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सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०६५ 
को ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक गङ्चयएको 

 

१. कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत 

भेरम्ची नगयऩाङ्झरका नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ भङ्टरङ्टक सॊघीम सॊयचनाभा गएऩङ्झछ ङ्जव.सॊ. 
२०७३ सारभा स्थाऩना बएको हो । मसभा १ नगय प्रभङ्टख, १ नगय उऩप्रभङ्टख तथा १३ 
वटाहरुभा हयेक वडाभा १ जना वडा अध्मऺ, १ जना भङ्जहरा सदस्म, १ जना दङ्झरत 
सदस्म सङ्जहत ५ जनाको सङ्झभङ्झत यहने व्मवस्था छ । सभावेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी ६९ 
जनाको कामवऩाङ्झरका सदस्म यहने व्मवस्था छ । नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग १७, १८, 

२० तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ सयकायका तीनैवट अॊगहरु 
व्मवस्थाङ्जऩका, कामवऩाङ्झरका तथा न्मामऩाङ्झरका सभेतको ऩङ्चयकल्ऩना गये अनङ्टरुऩ मस 
नगयऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन ती सफै अॊगहरुको व्मवस्था गङ्चयएको छ । मस ऺेत्रका स्थानीम 
फाङ्झसन्दाहरुको अऩेऺा, आकाङ्क्ऺा य बावना अनङ्टरुऩ गङ्झतङ्ञशर सभाजको ङ्झनभावण गयी 
आङ्झथवक सभङ्टङ्ङतको फाटोभा अग्रसय हङ्टनको राङ्झग मस ऩाङ्झरका राङ्झग यहेको छ । 
नगयऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनमङ्झभत प्रशासङ्झनक, आकङ्ञस्भक तथा ङ्जवकासका कामव गयी दीगो शाङ्ञन्त, 

ङ्जवकास, सङ्टशासन कामभ गयी सभदृ्धीको भागव तपव  उन्भङ्टख बइयहेको छ । नेऩारको 
सॊङ्जवधान अनङ्टरुऩ स्थाऩना बएको हङ्टनारे याज्मको ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत तथा दाङ्जमत्व 
सभेतराई आत्भसात गयी कामव गदै आइयहेको छ । 

क. रक्ष्म 

"व्मवसाङ्जमक कृङ्जष, याजगायीभूरक ऩमवटन, स्थानीम श्रोत साधनभा आधाङ्चयत उद्योग य 
वातावयणभैत्री ऩूवावधायको ङ्जवकास गयी सभदृ्ध नगय फनाउने" बङ्ङे ऩाॉच फषे रक्ष्मभा 
नगयऩाङ्झरका केङ्ञन्ित हङ्टनछे ।   

ख. दीघवकाङ्झरन सोच 

"भेरम्ची नगय सभदृ्धीको आधाय, कृङ्जष, ऩमवटन, उद्योग य जराधाय" बङ्ङे २० वषे 
दीघवकाङ्झरन सोचका साथ मस नगयऩाङ्झरकाका नीङ्झत, कामवक्रभ तथा मोजनाहरु रऺीत 
हङ्टने छन ्। 
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२. कामावरमको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

(१) स्थाङ्झनम सयकाय सञ् चारन ऐन २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ फभोङ्ञजभ मस 
नगयऩाङ्झरकाको एकर काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाए फभोङ्ञजभ यहको छ । 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ फभोङ्ञजभ मस नगयऩाङ्झरकाको 
काभ, कतवब्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्-  

 नगय प्रहयीको गठन, सॊचारन, ब्मवस्थाऩन, ङ्झनमभन तथा प्रहयी सम्फन्धी नीती, कानङ्टन य भाऩदण्डको 
ङ्झनभावण तथा कावावन्वमन गने । 

 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीती, कानङ्टन,भाऩदण्डको ङ्झनभावण, कावावन्वमन, ङ्झनमभन, दताव, 
अनङ्टभङ्झत, खायेजी, ङ्जवघटन, सॊघ प्रदेशसॉग सभन्वम, तथमाॊक ब्मवस्थाऩन य ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध गने । 

 एप.एभ. सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण, ङ्झनमभन य खायेजी गने । 

 स्थानीम कय, सेवा, शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय ङ्झनधावयण, सॊकरन ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड 
कावावन्वमन तथा ङ्झनमभन गने । 

 स्थानीम सेवाको ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतव मोजना, कावावन्वमन य ङ्झनमभन 
जनशङ्ञि ब्मवस्थाऩन य फङृ्ञिङ्जवकास गने । 

 स्थानीम तथमाॊक य अङ्झबरेख सॊकरन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन 
गने 

 स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तजङ्टवभा, 
कामावन्वमन,अनङ्टगभन, भूल्माॊकन य ङ्झनमभन गने, 

 आधङ्टबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन य ङ्झनमभन 
गने, 

 आधायबतू स्वास्थ्९म य सयसपाइ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन य 
ङ्झनमभन गने, 

 स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन गने, 

 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाइ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टवभा 
कामावन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गने, 

 गाउॉसबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत कानून य कामवङ्जवङ्झध, यणनीङ्झत, 
आवङ्झधक तथा वाङ्जषवक मोजना, कामवक्रभ य फजेट स्वीकृङ्झत, सबाका सङ्झभङ्झतहरु गठन तथा सञ्चारन 
गने, 

 स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना ङ्झनभावण, कामावन्वमन, अनङ्टगभन 
य ङ्झनमभन गने, 
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 स्थानीम जग्गाको नाऩ नक्सा, ङ्जकिाकाट, हारसाङ्जवक, यङ्ञजषे्ट्रशन नाभसायी, दाङ्ञखरा खायेज, बङू्झभ 
वगॉकयण  अनङ्टसायको रगत, सभन्वम सहजीकयण तथा जग्गाधनी दताव प्रभाणऩङ्टजाव ङ्जवतयण सम्फन्धी 
कामव गने, 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहयको व्मवस्थाऩन गने, 
 वेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 
 कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण गने, 
 खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत ् आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक उजाव सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 

कामावन्वमन य ङ्झनमभन गने, 
 ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन, अनङ्टगभन, य ङ्झनमभन गने, 
 जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथवको सॊयऺण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड,  

 मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन गने, 
 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन गने, 

 

(२) नगयऩाङ्झरकारे सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सहकामवभा प्रमोग गने साझा अङ्झधकाय सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–
९ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सो अनङ्टरुऩ सववसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी देहामको 
ङ्जवषमभा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यहने गयी तोङ्जकएका काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका 
(१) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवावधाय ङ्झनभावण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास, 

(२) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट द प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम, 

(३) खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन, 

(४) खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना य सहबाङ्झगता, 
(५) खेरकङ्ट द सम्फन्धी ऩूवावधायको ङ्जवकास, 

(६) स्थानीम तहका ऩत्रऩङ्झत्रकाको दताव, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन । 

ख. स्वास्थम 

(१) सङ्घीम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम सम्फन्धी रक्ष्म य 
गङ्टणस्तय ङ्झनधावयण, 

(२) जनयर अस्ऩतार, नङ्झसवङ होभ, ङ्झनदान केन्ि तथा अन्म स्वास्थम सॊस्थाहरूको ङ्ञक्रङ्झनक दताव, 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 
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(३) स्थानीमस्तयभा औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत, जडीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य 
ङ्जवतयण, 

(४) स्वास्थम फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामवक्रभको व्मवस्थाऩन, 

(५) स्थानीमस्तयभा औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधावयण य ङ्झनमभन, 

(६) स्थानीमस्तयभा औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण, 

(७) स्थानीमस्तयभा औषङ्झध य स्वास्थम उऩकयणको खङ्चयद, बण्डायण य ङ्जवतयण, 

(८) स्थानीमस्तयभा स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन, 

(९) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थम ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स), 

(१०) स्थानीमस्तयको प्रवद्र्धनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक य प्माङ्झरएङ्जटब 
स्वास्थम सेवाको सञ्चारन, 

(११) स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम विृको ऩारना, ऩञ्चकभव 
रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवद्र्धन, 

(१२) जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन, 

(१३) सङ्टतॉ, भङ्छदया य रागू ऩदाथवजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध, 

(१४) आमङ्टवेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोप्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्वास्थम 
उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन, 

(१५) जनस्वास्थम, आऩतकारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामावन्वमन, 

(१६) योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ, 

(१७) आकङ्ञस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन । 

ग. ङ्जवद्यङ्टत, खानऩेानी तथा ङ्झसॉचाइ जस्ता सेवाहरू 

(१) ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, 

(२) खानऩेानी भहसङ्टर ङ्झनधावयण य खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन, 

(३) स्थानीम साना सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसॉचाइ प्रणारीको सञ्चारन तथा भभवत सम्बाय, सेवा शङ्टल्क 
ङ्झनधावयण य सकॊ रन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन । 

घ. सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयफाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमवटन शङ्टल्क 

(१) स्थानीम सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड मोजना तजङ्टवभा, 
कामावन्वमन य ङ्झनमभन, 
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(२) प्राकृङ्झतक स्रोत साधन य सेवा शङ्टल्क, योमल्टी सड्ढरन, सभन्वम य ङ्झनमभन, 

(३) खङ्झनज ऩदाथवको उत्खनन ्य सो सम्फन्धी योमल्टी सकॊ रन, 

(४) साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सकॊ रन, 

(५) ऩानीघट्ट, कङ्ट रो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सकॊ रन । 

ङ. वन, जगॊर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुगी ॊ, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाववयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
(१) वन, ज·र, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुगी ॊ, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाववयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी 
स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(२) स्थानीमस्तयभा साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभवक, कवङ्टङ्झरमती य साझेदायी वनको सॊयऺण, 

सम्वद्र्धन, उऩमोग, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन तथा वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन, 

(३) भध्मवतॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभवक य कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन, 

(४) स्थानीमस्तयभा नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा वृऺ ायोऩण 
व्मवस्थाऩन, 

(५) स्थानीमस्तयभा ङ्झनजी वनको प्रवद्र्धन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(६) स्थानीमस्तयभा साववजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य 
व्मवस्थाऩन, 

(७) स्थानीमस्तयभा जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी सवेऺण, उत्ऩादन, सकॊ रन, 

प्रवद्र्धन, प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन, 

(८) वनफीउ फगैचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्र्धन, 

(९) नसवयी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवद्र्धन, 

(१०) वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुगी ॊको सॊयऺण, व्मावसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन, 

(११) भानव तथा वन्मजन्तङ्ट फीचको द्वन्द्व व्मवस्थाऩन, 

(१२) स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन, 

(१३) स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमवटन य आमआजवन, 

(१४) स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन, 

(१५) स्थानीमस्तयभा वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुगी ॊको अङ्झबरेखाकॊ न य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 

(१६) ङ्जवश्वसम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवतॉ ऺेत्रका 
जग्गा सम्फन्धी रगत, 
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(१७) ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण, 

(१८) स्थानीमस्तयको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 

(१९) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेखाकॊ न, 

(२०) स्थानीमस्तयभा हङ्चयमारी प्रवद्र्धन, 

(२१) स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेत्रगत अमोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन, अनङ्टगभन य 
अनङ्टगभन, 

(२२) यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवद्र्धन, 

(२३) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 

(२४) स्थानीमस्तयभा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण य हाङ्झनकायक ऩदाथवहरूको ङ्झनमभन तथा व्मवस्थाऩन, 

(२५) स्थानीमस्तयभा न्मून काववनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन, 

(२६) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधावयण य व्मवस्थाऩन । 

च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायण 

(१) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन य 
अध्ममन अनङ्टसन्धान, 

(२) रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामवक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन, 

(३) साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामावन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकव , सभन्वम य 
सहकामव, 
(४) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाकॊ  य सूचना व्मवस्थाऩन, 

(५) गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 

(६) स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन । 

छ. व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह य तथमाकॊ  
(१) व्मङ्ञिगत घटना (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाइसयाइ, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद य धभवऩ ङ्टत्र य धभवऩ ङ्टत्री) को दताव, 
(२) व्मङ्ञिगत घटनाको स्थानीम तथमाड्ढ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य 
ङ्झनमभन, 

(३) व्मङ्ञिगत घटनाको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन । 

ज. स्थानीमस्तयभा ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊग्रहारम सॊयऺण, सम्वद्र्धन य ऩङ्टन् ङ्झनभावण । 
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झ. सङ्टकङ्ट म्फासी व्मवस्थाऩन 

(१) सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

(२) सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजवन य फसोफास व्मवस्थाऩन । 

ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी 
(१) प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन, 

(२) प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टीको सकॊ रन तथा फाॉडपाॉट । 

ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत 

(१) मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन, 

(२) स्थानीम साववजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधावयण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, सेवाको गङ्टणस्तय, बाडा 
दय ङ्झनधावयण य ङ्झनमभन, 

(३) वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ सॊवेद्य, अऩागॊता य रैंङ्झगकभैत्री मातामात 
प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रवद्र्धन । 

(३) भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकाको थऩ काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

क. बङू्झभ व्मवस्थाऩन 

(१) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीमस्तयको ब–ूउऩमोग नीङ्झत, मोजना, कामवक्रभ 
तजङ्टवभा य कामावन्वमन, 

(२) सङ्घीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका कामवक्रभको तजङ्टवभा य 
कामावन्वमन, एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 

(३) स्थानीमस्तयभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन । 

ख. सञ्चाय सेवा 
(१) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीम ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर 
तथा तायङ्जवहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य ङ्झनमभन, 

(२) स्थानीम ऺेत्रभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन गने । 
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ग. मातामात सेवा 
(१) स्थानीम फस, ट्ररी फस, ट्राभ जस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञिट प्रणारीको नीङ्झत, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामावन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(२) याङ्जष्ट्रम येर ऩूवावधायको उऩमोग तथा भहानगयीम ऺेत्रङ्झबत्र शहयी येर सेवाको सञ्चारन, 

व्मवस्थाऩन, भभवत सम्बाय, सभन्वम, साझेदायी य सहकामव। 

(६) सङ्घ वा प्रदेशरे सॊङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै ङ्जवषम 
नगयऩाङ्झरकाराई कानून फनाई ङ्झनऺेऩण गनव सक्नेछ । 

(७) नगयऩाङ्झरकारे काभ, कतवव्म य अङ्झधकायको प्रमोग गदाव आवश्मकता अनङ्टसाय कानून, नीङ्झत, मोजना, 
भाऩदण्ड तथा कामवङ्जवङ्झध फनाई रागू गनव सक्नेछ । 

(८) स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको ऩयाभशवभा नेऩार सयकायको ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्जवदेशका कङ्ट नै 
स्थानीम सयकायसॉग बङ्झगनी सम्फन्ध कामभ गनव सक्नेछ । 

घ. सॊघ, सॊस्था दताव तथा नवीकयण 

(१)  सॊघ, सॊस्था ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ङ्झनमभन, 

(२) स्थानीम स्तयका सॊघ, सॊस्थाको दताव तथा नवीकयण। 

(३) वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ को दपा १२ 
फभोङ्ञजभ वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तोक्दा कम्तीभा देहाम फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको छ :– 

क. वडाङ्झबत्रका मोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन 

(१) सहबङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टवभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टवभा प्रङ्जक्रमा 
अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सड्ढरन, प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने, 

(२) टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा वडाङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने मोजनाहरूका राङ्झग 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन गने, 

(३) वडाङ्झबत्रका मोजना तथा बौङ्झतक ऩूवावधायको सॊयऺण, भभवत सम्बाय, येखदेख तथा व्मवस्थाऩन गने, 

ख. तथमाकॊ  अद्यावङ्झधक तथा सॊयऺण 

(१) ङ्झनजी घय तथा घय ऩङ्चयवायको रगत याख्न,े 

(२) ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, साॊस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभवक भहत्वका सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक, साववजङ्झनक 
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तथा साभङ्टदाङ्जमक बवन, साववजङ्झनक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत याख्न ेतथा सॊयऺण गने, 

(३) खङ्टरा ऺेत्र, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौवा, सिर, धभवशारा, धाङ्झभवक तथा साॊस्कृङ्झतकस्थर, डाॉडाऩाखा, 
चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्ट वा, धाया, ढङ्टॊ गेधाया, गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा, कङ्ट रो 
नहय, ऩानी घट्ट, ङ्झभरको तथमाकॊ  सकॊ रन गयी अद्यावङ्झधक रगत याख्न,े सॊयऺण गने य खण्डीकृत 
तथमाकॊ  य सूचना सङ्जहतको वडाको ऩाश्र्वङ्ञचत्र तमाय तथा अद्यावङ्झधक गने, 

ग. ङ्जवकास कामव 
(१) फार उद्यानको व्मवस्था गने, 

(२) अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामवक्रभ, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्ि सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने, 

(३) ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्ि, फारक्रव तथा फारसिारको सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थम सॊस्था तथा सेवाको व्मवस्थाऩन गने, 

(५) खोऩ सेवा कामवक्रभको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम गने, 

(६) ऩोषण कामवक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने, 

(७) वडा तहभा स्वास्थम जनचेतना ङ्जवकास तथा स्वास्थम सूचना कामवक्रभको सञ्चारन गने, 

(८) शहयी तथा ग्राभीण स्वास्थम ङ्ञक्रङ्झनकको सञ्चारन गने, गयाउने, 
(९) साववजङ्झनक शौचारम, स्नान गहृ तथा प्रङ्झतऺारमको ङ्झनभावण य व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
(१०) वडास्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धायाको प्रफन्ध, कङ्ट वा, इनाय तथा ऩोखयीको ङ्झनभावण, सॊयऺण य गङ्टणस्तय 
ङ्झनमभन गने, 

(११) घयफाट ङ्झनकास हङ्टन ेपोहयभैराको सकॊ रन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाई, 

ढर ङ्झनकास, भयेका जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही ऩानीको ङ्झनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने, 

गयाउने, 
(१२) कृङ्जष तथा परपूर नसवयीको स्थाऩना, सभन्वम य प्रवद्र्धन तथा वडास्तयीम अगङ्टवा कृषक 
ताङ्झरभको अङ्झबभङ्टखीकयण गने, 

(१३) कृङ्जष फीउ ङ्जवजन, भर तथा औषङ्झधको भाग सकॊ रन गने, 

(१४) कृङ्जषभा राग्ने योगहरूको ङ्जववयण सकॊ रन गने, 

(१५) ऩशङ्टऩऺी ङ्जवकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन, 
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(१६) वडाङ्झबत्रको चयनऺते्र सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने, 

(१७) स्थानीम सभङ्टदामका चाडऩवव, बाषा सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकासको राङ्झग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक 
तथा साॊस्कृङ्झतक कामवक्रभ गने गयाउने, 
(१८) स्थानीम भौङ्झरकता झङ्ञल्कने साॊस्कृङ्झतक यीङ्झतङ्चयवाजराई सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन गने, 

(१९) वडाङ्झबत्र खेरकङ्ट द ऩूवावधायको ङ्जवकास गने, 

(२०) अन्तयङ्जवद्यारम तथा क्रव भापव त खेरकङ्ट द कामवक्रभको सञ्चारन गने गयाउने, 
(२१) वडा ऺेत्रङ्झबत्रको फाटोघाटो चारङ्ट अवस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने, 

(२२) वडाङ्झबत्रका सडक अङ्झधकायऺेत्रभा अवयोध य अङ्झतक्रभण गनव नङ्छदन,े 

(२३) फाटोघाटोभा फाढी, ऩङ्जहयो, हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट उत्ऩङ्ङ अवयोध ऩञ्छाउने, 
(२४) घयेरङ्ट उद्योगको रगत सकॊ रन तथा सम्बाव्मता ऩङ्जहचान गने, 

(२५) वडाङ्झबत्र घयेरङ्ट उद्योगको प्रवद्र्धन गने, 

(२६) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञिगत घटना दताव, अद्यावङ्झधक तथा सोको अङ्झबरेख सकॊ रन तथा 
सॊयऺण गने, 

(२७) व्मङ्ञिगत घटना दताव सम्फन्धी जनचेतना कामवक्रभ सञ्चारन गने, 

(२८) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ङ्जवतयण तथा अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने, 

(२९) वडाराई फारभैत्री फनाउने, 
(३०) वडाङ्झबत्र आङ्झथवक तथा साभाङ्ञजक रूऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩागॊता 
बएका व्मङ्ञि, जेष्ठ नागङ्चयक, अल्ऩसङ्क््मक, सीभान्तकृत सभङ्टदामको अङ्झबरेख याखी साभाङ्ञजक य 
आङ्झथवक उत्थान सम्फन्धी काभ गने, 

(३१) ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदामङ्झफच साभाङ्ञजक सदबाव य सौहादवता कामभ गने, 

(३२) फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैंङ्झगक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, छाउऩडी, कभरयी 
प्रथा, फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य अन्धङ्जवश्वासको अन्त्म गने, गयाउने, 
(३३) प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बङू्झभ कय, व्मवसाम कय, वहार कय, ङ्जवऻाऩन 
कय, स्शङ्टल्क ऩाङ्जकव ङ, नमाॉ व्मवसाम दताव, ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय, सवायी साधन कय, भनोयिन कयको 
रेखाजोखा य सकॊ रन गयी सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन सङ्जहत यकभ फङ्टझाउने, 
(३४) अशि ङ्झफयाभी बएको फेवाङ्चयस वा असहाम व्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अस्ऩतार वा स्वास्थम केन्िभा 
ऩङ्टर् माई औषधोऩचाय गयाउने, 
(३५) असहाम वा फेवाङ्चयस व्मङ्ञिको भतृ्मङ्ट बएभा ङ्झनजको दाह सॊस्कायको व्मवस्था ङ्झभराउने, 
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(३६) सडक फारफाङ्झरकाको उद्धाय य ऩङ्टनस्र्थाऩनाको राङ्झग रगत सकॊ रन गने, 

(३७) वडाङ्झबत्रको साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्धन गने, 

(३८) वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेत्र ङ्झफस्ताय गने, गयाउने, 
(३९) वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने, 
(४०) प्रागाॊङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ङ्जवद्याथॉ बनाव, ऩूणव खोऩ, खङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि सयसपाई, वातावयणभैत्री 
तथा फारभैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्भक कामवहरू गने, गयाउने, 
(४१) वडाङ्झबत्र घयफास ऩमवटन (होभ स्टे) कामवक्रभ प्रवद्र्धन गने । 

घ. ङ्झनमभन कामव 
(१) वडाङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूका कामवको 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने, 

(२) ङ्झसकभॉ, डकभॉराई बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभावण सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने, 
(३) खाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथव तथा उऩबोग्म साभग्रीको गङ्टणस्तय य भूल्मसूची 
अनङ्टगभन गयी उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण गने, 

(४) वडाङ्झबत्रका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्र्धन गयी रगत याख्न,े 

(५) हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
(६) ङ्जवद्यङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्त्रणभा सहमोग गने । 

ङ. ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने 

(१) नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

(२) नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३) फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(४) फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने, 
(५) भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(६) घय जग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(७) जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, 

(८) व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हङ्टदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(९) ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने, 

(१०) ङ्झन्शङ्टल्क वा सशङ्टल्क स्वास्थम उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने, 



 

12 
 

(११) वडाफाट जायी हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा अन्म कागजराई अॊग्रङे्ञज बाषाभा सभेत ङ्झसपाङ्चयस तथा 
प्रभाङ्ञणत गने, 

(१२) घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने, 

(१३) व्मङ्ञिगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत गने, 

(१४) जग्गा धनी दताव प्रभाणऩङ्टजावभा घय कामभ गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(१५) कङ्ट नै व्मङ्ञिको नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक–पयक बएको बए सो व्मङ्ञि एकै हो 
बङ्ङे ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(१६) नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(१७) जग्गा धनी दताव प्रभाणऩङ्टजाव हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(१८) ङ्जकिाकाट गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(१९) सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२०) जीङ्जवतसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

(२१) भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत तथा सजवङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२२) जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२३) हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने, 

(२४) नाभसायी गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२५) जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२६) उद्योग ठाउॉसायी गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२७) आधायबतू ङ्जवद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२८) जग्गा भूल्माकॊ न ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२९) ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३०) अशि, असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३१) वैवाङ्जहक अॊगीकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३२) आङ्झथवक अवस्था कभजोय वा सम्ऩङ्ङ यहेको सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३३) ङ्जवद्यारम ठाउॉसायी गनव ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३४) धाया तथा ङ्जवद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३५) प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभको अन्म ङ्झसपाङ्चयस वा प्रभाङ्ञणत गने । 
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१३. न्मूनतभ दययेट ङ्झनधावयण गने् नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺते्रङ्झबत्रको ङ्झनभावण कामव तथा अन्म सेवाको 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभावण साभग्री, ज्मारा, बाडा तथा भहसङ्टरको स्थानीम न्मूनतभ दययेट तोक्ने छ । 
श्रङ्झभकको ज्मारादय ङ्झनधावयण गदाव नेऩार सयकायरे ङ्झनधावयण गयेको याङ्जष्ट्रम न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकबन्दा 
कभ नहङ्टने गयी तोक्न ेछ य उि कामव प्रत्मेक आङ्झथवक वषव शङ्टरु हङ्टनङ्टबन्दा ऩन्र ङ्छदन अगावै तोकी 
सक्नङ्ट ऩनेछ । 

१४. सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामवदर गठन गनव सक्ने्  कामवऩाङ्झरकारे आफ्नो काभ कायफाही व्मवङ्ञस्थत 
गनव आवश्मकता अनङ्टसाय कङ्ट नै सदस्मको सॊमोजकत्वभा सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ । 

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवषम ङ्जवऻता आवश्मक ऩने ऺेत्रभा कङ्ट नै सदस्म वा ङ्जवषम 
ङ्जवऻको सॊमोजकत्वभा कामवदर गठन गनव सक्नेछ । सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामवदरको कामवऺ ेत्र, 

कामाववङ्झध य अन्म ङ्जवषम त्मस्तो सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामवदर गठन गदावको फखत तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

१५. ऩङ्चयचारन य सभन्वम गने् नगयऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयभा ङ्जवकास ङ्झनभावण तथा सेवा प्रवाह 
सम्फन्धी कामव गदाव आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका उऩबोिा, ङ्झनजी ऺेत्र, साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ सॊस्था, सहकायी सॊस्था 
तथा गैयसयकायी ऺेत्रको ऩङ्चयचारन य सभन्वम प्रवद्र्धनराई प्रोत्साहन गनव सक्नेछ । 

१६. कामवङ्जवबाजन य कामवसम्ऩादन् कामवऩाङ्झरकाको कामवङ्जवबाजन य कामवसम्ऩादन सम्फन्धी व्मवस्था 
सम्फङ्ञन्धत कामवऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयेको ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । कामवङ्जवबाजन ङ्झनमभावरीभा 
अध्मऺ तथा प्रभङ्टख, उऩाध्मऺ तथा उऩप्रभङ्टख, वडा अध्मऺ य सदस्मको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
सभेत उल्रेख बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । कामवङ्जवबाजन तथा कामव सम्ऩादन ङ्झनमभावरी स्वीकृत वा सॊशोधन 
बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र प्रदेश य नेऩार सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । ङ्झनमभावरीफाट 
ऩदाङ्झधकायीको कामवङ्जवबाजन वा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय नतोङ्जकएसम्भको राङ्झग ङ्झनजको काभ, कतवव्म 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

क. अध्मऺ वा प्रभङ्टखको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् अध्मऺ वा प्रभङ्टखको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(१) सबा तथा कामवऩाङ्झरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने, 

(२) सबा य कामवऩाङ्झरकाको फैठकभा फैठकको कामवसूची तथा प्रस्ताव ऩेश गने, गयाउने, 
(३) वाङ्जषवक कामवक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा ऩेश गयाउने, 
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(४) सबाको अङ्झधवेशन आ≈वान य अन्त्म गने, 

(५) सबा य कामवऩाङ्झरकाको ङ्झनणवम कामावन्वमन गने गयाउने, 
(६) कामवऩाङ्झरकाको दैङ्झनक कामवको साभान्म येखदेख, ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्त्रण गने, 

(७) उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख, कामवऩाङ्झरकाका सदस्म तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई काजभा 
खटाउन,े 

(८) वडा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हङ्टने ङ्जवषम फाहेक प्रचङ्झरत नेऩार कानून 
फभोङ्ञजभ स्थानीम तहफाट गनङ्टव ऩने प्रभाङ्ञणत वा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(९) नगयऩाङ्झरकाको चर अचर सम्ऩङ्ञि हेयचाह तथा भभवत सम्बाय गने गयाउने य आम्दानी, खचव, 
ङ्जहसाफ य अन्म कागजऩत्र सङ्टयङ्ञऺत याख्न,े याख्न रगाउने, 
(१०) नगयऩाङ्झरकाका सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत तथा वडा सङ्झभङ्झतको काभको येखदेख गने, 

(११) साववजङ्झनक सेवा प्रवाह सम्फन्धी गङ्टनासो व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
(१२) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखराई 
कामवबाय ङ्छदने य उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख ऩङ्झन अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा कङ्ट नै सदस्मराई कामवबाय ङ्छदन,े 

(१३) सबा वा कामवऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म काभ गने । 

ख. उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखको काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक बई कामव गने, 

(२) अध्मऺ वा प्रभङ्टखको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजको कामवबाय सम्हाल्ने, 
(३) गैयसयकायी सङ्घ सॊस्थाका ङ्जक्रमाकराऩको सभन्वम गने, 

(४) उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी कामवको सभन्वम गने, 

(५) मोजना तथा कामवक्रभको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गने, 

(६) सबा य कामवऩाङ्झरकाद्वाया गङ्छठत सङ्झभङ्झतहरूको काभभा सहजीकयण य सभन्वम गने, 

(७) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन ेबएभा अध्मऺ वा 
प्रभङ्टखराई जानकायी गयाउने, 
(८) सबा, कामवऩाङ्झरका तथा अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे प्रत्मामोजन गयेका वा तोकेका अन्म कामव गने। 

३. कामावरमभा यहन ेकभवचायी सॊ्मा य कामव ङ्जववयण 

३.१ स्वीकृत सॊगठन सॊयचना 
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३.२ कभवचायी सॊ्मा : 
कामावरमभा नऩेार सयकायरे सभामोजनभापव त ऩठाएका कभवचायीहरु तथा स्थानीम तहभा 
तत्काङ्झरन अवस्थाभा कामवयत कभवचायीहरु यहेका छन ्।  

३.२.१. स्वीकृत कभवचायी दयफन्दी सॊ्मा २०३ जना 
३.२.२. स्थामी कभवचायी कामवयत सॊ्मा  १८४ जना 
 

 

३.३ कामव ङ्जववयण 

www.ToRMelamchi.com  

४ कामावरमफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवाहरु सेवाहरु  

www.nagarikwadapatra.com  

 

५. कामावरमभा यहेका शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 
क्र.सॊ. शाखा ङ्ञजम्भेवायी अङ्झधकायी 

http://www.tormelamchi.com/
http://www.nagarikwadapatra.com/
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१ प्रशासन तथा जनशङ्ञि ङ्जवकास शाखा झऩेन्ियाज खयेर 

२ आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन तथा खङ्चयद शाखा जमयाभ घोयासैनी 
३ सङ्टशासन, कानून तथा फैठक व्मवस्थाऩन शाखा  

४ आङ्झथवक प्रशासन शाखा भङ्टयायी ऩ ङ्टडासैनी 
५ याजश्व व्मवस्थाऩन शाखा याजेन्ि दङ्टरार 

६ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩङ्ञिकयण शाखा भाधव दॊगार 

७ आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण शाखा  

८ नगय प्रहयी व्मवस्था शाखा  

९ मोजना, फजेट तथा अनङ्टगभन शाखा याभकङ्ट भाय के.सी. 
१० सूचना तथा प्रङ्जवङ्झध य अङ्झबरेख शाखा अऩवना शे्रष्ठ 

११ उद्योग, ऩमवटन, सहकायी तथा उऩबोिा ङ्जहत प्रवधवन 
शाखा 

सोभ फहादङ्टय थोकय 

१२ कृङ्जष ङ्जवकास शाखा अभयनाथ आचामव 
१३ ऩशङ्ट ङ्जवकास शाखा उऩेन्ि ऩङ्ञण्डत 

१४ स्थानीम ऩूवावधाय ङ्जवकास शाखा ङ्झतरक फस्नते 

१५ बवन तथा शहयी ङ्जवकास शाखा ङ्ञजत फहादङ्टय काकी 
१६ वातावयण, सयसपाई तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शाखा सङ्टजन दङ्टरार 

१७ ङ्ञशऺा तथा खेरकङ्ट द शाखा यवी प्रसाद शभाव 
१८ भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण 

शाखा 
झऩेन्ियाज खयेर 

१९ जनस्वास्थम शाखा ऻानेन्ि प्रसाद घोयासैनी 
२० योजगाय सेवा केन्ि यन्जन शे्रष्ठ 

 

६. सेवा प्राप्त गदाव राग्न ेदस्तङ्टय य अवङ्झध  

www.wadanagarikwadapatra.com 

७. ङ्झनवेदन उजङ्टयी उऩय ङ्झनणवम गने प्रकृमा य अङ्झधकायी 
मस कामावरमफाट प्रवाह हङ्टने सेवा प्राप्त गनवको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रचरनभा 
यहेको पायभ, तथा ङ्झनवेदनका ढाॉचाहरुभा ङ्झनवेदन प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ वा 
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ य ङ्झनवेदन तोक 
रगाइ दताव गयी सम्फङ्ञन्धत शाखाभा ऩेश गनङ्टव ऩदवछ । ङ्झनवेदनको ढाॉचा, राग्ने दस्तङ्टय य 
प्रकृमा नागङ्चयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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८. ङ्झनणवम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 
कामावरमरे गयेको काभ कायवाही तथा ङ्झनणवम उऩय प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे उजङ्टयी 
सङ्टङे्ङ व्मवस्था यहेको छ । प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतफाहेकफाट ङ्झनणवमहरुका सम्फन्धभा 
गङ्टनासो अङ्झधकायी वा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतसभऺ उजङ्टयी वा ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकने छ 
।  

९. सम्ऩादन गयेका प्रभङ्टख काभहरुको ङ्जववयण 

२०७८ भाघ देङ्ञख चैत्र भसान्तसम्भ बएका प्रभङ्टख कामवहरुको ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ छ 
।  

क्र.सॊ. कामवक्रभ/मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

    

    

    

    

    

    

 

१०. सूचना अङ्झधकायी, प्रविा य कामावरम प्रभङ्टखको नाभ ऩद 

कामावरम प्रभङ्टख: प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री अभतृ कङ्ट भाय ङ्झधतार 

जन प्रङ्झतङ्झनङ्झध प्रविा : उऩप्रभङ्टख श्री बगवती नेऩार 

सूचना अङ्झधकायी : प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री झऩेन्ियाज खयेर 

प्रविा :  
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ऐन ङ्झनमभ कामवङ्जवङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशकाको सूची 

क्र.सॊ. नगय सबा तथा कामवऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गङ्चयएका कानूनको ङ्जववयण कैङ्जपमत 

१ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺाराई व्मवङ्ञस्थत गने फनेको ऐन, २०७५ ऐन 

२ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺाराई व्मवङ्ञस्थत गने फनकेो ऐन, २०७५ को प्रथभ सॊसोधन 
२०७५ 

ऐन 

३ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺाराई व्मवङ्ञस्थत गनव फनकेो ऐन, २०७५ को दोश्रो सॊशोधन, 

२०७७ ऐन 

४ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सहकायीको सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ ऐन 

५ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सहकायीको सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ को प्रथभ 
सॊसोधन, २०७५ 

ऐन 

६ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको साववजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण य प्रकाशन (कामवङ्जवङ्झध) को 
सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनकेो ऐन, २०७५ 

ऐन 

७ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामवङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत) गने ऐन, २०७५  
८ साववजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायी सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनकेो ऐन, २०७५ ऐन 

९ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मवङ्ञस्थत गने फनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१० भेरम्ची नगयऩाङ्झरका व्मवसाम दताव ऐन, २०७५ ऐन 

११ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको फजाय अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१२ 
ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन य जरावामङ्ट उत्थानशीर नगय ङ्झनभावणको राङ्झग 
फनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

१३ एभ एभ येङ्झडमो सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ ऐन 

१४ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रहयी सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१५ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामवङ्जवङ्झधका सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको 
ऐन, २०७५ 

ऐन 

१६ सम्ऩङ्ञि कय रगाउने (कामवङ्जवङ्झध) सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको  ऐन, २०७५ ऐन 

१७ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको वातावयण तथा प्राकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण सम्फन्धभा ब्मवस्था गनव 
फनेको ऐन,  २०७६ 

ऐन 

१८ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको स्वास्थम सयसपाई सम्फन्धी ऐन, २०७६ ऐन 

१९ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺाराई व्मवङ्ञस्थत गने फनकेो ऐन, २०७५ को दोश्रो सॊसोधन, 

२०७७ 
ऐन 

२० भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक कामवङ्जवङ्झध सम्फन्धी ऐन, २०७५ को ऩङ्जहरो सॊशोधन, ऐन  
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क्र.सॊ. नगय सबा तथा कामवऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गङ्चयएका कानूनको ङ्जववयण कैङ्जपमत 

२०७७ 

२१ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सॊस्था दताव ऐन, २०७६ ऐन 

२२ भेरम्ची नगयऩाङ्झरका नगय कामवऩाङ्झरका (कामव ङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०७४ ङ्झनमभ 

२३ भेरम्ची नगयऩाङ्झरका नगय कामवऩाङ्झरका (कामव सम्ऩादन) ङ्झनमभावरी,२०७४ ङ्झनमभ 

२४ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७६ ङ्झनमभ 

२५ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको साववजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०७८ ङ्झनमभावरी  
२६ भेरम्ची नगयऩाङ्झरका नगयसबा सॊचारन सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७४ कामवङ्जवङ्झध 

२७ भेरम्ची नगयऩाङ्झरका नगय कामवऩाङ्झरका फैठक सॊचारन सम्फन्धी  कामवङ्जवङ्झध, २०७४ कामवङ्जवङ्झध 

२८ "घ" वगवको ङ्झनभावण व्मवसाम ईजाजत ऩत्र सम्फन्धी  कामवङ्जवङ्झध, २०७४ कामवङ्जवङ्झध 

२९ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी 
कामवङ्जवङ्झध, २०७५ 

कामवङ्जवङ्झध 

३० टोर ङ्जवकास सॊस्था सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७५ कामवङ्जवङ्झध 

३१ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामवङ्जवङ्झध, २०७५ कामवङ्जवङ्झध 

३२ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको ब्माक हो रोडय सॊचारन सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७५ कामवङ्जवङ्झध 

३३ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम सॊकरन (ठेक्का फन्दोफस्त) सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, 

२०७५ 
कामवङ्जवङ्झध 

३४ 
भेरम्ची नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका नदी, खोरा, खोल्सीहरुफाट नदीजन्म ऩदाथव उत्खनन, सॊकरन 
य उऩमोग सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७६ 

कामवङ्जवङ्झध 

३५ साववजङ्झनक जग्गा सॊयऺण तथा उऩमोग सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७६ कामवङ्जवङ्झध 

३६ ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक सॊयचना भभवत सॊबाय कामवङ्जवङ्झध, २०७६  
३७ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण 

कामवङ्जवङ्झध,  २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

३८ भानव फेचङ्जवखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग नगयस्तयीम सङ्झभङ्झत (गठन तथा 
ऩङ्चयचारन) कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

३९ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४० फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा सॊम्वद्धवन सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 
४१ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको कभवचायी अवकाश कोष सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४२ आफ्नो गाउॉ आपैं  फनाउॉ ङ्जवशेष कामवक्रभ सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४३ कयायभा प्राङ्जवङ्झधक कभवचायी बनाव गने सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 
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क्र.सॊ. नगय सबा तथा कामवऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गङ्चयएका कानूनको ङ्जववयण कैङ्जपमत 

४४ फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा सम्फद्धवन सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४५ अटो तथा इरेङ्ञक्ट्रक ङ्चयक्सा सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४६ अस्थामी प्रकृङ्झतका ङ्ञशऺक तथा कभवचायी ङ्झनमूङ्ञि सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७७ कामवङ्जवङ्झध 

४७ फाढीऩीङ्झडत याहत तथा ऩङ्टनस्थावऩना कोष सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 
४८ सङ्झभङ्झत गठन तथा सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 
४९ कन्टेन्जेन्सी यकभ व्मवस्थाऩन तथा खचव सम्फन्धी कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 

५० भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको मोजना अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 

५१ कृङ्जष ङ्जवकास अनङ्टदान कामवक्रभ सॊचारन कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 

५२ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सॊचारन) कामवङ्जवङ्झध, २०७८ कामवङ्जवङ्झध 

५३ फार सॊिार एवॊ फारक्रफ गठन तथा सॊचारन सहङ्ञजकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०७८ ङ्झनदेङ्ञशका 
५४ भभवत सॊबाय ङ्जवशेष कोष सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७८ ङ्झनदेङ्ञशका 

 

११. आम्दानी, खचव तथा आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 
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१२. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयणहरु 

१३. अङ्ञघल्रो आ.व. भा सॊचाङ्झरत कामवक्रभहरु 

 

१४. कामावरमको वेबसाइट तथा ईभेर : 

मस कामावरमको वेबसाईट www.melamchimun.gov.np यहेको छ । ईभेर ठेगाना : 

dms.melamchimun@gmail.com यहेको छ ।  

१५. सूचना ऩङ्चयमोजनाभा प्राप्त बएको फैदेङ्ञशक सहामता, ऋण, अनङ्टदान एवभ ्सम्झौता 
सम्फन्धी ङ्जववयण  

कामावरमभा सूचना सम्फन्धी ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग हारसम्भ फैदेशङ्जक सहामता, ऋण, 

अनङ्टदान प्राप्त बएको छैन ।  

१६.  कामावरमरे सॊचारन गयेको कामवक्रभ य सो को प्रङ्झतवेदन 

क्र.सॊ. प्रङ्झतवेदनहरु (DPR) कैङ्जपमत 

१ भेरम्ची नगयऩाङ्झरकाको नगयस्तयीम गङ्टरुमोजना 
ङ्झनभावण 

ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 

२ याजस्व सङ्टधाय कामव मोजना ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
३ प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
४ ङ्झत्रवेणीघाट एकीकृत ङ्जवकास मोजना ङ्झनभावण कामावन्वमनको क्रभभा यहेको 
५ धौरे एकीकृत गङ्टरुमोजना ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
६ ङ्झसदे्दश्वय भङ्ञन्दय पट्केश्वय भङ्ञन्दय तथा सिर ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
७ नगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. २,३,५,७,८,१० य १३ को 

कामावरम ङ्झनभावण 

३ य ७ फाहेक ङ्झनभावण 
सम्ऩङ्ङ बएको 

८ भेरम्ची नगय अस्ऩतार ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
९ धौरे ताङ्झरभ केन्ि ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
१० नगयऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
११ बदोये धङ्टसेनीचौय सडक ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
१२ भेरम्ची ङ्झसटी ऩाकव  ङ्झनभावण ङ्झनभावणकै क्रभभा फाङ्जढफाट 

ऺेङ्झत बएको 
१३ भेरम्ची फसऩाकव  ङ्झनभावण ङ्झनभावणकै क्रभभा फाङ्जढफाट 

ऺेङ्झत बएको 
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१४ बोटेचौय तऩच ङ्टरी ऩातारगङ्टपा ङ्झनभावण ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको 
१५ ताराभायाङ्ग धङ्टसेनी ङ्जऩप्रे सडक ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
१६ भेरम्ची ङ्ञजयो ङ्जकरो याम्चेडाॉडा सडक ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
१७ जागेश्वयी धाभ सिर ङ्झनभावण  ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
१८ गङ्टपाडाॉडा जरवामङ्ट ऩाकव  गङ्टरु मोजना ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 
१९ नगयऩाङ्झरका आवङ्झधक मोजना ङ्झनभावण ङ्झनभावणको चयणभा यहेको 

१७. कामावरमरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेका सूचनाको ङ्जववयण 

सूचना अङ्झधकायीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ को फङ्टॉदा नॊ ८ 
रे तोकेका सङ्टचनाहरु सॊयऺण गङ्चयएको छ बने त्मस फाहेकका सफै सूचनाहरु खङ्टल्रा 
गयेको छ ।  

१८.  सूचना भाग सम्फन्धी ङ्झनवेदनको ङ्जववयण 

२०७८ सार भाघ भङ्जहना देङ्ञख चैत्र भसान्तसम्भ भागबएको सूचनाको ङ्जववयण देहाम 
फभोङ्ञजभ छ :  

क्र.सॊ. ङ्झनवेदक ङ्झभङ्झत ङ्जवषम पच्छौटको अवस्था 
१ सम्झना ऩौडेर २०७८।११।०२ सूचना भाग पच्छमौट बएको 
२ मभकरा ऩाठक २०७८।११।०२ सूचना भाग पच्छमौट बएको 
३ ईङ्ञन्दया फस्नेत २०७८।११।१५ सूचना भाग पच्छमौट बएको 
४ ङ्जवशार आचामव २०७८।११।१५ सूचना भाग पच्छमौट बएको 
५ सॊङ्झगता ऩौड्यार २०७८।११।२० सूचना भाग पच्छमौट बएको 
६ सयस्वती आचामव २०७८।११।२२ सूचना भाग पच्छमौट बएको 
७ दङ्टगाव आचामव २०७८।११।२३ सूचना भाग पच्छमौट बएको 

१९.  कामावरमका सूचनाहरु अन्म प्रकाशन बएको वा हङ्टन ेबए सोको ङ्जववयण 

कामावरमका सूचना तथा प्रगङ्झत ङ्जववयणहरु सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झनमङ्झभत ऩठाउन ेगङ्चयएको 
छ । वाङ्जषवक रुऩभा वाङ्जषवक प्रगङ्झत प्रङ्झतवदेन ऩङ्टस्तक प्रकाशन गयी साववजङ्झनक गने 
गङ्चयएको छ । ऩङ्जहरो जनङ्झनवावङ्ञचत ऩदाङ्झधककायीहरुको य सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र 
नेऩारको ऩङ्जहरो कामवकारको ऩाॉचवषे उऩरङ्ञब्धहरु सॊगारेय ऩङ्टस्तक प्रकाशन गङ्चयएको छ 
।  

 

 


