१ करोड १ िाख देन्ख २ करोड सम्म  

-प्रन्त िाख ८० 

२ करोड १ िाख देन्ख ३ करोड सम्म 

-प्रन्त िाख १०० 

३ करोड १ िाख देन्ख ४ करोड सम्म 

-प्रन्त िाख १२५ 

४ करोड १ िाख देन्ख ५ करोड 

सम्म-प्रन्त िाख १५० 

 ५ करोड भधदा मान्थ-प्रन्त िाख 

२०० 

;f]xL lbg, 
;h{ldgsf] 
xsdf a9Ldf 
# lbgleq  
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१०.ऄधय न्ििरण 
 

सडक नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम :  २५.३५ कक.मी. 

सडक ग्राभेि : ६ कक.मी. 

सडक ममयत संभार: ९२.५ कक.मी. 

झोिुङ्गे पुि न्नमायण: १ िटा 

सामुदान्यक भिन न्नमायण : ९ िटा 

 

 

 

११.न्िरुिा गाईँपान्िका स्याङ्जाको सम्पकय  माध्यम 
 

Website : www.biruwamun.gov.np 

Email : biruwaruralmun@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/biruwaruralmun 

Twitter: https://twitter.com/biruwaruralmun 
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