
(सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सचूनाको हक सम्बन्न्ध न्नयमावली, २०६५ 

को न्नयम ३ बमोन्िम सावविन्नक गरिएको) 

 

२०७९ साल साउन १ देन्ि असोि मसान्तसम्म 

स्वतः प्रकाशन 

 

 

 

 

 

 

गंगादवे गाउँपान्लका 

गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय 

सानडाँडा िोल्पा 
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२०७९ साल साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म 

 (स्वतः प्रकाशन) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

प्रकाशकः       गंगादेव गाउँपान्लका 

  गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय 

  सचूना प्रन्वन्ध शािा 

सम्पादनः  प्रेम प्रकाश वली, सचूना प्रन्वन्ध अन्धकृत (सचूना अन्धकािी) 

फोन नं. ९८४५५७०४००/९८६०६२३७३७ 

सचूना वोडव नं. १६१८०७०७०८६०२ 

वेबसाइटः www.gangadevmun.gov.np 

इमेलः gangadevmun@gmail.com, info@gangadevmun.gov.np 

न्ियो लोकेशनः 28.441379,  82.418496  (CCR9+H95) 

प्रकाशनः २०७९ कान्तवक ३ 
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गंगादेव गाउँपाखलकाको परिचय, स्वरुप ि प्रकृखत 

नेपालको संन्वधान, २०७२ को धािा २९५ को उपधािा ३ बमोन्िम गठन भएका गाउँपान्लका, नगिपान्लका न्मन्त 

२०७३/११/२७ दने्ि लाग ूहुने गरि ६ वटा महानगिपान्लका, ११ वटा उपमहानगिपान्लका, २७६ वटा नगिपान्लका, 

४६० वटा गाउँपान्लका गरि िम्मा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएको हो । िनताको अन्धकाि िनताकै घिदलैोमा 

पगकेो छ । सोही व्यवस्था अनरुुप यस गगंादवे गाउँपान्लकाको स्थापना भएको हो ।  

गगंादवे गाउँपान्लका लुन्म्बनी प्रदशे अन्तगवत िोल्पा न्िल्लाको सान्वकको ४ वटा गा.न्व.स. ओत, न्िनावाङ, पािापानी 

ि िाँक न्मलेि बनेको एक गाउँपान्लका हो । यस गाउँपान्लकाको िम्मा क्षेत्रफल १२४.३८  वगव न्क.न्म. िहकेो छ । मान्ड, 

परिवतवन गाउँपान्लका, पन्िममा सल्यान बागचौि न.पा छते्रश्विी उतिमा रुकुम न्त्रवेणी गाउँपान्लका,दन्क्षणमा ि न्त्रवणेी 

मान्ड,गाउँपान्लका िहकेा छन । यस गाउँपान्लकामा िम्मा ७ वटा वडाहरु िहकेा छन ्िस्मा सिुाओडाि बिाि, िाँक 

ताप्ला, डलन्संग,े ओत, नाउली, झ्याम बिाि बिाि उन्मिु के्षत्र पदवछन ्। 

कायाालयको नामः गगंादवे गाउँपान्लका, गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय । 

ठेगानाः सानडाँडा िोल्पा, लनु्म्बनी प्रदशे, नेपाल 

 

 

गंगादेव गाउँपाखलकाको खवस्तृत खवविण 

क्र.स.ं नयाँ वडा समावेश गाखवस / नगिपाखलका जनसखं्या के्षत्रफल(वगा खक.मी.) 

१ १ ओत(१,२,६,७) १८७३ १४.०८ 

२ २ न्िनावाङ (१,२,७,८) ओत (८,९) २७३२ १४.७२ 

३ ३ न्िनावाङ(३-६,९) ३०८६ २९.७३ 

४ ४ पािापानी(१,२,७-९) ३१९५ १४.६५ 

५ ५ पािापानी(३-६) २९७२ २०.०८ 

६ ६ िाँक(१-३,६,७) ३५४८ १७.३४ 

७ ७ िाँक(४,५,८,९) २६०३ १३.७८ 

  
जम्मा 

  
२०००९ १२४.३८ 
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गाउँपाखलकाको काम, कताव्य ि अखिकाि 

गाउँपान्लका काम, कतवव्य ि अन्धकाि नेपालको संन्वधान, २०७२ को अनसुचूी–८ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ११ मा उल्लेि भए अनसुाि दहेाय बमोन्िम िहकेो छः– 

क. नगि प्रहिी 

(१) नगि प्रहिीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, न्नयमन तथा नगि प्रहिी सम्बन्धी नीन्त, काननू ि मापदण्डको न्नमावण 

तथा कायावन्वयन, 

(२) दहेायका कायवमा सहयोग परु् याउनको लान्ग नगि प्रहिीको परिचालन गनव सकनेः– 

(क) गाउँपान्लका वा नगिपान्लकाको नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा न्नणवय कायावन्वयन, 

(ि) गाउँपान्लका वा नगिपान्लकाको सम्पन्िको सिुक्षा ि संिक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तिमा हुने सभा समािोह, पिम्पिा तथा िात्रा चाडपववको सिुक्षा व्यवस्थापन, 

(घ) स्थानीय बिाि तथा पान्कव ङ स्थलको िेिदिे ि व्यवस्थापन, 

(ङ) गाउँ वा नगि सिसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन, 

(च) न्यान्यक सन्मन्तले गिेका न्मलापत्र तथा न्नणवयको कायावन्वयन, 

(छ) सावविन्नक ऐलानी ि पती िग्गा, सावविन्नक भवन, सम्पदा तथा भौन्तक पवूावधािको संिक्षण ि सिुक्षा, 

(ि) न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी िोिी, उद्धाि, िाहत तथा पनुस्र्थापना, 

(झ) अनन्धकृत न्वज्ञापन तथा होन्डङ बोडव न्नयन्त्रण, 

(ञ) छाडा पश ुचौपायाको न्नयन्त्रण, 

(ट) अनन्धकृत न्नमावण तथा सावविन्नक सम्पन्ि अन्तिमण िोकथाम तथा न्नयन्त्रण, 

(ठ) कायवपान्लकाले तोकेको अन्य कायव। 

 

ि. सहकािी संस्था 

(१) सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्डको न्नमावण, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) सम्बन्न्धत गाउँपान्लका तथा नगिपान्लकाको भौगोन्लक के्षत्रन्भत्र सञ्चालन हुने सहकािी संस्थाको दताव, 

अनमुन्त, िािेिी ि न्वघटन, 

(३) सहकािी वचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड न्नधाविण ि न्नयमन, 

(४) सहकािी सम्बन्धी िान्रिय, केन्रीय, न्वषयगत, प्रादने्शक ि स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय ि सहकायव, 

(५) सहकािी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(६) स्थानीय सहकािी संस्थाको क्षमता अन्भवनृ्द्ध, 

(७) स्थानीय सहकािी के्षत्रको प्रवर्धन, परिचालन ि न्वकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. िेन्डयो सञ्चालन अनमुन्त, नवीकिण, न्नयमन ि िािेिी, 

(२) प्रदशे काननूको अधीनमा िही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायव । 
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घ. स्थानीय कि, सेवा शुल्क तथा दस्तुि 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अधीनमा िही सम्पन्ि कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िन्िरिेशन शलु्क, सवािी साधन 

कि, सेवा शलु्क दस्तिु, पयवटन शलु्क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनू्मकि (मालपोत), मनोिञ्िन कि सम्बन्धी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय पवूावधाि तथा सेवाको शलु्क न्नधाविण, सड्ढलन ि व्यवस्थापन, 

(३) िेन्कङ्ग, कायान्कङ्ग, कयानोन्नङ्ग, बञ्िी िम्प, न्िपफ्लायि, र् यान्फ्टङ्ग, मोटिबोट, केवलुकाि सेवा लगायत 

अन्य िल तथा स्थल के्षत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पयवटकीय सेवा तथा साहन्सक िलेको शलु्क, 

(४) िडीबटुी, कवाडी ि िीविन्त ुकि न्नधाविण तथा सङ्कलन, 

(५) स्थानीय िािस्वको आधाि न्वस्ताि तथा प्रवर्धन, 

(६) ढुगां, न्गट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउिा, ििाििुी, स्लेट, ििीढुगां आन्द प्राकृन्तक एव ंिानीिन्य वस्तकुो न्बिी 

तथा न्नकासी शलु्क दस्तिु संकलन 

(७) न्सफारिस, दताव, अनमुन्त, नवीकिण आन्दको शलु्क, दस्तिु न्नधाविण ि संकलन 

(८) स्थानीय िािस्व प्रवर्धनका लान्ग प्रोत्साहन, 

(९) िािस्व सचूना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अधीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहुावट न्नयन्त्रण सम्बन्धी नीन्त, काननू, 

मापदण्ड ि न्नयमन, 

(११) स्थानीय पवूावधाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तिु सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड ि न्नयमन, 

(१२) मालपोत सकंलन, 

(१३) कि तथा सेवा शलु्क सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, मापदण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) संन्वधानको धािा ३०२ को उपधािा (२) बमोन्िम समायोिन भएका कमवचािीको व्यवस्थापन, उपयोग ि 

समन्वय, 

(३) सगठंन न्वकास, िनशन्ि व्यवस्थापन ि वनृ्ि न्वकास, 

(४) स्थानीय काननू बमोन्िम सगठंन तथा व्यवस्थापन सवके्षण गिी सगठंन संिचना तथा दिबन्दी न्नधाविण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धको उपयोग, प्रवर्धन ि न्नयमन, 

(६) िनशन्ि व्यवस्थापन तथा वनृ्ि न्वकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

च. स्थानीय तथ्याकं ि अखिलेि सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) आधािभतू तथ्याकं सड्ढलन ि व्यवस्थापन, 
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(३) िन्म, मतृ्य,ु न्ववाह, सम्बन्ध न्वच्छेद, बसाइसिाइ दताव ि पारिवारिक लगतको अन्भलेि तथा पञ्िीकिण 

व्यवस्थापन, 

(४) सचूना तथा सञ्चाि, प्रन्वन्धयिु आधािभतू तथ्याकंको सकंलन ि व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं ि अन्भलेि सकंलन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

छ. स्थानीयस्तिका खवकास आयोजना तथा परियोजना 

(१) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, मलू्याकंन ि 

न्नयमन, 

(२) आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृन्तक, वाताविणीय, प्रन्वन्ध ि पवूावधाििन्य न्वकासका लान्ग आवश्यक आयोिना 

तथा परियोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन तथा मलू्याकंन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव मलू्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृन्तक श्रोत तथा साधनको पन्हचान तथा अन्भलेि व्यवस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अधीनमा िही शहिी न्वकास, बस्ती न्वकास ि भवन सम्बन्धी नीन्त, काननू, 

मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पन्हचान, अध्ययन, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(६) िान्रिय भवन संन्हता तथा मापदण्ड बमोन्िम भवन न्नमावण अनमुन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 

(७) सिकािी भवन, न्वद्यालय, सामदुान्यक भवन, सभागहृ ि अन्य सावविन्नक भवन तथा संिचनाको न्नमावण ि ममवत 

सम्भाि तथा सञ्चालन ि व्यवस्थापन, 

(८) सङ्घीय ि प्रदशेस्तिीय आयोिना तथा परियोिनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकिण ि सहयोग, 

(९) सिुन्क्षत बस्ती न्वकास सम्बन्धी नीन्त, योिना, कायविम तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, न्नयमन ि मलू्याकंन, 

(१०) सावविन्नक न्नमावण कायवको लान्ग प्रचन्लत काननू बमोन्िमको “घ” वगवको इिाितपत्रको िािी, नवीकिण 

तथा िािेिी, 

(११) पयवटन क्षेत्रको न्वकास, न्वस्ताि ि प्रवर्धन सम्बन्धी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, 

अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१२) नवीन पयवटकीय सेवा तथा कायवहरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, अनगुमन 

तथा न्नयमन, 

(१३) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव । 

ज. आिाििूत ि माध्यखमक खशक्षा 

(१) प्रािन्म्भक बाल न्वकास तथा न्शक्षा, आधािभतू न्शक्षा, अन्भभावक न्शक्षा, अनौपचारिक न्शक्षा, िलुा तथा 

वकैन्ल्पक न्निन्ति न्सकाइ, सामदुान्यक न्सकाइ ि न्वशषे न्शक्षा सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, 

कायावन्वयन, अनगुमन, मलू्याकंन ि न्नयमन, 

(२) सामदुान्यक, संस्थागत, गठुी ि सहकािी न्वद्यालय स्थापना, अनमुन्त, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा न्नयमन, 

(३) प्रान्वन्धक न्शक्षा तथा व्यावसान्यक तान्लमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुन्त, अनगुमन, मलू्याकंन ि 

न्नयमन, 

(४) मातभृाषामा न्शक्षा न्दने न्वद्यालयको अनुमन्त, अनुगमन तथा न्नयमन, 
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(५) गान्भएका वा बन्द गरिएका न्वद्यालयहरूको सम्पन्ि व्यवस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगि न्शक्षा सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन, 

(७) न्वद्यालय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) न्वद्यालयको नामाकिण, 

(९) सामदुान्यक न्वद्यालयको िग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्िको अन्भलेि, संिक्षण ि व्यवस्थापन, 

(१०) न्वद्यालयको गणुस्ति अन्भवनृ्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतिण, 

(११) सामदुान्यक न्वद्यालयको न्शक्षक तथा कमवचािीको दिबन्दी न्मलान, 

(१२) न्वद्यालयको नकसाकंन, अनमुन्त, स्वीकृन्त, समायोिन तथा न्नयमन, 

(१३) सामदुान्यक न्वद्यालयको शनै्क्षक पवूावधाि न्नमावण, ममवत सम्भाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन, 

(१४) आधािभतू तहको पिीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन, 

(१५) न्वद्याथी न्सकाई उपलब्धीको पिीक्षण ि व्यवस्थापन, 

(१६) न्नःशलु्क न्शक्षा, न्वद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवनृ्िको व्यवस्थापन, 

(१७) ट्यसून, कोन्चङ िस्ता न्वद्यालय बान्हि हुने अध्यापन सेवाको अनमुन्त तथा न्नयमन, 

(१८) स्थानीयस्तिको शनै्क्षक ज्ञान, सीप ि प्रन्वन्धको संिक्षण, प्रवर्धन ि स्तिीकिण, 

(१९) स्थानीय पसु्तकालय ि वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यन्मक तहसम्मको शनै्क्षक कायविमको समन्वय ि न्नयमन, 

(२१) सामदुान्यक न्वद्यालयलाई न्दने अनदुान तथा सोको बिटे व्यवस्थापन, न्वद्यालयको आय व्ययको लेिा 

अनशुासन कायम, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२२) न्शक्षण न्सकाइ, न्शक्षक ि कमवचािीको तान्लम तथा क्षमता न्वकास, 

(२३) अन्तरिि शनै्क्षक न्ियाकलापको सञ्चालन । 

 

झ. आिाििूत स्वास्थ्य ि सिसफाई 

(१) आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, कायावन्वयन 

तथा न्नयमन, 

(२) आधािभतू स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य ि पोषण सेवाको सञ्चालन ि प्रवर्धन, 

(३) अस्पताल ि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौन्तक पवूावधाि न्वकास तथा व्यवस्थापन, 

(५) स्वच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथवको गणुस्ति ि वाय ुतथा ध्वन्नको प्रदषूण न्नयन्त्रण ि न्नयमन, 

(६) सिसफाई सचेतनाको अन्भवनृ्द्ध ि स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैलाको व्यवस्थापन, 

(७) स्वास्थ्यिन्य फोहिमलैा सड्ढलन, पनुः उपयोग, प्रशोधन, न्वसिवन ि सोको सेवा शलु्क न्नधाविण ि न्नयमन, 

(८) िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

(९) औषन्ध पसल सञ्चालन, अनमुन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 

(१०) सिसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट न्नरकान्सत फोहोिमलैा व्यवस्थापनमा न्निी तथा गिैसिकािी क्षेत्रसँग समन्वय, 

सहकायव ि साझदेािी, 
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(११) परिवाि न्नयोिन तथा मातनृ्शश ुकल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनमुन्त, अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१२) मन्हला तथा बालबान्लकाको कुपोषण न्यनूीकिण, िोकथाम, न्नयन्त्रण ि व्यवस्थापन । 

 

ञ. स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैखवक खवखविता 

(१) स्थानीय व्यापाि, वस्तकुो माग, आपनू्तव तथा अनुगमन, उपभोिा अन्धकाि तथा न्हत सम्बन्धी नीन्त, काननू, 

मापदण्ड, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपनू्तव तथा न्नकासी प्रके्षपण, मलू्य न्नधाविण ि अनगुमन, 

(४) स्थानीय व्यापाि ि वान्णज्य सम्बन्धी पवूावधाि न्नमावण, 

(५) स्थानीय वस्त ुि सेवा व्यापािको मलू्य तथा गणुस्तिको अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिका व्यापारिक फमवको दताव, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी, अनगुमन ि न्नयमन, 

(७) स्थानीय व्यापािको तथ्याकं प्रणाली ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(८) न्निी तथा गिैसिकािी क्षेत्रसग समन्वय ि सहकायव, 

(९) स्थानीय व्यापाि प्रवर्धन, सहिीकिण ि न्नयमन, 

(१०) स्थानीय बौन्द्धक सम्पन्िको संिक्षण, प्रवर्धन ि अन्भलेिाकंन, 

(११) उपभोिा सचेतना अन्भवनृ्द्ध, लन्क्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गणुस्ति 

पिीक्षण, 

(१२) वाताविण संिक्षण ि िनै्वक न्वन्वधता सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा तथा त्यसको 

कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(१३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम न्यनूीकिण, 

(१४) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्यमा प्रन्तकूल असि पन े न्कन्समका उपभोग्य वस्तकुो बेचन्विन ि उपभोग तथा 

वाताविणीय प्रदषूण ि हान्नकािक पदाथवहरूको न्नयन्त्रण, अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोहिमलैा व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तिमा न्यनू काबवनमिूी तथा वाताविणमतै्री न्वकास अवलम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तिमा हरित के्षत्रको संिक्षण ि प्रववद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण के्षत्र न्नधाविण ि व्यवस्थापन, 

(१९) स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि िनै्वक न्वन्वधता सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृखष सडक ि खसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक ि न्सचाइ सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, 

कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक, झोलुगें पलू, पलेुसा, न्सँचाइ ि तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोिनाको तिुवमा, 

कायावन्वयन, ममवत, सम्भाि ि न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तिका न्सँचाइ प्रणालीको न्नमावण, सञ्चालन, िेिदिे, ममवत सम्भाि, स्तिोन्नन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 
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(४) यातायात सिुक्षाको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ठ. गाउँसिा, नगि सिा, मेलखमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा वा नगिसभा सम्बन्धी नीन्त, काननू ि कायवन्वन्ध, 

(२) स्थानीयस्तिका न्वषय क्षेत्रगत नीन्त तथा िणनीन्त, आवन्धक तथा वान्षवक योिना, कायविम ि बिटे स्वीकृन्त, 

(३) सभाका सन्मन्तहरूको गठन ि सञ्चालन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझदेािीका न्वषयमा संयिु सन्मन्त गठन, 

(५) कायवपान्लका तथा न्यान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्ततु प्रन्तवदेनमान्थ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

न्नदशेन, 

(६) न्वकास योिना तथा कायविमको प्रभावकािी कायावन्वयन तथा सशुासनको लान्ग कायवपान्लकालाई न्नदशेन, 

(७) गाउँपान्लका तथा नगिपान्लकालाई आन्थवक व्ययभाि पने न्वषयको न्नयमन, 

(८) स्थानीय मेलन्पलाप ि मध्यस्थता, 

(९) गाउँ सभा, नगि सभा, मलेन्मलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ड. स्थानीय अखिलेि व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको न्नमावण, कायावन्वयन, अनगुमन ि 

न्नयमन, 

(२) िनसाङ्न्ख्यक, प्राकृन्तक, आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृन्तक, भौन्तक पवूावधाि, िोिगािीको अवस्था, कूल 

ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रन्तव्यन्ि आय, मानव न्वकास तथा लैन्गंक सशिीकिण सचूकाड्ढ, िािश्व तथा आयव्यय 

समतेको तथ्याकं सकंलन ि प्रशोधन गिी नवीनतम प्रन्वन्धयिु ि िान्रिय तथा स्थानीय सचूना प्रणालीमा 

आवद्धता ि पाश्र्व न्चत्र तथा श्रोत नकसाको अद्यावन्धक अन्भलेिन, 

(३) सचूना तथा अन्भलेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) सावविन्नक सम्पन्ि, सामदुान्यक सम्पन्ि, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको न्वविण सन्हतको अद्यावन्धक 

अन्भलेि, 

(५) आफ्नो के्षत्रन्भत्र सम्पन्न भएका तथा चाल ु योिनाको न्वविण ि त्यस्तो योिनाको सम्पन्िको अद्यावन्धक 

अन्भलेिन, 

(६) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रन्वन्धको उपयोग, 

(७) स्थानीय अन्भलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

ढ. जग्गा िनी दताा प्रमाणपुजाा खवतिण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नकसा, न्किाकाट, हालसान्वक, िन्िरिेशन नामसािी तथा दान्िल िािेि, 

(२) िग्गा धनी दताव प्रमाणपुिाव न्वतिण तथा लगत व्यवस्थापन, 

(३) भनू्मको वगीकिण अनुसािको लगत, 
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(४) सावविन्नक प्रयोिनका लान्ग िग्गा प्रान्प्त, मआुब्िा न्नधाविण तथा न्वतिणमा समन्वय ि सहिीकिण, 

(५) नापी नकसा तथा िग्गाको स्वान्मत्व न्नधाविण कायवमा समन्वय ि सहिीकिण, 

(६) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव न्वतिण सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ण. कृखष तथा पशुपालन, कृखष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकािी 

(१) कृन्ष तथा पशपुालन, कृन्ष उत्पादन व्यवस्थापन ि पश ु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) कृन्ष तथा पशपुन्छी बिाि सचूना, बिाि तथा हाटबिािको पवूावधाि न्नमावण, साना न्सँचाइ न्नमावण, तान्लम, 

प्रन्वन्ध प्रसाि, प्रान्वन्धक टेवा, कृन्ष सामग्री आपनू्तव ि कृषक क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन, अनगुमन 

ि न्नयमन, 

(३) कृन्ष तथा पशपुक्षीिन्य प्राकृन्तक प्रकोप तथा महामािी िोगको न्नयन्त्रण, 

(४) पशपुक्षी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृन्ष वाताविण संिक्षण तथा िनै्वक न्वन्वधताको संिक्षण ि प्रवर्धन, 

(६) पशनुश्ल सधुाि पद्धन्तको न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(७) उच्च मलू्ययिु कृन्षिन्य वस्तकुो प्रवर्धन, न्वकास तथा बिािीकिण, 

(८) स्थानीय चिन तथा िकव  न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(९) पश ुआहािको गणुस्ति न्नयमन, 

(१०) स्थानीयस्तिमा पशपुक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन ि सचूना प्रणाली, 

(११) पश ुबधशाला ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण, 

(१३) पशपुालन तथा पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

त. जेष्ठ नागरिक, अपागंता िएका व्यखि ि अशिहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ ि प्रदशे काननूको अधीनमा िही सामान्िक सिुक्षा कायविमको कायावन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२) िषे्ठ नागरिक, अपागतंा भएका व्यन्ि तथा असहायको लगत अद्यावन्धक, परिचयपत्र न्वतिण, सामान्िक सिुक्षा 

तथा सनु्वधाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण, 

(३) िषे्ठ नागरिक कलव, न्दवा सेवा केन्र, भटेघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्वयमा अपा·ता पनुस्र्थापना केन्र, ज्येष्ठ नागरिक केन्र तथा अशि स्याहाि केन्रको 

सञ्चालन ि व्यवस्थापन, 

(५) सडक बालबान्लका, अनाथ, असहाय, अशि ि मानन्सक असन्तलुन भएका व्यन्िहरूको पनुस्र्थापना केन्रको 

सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) िषे्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्ि ि अशिहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 
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थ. बेिोजगािको तथ्याकं सकंलन 

(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्िको तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन ि सचूना प्रणालीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तिमा िहकेा स्वदशेी तथा न्वदशेी श्रन्मकको लगत सकंलन तथा सचूना व्यवस्थापन, 

(३) न्वन्भन्न के्षत्र तथा न्वषयका दक्ष िनशन्िको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सिुन्क्षत वदैने्शक िोिगािी ि वदैने्शक िोिगािीमा िहकेो श्रमशन्िको सचूना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा 

व्यवस्थापन, 

(५) िोिगाि सचूना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

(६) वदैने्शक िोिगािीमा िाने श्रमशन्िको लान्ग न्विीय साक्षिता ि सीपमलूक तालीमको सञ्चालन, 

(७) वदैने्शक िोिगािीबाट फकेका व्यन्िहरूको सामान्िक पनुः एकीकिण, 

(८) वदैने्शक िोिगािीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप ि उद्यमशीलताको उपयोग, 

(९) बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य कायव। 

 

द. कृखष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि खनयन्त्रण 

(१) कृन्ष प्रसाि सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) कृन्ष प्रसाि तथा िनशन्िको प्रके्षपण, व्यवस्थापन ि परिचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अन्भवनृ्द्ध, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास ि सशिीकिण, 

(४) कृन्ष न्बउन्विन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषन्धहरूको आपनू्तव, उपयोग ि न्नयमन, 

(५) कृषक समहू, कृन्ष सहकािी ि कृन्ष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा कृन्ष सम्बन्धी प्रन्वन्धको संिक्षण ि हस्तान्तिण, 

(७) कृन्ष सम्बन्धी सचूनाको प्रचािप्रसाि, 

(८) स्थानीयस्तिका स्रोत केन्रहरूको न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांरिक िेती तथा मलको प्रवर्धन ि प्रचाि प्रसाि, 

(१०) कृन्ष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि न्नयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ि. िानेपानी, साना जलखवदु्यत आयोजना, वैकखल्पक उजाा 

(१) स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) िानेपानी महसलु न्नधाविण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मगेावाट सम्मका िलन्वद्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, 

कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वकैन्ल्पक ऊिाव सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन, न्नयमन, 

(५) स्थानीय न्वद्यतु न्वतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वकैन्ल्पक ऊिाव सम्बन्धी प्रन्वन्ध न्वकास ि हस्तान्तिण, क्षमता अन्भवनृ्द्ध ि प्रवर्धन, 

(७) िानेपानी, साना िलन्वद्यतु आयोिना तथा वकैन्ल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव । 

न. खवपद् व्यवस्थापन 
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(१) न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा न्वपद ्पवूव तयािी तथा प्रन्तकायव योिना, पवूव सचूना प्रणाली, िोि तथा उद्धाि, िाहत सामग्रीको 

पवूव भण्डािण, न्वतिण ि समन्वय, 

(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी ि पन्हिोको न्नयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(४) न्वपद ्िोन्िम के्षत्रको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पन्हचान ि स्थानान्तिण, 

(५) न्वपद ् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे ि स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा न्निी के्षत्रसँग सहयोग, समन्वय ि 

सहकायव, 

(६) न्वपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको परिचालन, 

(७) न्वपद ्िोन्िम न्यनूीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(८) न्वपद ्पिात ्स्थानीयस्तिको पनुस्र्थापना ि पनुन्नवमावण, 

(९) स्थानीयस्तिको न्वपद ्सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(१०) स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 

(११) समदुायमा आधारित न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन, 

(१२) न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

प. जलािाि, वन्यजन्तु, िानी तथा िखनज पदाथाको सिंक्षण 

(१) िलाधाि, वन्यिन्त,ु िानी तथा िन्नि पदाथवको संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा 

योिनाको कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) पानी महुानको संिक्षण, 

(३) सामदुान्यक भ–ूसंिक्षण ि सोमा आधारित आय आिवन कायविम, 

(४) भ–ूसंिक्षण ि िलाधाि व्यवस्थापनिन्य सामदुान्यक अनुकूलन, 

(५) िानी तथा िन्नि पदाथव सम्बन्धी सचूना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 

(६) बहुमलू्य धात,ु पत्थि तथा िन्नि पदाथवको संिक्षण ि सम्वर्धनमा सहयोग, 

(७) ढुगा,ं न्गट्टी, बालवुा, ननु, माटो, ििीढुगां तथा स्लेट िस्ता िानीिन्य वस्तकुो सवके्षण, उत्िनन ्तथा उपयोगको 

दताव, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी ि व्यवस्थापन, 

(८) भौगन्भवक नकसा प्रकाशन । 

 

फ. िाषा, संस्कृखत ि लखलतकलाको संिक्षण ि खवकास 

(१) भाषा, संस्कृन्त ि लन्लतकलाको संिक्षण ि न्वकास सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) पिुातइभ्व, प्राचीन स्मािक तथा संग्रहालयको संिक्षण, सम्भाि, प्रवर्धन ि न्वकास, 

(३) पिम्पिागत िात्रा तथा पववको सञ्चालन ि व्यवस्थापन, 

(४) प्रचन्लत काननू न्बरुद्धका कुिीन्त तथा कुसंस्काि न्बरुद्ध सामान्िक परिचालन सम्बन्धी कायव, 

(५) भाषा, संस्कृन्त ि लन्लतकलाको संिक्षण ि न्वकास सम्बन्धी अन्य कायव । 
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साथै, गाउँपान्लकाले सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अन्धकाि संन्वधानको अनसुचूी–९ मा उल्लेि 

भए बमोन्िम िहको छ ।  

क. िेलकुद ि पत्रपखत्रका 

(१) स्थानीयस्तिका िेलकुदको संिचनाको पवूावधाि न्नमावण, सञ्चालन तथा न्वकास, 

(२) स्थानीयस्तिका िेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको न्नयमन ि समन्वय, 

(३) िलेकुदको न्वकास ि प्रवर्धन, 

(४) िलेकुद प्रन्तयोन्गता आयोिना ि सहभान्गता, 

(५) िलेकुद सम्बन्धी पवूावधािको न्वकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपन्त्रकाको दताव, अन्भलेि तथा न्नयमन । 

ि. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ड बमोन्िम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य ि गणुस्ति न्नधाविण, 

(२) िनिल अस्पताल, नन्सवङ होम, न्नदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्कलन्नक दताव, सञ्चालन अनमुन्त 

ि न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तिमा औषन्धिन्य वनस्पन्त, िडीबटुी ि अन्य औषन्धिन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन ि न्वतिण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामान्िक सिुक्षा कायविमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा औषन्ध तथा अन्य मने्डकल उत्पादनहरूको न्यनूतम मलू्य न्नधाविण ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा औषन्धको उन्चत प्रयोग ि सकू्ष्मिीव न्निोधक प्रन्तिोध न्यनूीकिण, 

(७) स्थानीयस्तिमा औषन्ध ि स्वास्थ्य उपकिणको िरिद, भण्डािण ि न्वतिण, 

(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थ्य सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्य न्नगिानी (पन्ब्लक हले्थ सभलेेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तिको प्रवर्धनात्मक, प्रन्तकािात्मक, उपचािात्मक, पनुस्र्थापनात्मक ि प्यान्लएन्टभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैली, पोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य विृको पालना, पञ्चकमव लगायतका 

िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन, 

(१२) िनुोन्टक ि कीटिन्य िोगको न्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सतुी, मन्दिा ि लाग ूपदाथविन्य वस्तकुो प्रयोग न्नयन्त्रण तथा सचेतना अन्भवनृ्द्ध, 

(१४) आयवुेन्दक, यनुानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा लगायतका पिम्पिागत स्वास्थ्य उपचाि 

सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामािीको न्नयन्त्रण योिना ि कायावन्वयन, 

(१६) िोगको न्नयन्त्रण तथा िोकथाम, 

(१७) आकन्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 
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ग. खवदु्यत, िानेपानी तथा खसँचाइ जस्ता सेवाहरू 

(१) न्वद्यतु न्वतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) िानेपानी महसलु न्नधाविण ि िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भनू्मगत न्सँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भाि, सेवा शलु्क न्नधाविण ि 

सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापन । 

घ. सेवा शुल्क, दस्तुि, दण्ड जरिबाना तथा प्राकृखतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयाटन शुल्क 

(१) स्थानीय सेवा शलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड योिना तिुवमा, कायावन्वयन ि 

न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोत साधन ि सेवा शलु्क, िोयल्टी सड्ढलन, समन्वय ि न्नयमन, 

(३) िन्नि पदाथवको उत्िनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल्टी सकंलन, 

(४) सामदुान्यक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन, 

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन । 

ङ. वन, जगंल, वन्यजन्तु, चिाचुरुगीं, जल उपयोग, वाताविण, पयााविण तथा जैखवक खवखविता 

(१) वन, ि·ल, वन्यिन्त,ु चिाचरुुगीं, िल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा िनै्वक न्वन्वधता सम्बन्धी स्थानीय 

नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा सामदुान्यक, ग्रामीण तथा शहिी, धान्मवक, कवनु्लयती ि साझदेािी वनको संिक्षण, सम्वर्धन, 

उपयोग, अनगुमन ि न्नयमन तथा वन उपभोिा समहूको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती के्षत्रको सामदुान्यक, धान्मवक ि कबनु्लयती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तिमा नदी न्कनाि, नदी उकास, नहि न्कनाि तथा सडक न्कनािमा वकृ्षािोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा न्निी वनको प्रवर्धन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा सावविन्नक िाली िग्गा, पािा वा के्षत्रमा वकृ्षािोपण, सम्भाि, उपयोग ि व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तिमा िडीबटुी तथा अन्य गिैकाष्ठ वन पदैावाि सम्बन्धी सवके्षण, उत्पादन, सकंलन, प्रवर्धन, प्रशोधन 

ि बिाि व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगचैा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवर्धन, 

(९) नसविी स्थापना, न्बरुवा उत्पादन, न्वतिण, िोपण ि प्रवर्धन, 

(१०) वन्यिन्त ुि चिाचरुुगींको संिक्षण, व्यावसान्यक पालन, उपयोग ि अनगुमन, 

(११) मानव तथा वन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (न्चन्डयािाना) को स्थापना ि सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यिन्त ुपयवटन ि आयआिवन, 

(१४) स्थानीयस्तिमा आिटेोपहािको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिन्त ुतथा चिाचरुुगींको अन्भलेिाकंन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(१६) न्वश्वसम्पदा सचूीमा पिेका स्मािक ि पिुातान्त्वक महत्वका वन, सीमसाि क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी 

लगत, 

(१७) न्मचाहा प्रिान्तको न्नयन्त्रण, 
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(१८) स्थानीयस्तिको िोन्िम न्यनूीकिण, 

(१९) िनै्वक न्वन्वधताको अन्भलेिाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तिमा हरियाली प्रवर्धन, 

(२१) स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि अनगुमन, 

(२२) िैथाने प्रिान्तको संिक्षण ि प्रवर्धन, 

(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम न्यनूीकिण, 

(२४) स्थानीयस्तिमा प्रदषूण न्नयन्त्रण ि हान्नकािक पदाथवहरूको न्नयमन तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तिमा न्यनू काववनमिुी तथा वाताविणमतै्री न्वकास अवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण के्षत्र न्नधाविण ि व्यवस्थापन । 

च. सामाखजक सुिक्षा ि गरिबी खनवािण 

(१) सामान्िक सिुक्षा तथा गरिबी न्नवािण सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, न्नयमन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(२) लन्क्षत समहू सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायविम, स्रोत परिचालन ि व्यवस्थापन, 

(३) सामान्िक सिुक्षाको कायावन्वयनको लान्ग सङ्घ, प्रदशे ि स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय ि सहकायव, 

(४) सामान्िक सिुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं ि सचूना व्यवस्थापन, 

(५) गरिब घिपरिवाि पन्हचान सम्बन्धी स्थानीय सवके्षण, सचूना व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीय सामान्िक सिुक्षा योिना ि व्यवस्थापन । 

छ. व्यखिगत घटना, जन्म, मृत्यु, खववाह ि तथ्याकं 

(१) व्यन्िगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु न्ववाह, बसाइसिाइ, सम्बन्ध न्वच्छेद ि धमवपतु्र ि धमवपतु्री) को दताव, 

(२) व्यन्िगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(३) व्यन्िगत घटनाको अन्भलेि व्यवस्थापन ि प्रन्तवदेन । 

ज. स्थानीयस्तिमा पुिातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय संिक्षण, सम्वद््रिन ि पुनः खनमााण । 

झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पन्हचान ि अन्भलेि व्यवस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीन्वकोपािवन ि बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृखतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 

(१) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टी सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टीको सकंलन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवािी सािन अनुमखत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय सावविन्नक यातायातको रुट न्नधाविण, अनुमन्त, नवीकिण, िािेिी, सेवाको गणुस्ति, भाडा दि न्नधाविण 

ि न्नयमन, 

(३) वाताविणमतै्री, िलवाय ुपरिवतवन अनकूुलन, न्वपद ्िोन्िम संवेद्य, अपागतंा ि लैंन्गकमतै्री यातायात प्रणालीको 

स्थानीय तहमा प्रवर्धन । 

गाउँपाखलकाको संगठन संिचना, कमाचािी संख्या एवं काया खवविण 
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संगठन संिचना 
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कमाचािी दिबन्दी तथा पदपूखता संख्याः- 

गाउँपाखलका कायाालय तफा  

क्र.सं. पद तह सेवा समुह 
स्ववकृत 
दरबस्दद 

अदय 
सेवाबाट 
समायोजन 
हुने 
दरबस्दद 

बााँकी 
दरबस्दद 

कैफियत  

१ 

प्रमखु प्रशासकीय 
अधिकृत ८ औ ं प्रशासन सा.प्र. १   १   

२ इन्जिननयर ७/८ औ ं इन्जि. सससिल १   १   

३ अधिकृत ७/८ औ ं सशक्षा  सश.प्र. १   १   

४ अधिकृत ७/८ औ ं प्रशासन लेखा १   १   

५ अधिकृत ६ औ ं प्रशासन सा.प्र. २   १   

६ आजतररक लेखापररक्षक ५ औ ं प्रशासन लेखा १   ०   

७ सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र. ४   २   

८ कम्प्यटुर अपरेटर  ५ औ ं विविि   १   १   

९ लेखा सहायक ५ औ ं प्रशासन लेखा १   ०   

१० प्रा.स. ५ औ ं सशक्षा  सश.प्र. १   ०   

११ हे.अ./सस.अ.हे.ि ५/६ औ ं स्िास््य हे.इ. १   १   

१२ सस. अ.न.मी. ५/६ औ ं स्िास््य नससिङ १  १  

१३ सब-इन्जिननयर ५ औ ं इन्जि. सससिल १   ०   

१४ अ.सब.इन्जिननयर चौथो  इन्जि. सससिल १   १   

१५ 

स. महहला विकास 
ननररक्षक चौथो  विविि   १   १   

१६ खा.पा.स.टे. चौथो/पााँचौ इन्जि. सससिल १   ०   

          १९   १२   

 

वडा कायाालय तफा  

क्र.सं. पद तह सेवा समुह 
स्ववकृत 
दरबस्दद 

अदय सेवाबाट 
समायोजन हुने 
दरबस्दद 

बााँकी 
दरबस्दद 

१ सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र. ३   ३ 

२ सब-इन्जिननयर ५ औ ं इन्जि. सससिल ३   ३ 
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३ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. ४ १ १ 

४ अ.सब.इन्जिननयर चौथो इन्जि. सससिल ४   ३ 

          १२ १ १० 

 

पशु सेवा तफा  

खस. 

नं. 

पद नाम सेवा/समूह/उपसमूह तह स्वीकृत 

दिबन्दी संख्या 

पदपूती 

संख्या 

कै. 

१ अन्धकृत नेपाल कृन्ष सेवा भटे ला.पो.डे.डे. ७/८ औ ं १ ०  

२ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा भटे 

पश ुस्वास्थ्य प्रान्वन्धक 

५ औ ं १ ०  

३ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा भटे 

ला.पो.डे.डे., पश ुसेवा प्रान्वन्धक 

५ औ ं १ ०  

४ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा भटे 

ना.प.स्वा.प्रा. 

चौंथो १ १  

५ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा भटे 

ला.पो.डे.डे., ना.प.से.प्रा. 

चौथो १ ०  

पश ुसेवा तफव  ६ १  

 

कृखष सेवा तफा  

खस. 

नं. 

पद नाम सेवा/समूह/उपसमूह तह स्वीकृत 

दिबन्दी संख्या 

पदपूती 

संख्या 

कै. 

१ अन्धकृत नेपाल कृन्ष सेवा ७/८ औ ं १ ०  

२ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा ५ औ ं २ ०  

३ सहायक नेपाल कृन्ष सेवा चौंथो १ ०  

कृन्ष सेवा तफव  ४   
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स्वास्थ्य सेवा तफा  

खस. 

नं. 

पद नाम सेवा/समूह/उपसमूह तह स्वीकृत 

दिबन्दी संख्या 

पदपूती 

संख्या 

कै. 

१ िनस्वास्थ्य न्निीक्षक / 

न्स.अ.ह.ेव. अन्धकृत 

स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेकसन ६ औ ं ५ १  

२ हले्थ अन्सस्टेन्ट / 

न्स.अ.ह.ेव. 

स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेकसन ५ औ ं ४ २ ४ िना 

किाि 

३ न्स.अ.न.मी. कम्यनु्नटी नन्सवङ / पन्ब्लक हले्थ 

नन्सवङ 

५ औ ं ५ ३ २  िना 

किाि 

४ अ.ह.ेव. स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेकसन चौंथो ४ ३ ५ िना 

किाि 

५ अ.न.मी. कम्यनु्नटी नन्सवङ / पन्ब्लक हले्थ 

नन्सवङ 

चौंथो ४ १ ५ िना 

किाि 

 

गाउँपान्लका कायावलय, वडा कायावलय तथा स्वास्थ्य संस्था तफव  कायवित किाि कमवचािीको न्वविणः- 

 अन्धकृत स्ति  - ६ 

 सहायक स्ति - ४० 

 सवािी चालक - ३ 

 कायावलय सहयोगी - १५ 

 

काया खवविण 

१. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शािा 

(क) प्रशासन इकाई 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीन्त, मापदण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि 

न्नयमन 

 संन्वधानको धािा ३०२ बमोन्िम समायोिन भई आउने कमवचािीको व्यवस्थापन 

 गाउँपान्लकाको संगठन न्वकास, संगठन संिचना तथा दिबन्दी न्नधाविण, िनशिी 

व्यवस्थापन ि वनृ्ि न्वकास 
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 मानव संसाधन न्वकासका लान्ग अल्पकान्लन तथा दीघवकालीन योिना तिुवमा 

 गाउँपान्लकान्भत्रका सावविन्नक तथा सिकािी सम्पिी, सामदुान्यक सम्पिी, भवन, 

सडक, पसल, व्यवसाय, पवूावधाि, यद्योग, िानी तथा िन्नि, वनको न्वविण सन्हतको 

अद्यावन्धक अन्भलेि 

 उपभोिा सचेतना, लन्क्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको 

पिीक्षण 

 आन्तरिक तथा पवूव परिक्षण व्यवस्थापन 

 वडा कायावलय तथा अन्तगवतका न्नकायहरुको न्नयमन तथा व्यवस्थापन 

(ि) आखथाक प्रशासन इकाई 

 आन्थवक (कायवन्वन्ध) नीन्त, काननु, मापदण्ड, कायावन्वयन ि न्नयमन, आन्थवक प्रशासन ि 

व्यवस्थापन 

 बिटे सीमा न्नधाविण, बिटे तिुवमा, कायावन्वयन ि न्नयमन  

 सन्ञ्चत कोष तथा आकन्स्मक कोषको व्यवस्थापन 

 लगानी ि लाभांशको व्यवस्थापन, िािश्व तथा व्ययको अनमुान 

 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायवसञ्चालन कोष तथा अन्य सिकािी कोष 

तथा सम्पिीको एकीकृत न्वविण 

(ग)   िाजश्व इकाई 

 िािश्व सम्बन्धी नीन्त, काननू तिुवमा, कायावन्वयन ि न्नयमन  

 िािश्व चहुावट न्नयन्त्रण 

 सम्पिी कि, घिबहाल कि, घि िग्गा िन्िरिेशन शलु्क, सवािी साधन कि, सेवा शलु्क 

दस्तिु, पयवटन शलु्क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनू्मकि (मालपोत), दण्ड िरिवाना, 

मनोिञ्िन कि, बहालन्वटोिी कि, घििग्गा कि, आदी सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, 

कायावन्वयन, बाँडफाँट, संकलन ि न्नयमन, अन्य आय व्यवस्थापन 

 आफ्नो के्षत्रन्भत्र िािश्वका दि अन्य शलु्क न्नधाविण, िोयल्टी संकलन, समन्वय ि न्नयमन 

 स्थानीय िािश्व प्रवद्धवनका लान्ग प्रोत्साहन तथा िािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 

 

(घ)  योजना तथा अनुगमन इकाई 

 न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना ि न्नयमन 

 स्थानीय न्वकास नीन्त, अल्पकान्लन, मध्यकान्लन तथा दीधवकान्लन न्वकास योिना 

तिुवमा, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 आन्थवक, सामान्िक, सांस्कृन्तक, वाताविणीय, प्रन्वन्ध ि पवूावधाििन्य न्वकासका लान्ग 

आवश्यक आयोिना तथा परियोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 
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 उपभोिा सन्मन्तको न्वविण, क्षमता न्वकास 

 न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव 

 न्वकास आयोिनको अनुगमन, आवन्धक प्रगन्त तथा प्रन्तफलको समीक्षा 

 न्वकास योिनाको अनगुमन तथा मलू्याङ्कनको आधाि तथा प्रन्िया न्नधाविण 

 

(ङ)  कानुनी माखमला इकाई 

 कायवपान्लका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

 कायवपान्लकाका न्वन्भन्न सन्मन्त, उपसन्मन्त, कायवदलको बैठक व्यवस्थापन 

 गाउँपान्लकाका ऐन, न्नयमावली, कायवन्वन्ध, नीन्त, काननू, मापदण्ड आदीको 

अन्भलेन्िकिण तथा व्यवस्थापन, न्नमावण सहकायव 

 न्यान्यक सन्मन्तको सन्चवालय, न्याय, काननू, मानव अन्धकाि प्रवद्धवन तथा मेलन्मलाप 

ि मध्यस्थता, न्नणवय तथा फेसला कायावन्वयन 

 व्यन्ि ि समदुायबीच मलेन्मलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 न्यान्यक न्नणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

 कायवपान्लका तथा सभामा पेश गनुवपने न्वन्भन्न नीन्त, न्नयम तथा काननूकव मस्यौदामा 

संयोिना ि समन्वय 

 न्वधायन सम्बन्धी अन्य कायव 

 

२. पूवाािाि खवकास तथा वाताविण व्यवस्थापन शािा 

 स्थानीय सडक, ग्रान्मण सडक, कृन्ष सडक, झोलुङ्ग ेपलु, पलेुसा ि तटबन्धन सम्बन्धी 

गरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन ि स्तिोन्नतीका आयोिनाको पन्हचान, अध्ययन, 

कायावन्वयन, ममवत ि सम्भाि 

 बातािणमतै्री, िलवाय ु परिवतवन अनकूुलन, अपाङ्गता ि लैङ्न्गक मतै्री यातायात 

प्रणालीको प्रवद्धवन  

 भवन न्नमावणको नकशा स्वीकृन्त, संशोधन, न्नयमन 

 सम्पणूव योिनाको न्डिाइन, नकशा, इन्स्टमटे तयािी, कायावन्वयन, अनगुमन, मलू्याङ्कन 

तथा कायवसम्पन्न प्रन्तवदेन तयािी 

 अन्य भौन्तक पवूावधाि सम्बन्धी योिना कायावन्वयन 

 

३. सामाखजक तथा आखथाक खवकास शािा 

(क) सामाखजक सुिक्षा तथा पखञ्जकिण इकाई 
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 सामान्िक सिुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, न्नयमन ि अध्ययन 

अनसुन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदशेले न्नधाविण गिेको मापदण्ड बमोन्िम सामान्िका सिुक्षा सम्बन्धी 

कायविम कायावन्वयन 

 सामान्िक सिुक्षाको कायावन्वयनको लान्ग संघ, प्रदशे ि स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकव , 

समन्वय ि सहकायव 

 स्थानीय सामान्िक सिुक्षा योिना ि व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्याङ्क संलकन एवं 

व्यवस्थापन 

 आधनु्नक प्रन्वन्धमाफव त व्यन्िगत घटना दताव (िन्म, मतृ्य,ु न्ववाह, बसाईसिाई, सम्बन्ध 

न्वच्छेद ि धमवपतु्र धमवपतु्री), अन्भलेि व्यवस्थापन तथा प्रन्तवदेन 

 

(ि) मखहला, बालबाखलका तथा समाज कल्याण इकाई 

 मन्हला, बालकान्लका, िषे्ठ नागरिक, अपाङ्गत तथा अन्य समदुायको हक सम्बन्धी 

नीन्त, योिना कायावन्वयन, समन्वय ि न्नयमन 

 मन्हलको आन्थवक, सामान्िक, िािनीन्तक सशन्िकिण, क्षमता न्वकास 

 बालबान्लकाको हकन्हत संिक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदशे तथा अन्य न्नकायसँग सम्पकव , 

समन्वय तथा सहकायव 

 बालगहृ, पनुः स्थापना केन्र, न्शश ुस्याहाि केन्र ि बाल न्वकास केन्र व्यवस्थापन 

 असहाय बालबान्लकाका, सडक बान्लकान्लकाका व्यवस्थापन 

 बालसधुाि तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, संचालन अनमुती ि न्नयमन 

 िषे्ठ नागरिकको लगत, परिचयपत्र, सम्मान, स्वास्थ्य सनु्वधा, सामान्िक सिुक्षा सम्बन्धी 

कायव 

 िषे्ठ नागरिक कलब, न्दवा सेवा केन्र, भटेघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन 

 अपाङ्गता भएका व्यन्कत तथा असहायको लगत अद्यावन्धक, परिचयपत्र न्वतिण, 

सामान्िक सिुक्षा तथा सनु्वधको व्यवस्थापन 

 स्थानीय स्तिमा समािकल्याण सम्बन्धी संघसंस्थाको दताव, नन्वकिण तथा न्नयमन 

 

४. कृखष खवकास शािा 

 कृन्ष, कृन्ष प्रसाि, कृन्ष उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन ि न्नयमन 
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 कृन्ष बिाि सचूना, कृन्ष बिाि तथा हाटबिािको पवूावधाि न्नमावण, साना न्संचाई न्नमावण, 

तान्लम, प्रन्वन्ध प्रसाि, प्रान्वन्धक टेवा, सामग्री आपनू्तव ि कृषक क्षमता न्वकास 

कायविमको सञ्चालन 

 कृन्ष वाताविण संिक्षण तथा िनै्वक न्वन्वधताको संिक्षण ि प्रवद्धवन 

 कृषकहरुको क्षमता अन्भवनृ्द्ध, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास ि सशिीकिण 

 कृन्ष बीउन्विन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषधीहरुको आपतूी, उपयोग ि न्नयमन 

 कृषक समहू, कृन्ष सहकािी ि कृन्ष सम्बन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वय, 

व्यवस्थापन ि न्नयमन 

 स्थानीय सहिकी संस्थाको दताव, अनमुन्त, िािेिी ि संशोधन 

 

५. पशु सेवा शािा 

 पशपुालन ि पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन 

ि न्नयमन 

 पशपुन्छी बिुाि सचूना, हाटबिािको पवूावधि न्नमावण, तान्लम, प्रान्वन्धक टेवा, कृषक 

क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन ि न्नयमन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण 

 स्थानीय स्तिमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि सचूना प्रणाली 

 

 

६. स्वास्थ्य शािा 

 आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धी नीन्त, काननू, मापदणड, योिनाकव न्नमावण, 

कायावन्वयन तथा न्नयमन 

 िान्रिय तथा प्रदशेस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ड बमोन्िम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी 

लक्ष्य ि गणुस्ति न्नधाविण 

 िान्रिय ि प्रादने्शक मापदण्ड अनरुुप िनिल अस्पताल, नन्सवङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको न्नयमन 

 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौन्तक पवूावधाि न्वकास तथा व्यवस्थापन 

 स्वास्थ्य न्बमा लगायतका सामान्िक सिुक्षा कायविमको व्यवस्थापन 

 प्रवद्धवनात्मक, प्रन्तकािाित्मक, उपचािात्मक, पनुस्थावपनात्मक ि प्यान्लएन्टभ स्वास्थ्य 

सेवाको सञ्चालन 

 स्वस्थ न्िवनशनै्ल, पोषण, शारिरिक व्यायाम, स्वास्थ्य विृको पालन लगायतका 

िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धवन 
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 िनस्वास्थ्य, आपतकान्लन स्वास्थ्य तथा महामािीकव न्नयन्त्रण योिना ि 

कायावन्वयन 

 स्वास्थ्य संस्थाको सामग्री, औषधी, उपकिण तथा िनशिी न्वविण अद्यावधीक तथा 

व्यवस्थापन 

 

७. खशक्षा, युवा तथा िेलकुद शािा 

 प्रािन्म्भक बाल न्शक्षा तथा न्वद्यालय न्शक्षा, अनौपचारिक न्शक्षा, िलुा तथा वकैन्ल्पक 

न्शक्षा, न्निन्ति न्सकाइ तथा न्वशषे न्शक्षा सम्बन्धी नीन्त, काननू, कापदण्ड, योिनाकव 

न्नमावण, कायावन्वयन ि न्नयमन 

 प्रान्वन्धक न्शषा तथा व्यवसायीक तान्लमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुन्त ि 

न्नयमन 

 पाठ्यिम ि पाठ्यसामग्रीको न्वतिण तथा कायावन्वयन, न्वद्यालय न्शक्षक तथा कमवचािी 

व्यवस्थापन 

 न्वद्यालयको नकसाङ्कन, अनुमन्त, स्वीकृन्त, समायोिना तथा न्नयमन 

 आधािभतू तह (कक्षा ८) को पिीक्षा व्यवस्थापन 

 स्थानीयस्तिको शनै्क्षक ज्ञान, सीप ि प्रन्वन्धको संिक्षण, प्रवद्धवन ि स्तिीकिण 

 माध्यन्मक तहसम्मको शनै्क्षक कायविमको समन्वयन ि न्नयमन 

 स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुान्यक अध्ययन केन्र सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन 

 

८. आन्तरिक लेिा पिीक्षण एकाई 

 आन्तरिक तथा पवूव लेिापिीक्षण 

 दनै्नक, अधवमान्सक, मान्सक, त्रैमान्सक, चौमान्सक बिटे, न्नकासा, िचव लगाएतका 

न्वविण तयािी 

 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायवसञ्चालन कोष तथा अन्य सिकािी कोष 

तथा सम्पिीको एकीकृत न्वविण 

 अन्न्तम लेिा पिीक्षण समन्वयन तथा सहकायव 

 न्विीय सशुासन प्रवद्धवनका लान्ग कायविम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 

९. सूचना प्रखवखि शािा  

 गाउँपान्लका, वडा कायावलय तथा अन्तगवतका न्नकायमा सूचना प्रन्वन्धको पहुचँ तथा 

प्रयोग अन्भवनृ्द्ध 
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 सचूना प्रन्वन्धमा आधारित सावविन्नक सेवा प्रवद्धवन 

 गाउँपान्लका के्षत्रन्भत्र इन्टिनेट सेवा, टेन्लसेन्टि, केबलु तथा तािन्बन्हन टेन्लन्भिन 

प्रासिणको न्नयमन तथा स्तिोन्नती 

 सचूना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धमा सववसाधािण िनताको सहि ि सिल पहुचँ तथा सचूना 

प्रन्वन्धको न्वकास ि न्वस्ति सम्बन्धी कायविम तिुवमा ि कायावन्वयन 

 सचूना तथा सञ्चाि प्रन्वन्धमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

 सचूना प्रणान्लको न्वकास तथा सफ्टवयेि संचालन 

 स्थानीय तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, अन्भलेन्िकिण तथा न्वतिण 

 प्रदशे तथा संघसँग तथ्याङ्क एव सचूना आदानप्रदान ि समन्वय 
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गाउँपाखलकाका शािा ि खजम्मेवाि अखिकािी 

गगंादवे गाउँपान्लकाको कायवके्षत्र न्भत्र समान्हत गरिएको न्वन्भन्न न्ियाकलापहरु संचालन गनव दहेाय बमोन्िमका शािा, 

कायविम तथा वडा कायावलयको को व्यवस्था गरिएको छ ।  

क्र. 

सं. 

कायाालय, शािा एवं 

कायाक्रमहरु 

खजम्मेवाि 

अखिकािीको पद 

खजम्मेवाि 

अखिकािीको नाम 
फोन नं. 

१ 

गंगादेव गाउँपान्लका, 

गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय 

प्रमिु प्रशासकीय अन्धकृत 

छैटौ ँ
श्री शान्लकिाम बस्नेत. ९८६६६३६६०५ 

२ पवुावधाि न्वकास शािा इन्न्िन्नयि (अन्धकृत छैठौं) श्री ओमकाि वली ९८६८६३०४४२ 

३ सचूना प्रन्वन्ध शािा सचूना प्रन्वन्ध अन्धकृत (छैठौं) श्री प्रेम प्रकाश वली  ९८४७९०३६७१ 

४ न्शक्षा, यवुा तथा िेलकुद शािा न्शक्षा अन्धकृत श्री अंग बहादिु वली  ९८०६२११३८६ 

५ प्रशासन शािा सहायक स्ति पाँचौ प्रशासन श्री तुलधि शमाव ९८४७९५४४२२ 

६ िािश्व इकाई / आलेप शािा आ.ले.प. (सहायक पाँचौ) श्री उदय प्रकाश वली ९८०६२९३९१४ 

७ आन्थवक प्रशासन इकाई लेिा पाचौ ँ श्री प्रेम ित्री ९८४८३५१३४२ 

८ योिना शािा सहायक स्ति पाँचौ प्रशासन श्री कुलबहादिु योगी ९८६४९५६७१० 

९ स्वास्थ्य शािा स्वास्थ्य संयोिक  श्री सकलदेव यादव ९८४७९८४२४४ 

१० िरिद इकाई िरिद इकाई प्रमिु  श्री कमलिाि पुन ९८४७९९७७३५ 

११ कृन्ष न्वकास शािा कृन्ष न्वकास शािा प्रमिु  श्री न्टकािाम वली ९७४२२१५७७७ 

१२ पशपंुक्षी न्वकास शािा ना.प.स्वा.प्रा. (सहायक चौथो) श्री कमलिाि पुन ९८४७९९७७३५ 

१३ 
मन्हला, बालबान्लका तथा समाि कल्याण 

इकाई 
शािा प्रमिु न्तलकिाव वली  ९८५७८५१०४८ 

१४ समान्िक सिुक्षा तथा पंन्िकिण शािा शािा प्रमिु श्री न्तथविाि वली  ९८४४९३२८५२ 

कायाक्रमहरु 

१ प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविम िोिगाि संयोिक श्री न्िमा कुमािी पाण्डे ९८६९१७३५०० 

२ 
व्यन्िगत घटना दताव सदुृढीकिण 

आयोिना 
एम.आई.एस.अपिेटि श्री न्तथविाि वली  ९८४४९३२८५२ 

३ बहुके्षत्रीय पोषण कायविम पोषण सहिकताव श्री अन्नता घती ९८६८०२४८२७ 
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वडा कायाालय 

१ १ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री चन्र बहादिु वली  ९८२२९०१६३० 

२ २ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री कुल बहादिु योगी  ९८६४९५६७१० 

३ ३ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री कुल बहादिु योगी  ९८६४९५६७१० 

४ ४ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री धन बहादिु डाँगी  ९८४४९७२६१५ 

५ ५ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री धन बहादिु डाँगी  ९८४४९७२६१५ 

६ ६ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री मनुा रििाल ९८६६९१७८७८ 

७ ७ नं वडा कायावलय वडा सन्चव श्री न्नम बहादिु भािती ९८५८०५४९०९ 

सेवा प्राप्त गने आवश्यक कागजात, प्रखक्रया दस्तुि, अवखि ि खजम्मेवाि पदाखिकािी वा शािा 

क्र.सं. सेवा 

सुखविाको 

नाम 

आवश्यक पने 

कागजातहरु 

सेवा सुखविा 

प्राप्त गना 

आवश्यक 

पने प्रखक्रया 

सेवा प्रदान गने 

अखिकािी/शािा 

लाग्ने 

दस्तुि 

लाग्ने 

समय 

1.  संस्था दताव/ 

सहकािी दताव 

१) न्नवेदन 

२) संस्थाको न्वधान एक प्रन्त 

३) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

४) संस्थाका पदान्धकािीहरुको 

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प 

५) कायवसन्मन्त गठन न्नणवयको 

प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत शािाले 

दताव गिी प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा  

रु. २००० सोही न्दन वा 

बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र   

 

2.   संस्था / सहकािी 

नवीकिण  

१) संस्थाको प्रगन्त प्रन्तवेदन 

२) लेिा पिीक्षण प्रन्तवेदन 

३) कि चिुासन्हतको प्रमाणको 

प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले 

सामान्िक न्वकास शािा / 

प्रशासन शािा 

दताव सलु्कको 

५० प्रन्तसत 

सोही न्दन,   
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न्सफारिशपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

3.  व्यन्िगत 

न्सफारिश 

१) न्नवेदन 

२) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

३) नागरिकता ि 

आवश्यकतानसुािका प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले 

न्सफारिशपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा / 

प्रशासन शािा 

रु. १०० सोही न्दन,  

सिवन्मनको 

हकमा बढीमा 

३ न्दनन्भत्र   

4.  प्राकृन्तक प्रकोप 

सहायता 

१) न्नवेदन 

२) प्रहिी सन्िवन्मन मचुलु्का  

३) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) तोन्कएको सहायता 

उपलब्ध गिाउने 

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/आन्थवक प्रशासन 

शािा प्रमिु 

न्नशलु्क सोही न्दन,  

सिवन्मनको 

हकमा बढीमा 

३ न्दनन्भत्र   

5.  बैंक िाता 

िोल्ने/बन्द गने 

न्सफारिश 

१) िाता संचालन/बन्दका लान्ग 

िाता संचालन गने 

पदान्धकािीहरुको  

नमनूा दस्तित काडव  

२) सन्मन्तको न्नणवय  

३) न्नवेदन 

४) वडाको न्सफारिश  

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले 

न्सफारिशपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/ प्रशासन शािा 

प्रमिु 

१०० सोही न्दन 

6.  स्वीकृत योिनाको 

लागत अनमुानका 

लान्ग सभे गनव 

१) सन्मन्तको प्रान्वन्धक सहयोग 

माग ि लागत अनमुानका लान्ग 

आन्धकारिक न्नणवय सन्हतको पत्र 

२) स्वीकृत योिनाहरुको न्वविण 

(नाम, कायावन्वयन हुने स्थान, स्रोत, 

न्वन्नयोन्ित बिेट)  

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

३) इन्न्िन्नयिले सभे 

गिी लागत 

अनमुान उपलब्ध 

गिाउन े

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/इन्न्िन्नयि 

न्नशलु्क योिनाको 

प्रकृन्त ि दिूी 

अनसुाि ३ 

देन्ि १५ न्दन 

सम्म 

7.        

8.  योिना सम्झौता 

गन े

१) उपभोिा भेलाको न्नणवय 

प्रन्तन्लन्प 

२) न्नयमानुसाि उपभोिा सन्मन्त 

गठन 

३) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

१) न्नवेदन दताव गदे 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले िीत 

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/योिना शािा 

प्रमिु 

१.  योिना १ 

लाि सम्म रु 

५०० 

सोही न्दन,  

सिवन्मनको 

हकमा बढीमा 

३ न्दनन्भत्र   
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४) स्वीकृत योिनाको लागत 

अनमुान 

पगेुको देन्िएमा 

सम्झौता गने 

२. २ लाि 

दिी ५ लाि 

सम्म १००० 

३. ६ लाि 

दिी १० 

लाि सम्म रु 

१५०० 

४. ११ लाि 

देिी २० 

लाि सम्म रु 

३००० 

५. ३१ लाि 

देिी ४० 

लाि सम्म रु 

४००० 

६. ४१ लाि 

देिी ५० 

लाि सम्म रु 

५००० 

७. ५१ लाि 

देिी ६० 

लाि सम्म रु 

६००० ि सो 

भन्दा मान्थ रु 

१०००० 

9.  योिनाको अन्न्तम 

मलू्याङ्कन 

१) प्रान्वन्धकको अन्न्तम 

मलू्याङ्कन 

२) कायव सम्पन्न प्रन्तवेदन 

३) सावविन्नक लेिा पिीक्षण 

प्रन्तवेदन 

४) ५ लािभन्दा मान्थ भए 

सामान्िक पिीक्षण प्रन्तवेदन 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले 

अन्न्तम 

मलू्याङ्कन 

प्रमाणपत्र न्दने 

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/इन्न्िन्नयि  

 

न्नशलु्क योिनाको 

प्रकृन्त ि दिूी 

अनसुाि ३ 

देन्ि १५ न्दन 

सम्म 

10.  स्वीकृत 

योिनाहरुको  

मलू्याङ्कन गनव 

१) योिना सम्पन्न गने 

न्नकाय/उपभोिा 

सन्मन्तको अनिुोध पत्र 

२) उपभोिा सन्मन्तको 

न्नणवयको प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/इन्न्िन्नयि 

न्नशलु्क योिनाको 

प्रकृन्त ि दिूी 

अनसुाि ३ 

देन्ि १५ न्दन 

सम्म 
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 ३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले 

मलू्याङ्कन 

प्रमाणपत्र न्दने 

11.  योिनाको 

िाँचपास फिफािक 

१) कायव सम्पन्न प्रन्तवेदन 

२) नापी न्कताब िचवको न्बल 

भिपाई 

३) उपभोिा सन्मन्तको 

फर्छ्यौटका लान्ग न्नणवय प्रन्तन्लन्प 

४) योिनाको फोटो ि प्रन्तवेदन 

५) वडा कायावलयको न्सफारिश 

६) आयोिनामा लागेको िचव 

(सावविन्नक सचूना गिेको) 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

३) सम्बन्न्धत 

कमवचािीले योिना 

िाँचपास 

फिफािक गरिन्दन े

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृत/तोन्कएका 

कमवचािी 

 सोही न्दनन्भत्र 

12.  सचूना माग  १) न्नन्ित ढाँचामा न्नवेदन 

२) माग गने ब्यन्िको परिचय 

िलु्ने परिचयपत्र 

 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) सचूना अन्धकािी/ 

प्रमिु प्रशासकीय 

अन्धकृतद्वािा तोक 

लगाउन े

 

सचूना अन्धकािी न्नशलु्क सोही न्दनन्भत्र 

/ सचूनाको 

प्रकृन्त हिेेि ३ 

देिी १५ न्दन 

न्भत्र 

13.  फमव दताव १) न्नवेदन 

२) चाि न्कल्ला प्रमान्णत कागि 

३) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

४) िम्गा धन्न प्रमापत्रको 

प्रन्तन्लन्प 

५)  िग्गा अकावको नाममा भए 

इच्छापत्र 

६) वडा कायावलयको िोहविमा 

सन्िववन मचुलु्का 

७) नागरिकताको प्रन्तन्लन्प 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत शािाले 

दताव गिी प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा  

रु. २०००० सोही न्दन,  

सिवन्मनको 

हकमा बढीमा 

३ न्दनन्भत्र   

 

14.  फमव नन्वकिण १) न्नवेदन 

२) नागरिताकाव प्रन्तन्लन्प 

३) फमव दतावको सककल प्रमाणपत्र 

४) कि चिुा प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत शािाले 

दताव गिी प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा  

रु. दताव 

सलु्कको ५० 

प्रन्तसत 

सोही न्दन 
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15.  पसल/ ब्यावसाय  

दताव 

१) न्नवेदन 

२) चाि न्कल्ला प्रमान्णत कागि 

३) सम्बन्न्धत वडाको न्सफारिश 

४) घि धन्न प्रमापत्रको प्रन्तन्लन्प 

५)  घि भाडा संझौता प्रन्त 

६) नागरिकताको प्रन्तन्लन्प 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत शािाले 

दताव गिी प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा  

रु. २०००० सोही न्दन,  

सिवन्मनको 

हकमा बढीमा 

३ न्दनन्भत्र   

 

16.  पसल/ ब्यावसाय  

नन्वकिण 

१) न्नवेदन 

२) नागरिताकाव प्रन्तन्लन्प 

३) फमव दतावको सककल प्रमाणपत्र 

४) कि चिुा प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 

१) न्नवेदन दताव गने 

२) तोक लगाउन े

३) सम्बन्न्धत शािाले 

दताव गिी प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गिाउने 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा  

रु. दताव 

सलु्कको ५० 

प्रन्तसत 

सोही न्दन 

 

17.  न्वपन्न नागरिक 

उपचाि न्सफारिस  

१) न्नवेदन 

२) वडा कायावलयको न्सफारिस 

३) नागरिकताको प्रन्तन्लन्प 

४) सम्बन्न्धत अस्पतालको 

न्विामी िलु्ने कागिात  

 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

३) सम्बन्न्धत शािाले 

न्सफािीस  गिाउने 

स्वास्थ्य शािा न्नशलु्क सोही न्दन 

 

18.  न्नमावण ब्यवसायी 

दताव  

गंगादेव गाउँपान्लकाको घ वगव 

न्नमावण व्यावसायी सम्मबन्न्ध 

कायवन्वन्ध अनुसािको कागि 

प्रमाणहरु 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

३) सम्बन्न्धत शािाले 

प्रमाणत्र उपलब्ध  

गिाउन े

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा 

रु १२००० सोही न्दन वा 

बढीमा १५ 

न्दनन्भत्र   
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19.  न्नमावण ब्यवसायी 

नन्वकिण 

१) न्नवेदन 

२) प्रमाण पत्रको सककल प्रन्त 

३) नागरिकताको प्रन्तन्लन्प 

४) कि चिुा प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 

 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा 

दताव सलु्कको 

५० प्रन्तसत 

सोही न्दन 

 

20.  अपाङ्ग परिचय 

पत्र न्लन 

१) न्नवेदन 

२) सम्बन्न्धत वडा कायावलयको 

न्सफारिस  

३) नागरिकताको / िन्म दतावको 

प्रन्तन्लपी 

४) ३ प्रन्त फोटो 

५)  अस्पतालको आन्धकािीक 

डाकटिले प्रमान्णत गिेको अपाङ्ग 

िलु्ने कागि 

 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

 मन्हला तथा बालबान्लका 

शािा 

न्नशलु्क सोन्हन्दन वा 

बन्ढमा १५ 

न्दन  

21.  मदु्दा दताव   १) न्नवेदन 

२) सम्बन्न्धत वडा कायावलयले 

मदु्दा वडा कायावलयमा मदु्दा 

नन्मलेको न्सफारिस 

३) वडा कायावलयमा न्नवेदन दताव 

गिेको न्नवेदनको प्रन्तन्लपी 

४) नागरिकताको प्रन्तन्लपी 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

न्यान्यक सन्मन्तको 

सन्चवालय 

रु ८०० सोन्हन्दन 

22.  टोल न्वकास संस्था 

दताव  

गंगादेव गाउँपान्लकाको टोल 

न्वकास संस्था दताव सम्बन्न्ध 

कायवन्वन्ध २०७४ अनसुािको 

कागिातहरु  

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

सामान्िक न्वकास शािा/ 

प्रशासन शािा 

रु २००० सोही न्दन वा 

बढीमा १५ 

न्दनन्भत्र   

 

23.  ब्यन्िगत घटना 

दताव सच्याउन 

(दताव भएको १ वषव 

सम्मको मात्र) 

१) न्नवेदन 

२) सम्बन्न्धत वडा कायावलयले 

न्सफारिस 

३) ब्यन्िगत घटना दतावको 

सककल प्रन्त 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

पंन्िकिण शािा न्नशलु्क बढीमा १५ 

न्दनन्भत्र   



34 
 

४) घटना दताव सच्याउनकुो कािण 

िलुाउने उन्चत कािण िलु्ने 

कागि प्रमाण 

24.  न्बपन्न न्वद्यान्थव, 

छात्रबनृ्ि न्सफारिस  

 

१) न्नवेदन 

२) सम्बन्न्धत वडा कायावलयले 

न्सफारिस 

३) सम्बन्न्धत न्वद्यालयको 

न्सफारिस 

४) िन्म दताव वा नागरिकताको 

प्रन्तन्लपी 

५) शैन्क्षक प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी 

१) तोक लागाउन े

२) न्नवेदन दताव गने 

 

न्शक्षा न्वकास शािा न्नशलु्क सोहीन्दन 

 

 

  



35 
 

खनवेदन उपि खनणाय गने प्रखक्रया ि अखिकािी 

गाउँपान्लकामा प्राप्त न्नवदेनहरु प्रमिु प्रशासकीय अन्धकृतले हिेी सम्बन्न्धत शािा ि इकाईमा तोक आदशे िािी गरि 

दताव पिात सम्बन्न्धत अन्धकािीद्वािा कािबाहीको प्रकृया अगाडी बढाइने ।  

खनणाय उपि उजुिी सुन्ने अखिकािी 

श्री शान्लकिाम बस्नेत 

प्रमिु प्रशासकीय अन्धकृत 

(कायावलय प्रमिु) 

+९७७ ९८६६६३६६०५ 

सूचना अखिकािी ि कायाालय प्रमुिको नाम ि पद 

श्री शान्लकिाम बस्नेत                श्री प्रेम प्रकाश वली. 

प्रमिु प्रशासकीय अन्धकृत    सचूना प्रन्वन्ध अन्धकृत 

कायावलय प्रमिु       सचूना अन्धकािी 

+९७७ ८७६६६३६६०५                      +९७७ ९८५७८७७०४२ 

shalikb123@gmail.com    suchanaadhikari@gangadevmun.gov.np 

ऐन, खनयम, खवखनयम वा खनदेखशकाको सूची 

क्र.
स. ऐन 

काययववधि 
ददग्दर्यन/ 
ननदेशर्का 

ननयमावशि 
आचार 
संदहता 

पाररत शमनत 

१ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
आधथिक ऐन 
२०७४         

२०७४ िाद्र २६ 

२ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
विननयोिन 
ऐन २०७४         

२०७४ िाद्र २६ 

mailto:shalikb123@gmail.com
mailto:suchanaadhikari@trivenimunrolpa.gov.np
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३ 

        

सुककदह 
गाउाँ पासलका 
पदाधिकारी
को आचार 
संहहता 
२०७४   

४ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
स्थाननय 
सशक्षा ऐन 
२०७४         

२०७४ फाल्गुन 
१८ 

५ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
सहकारी ऐन 
२०७४         

२०७४ फाल्गुन 
२२ 

६ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
टोल विकास 
ससमनत गठन 
एिं संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गुन 
२२ 

७ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
महहला आमा 
समुह संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गुन 
२२ 

८ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
सेिा करारमा 
कमिचारी 
व्यिस्थापन 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गुन 
२२ 

९ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
व्याकोहोलोडर 
पररचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गुन 
२२ 

१० 
  

कमिचारी थप 
सेिा सुवििा तथा       

२०७४ फाल्गुन 
२२ 
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प्रोत्साहान ित्ता 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७४ 

११ 

  

स्थाननय रािपत्र 
प्रकाशन 
कायिविधि २०७५       २०७५ अषाढ २६ 

१२ 

  

“घ” िगिको 
ननमािण 
व्यिसायको 
इिाित पत्र 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७५       

२०७५ अषाढ २६ 

१३ 

    

स्थाननय तहको 
बावषिक योिना 
तथा ििेट 
तिुिमा हदग्दशिन 
२०७४     

२०७५ अषाढ २६ 

१४ 

  

विपद 
व्यिस्थापन तथा 
संचालन 
कायिविधि २०७५       

२०७५ अषाढ २६ 

१५ 

  

एफ एम रेडडयो 
व्ििस्थापन तथा 
संचालन 
कायिविधि २०७५       

२०७५ अषाढ २६ 

१६ 

  

सुककदह 
गाउाँकायिपासलका
को ननणिय िा 
आदेश र 
अधिकार पत्रको 
प्रमाणणकरण 
कायिविधि २०७४       

२०७४ िाद्र १७ 

१७ 

  

गाउाँकायिपासलको 
बैठक संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ िाद्र १८ 

१८ 

    

स्थाननय तहको 
योिना तथा 
बिेट तिुिमा 
हदग्दशिन २०७४ 

  

  

२०७४ िाद्र १८ 
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१९ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
आथिक ऐन 
२०७४ तथा 
सुककदह 
गाउाँ पासलका 
विननयोिन 
ऐन २०७४         

२०७४ िाद्र १८ 

२०   

उपिोक्ता 
ससमनत 
ब्यिस्थापन तथा 
संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७५ मंससर २७ 

२१ 

        

सुककदह 
गाउाँ पासलका 
पदाधिकारी
को आचार 
संहहता 
२०७४ 

२०७४ िाद्र १८ 

२२ 

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
सहकारी ऐन 
२०७४         

२०७४ फाल्गु २१ 

२३ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
टोल विकास 
ससमनत गठन 
एिं संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गु २१ 

२४ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
महहला आमा 
समुह संचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गु २१ 

२५ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
सेिा करारमा 
कमिचारी 
व्यिस्थापन       

२०७४ फाल्गु २१ 
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सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७४ 

२६ 

  

सुककदह 
गाउाँ पासलकाको 
व्याकोहोलोडर 
पररचालन 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गु २१ 

२७ 

  

कमिचारी थप 
सेिा सुवििा तथा 
प्रोत्साहान ित्ता 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७४       

२०७४ फाल्गु २१ 

२८ 

    

स्थाननय तहको 
बावषिक योिना 
तथा ििेट 
तिुिमा हदग्दशिन 
२०७४ 

  

  

२०७५ असार ६ 

२९ 

  

“घ” िगिको 
ननमािण 
व्यिसायको 
इिाित पत्र 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७५       

२०७५ असार ६ 

३० 

  

स्थाननय रािपत्र 
प्रकाशन 
कायिविधि २०७५       

२०७५ असार ६ 

३१   

मगृौला वपडडत 
राहत कायिविधि 
२०७५ 

      २०७५ असार ७ 

३२   

अनत विपजन िगि 
पहहचान तथा 
राहत कायिविधि 
२०७५  

      २०७५ असार ७ 

३३   

एफ एम रेडडयो 
व्ििस्थापन तथा 
संचालन 
कायिविधि २०७५ 

      २०८७ असार ७ 

३४       
सशक्षा ननयमािसल 
२०७५ 

  २०८५ असार ७ 
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३५ 

      

गाउाँसिा कायि 
संचालन 
ननयमािसल २०७५    

२०८५ असार ७ 

३६   

सशक्षक 
व्यिस्थापन 
कायिविधि २०७५  

      २०८५ असार ७ 

३७   

आधथिक सहायता 
कोष संचालन 
कायिविधि २०७५ 

      २०८५ असार ७ 

३८   

विपद 
व्यिस्थापन 
कायिविधि २०७५  

      २०८५ असार ७ 

३९ 

गंगादेि 
गाउाँ पासलकाको 
आधथिक 
ऐन२०७५ 

        २०८६ असार ९ 

४०     

स्थाननय तहको 
बावषिक योिना 
तथा ििेट 
तिुिमा हदग्दशिन 
२०७५ 

    २०७६ बैशाख २० 

४१   

गाउाँ पासलकाको 
साझा औषधि 
पसल संचालन 
सम्पबन्जि 
कायिविधि २०७६  

      २०७६ बैशाख २० 

४२   

गाउाँ पासलकाको 
अपांगता िएका 
व्यन्क्तको 
पररचय पत्र 
वितरण 
कायिविधि २०७६ 

      २०७६ बैशाख २० 

४३ 

गंगादेि 
गाउाँ पासलका 
विपद् िोणखम 
जयूनीकरण 
तथा 
न्व्यस्थापन 
ऐन, २०७६ 

        
2076 माघ २४ 
गत े 
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४४   

गाउाँ पासलका बाट 
गररने बिार 
अनुगमन 
ननदेसशका २०७६ 

      
2076 माघ २४ 
गत े 

४५ 

िातािरण 
तथा प्राकृनतक  
स्रोत संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

        
2076 माघ २४ 
गत े 

४६ 

गंगादेि 
गाउाँ पासलकाको 
साििननक 
खररद 
ननयामािली 
२०७६ 

        
2076 माघ २४ 
गत े 

४७ 
  

  
बिार अनुगमन 
ननदेसशका 

    
2077 माघ २४ 
गत े 

४८   

ओखर पकेट क्षेत्र 
अनुदान 
कायिविधि २०७७ 

      
२०७७ असोज 
२३ 

४९   

गररवि ननिारण 
कोष संचालन 
कायिविधि २०७७ 

      
२०७७ मंससर 
११ 

५०   

स्थाननय स्िास््य 
सेिा संचालन 
तथा ब्यिस्थापन 
कायिविधि २०७७  

      
२०७७ चैत्र 
२६ 

५१   

लैधगक हहसंा 
ननिारण कोष 
संचालन मापदण्ड 
२०७७ 

      
२०७८ चैत्र 
२६ 

५२   

िनता संग 
अध्यक्ष कायिक्रम 
संचालन 
कायिविधि २०७७ 

      
२०७९ चैत्र 
२९ 

५३   

खानेपानन 
उपिोक्ता 
ससमनत 
ब्यिस्थापन 
कायिविधि २०७७ 

      
२०८० चैत्र 
२९ 
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५४                                                       2077 चैत्र 30 

 

 

सम्पादन गिेका मुख्य मुख्य कामको खवविण 

 रोिगार शाखाबाट हुने सम्पपूणि प्रशासननक कायिहरु गरीयो । 
 प्रिानमजत्री रोिगार कायिक्रम संग सम्पबन्जित स्थाननय ननदेशक ससमनतको बैठक बसाईयो । 
 गत आ. ि. २०७८/०७९ को िौनतक तथा आधथिक वििरण EMIS software मा अध्याबधिक गरीयो । 
 आ. ि. २०७९/०८० को बिेट breakdown गरीयो । 
 सात िटै िडा बाट आयोिनाहरु माग गरीयो  । 

 सात िटै िडा बाट माग गरीएका आयोिनाहरु स्थाननय ननदेशक ससमनतमा पास गरी कायिपासलकामा 
अनुमोदन गराई पास गरेका आयोिना र िडा wise श्रसमकको प्राथसमकककरण list िडामा पठाईयो । 

 विद्यालयको शैक्षक्षक सत्र २०७९ को IEMIS शाखाबाट अ्लोड गररएको । 
 सशक्षक तथा विद्यालय कमिचारीहरुको प्रथम चौमाससक तलिित्ता विद्यालयको खातामा ननकासाको लाधग 

ससफाररस गररएको । 
 सामुदानयक ससकाइ केजद्रका पररचालकको प्रथम चौमाससक तलबित्ता संस्थाको खातामा ननकासाको लाधग 

ससफाररस गररएको । 
 स्थायी सशक्षकहरुको शैक्षक्षक सत्र २०७८ को का.स.मु. र आ.ि. २०७८/०७९ को सम्पपनत वििरण सशक्षा 

विकास तथा समजिय इकाइमा बुझाइएको । 
 राष्ट्रपनत शैक्षक्षक सुिार कायिक्रम अजतगित २ कोठे/४ कोठे ििन र ICT मागको लाधग ससफाररस गररएको 

। 
 मुख्यमजत्री शैक्षक्षक सुिार अजतरगत विसिजन कायिक्रमहरुको छनौट गररएको । 
 आ.ि. २०७९/८० को स्थायी सशक्षकहरुको तलबी प्रनतिेदन पारीत गररएको । 

 प्रनतशत्त अनुदानमा व्यिसानयक लसुन खेती पकेट विकास कायिक्रम गंगादेि ४ पाखापानी रोल्पा सम्पझौता 
िई ५०प्रतशत्त काम सम्पमपजन िएको िुक्तानी हुन िााँकी । 

 गंगादेि गाउाँ पासलका सित्रका िनप्रनतननधि तथा कमिचारीहरुको आ ब २०७८।०७९ को सम्पपनत वििरण 
गाउाँ पासलकामा दताि गरी रान्ख्रय सतकि ता आयोगमा सफ्टिेरमा इजरी गरेको । 

 गाउाँ पासलकाको दैननक प्रशासननक काम  । 
 गाउाँ पासलकाको इजटरनेटमा सुिारकोलागी ममित संिार र केही नयााँ डडिाइस िडान कायि गररयो । 
 गंगादेि गाउाँ पासलकामा अनलाइन आिेदनकहरुको फाइल ब्यिस्थापन । 

 Mofaga Portal Update तथा ररपोहटिङ गरेको । 
 गाउाँ पासलकामा Digital ILG Profile ननमािण कायि सम्पपजन । 
 आ ि २०७८/०७९ को बावषिक ससमक्षा प्रनतिेदन तयार पारेको । 
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 गाउाँ पासलकामा नयााँ िनप्रनतननधिको वििरण िेि साइट, प्रदेश तथा संनघय सरकारको आधिकारीक 
पोटिलमा अपडटे गरेको । 

 गाउाँ पासलकाको आि २०७९।८० को बिेट तथा कायिक्रम संनघय तथा प्रदेश सरकारको पोटिलमा अपडेट । 

  

आम्दानी, िचा तथा आखथाक कािोबाि सम्बन्िी अद्यावखिक खवविण 

आय खवविण 

आय 

शीर्षक प्रस्तावित आय िास्तविक आय आम्दानी(%) मौज्दात 

संघीय सरकार ३१,५३,००,०००.०० ७,८८,२५,०००.०० २५ २३,६४,७५,०००.०० 

१३३११ 
समासनकरण अनदुान 

९,४५,००,०००.०० २,३६,२५,०००.०० २५ ७,०८,७५,०००.०० 

१३३१२ शसतष 
अनदुान चाल ु

१८,८५,००,०००.०० ४,७१,२५,०००.०० २५ १४,१३,७५,०००.०० 

१३३१३ शसतष 
अनदुान पुुँजीगत 

२,२३,००,०००.०० ५५,७५,०००.०० २५ १,६७,२५,०००.०० 

१३३१५ विर्ेश 
अनदुान पुुँजीगत 

१,००,००,०००.०० २५,००,०००.०० २५ ७५,००,०००.०० 

प्रदेश सरकार ३,४०,१७,०००.०० ० ० ३,४०,१७,०००.०० 

१३३११ 
समासनकरण अनदुान 

५०,१७,०००.०० ० ० ५०,१७,०००.०० 

१३३१२ शसतष 
अनदुान चाल ु

८०,००,०००.०० ० ० ८०,००,०००.०० 

१३३१४ विर्ेश 
अनदुान चाल ु

६०,००,०००.०० ० ० ६०,००,०००.०० 

१३३१७ समपरुक 
अनदुान पुुँजीगत 

१,५०,००,०००.०० ० ० १,५०,००,०००.०० 

राजस्ि बाडफाड ९,२५,५२,०००.०० १,१६,९४,६८१.०९ १२.६४ ८,०८,५७,३१८.९१ 

११४११ बाुँडफाुँड 
भई प्राप्त हनुे मूल्य 
असभबवृि कर 

८,७०,९८,०००.०० १,१६,९४,६८१.०९ १३.४३ ७,५४,०३,३१८.९१ 

११४५६ 
बाुँडफाुँटबाट प्राप्त 
हनुे सिारी साधन 
कर 

५४,५४,०००.०० ० ० ५४,५४,०००.०० 

अन्तररक श्रोत २,४६,६७,०७५.३३ २,१९,१५,८०२.३३ ८८.८५ २७,५१,२७३.०० 
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११३१४ 
भसुमकर/मालपोत 

६,००,०००.०० ० ० ६,००,०००.०० 

११३२१ घरिहाल 
कर 

२,००,०००.०० २,९९५.०० १.५ १,९७,००५.०० 

१४२४३ ससफाररश 
दस्तरु 

३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

१४२४४ व्यक्तिगत 
घटना दताष दस्तरु 

३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

१४२४९ अन्य 
दस्तरु 

१,००,०००.०० ७८,९०२.०० ७८.९ २१,०९८.०० 

१४३११ न्यावयक 
दण्ड, जररिाना र 
जफत 

४०,०००.०० ० ० ४०,०००.०० 

१४५२९ अन्य 
राजस्ि 

१०,००,०००.०० ० ० १०,००,०००.०० 

१४६११ व्यिसाय 
कर 

४,००,०००.०० ३८,१००.०० ९.५२ ३,६१,९००.०० 

१५१११ बेरूजू ० ६८,७३०.०० ६८७३००० -६८,७३०.०० 

३२१२२ बैंक 
मौज्दात 

२,१७,२७,०७५.३३ २,१७,२७,०७५.३३ १०० ० 

जम्मा ४६,६५,३६,०७५.३३ ११,२४,३५,४८३.४२ २४.१ ३५,४१,००,५९१.९१ 

 

व्यय खवविण 

१. चाल ु

सस.नं. क्षते्र/उप क्षते्र विसनयोजन खचष 
खचष 
(%) 

मौज्दात 

१ आसथषक विकास ४२,५०,०००.०० ७,८९,६४८.०० १८.५७ ३४,६०,३५२.०० 

१ कृवर् १२,५०,०००.०० ५,२६,४३२.०० ४२.११ ७,२३,५६८.०० 

२ उद्योग ३०,००,०००.०० २,६३,२१६.०० ८.७७ २७,३६,७८४.०० 

२ सामाक्तजक विकास १७,७७,५६,०००.०० ३,७५,२९,५८८.४० २१.११ १४,०२,२६,४११.६० 

१ क्तशक्षा १४,३६,००,०००.०० ३,४१,५३,७००.०० २३.७८ १०,९४,४६,३००.०० 

२ स्िास््य ३,३०,५६,०००.०० ३१,०५,३६०.४० ९.३९ २,९९,५०,६३९.६० 

३ 

लैंसगक समानता तथा 
सामाक्तजक 
समािेशीकरण 

१०,००,०००.०० २,७०,५२८.०० २७.०५ ७,२९,४७२.०० 
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४ यिुा तथा खेलकुद १,००,०००.०० ० ० १,००,०००.०० 

३ पूिाषधार विकास १,७५,०००.०० ० ० १,७५,०००.०० 

१ 
भिन, आिास तथा 
सहरी विकास 

१,७५,०००.०० ० ० १,७५,०००.०० 

४ 
सशुासन तथा 
अन्तरसम्बक्तन्धत क्षेत्र 

१,१७,००,०००.०० ३,३५,१२६.०० २.८६ १,१३,६४,८७४.०० 

१ श्रम तथा रोजगारी १,०१,००,०००.०० ३,३५,१२६.०० ३.३२ ९७,६४,८७४.०० 

२ प्रशासकीय सशुासन १६,००,०००.०० ० ० १६,००,०००.०० 

५ 
कायाषलय सञ्चालन 
तथा प्रशाससनक 

१६,३५,६९,०७५.३३ २,३६,६६,९५७.२२ १४.४७ १३,९९,०२,११८.११ 

१ 
कायाषलय सञ्चालन 
तथा प्रशाससनक 

१६,३५,६९,०७५.३३ २,३६,६६,९५७.२२ १४.४७ १३,९९,०२,११८.११ 

कुल जम्मा ३५,७४,५०,०७५.३३ ६,२३,२१,३१९.६२ १७.४३ २९,५१,२८,७५५.७१ 

 

२. पुखजगत 

सस.नं. क्षते्र/उप क्षते्र विसनयोजन खचष 
खचष 
(%) 

मौज्दात 

१ आसथषक विकास १,७२,१५,०००.०० ० ० १,७२,१५,०००.०० 

१ कृवर् ६२,००,०००.०० ० ० ६२,००,०००.०० 

२ पयषटन १,०८,००,०००.०० ० ० १,०८,००,०००.०० 

३ जलश्रोत तथा ससंचाई २,१५,०००.०० ० ० २,१५,०००.०० 

२ सामाक्तजक विकास ५,५१,१२,०००.०० ० ० ५,५१,१२,०००.०० 

१ क्तशक्षा २,७८,५०,०००.०० ० ० २,७८,५०,०००.०० 

२ स्िास््य १,१५,८७,०००.०० ० ० १,१५,८७,०००.०० 

३ खानेपानी तथा सरसफाई १,५५,६०,०००.०० ० ० १,५५,६०,०००.०० 

४ भार्ा तथा संस्कृसत १,१५,०००.०० ० ० १,१५,०००.०० 

३ पूिाषधार विकास २,८९,०९,०००.०० २६,८२,१९५.०० ९.२७ २,६२,२६,८०५.०० 

१ यातयात पूिाषधार २,४२,८९,०००.०० २६,८२,१९५.०० ११.०४ २,१६,०६,८०५.०० 

२ 
भिन, आिास तथा सहरी 
विकास 

१५,७०,०००.०० ० ० १५,७०,०००.०० 

३ उजाष १०,५०,०००.०० ० ० १०,५०,०००.०० 

४ सम्पदा पूिाषधार २०,००,०००.०० ० ० २०,००,०००.०० 
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४ 
सशुासन तथा अन्तरसम्बक्तन्धत 
क्षेत्र 

३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

१ श्रम तथा रोजगारी ३,००,०००.०० ० ० ३,००,०००.०० 

५ 
कायाषलय सञ्चालन तथा 
प्रशाससनक 

७५,५०,०००.०० ० ० ७५,५०,०००.०० 

१ 
कायाषलय सञ्चालन तथा 
प्रशाससनक 

७५,५०,०००.०० ० ० ७५,५०,०००.०० 

जम्मा १०,९०,८६,००० २६,८२,१९५ २.४५ १०,६४,०३,८०५ 
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गाउँपाखलकाको सम्पका  खवविण 

गगंादवे गाउँपान्लका 

गाउँ कायवपान्लकाको कायावलय 

सानडाँडा, िोल्पा 

लनु्म्बनी प्रदशे, नेपाल 

फोन नं. 9845570400/९८६०६२३७३७ 

सचूना वोडव नं. १६१८०७०७०८६०२ 

वबेसाइटः www.gangadevmun.gov.np 

इमलेः gangadevmun@gmail.com, info@gangadevmun.gov.np 

न्ियो लोकेशनः 28.441379,  82.418496  (CCR9+H95) 

गाउँपाखलकामा सूचनाहरु माग सम्बन्िी खनवेदन ि प्रखक्रया 

गाउँपान्लकाको प्रमिु प्रशासकीय अन्धकृत समक्ष तोकीएको ढाँचाको न्नवदेन पेश गरि तोक आदशे पिात सचूना 

अन्धकािीकोमा गई सचूना संकलन गने ि गाउँपान्लका िािश्व शािामा तोकीएको दस्तिु बझुाई सचूना न्लने ।  

गाउँपाखलकाले गिेको सूचना सम्बन्िी कामहरु 

गाउँपान्लकामा सचूना सम्बन्धी कामहरु दहेाय बमोन्िम भएकोः-     

 गाउँपान्लकाको आन्तरिक पत्राचािका लान्ग Hardcopy माध्यमलाई न्नरुत्सान्हत गरि सम्पणूव कागिात इमले 

माफव त पत्राचाि गने गरिएको ।  

 आन्धकािीक वबेसाइटमा न्िम्मवेाि पदान्धकािी, अन्धकािी, शािा तथा कमवचािीको सम्पकव  न्वविण 

अद्यावन्धक गरिएको ।  

 Mofaga Portal Update तथा ररपोहटिङ गरेको । 
 गाउाँ पासलकामा नयााँ िनप्रनतननधिको वििरण िेि साइट, प्रदेश तथा संनघय सरकारको आधिकारीक 

पोटिलमा अपडटे गरेको । 

 गाउँपान्लकाको सावविन्नक सचूनाका लान्ग गाउँपान्लकाको आन्धकािीक वबेसाइट, सचूना पाटी, मोबाइल 

एप्स, सचूना प्रणालीद्वािा सचूना सावविन्नक गरिएको ।  

 गाउँपान्लकाको उििुी तथा गनुासो बकसमा आएका गनुासो को सम्बोधन गरिएको । 

 गाउँपान्लकामा सचूनामागको लागी आएका सचूना माग लाइ सचूना उपलब्ध गिाइएको । 

 आन्तरिक संचािको लान्ग वल्क इमले (Webmail), बल्क एस.एस.इ. (Web SMS), इमेल गने गरिएको ।  

http://www.trivenimunrolpa.gov.np/
mailto:gangadevmun@gmail.com
mailto:info@trivenimunrolpa.gov.np
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