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सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩ दपा ३ य सूचनाको हकसम्फन्धी 
ङ्झनमभावरी, २०६५ को ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ सावयजङ्झनक गङ्चयएको २०७८ वैशाख भङ्जहना देङ्ञख २०७८ 

आषाढ भसान्त सम्भको सम्ऩाङ्छदत प्रभङ्टख ङ्जिमाकराऩहरुको ङ्जववयण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८, श्रावण 



स्वत प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को धाया २७ भा यहेको नागङ्चयकको सूचनाको हकको बावना फभोङ्ञजभ 
सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन , २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हकसम्फन्धी ङ्झनमभावरी , २०६५ को 
ङ्झनमभ ३ भा प्रत्मेक सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे आफ्ना गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको ङ्जववयण ३/३ भङ्जहनाभा प्रकाङ्ञशत 
गनङ्टय ऩने कानूनी व्मवस्था छ । मसका राङ्झग ऐन य ङ्झनमभावरीभा गयी २० वटा शीषयक तोङ्जकएका 
छन।् सूचनाको हकसम्फन्धी कानूनको भूरध्मेम नै नागङ्चयकरे सूचना भाग नगये ऩङ्झन आफ्नो 
ङ्झनकामको ऩायदङ्ञशयता , जवापदेङ्जहता य ङ्जवश्वसनीमताको राङ्झग ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जववयण प्रकाङ्ञशत 
(Proactive Disclosure) गने िभभा चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका, नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरम, फेल्टाय 
उदमऩङ्टयरे चारङ्ट आ.व. २०७ ७/०७८ को २०७८ सार वैशाख भङ्जहना देङ्ञख २०७८ सार असाय 
भसान्तसम्भ (चौथो तै्रभाङ्झसक)भा सम्ऩाङ्छदत काभको भङ्टख्म भङ्टख्म ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

 

चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको कामायरम फेल्टाय उदमऩङ्टय 

  



ङ्झफषमसूची 
१)  नगयऩाङ्झरकाको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत 

२)  नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

३)  नगयऩाङ्झरकाभा यहने कभयचायी सॊख्मा य कामय ङ्जववयण  

४)  नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा 
५)  सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी, सम्फङ्ञन्धत शाखा प्रभङ्टख 

६)  सेवा प्रदान गनय राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध 

७)  ङ्झनवेदन, उजङ्टयी उऩय ङ्झनणयम गने प्रङ्जकमा य अङ्झधकायी 
८)  ङ्झनणयम उऩय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी 
९)  सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण 

१०) सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ थय य ऩद 

११) ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशकाको सूची 
१२) आम्दानी, खचय तथा आङ्झथयक कायोवाय सम्फन्धी अध्मावङ्झधक  ङ्जववयण 

१३) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण 

१४) अङ्ञघल्रो आ.व.भा सॊचाङ्झरत कामयिभहरु 

१५) सावयजङ्झनक ङ्झनकामको वेबसाइट 

१६) सूचना ऩङ्चयमोजनाभा प्राप्त बएको वैदेङ्ञशक सहामता,ऋण, अनङ्टदान एवभ सम्झौता सम्फन्धी 
ङ्जववयण 

१७) सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सॊचारन गयेको कामायिभ य सोको प्रङ्झतवेदन 

१८) सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे वङ्झगयकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 
१९) सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩयेको सूचना भाग सम्फन्धी ङ्झनवेदन य सूचना ङ्छदइएको ङ्जवषम 

२०) सावयजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएको वा हङ्टने बए सोको ङ्जववयण 
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चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको कामायरम 
फेल्टाय,उदमऩङ्टय 

;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf %-#_ / lgodfjnL, @)^%sf] lgod # adf]lhd 
k|sflzt ljj/0f 

१ नगयऩाङ्झरकाको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत  
चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका का ङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे नेततृ्व गने स्थानीम सयकायको प्रभङ्टख 
प्रशासङ्झनक कामायरम हो । नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका भतदातारे ङ्झनवायङ्ञचत गयेको नगय प्रभङ्टखको 
अध्मऺताभा नगय कामयऩाङ्झरका गठन हङ्टन्छ। नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को धाया २१६ को उऩ-
धाया १ ,२,३ य ४ अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टख , नगय उऩ प्रभङ्टख ,  प्रत्मेक वडाका भतदा तारे 
आ आफ्नो वडाभा ङ्झनवायङ्ञचत गयेका वडा अध्मऺहरु य नगय सबाका सदस्महरुरे आपङ्ट  भध्मेवाट 
ङ्झनवायङ्ञचत गयेका ऩाॊच जना भङ्जहरा सदस्म य दङ्झरत वा अल्ऩसॊख्मक भध्मेफाट तीन जना सभेत गयी 
जम्भा ८ जना ङ्झनवायङ्ञचत सदस्म सभेत गयी जम्भा २० जना ऩदाङ्झधकायी नगय कामायऩाङ्झरकाभा 
सदस्महरु यहने प्रावधान छ । चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको वैठक आवश्मकताको आधायभा  
भङ्जहनाभा ३ ऩटक  फस्ने गयेको छ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ८४ अनङ्टसाय 
नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमहरु कामायन्वमन तथा दैङ्झनक प्रशासन सॊचारनको राङ्झग प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतको नेततृ्वभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा सभङ्टहका  कभयचायीहरु यहेका छन ्। नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया   

२२३ भा नगय कामयऩाङ्झरका य नगय सबाको व्मवस्था बई स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ 
को ऩङ्चयच्छेद ३ को दपा ११ रे नगयऩाङ्झरकारे गने कामय ङ्झनङ्छदयष्ट गयेको छ बने दपा १२ भा वडा 
सङ्झभङ्झतको काभ , कतयव्म य अङ्झधकाय ङ्झनङ्छदयष्ट गयेको छ  ।  स्थानीम सॊयचना अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरका 
जनताको सफबन्दा नङ्ञजकको अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ घयदैरोको स्थानीम सयकाय हो । 

२ नगयऩाङ्झरकाको काभ कतयब्म य अङ्झधकाय 
नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ को अनङ्टसूङ्ञच ८ भा स्थानीम तहको अङ्झधकाय ङ्झनम्नानङ्टसाय व्मवस्था 
बएको छ । 

१) नगय प्रहयी  
२) सहकायी सॊस्था  
३) एप. एभ. सञ्चारन 

४) स्थानीम कय (सम्ऩङ्ञि कय, घय फहार कय, घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सवायी साधन कय), 

सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमयटन शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बङू्झभकय (भारऩोत), दण्ड 
जङ्चयवाना, भनोयञ्जन कय, भारऩोत सॊकरन  
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५) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन  

६) स्थानीम तथमाॊक य अङ्झबरेख सॊकरन  

७) स्थानीम स्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरू  

८) आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  
९) आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई  

१०) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  
११) स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक, ङ्झसॊचाई  

१२। गाउॉ सबा, नगय सबा, ङ्ञजल्रा सबा, स्थानीम अदारत, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको 
व्मवस्थाऩन  

१३)स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन  

१४) घय जग्गा धनी ऩङ्टजाय ङ्जवतयण  

१५) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास्थम, सहकायी  
१६) ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन 

१७) फेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन 

१८) कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊचारन य ङ्झनमन्त्रण  

१९) खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय  
२०) ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन  

२१) जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण  

२२) बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास 

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ भा नगयऩाङ्झरकाको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहाम वभोजभ उल्रेख छ :- 

(१) नगयऩाङ्झरकाको एकर अङ्झधकाय सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची (८) भा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ हङ्टने छन। 

(२) उऩदपा (१) को सवयभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी नगयऩाङ्झरकाको काभ,  कतयव्म य 
अङ्झधकाय  देहाम वभोङ्ञजभ हङ्टने छ । 

क) नगय प्रहयी 
१) नगय प्रहयीको गठन, सन्चारन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा प्रहयी सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत,कानङ्टन य 
भाऩदण्डको ङ्झनभायण तथा कामायन्वमन 

२) देहामका कामयभा सहमोग ऩङ्टमायााउनको राङ्झग नगय प्रहयीको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनय सक्न े

 क. नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत,कानङ्टन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनणयम कामायन्वमन 

 ख. नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺा य सॊयऺण 

 ग. स्थानीम स्तयभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवयको सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन, 
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 घ. स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकय ङ्ग स्थरको येखदेख य व्मवस्थाऩन,  

 ङ. गाउॉ वा नगय सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामायन्वमन, 

 च. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका ङ्झभराऩत्र तथा ङ्झनणयमको कामायन्वमन, 

 छ. सावयजङ्झनक ऐरानी य ऩङ्झतय जग्गा, सावयजङ्झनक बवन, सम्ऩदा तथा बौङ्झतक ऩङ्टवायधायको सॊयऺण य   

सङ्टयऺा, 
 ज. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञन्ध खोजी उद्घाय याहत तथा ऩङ्टनस्थायऩना, 
 झ. अनाङ्झधकृत ङ्जवऻाऩन तथा होङ्झडङ्ग वोडय ङ्झनमन्त्रण,  

 ञ.  छाडा ऩशङ्ट चौऩामाको ङ्झनमन्त्रण, 

 ट. अनाङ्झधकृत ङ्झनभायण तथा सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञि अङ्झतिभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण, 

 ठ. कामयऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कामय । 

 ख) सहकायी सॊस्था 
 १) सहकायी सॊस्था सम्वङ्ञन्ध स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्डको ङ्झनभायण,कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

 २) सम्वङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र सॊचारन हङ्टने सहकायी सॊस्थाको दताय अनङ्टभङ्झत 
खायेजी य ङ्जवघटन । 

३) सहकायी फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्वङ्ञन्ध स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन, 

४) सहकायी सम्वङ्ञन्ध याङ्जष्डम, केन्रीम ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सड्घ सॊस्थासॉग सभन्वम य 
सहकामय, 
५) सहकायी सम्वन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 

६) स्थानीम सहकायी सॊस्थाको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्घ, 

७) स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवर्द्यन, ऩङ्चयचारन य ङ्जवकास । 

 

ग) एप.एभ. सञ्चारन 

१) एक सम वाट सम्भको एप.एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत,नङ्जवकयण, ङ्झनमभन य खायेजी, 
२) प्रदेश कानङ्टनको अधीनभा यङ्जह एप.एभ.सञ्चारन सम्वङ्ञन्ध अन्म कामय । 

 

घ) स्थानीम कय,  सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय:- 

१. सङघीम तथा प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यङ्जह सम्ऩङ्ञि कय, घय फहार कय, घय जग्गा 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सवायी  साधन कय, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमयटन शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, 

ब ङ्टङ्झभकय     (भारऩोत), भनोयन्जन कय सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत, कानङ्टन भाऩदण्ड, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

२) स्थानीम ऩङ्टवायधाय तथा सेवाको शङ्टल्क ङ्झनधाययण, सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 

३) टे्रङ्जकङ, कामाङ्जकङ, क्मानोङ्झनङ, वन्जीजम्ऩ,ङ्ञजऩ फ्मामय, र  मापङ्जटङ,भोटयफोट,केवङ्टरकाय 
सेवारगामत अन्म जर तथा स्थर ऺेत्रभा सञ्चारन हङ्टने नङ्जवन ऩमयटकीम सेवा तथा साहङ्झसक 
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खेरको शङ्टल्क, 

४) जडीवङ्टटी कवाडी य ङ्ञजवजन्तङ्ट कय ङ्झनधाययण तथा सॊकरन, 

५) स्थानीम याजश्वको आधाय ङ्जवस्ताय तथा प्रवर्द्यन, 

६) ढङ्टङ्गा ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजङ्टयी, स्रेट, खङ्चयढङ्टङ्गा आदी प्रकृङ्झतक एवॊ खानीजन्म 
वस्तङ्टको ङ्जविी तथा ङ्झनकासी शङ्टल्क दस्तङ्टय सॊकरन, 

७) ङ्झसपाङ्चयस, दताय , अनङ्टभती, नङ्जवकयण आदीको शङ्टल्क, दस्तङ्टय ङ्झनधाययण य सॊकरन, 

८) स्थानीम याजस्व प्रवर्द्यनका राङ्झग प्रोत्साहन, 

९) याजश्व सूचना तथा तथमाड्ढको आदान प्रदान, 

१०) सॊघीम प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यङ्जह स्थानीम तहभा याजश्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण सम्वङ्ञन्ध 
नीङ्झत    कानङ्टन भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 

११) स्थानीम ऩङ्टवायधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत कानङ्टन भाऩदण्ड य 
ङ्झनमभन, 

१२) भारऩोत सॊकरन, 

१३) कय तथा सेवा शङ्टल्क सम्वङ्ञन्ध अन्म कामय 
 

ङ) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन 
१) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा, शतय, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

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

३) सॊगठन ङ्जवकास, जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन य वङृ्ञिङ्जवकास, 

४) स्थानीम कानङ्टन वभोङ्ञजभ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गयी सॊगठन सॊयचना तथा 
दयवन्दी ङ्झनधाययण, 

५) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रावर्द्यन य ङ्झनमभन, 

६) जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन तथा फङृ्ञि ङ्जवकास, 

७) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञन्ध अन्म कामय 
च. स्थानीम तथमाॊङ्क य अङ्झबरेख सॊकरन 

१) स्थानीम तथमाॊङ्क सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

२) आधायब ङ्टत तथमाॊङ्क सॊकरन य व्मवस्थाऩन, 

३) जन्भ भतृ्मङ्ट ङ्जववाह सम्वन्ध ङ्जवच्छेद वसाॊई सयाई दताय य ऩाङ्चयवाङ्चयक रगतको अङ्झबरेख तथा 
ऩन्जीकयण व्मवस्थाऩन, 

४) सूचना तथा सॊचाय प्राङ्जवङ्झधमङ्टि आधायब ङ्टत तथमाड्ढको सॊकरन य व्मवस्थाऩन, 

५) स्थानीम तथमाड्ढ य अङ्झबरेख सॊकरन सम्वङ्ञन्ध अन्म कामय । 
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छ) स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना 
१) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्वङ्ञन्ध नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन, 

   भूल्माड्ढन य ङ्झनमभन, 

२) आङ्झथयक साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, वातावयणीम, ऩूङ्जवङ्झध य ऩङ्टवायधायजन्म ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक 
आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरुको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य भङ्टल्माङ्कन,  

३) आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा ऩबाव भङ्टल्माङ्कन, 

४) सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा साधनको ऩङ्जहचान तथा अङ्झबरेख  व्मवस्थाऩन, 

५) सड्घीम तथा प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यङ्जह शहयी ङ्जवकास, वस्ती ङ्जवकास य बवन स्म्फन्धी 
नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड तथा सो स्म्फन्धी मोजना तजङ्टयभा आमोजना ऩङ्जहचान अध्ममन, कामायन्वमन य 
ङ्झनमभन, 

६) याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभायण अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

७) सयकायी बवन, ङ्झफद्यारम,साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ य अन्म सावयजङ्झनक बवन तथा सॊयचनाको 
ङ्झनभायण य भभयत सम्बाय य व्मवस्थाऩन,  

८) सङ्घीम य प्रदेश स्तयीम आमोजना तथा ऩङ्चयमोजानको कामयन्वमनभा सभन्वम,् सहजीकयण य 
सहमोग 

९) सङ्टयङ्ञऺत वस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना, कामयिभ तजङ्टयभा, कामयन्वम, अनङ्टगभन, ङ्झनमभन य 
भङ्टल्माङ्कन 

१०) सावयजङ्झनक ङ्झनभायण कामयका राङ्झग प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभको “घ” वगयको इजाजतऩत्रको 
जायी, नङ्जवकयण ताथ खायेजी,  
११) ऩमयटन ऺेत्रको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य प्रवयर्द्न सम्फन्धी आमोजनाहरुको ऩङ्जहचान, कामयन्वमन, 

व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन  

१२) नवीन ऩमयटकीम कामयहरु सम्फन्धी आमोजनाहरुको ऩङ्जहचान, कामयन्वमन, व्मवस्थाऩन, 

अनङ्टगभन य ङ्झनमभन  

१३) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामय 
ज. आधायब ङ्टत य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  
१.    प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा ङ्ञशऺा, आधायब ङ्टत ङ्ञशऺा, अङ्झबबावक ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, 
खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्झनयन्तय ङ्झसकाई, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई य ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, 

 भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, कामयन्वमन, अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन य ङ्झनमभन 

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

३.    प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभकोमोजना तजङ्टयभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, व्मवस्थाऩन, 

भङ्टल्माङ्कन य ङ्झनमभन,  
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४.    भातबृाषा ङ्ञशऺाङ्छदने ङ्जवद्यारमको अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन,, 

५.    गाङ्झबएका वा फन्द गङ्चयएका ङ्जवद्यारमहरुको सम्ऩङ्ञि व्मवस्थाऩन, 

६.    गाऊॉ  ताथ नगय ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवथाऩन,  

७.    ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन ताथ व्मवस्थाऩन,  

८.    ङ्जवद्यारमको नाभाकयण, 

९.    साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवदारमको जग्गाको स्वाङ्झभत्व, सम्ऩिीको अङ्झबरेख, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन,  

१०.    ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तयी अङ्झबवङृ्जर्द् तथा ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण,  

११.    साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञशऺक तथा कभयचायीको दयवन्दी ङ्झभरान  

१२.    ङ्जवद्यरामको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजना तथा ङ्झनमभन,  

१३.    साभङ्टदङ्जमक ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक ऩङ्टवायधाय ङ्झनभायण, भभयत सम्बाय सञ्चारन य व्मवस्थाऩन  

१४.    आधायब ङ्टत तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनङ्टगभन य व्मवस्थाऩन,  

१५.    ङ्जवद्याथी ङ्झसकाई उऩरङ्ञब्धको ऩयीऺण यय व्मवस्थाऩन  

१६.    ङ्झन्शङ्टल्क  ङ्ञशऺा, ङ्जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवङृ्ञिको व्मवस्थाऩन,  

१७.    ट्यङ्टसन, कोङ्ञचङ्ग जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्ममन सेवाका  अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन,  

१८.    स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवयर्द्न य स्तयीकयण,  

१९.    स्थानीम ऩङ्टस्तकारम य वाचानारमको  सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन,  

२०.    भाध्माङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामयिभको सभन्वम य ङ्झनमभन,  

२१.    साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई ङ्छदने अनङ्टदान तथा सोको वनोट व्मवस्थाऩन, ङ्जवद्यारमको आम 
व्ममको रेखा अनङ्टशासन  कामभ, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२२.    ङ्ञशऺण ङ्ञशकाई, ङ्ञशऺक य कभयचायीको ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकास,  

२३.    अङ्झतङ्चयि  शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩको सञ्चारन ।  

 

झ. आधायब ङ्टत  स्वास्थम य सयसपाई  

१.   आधायब ङ्टत स्वास्थम  य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजनाको तजङ्टयभा, 
कामायन्वमन तथा ङ्झनमभन,  

२.    आधायब ङ्टत स्वास्थम, प्रजनन स्वास्थम य ऩोषण सेवाको सञ्चारन य प्रवयर्द्न,  

३.    अस्ऩातार य अन्म स्वास्थम सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन,  

४.    स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩङ्टवायधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन,,  

५.    स्वच्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथयको गङ्टणस्तय य वामङ्ट तथा ध्वङ्झनको प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्झनमभन, 

६.    सयसपाई सचेतनाको अङ्झबवङृ्जर्द् य स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन 

७.    स्वास्थमजन्म पोहोयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन्उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जवसजयन य सोको सेवा शङ्टल्क  ङ्झनधाययण 
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य ङ्झनमभन,  

८.    यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा सञ्चारन,  

९.    औषधी ऩसर सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

१०.    सयसपाई तथा स्वास्थम ऺेत्रफाट ङ्झनष्काङ्ञशत पोहोयभैरा  व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी य गैयसयकायी 
ऺेत्रसॉग सभन्वम,् सहकामय य साझेदायी, 
११.    ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन ताथ भातङृ्ञशशङ्ट कल्माण सम्फन्धी सेवा सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन,  

१२.    भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको कङ्ट ऩोषण न्मङ्टनीकयण, योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य व्मस्थाऩन, 

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  
१.   स्थानीम व्माऩाय, वस्तङ्टको भाग, आऩङ्टङ्झतय तथा अनङ्टगभन, उऩबोिा अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी 
नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

२.    फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन,  

३.    स्थानीम वस्तङ्टहरुको उत्ऩादन, आऩङ्टङ्झतय तथा ङ्झनकासी  प्रऺेऩण, भङ्टल्म ङ्झनधाययण य अनङ्टगभन,  

४.    स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩङ्टवायधाय ङ्झनभायण,  

५.    स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भङ्टल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टभगन य ङ्झनमभन, 

६.    स्थानीमस्तयका व्माऩाङ्चयक पभयको दताय, अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण, खायेजी, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

७.    स्थानीम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान,  

८.    ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम ्य सहकामय,  
९.    स्थानीम व्माऩाय प्रवयर्द्न, सहजीकयण य ङ्झनमभन,  

१०.    स्थानीम फौङ्जर्द्क सम्ऩङ्ञिको सॊयऺण, प्रवयर्द्न य अङ्झबरेखाङ्कन,  

११.    उऩबोिा सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् रङ्ञऺत उऩबोिाको रगत व्वस्थाऩन य स्थानीम वस्तङ्ट तथा 
सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण,  

१२.    वातायवयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन,  भाऩदण्ड, मोजना 
तजङ्टयभा तथा त्मसको कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

१३.    स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण,  

१४.    स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थमभा प्रङ्झतकङ्ट र असय ऩने ङ्जकङ्झसभका उऩबोग्म वस्तङ्टको वेचङ्जवखन य 
उऩबोग तथा वातावयणीम प्रदङ्टषण य हानीकायक ऩदाथयहरुको हानीकायक ऩदाथयहरुको ङ्झनमन्त्रण, 

अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 

१५.    स्थानीमस्तयभा सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन,  

१६.    स्थानीमस्तयभा न्मङ्टन काफयनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री  ङ्जवकास अवरम्फन,  

१७.    स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण तथा प्रवयर्द्न,  
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१८.    स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाययण व्मवस्थाऩन,  

१९.    स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

ट. स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाई  

१.   स्थानीम, ग्राभीण तथा कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी 
मोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२. स्थानीम, ग्राभीण तथा कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, ऩङ्टरेसा, ङ्झसॉचाई य तटफन्धन सम्फन्धी 
गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, भभयत सम्बाय य ङ्झनमभन,  

३. स्थानीम स्तयका ङ्झसॉचाई प्राणारीको ङ्झनभायण, सञ्चारन, येखदेख, भभयत सम्बाय, स्तयोङ्ङङ्झत, अनङ्टगभन 
य ङ्झनमभन,  

४.मातामात सङ्टयऺाको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 

५. स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक सम्फन्धी अन्म कामय,  
ठ. गाऊॉ  सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन  
१.  नगयसबा सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन य कामयङ्जवधी,  
२.  स्थानीमस्तयका ङ्जवषम ऺेत्रगत नीङ्झत तथा यणनीङ्झत, आवङ्झद्यक तथा वाङ्जषयक मोजना, कामयिभ य 
वजेट स्वीकृङ्झत,  

३.सबाका सङ्झभङ्झतहरुको गठन य सञ्चारान,  

४. स्थानीम तहफीच साझा सयोकाय तथा साझेदायीका ङ्जवषमभा सॊमङ्टि सङ्झभङ्झत गठन,  

५. कामयऩाङ्झरका ताथ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सबाभा प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ छरपर तथा सो 
सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनदेशन,  

६. ङ्जवकास मोजना तथा कामयिभको प्रबावकायी कामायन्वमन तथा सङ्टशासनको राङ्झग 
कामयऩाङ्झरकाराई ङ्झनदेशन  

७. गाऊॉ ऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई आङ्झथयक व्ममबाय ऩने ङ्जवषमको ङ्झनमभन,  

८.स्थानीम भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता,  
९. गाऊॉ  सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवथाऩन सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

ड. स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन  
१.    स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्वमन, 

अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२.जनसाङ्ञ्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩङ्टव्ायधाय, योजगायीको अवस्था, कङ्ट र 
ग्राह्सस्थ उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि आम, भानव ङ्जवकास तथा रैङ्जङ्गक सशिीकयण सङ्टचकाङ्क, याजस्व तथा 
आमव्मम सभेतको तथमाङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधमङ्टि य याङ्जष्डम तथा स्थानीम 
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सूचना प्रणारीभा आवर्द्ता य ऩाखय ङ्ञचत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखन,  

३.सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन,  

४. सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञि्,साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञि, बवन, सडक, ऩसर, व्मावसामको ङ्जववयण सङ्जहतको 
अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख,  

५. आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ बएका वस्तङ्ट तथा चारङ्ट मोजनाको ङ्जववयण य त्मस्तो मोजनाको 
सम्ऩङ्ञिको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखन, 

६. स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग,  

७.स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

 ढ. जग्गा धनी दताय प्रभाण ऩङ्टजाय ङ्जवतयण  
१. स्थानीम जग्गाको नाऩ नक्सा, ङ्जकिाकाट, हारसाङ्जवक, यङ्ञजषे्डशन नाभसायी तथा दाङ्ञखर खायेज,  

२. जग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन, 

३. ब ङ्टङ्झभको वगीकयण अनङ्टसायको रगत, 

४.    सावयजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त,भङ्टआब्जा ङ्झनधाययण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम य 
सहजीकयण,  

५.    नाऩी नक्सा तथा जग्गाको स्वाङ्झभत्व ङ्झनधाययण कामयभा सभन्वम य सहजीकयण 

६.    जग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

 ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास्थम, सहकायी  
१.    कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन य ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, 

कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२.    कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछी फजाय सूचना, फजाय  तथा हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, साना ङ्झसॉचाई 
ङ्झनभायण, ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभग्री आऩङ्टङ्झतय य कृषक ऺभता ङ्जवकास 
कामयिभको सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

३.    कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊछीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भाहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण, 

४.    ऩशङ्टऩॊछी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन,  

५.    कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सयऺण य प्रवयर्द्न, 

६.    ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩर्द्ङ्झतको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन,  

७.    उच्च भङ्टल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवयर्द्न, ङ्जवकास  तथा फजायीकयण,  

८.    स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन,  

९.    ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन,  

१०.    स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩॊछी सम्फन्धी तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी,  
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११.    ऩशङ्ट वाधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन,  

१२.    ऩशङ्टऩॊछी सम्फन्धी फीभा य कजाय सहजीकयण,  

१३.    ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

त. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवस्थाऩन 
१.    सॊघ य प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यही साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभको कामायनवमन, सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन,  

२.    ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण, 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण, 

३.    ज्मेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन,  

४.    सॊघ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩङ्टनस्थायऩना केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

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

६.    ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

थ.  वेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन 
१.   योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभशङ्ञिको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना, 
२.    स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जवदेशी तथा स्वदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना 
व्मवस्थाऩना,  
३.    ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र तथा ङ्जवषमका दऺ जनशङ्ञिको तथमाङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन,  

४.    सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी य वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेको श्रभ शङ्ञिको सूचना तथा 
तथमाङ्ककको सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन,  

५.    योजगाय सूचना केन्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन, 

६.    वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका व्मङ्ञिहरुको साभाङ्ञजक ऩङ्टन् एकीकयण,  

७.    वैदेङ्ञशक योजगायीफाट  प्राप्त ऻान, सीऩ य उद्यभशीरताको उऩमोग,  

८.    फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन सम्फन्धी अन्म कामय ।  

द. कृङ्जष प्रसायको व्मफस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण   

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

२.    कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञिको प्रऺेऩण, व्मस्थाऩन य ऩङ्चयचारन, 

३.    कृषकहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य सशङ्ञिकयण,  

४.    कृङ्जष वीउङ्जवजन, नश्ल, भसरन्द य यसामन तथा औषधीहरुको आऩङ्टङ्झतय, उऩमोग य ङ्झनमभन,  
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५.    कृषक सभङ्टह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको सभन्वम,् व्मवस्थाऩन 
य ङ्झनमभन,  

६.    स्थानीमस्तयभा कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण,  

७.    कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचाय प्रसाय,  

८.    स्थानीमस्तयका श्रोत केन्रहरुको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन,  

९.    प्राङ्गाङ्चयक खेती तथा भरको प्रवर्द्यन  य प्रचाय प्रसाय, 

१०.    कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

ध. खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक उजाय  
१.    स्थानीम खानेऩानी, सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२.    खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन,  

३.    एक भेगावाट सम्भका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, 

मोजना कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

४.    स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना कामायन्वमन, अनङ्टगभन 
य ङ्झनमभन,  

५.    स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

६.    स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् य 
प्रवर्द्यन,  

७.    खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना तथा वैकङ्ञल्ऩक उजाय सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

न.  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  

१.   ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना कामायन्वमन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन,  

२.    स्थानीमस्तयभा ङ्जवऩद् ऩङ्टवय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, ऩङ्टवय सूचना प्रणारी, खोज तथा उर्द्ाय, 

याहत साभग्रीको ऩङ्टवय बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम,  

३.    स्थानीम तटफन्ध, नदी य ऩङ्जहयोको ङ्झनमन्त्रण तथा नदीको व्वस्थाऩन य ङ्झनमभन,  

४.    ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण,  

५.    ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सभूदाम, सॊघ तथा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम 
य सहकामय 
६.    ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य श्रोत साधनको ऩङ्जहचान,  

७.    ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण सम्फन्धी स्थानीमस्तयका आमोजनाको तजङ्टयभा, कामयन्वमन, अनङ्टगभन 
ङ्झनमभन,  
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८.    ङ्जवऩद् ऩश्चात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्थायऩना य ऩङ्टन्ङ्झनभायण,  

९.    स्थानीमस्तयको ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथमाङ्क व्मफस्थाऩन य अध्ममन, अनङ्टसन्धान,  

१०.    स्थानीम आऩतकाङ्झरन कामय स्ञ्चारन प्रणारी,  
११.    सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मफस्थाऩन सम्फन्धी कामयिभको सञ्चारन,  

१२.    ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय ।  

 

ऩ. जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण  
१.    जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, 

भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामायन्वमन य ङ्झनमभन,  

२.    ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण,  

३.    साभङ्टदाङ्जमक ब ङ्ट–सॊयऺण य सो भा आधाङ्चयत आम आजयन कामयिभ,  

४.    ब–ूसॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकङ्ट रन,  

५.    खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयसम्फन्धी सूचना ताथ तथमाङ्क सङ्करन, 

६.    फहङ्टभङ्टल्म धातङ्ट, ऩत्थय तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण य सम्वद्घयनभा सहमोग,  

    ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, भाटो, खङ्चयढङ्टङ्गा, तथा स्रेट जस्ता खानीजन्म वस्तङ्टको सवेऺण, उत्खनन तथा 
उऩमोगको दताय, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन 

७.    बौगङ्झबयक नक्सा प्रकाशन । 

 

प. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास  
१.    बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास स्म्फन्धी स्थानीम स्तयको नीङ्झत, कानङ्टन, 

भाऩदण्ड, मोजनाको कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

२.    ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक तथा स्ग्रहारमको सॊयऺण, सॊम्बाय, प्रवर्द्यन य ङ्जवकास 

३.    ऩयम्ऩयागत जात्रा तथा ऩवयको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,   

४.    प्रचङ्झरत कानङ्टन ङ्जवरुर्द्का कङ्ट ङ्चयती तथा कङ्ट सॊस्काय ङ्जवरुर्द् साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामय,  
५.    बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी अन्म कामय ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सॊघ तथा प्रदेशसॉगको सहकामयभा प्रमोग गने साझा   
 अङ्झधकायसॊङ्जवधानको अनङ्टसूची – ९ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) को सवयभान्मताभा प्रङ्झतकङ्ट र असय नऩने गयी देहामको ङ्जवषमभा सङ्घ तथा प्रदेश  

 

कानङ्टनको अङ्झधनभा यही गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्-   

क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका  
(१) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवायधाय  ङ्झनभायण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास,  
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(२) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट द प्रशासन तथा सॊघसॊस्थाको  ङ्झनमभन य सभन्वम,  

(३) खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य प्रवर्द्यन,  

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

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

ख. स्वास्थम 

१.    सॊघीम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीम स्तयको स्वास्थम सम्फन्धी 
रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण,  

२.    जनयर अस्ऩतार, नङ्झसयङ्ग होभ, ध्मान केन्र तथा अन्म स्वास्थम सॊस्थाहरुको ङ्ञक्रङ्झनक दताय, 
सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन,  

३.    स्थानीमस्तयभा औषधीजन्म वनस्ऩङ्झत, जडीवङ्टटी य अन्म औषधीजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन प्रशोधन 
य ङ्जवतयण,  

४.    स्वास्थम ङ्जवभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभको व्मवस्थाऩन,  

५.    स्थानीमस्तयभा औषधी तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरुको न्मङ्टनतभ भङ्टल्म ङ्झनधाययण य 
ङ्झनमभन,  

६.    स्थानीमस्तयभा औषधीको उङ्ञचत प्रमोग य शङ्टक्ष्भ जीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मङ्टनीकयण,  

७.    स्थानीमस्तयभा औषधी य स्वास्थम उऩकयणको खङ्चयद, बण्डायण य ङ्जवतयण,  

८.    स्थानीमस्तयभा स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन, 

९.    स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थम ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स),  

१०.    स्थानीमस्तयको प्रवर्द्यनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्थायऩनात्भक य प्माङ्झरएङ्जटब 
स्वास्थम सेवाको सञ्चारन,  

११.    स्वास्थम जीवनशैरी, ऩोषण, शयीङ्चयक व्ममाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम विृको ऩारना, ऩञ्चकभय 
रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवर्द्यन,  

१२.    जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन,  

१३.    सङ्टती, भङ्छदया य रागू ऩदाथय जन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द्,  

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

१५.    जनस्वास्थम, आऩतकाङ्झरन स्वास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण य मोजना कामायन्वमन, 

१६.    योग ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ  

१७.    आकङ्ञस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन,  

 

(ग) ङ्जवद्यङ्टत, खानेऩानी तथा ङ्झसॉचाई जस्ता सेवाहरु  
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१.   ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन,  

२.    खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन,  

३.    स्थानीम साना सतह तथा ब ङ्टङ्झभगत ङ्झसॉचाई प्रणारीको सञ्चारन तथा भभयत सम्बाय, सेवा शङ्टल्क 
ङ्झनधाययण य सॊकरन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन,  

(घ) सेवा शूल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयवाना तथा प्राकृङ्झतक श्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमयटन शङ्टल्क  

१.    स्थानीम सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयवाना सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टयभा, 
कामयन्वमन य ङ्झनमभन,  

२.    प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य सेवा शङ्टल्क, योमल्टी सॊकरन, सभन्वम य ङ्झनमभन,  

३.    खङ्झनज ऩदाथयको उत्खनन ्य सो सम्फन्धी योमल्टी सॊकरन,  

४.    साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सॊकरन,  

(ङ) वन, जॊगर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टयङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  
१.    वन, जॊगर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टयङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

२.    स्थानीमस्तयभा साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभयक, कवङ्टङ्झरमती य साझेदायी वनको सॊयऺण, 

सम्वर्द्यन, उऩमोग, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन तथा वन उऩबोिा सभङ्टहको व्मवस्थाऩन,,  

३.    भध्मवती ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभयक य कवङ्टङ्झरमती  वनको व्मस्थाऩन,  

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

५.    स्थानीमस्तयभा ङ्झनजी वनको प्रवद्र्धन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

६.    स्थानीमस्तयभा सावयजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखो वा ऺेत्रभा वृऺ योऩण, सम्बाय, उऩमोग य 
व्मवस्थाऩन 

७.    स्थानीमस्तयभा जडीवङ्टटी तथा अन्म गैय काष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सवेऺण, उत्ऩादन, सॊकरन, 

प्रवर्द्यन, प्रशोधन  य फजाय व्मवस्थाऩन, 

८.    वन, वीऊ, वगैचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवर्द्यन, 

९.    नसययी स्थाऩना, ङ्जवरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवर्द्यन,  

१०.    वन्मजन्तङ्ट य चयचच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण, व्मावसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टभगन,  

११.    भानव तथा वन्मजन्तङ्ट फीचको र्द्न्र्द् व्मवस्थाऩन,  

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

१३.    स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमयटन य आम आजयन,  

१४.    स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन,  

१५.    स्थानीमस्तयभा वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयचच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन, अनङ्टसन्धान,  

१६.    ङ्जवश्वसम्ऩदना सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका वन, ङ्झसभसाय ऺेत्र, तटवती 
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ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत,  

१७.    ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण,  

१८.    स्थानीमस्तयको जोङ्ञखभ न्मूनीकययण,  

१९.    जैङ्जवक ङ्जववधताको अङ्झबरेखाङ्कन,  

२०.    स्थानीमस्तयभा हङ्चयमारी प्रवर्द्यन,  

२१.    स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेत्रगत आमोजना,, तजङ्टयभा, कामयन्वमन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन,  

२२.    यैथाने प्रजाङ्झतकोसॊयऺण य प्रवर्द्यन,  

२३.    स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण, 

२४.    स्थानीम स्तयभा प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण य हाङ्झनकायक ऩदाथयहरुको ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन,  

२५.    स्थानीमस्तयभा न्मङ्टन कावयनभङ्टखी तथा वातावयण भैत्री ङ्जवकास अवरम्फन,  

२६.    स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण, ऺेत्र ङ्झनधाययण य व्मवस्थाऩन । 

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

२.    रङ्ञऺत सभङ्टह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामयिभ, श्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन,  

३.    साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामायन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकय , 
सभन्वम य सहकामय,  
४.    साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन,  

५.    गङ्चयव घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचा सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन,  

६.    स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन ।  

छ) व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह य तथमाङ्क 

१.    व्मङ्ञिगत घटना (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाईसयाई, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद य धभयऩ ङ्टत्र य धभयऩ ङ्टत्री) को 
दताां,  
२.    व्मङ्ञिगत घटनाको स्थानीम तथमाङ्क सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, मोजना, कामयन्वमनय 
ङ्झनमभन,  

३.    व्मङ्ञिगत घटनाको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन ।  

४. स्थानीमस्तयभा ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य स्ग्रहारम सॊयऺण, स्म्वद्र्धन य ऩङ्टन्ङ्झनभायण ।  

ज. सङ्टकङ्ट म्वासी व्मवस्थाऩन 

१.    सङ्टकङ्ट म्वासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 

२.    सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्थाऩन । 
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ज. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी 
१. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत,कानङ्टन,भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन 

२. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हे्न योमल्टी सॊकरन तथा फाडपाडॉ । 

झ. सवायी साधन अनङ्टभ्ङ्झत 
१. मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत,कानङ्टन,भाऩदण्ड,मोजना, कामयन्वमन य ङ्झनमभन, 

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

३. वातावयण भैत्री,जरवामङ्ट ऩङ्चयवयतन अनङ्टकङ्ट रन,ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ,अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गक भैत्री मातामात 
प्रणरीको स्थानीम तहभा प्रवयर्द्न । 

 

(५) उऩदपा (१) य (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको 
अन्म काभ,कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

क. बङू्झभ व्मवस्थाऩन 

१. सॊघीम तथा प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यही स्थानीम स्तयको बउूऩमोग नीती, मोजना, कामँिभ 
तजङ्टयभा मोजना य कामायन्वमन, 

२. सॊघीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अङ्झधनभा यही व्मवङ्ञस्थत फस्ती  ङ्जवकासका कामयिभको 
तजङ्टयभा य कामायन्वमन, एङ्जककृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा ङ्जवकास 
व्मवस्थाऩन, 

३. स्थानीमस्तयभा अव्मफङ्ञस्थत फसोफास व्मफस्थाऩन । 

ख. सञ्चाय सेवा  
१. सॊघीम तथा प्रदेश कानङ्टनको अङ्झधनभा यही स्थानीम ऺेत्र ङ्झबत्र इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर 
तथा ताय ङ्झफहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण य ङ्झनमभ, 

२. स्थानीम ऺेत्रको सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रवर्द्यन गने । 

ग. मातामात सेवा  
(१) स्थानीम फस,  ट्राभ जस्ता भध्मभ ऺभताको भास ट्राङ्ञञ्जट प्रणरीको नीङ्झत, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामायन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभ,  

(२)   ऩङ्टफायधायको उऩमोग तथा नगय ऺेत्रङ्झबत्र शहयी मातामत सेवाको सॊजार, व्मवस्थाऩन, भभयत 
सम्बाय, सभन्वम, साझेदायी य सहकामय । 

६. सङ्घ वा प्रदेशरे सॊङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ङ्जवषम गाॉउऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई कानङ्टन वभोङ्ञजभ ङ्झनऺेऩण गनय सक्नेछ । 

७. गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको उऩदपा (१), (३), (४) य (५) फभोङ्ञजभको काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकायको प्रमोग गदाय आवश्मिा अनङ्टसायको कानङ्टन, नीङ्झत, मोजना, भाऩदण्ड तथा कामयङ्झफङ्झध फनाई 
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रागङ्ट गनय सक्नेछ । 

८. स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको ऩयाभशय, नेऩार सयकायको ऩूवय स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्जवदेशका कङ्ट नै 
स्थानीम सयकाय सॊग बङ्झगनी सम्फन्ध कामभ गनय सक्नेछ । 

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा  १२ फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका अन्तगयत वडा 
सङ्झभङ्झतको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय  

क) वडाङ्झबत्रका मोजना तजङ्टयभा कामायन्वमन तथा अनङ्टगभन 
१.सहबाङ्झगता भङ्टरक मोजना तजङ्टयभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती वा  टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टयभा प्रकृमा 
अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सॊकरन, प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने 
। 

२. टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा वडाङ्झबत्र सॊचारन हङ्टने मोजनाहरुको राङ्झग 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन तथा सोको अनङ्टगभन । 

३.वडाङ्झबत्रको मोजना तथा  बौङ्झतक ऩङ्टवायधाय को सॊयऺण भभयत सम्बाय येखदेख तथा ब्मफस्थाऩन 
गने । 

ख) तथमाङ्क अधावङ्झधक तथा सॊयऺण 
१.ङ्झनजी घय तथा घयऩङ्चयवायको रगत याख्न े। 

२.ऐङ्झतहाङ्झसक ,ऩङ्टयाताङ्ञववक,सास्कृङ्झतक तथा धाङ्झभयक भहत्व को सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक 
सावयजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक बवन ,सावयजङ्झनक ऐरानी ऩती जग्गाको रगत याख्न ेतथा सॊयऺण गने 
। 

३.खङ्टरा ऺेत्र ,चोक,घाट ऩाटी ऩौवा सिर धभयशारा,धाङ्झभयक तथा साॉस्कृङ्झतक स्थर डाॉडाऩाखा 
चयण ऺेत्र ऩानीको भङ्टर ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्ट वा, धाया, ढङ्टङ्गेधाया, गङ्टठी घय, फाटो, सडक, 
ऩङ्टर, ऩरेसा, कङ्ट रो, नहय, ऩानी घट्ट ङ्झभरको तथमाङ्क सॊकरन गयी अधावङ्झधक रगत यख्न ेसॊयऺण 
गने य खण्डीकृत तथमाङ्क य सूचना सङ्जहतको वडाको ऩाश्वयङ्ञचत्र तमाय तथा  अध्मावङ्झधक  गने । 

ग) ङ्जवकास कामय 
१.फार उद्यान को ब्मफस्था गने । 

२.अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामयिभ,ङ्ञशशङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्र सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गने । 

३.ऩङ्टस्तकारम,वाचनारम,साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र फार क्रफ तथा फार सॊजारको सॊचारन तथा 
ब्मवस्थाऩन गने । 

४.वडा तहको स्वास्थम सॊस्था तथा सेवाको ब्मफस्थाऩन गने । 
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५. खोऩसेवा कामयिभको सॊचारन ब्मफस्थाऩन तथा सभन्वम गने । 

६.ऩोषण कामयिभको सॊचारन तथा ब्मफस्थाऩन गने । 

७.वडा तहभा स्वास्थम जनचेतना ङ्जवकास तथा स्वास्थम सूचना कामयिभ सॊचारन गने । 

८.शहयी तथा ग्राङ्झभण स्वास्थम ङ्ञक्रङ्झनकको सॊचारन गने गयाउने । 

९.सावयजङ्झनक शौचारम ,स्नान गहृ तथा प्रङ्झतऺारमको ङ्झनभायण य ब्मफस्थाऩन गने गयाउने । 

१०.वडास्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धाया को प्रफन्ध कङ्ट वा इनाय तथा ऩोखयी ङ्झनभायण सॊयऺण य गङ्टणस्तय 
ङ्झनमभन गने । 

११घयफाट ङ्झनकास हङ्टने पोहयभैरा को सॊकरन तथा ब्मफस्थाऩन ,चोक तथा गल्रीहरुको 
सयसपाई, ढर ङ्झनकास, भयेको जनावयको ब्मफस्थाऩन, सतही ऩानीको ङ्झनकास तथा ऩानीको श्रोत 
सॊयऺण गने । 

१२.कृङ्जष तथा परपूर  नसययीको स्थाऩना ,सभन्वम प्रवर्द्यन तथा वडास्तयीम अगङ्टवा कृषक 
ताङ्झरभ अबीभङ्टङ्ञखकयण  गने । 

१३.कृङ्जष ङ्झफउ ङ्झफजन भर तथा औषधीको भाग सॊकरन गने । 

१४.कृङ्जषभा राग्ने योग हरुको ङ्जववयण सॊकरन गने । 

१५.ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास तथा छाडा चौऩामा को ब्मफस्थाऩन  

१६.वडाङ्झबत्रको चयन ऺेत्र सॊयऺण तथा ब्मफस्थाऩन गने । 

१७.स्थानीम सभङ्टदामका चाड ऩवय,बाषा सॊस्कृङ्झत को ङ्जवकासको राङ्झग करा नाटक जनचेतनाभङ्टरक 
तथा साॉस्कृङ्झतक कामयिभगने गयाउने । 

१८.स्थानीम भौङ्झरकता  झङ्ञल्कने साॉस्कृङ्झतक यीङ्झतङ्चयवाजराई सॊयऺण तथा प्रवर्द्यन गने । 

१९.वडा ङ्झबत्र खेरकङ्ट द ऩङ्टवायधाय को ङ्जवकास गने । 

२०अन्तय ङ्झफद्यारम तथा क्रफ भापय त खेरकङ्ट द कामयिभको सॊचारन गने गयाउने । 

२१. .वडाऺेत्र ङ्झबत्रको फाटो घाटो  चारङ्ट अफस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने । 

२२. .वडा ङ्झबत्रका सडक अङ्झधकाय ऺेत्रभा अफयोध य अङ्झतिभण गनय नङ्छदने । 

२३. फाटोघाटोभा  फाढी ऩङ्जहयो हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ फाट उत्ऩङ्ङ अफयोध ऩन्छाउने । 

२४. घयेरङ्ट उधोग को रागत सॊकरन तथा सम्बाव्मता ऩङ्जहचानगने । 

२५.वडा ङ्झबत्र घयेरङ्टउधोगको प्रवर्द्यन गने । 

२६प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभब्मङ्ञिगत घटना दताय अधावङ्झधक तथा सोको अङ्झबरेख सॊकरन तथा 
सॊयऺण । 
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२७. ब्मङ्ञिगत घटना सम्फन्धी जनचेतना कामयिभ सॊचारन गने ।  

२८. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा ङ्जवतयण तथा अङ्झबरेख अधावङ्झधक गने । 

२९.वडाराई फारभैत्री फनाउने । 

३०.वडाङ्झबत्र आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजकरुऩभा ऩछाडी ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, दङ्झरत ,अऩाङ्ग 
बएका ज्मेष्ठ नागङ्चयक,अल्ऩसॊख्मक,सीभान्तकृत सभङ्टदामको अङ्झबरेख याङ्ञख साभाङ्ञजक य आङ्झथयक 
उत्थान सम्फन्धी काभ गने । 

३१.ङ्झफङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका ङ्झफच साभाङ्ञजक सदबाव य सौहादयता कामभ गने । 

३२.फार ङ्जववाह,फहङ्टङ्जववाह,रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत,दहेज प्रथा तथा दाइजो,हङ्झरमा प्रथा, 
छाउऩडी,कभरयी प्रथा ,फारश्रभ,भानव फेचङ्झफखनजस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट यीती य अन्धङ्जवश्वासको 
अन्त्मगने गयाउने । 

३३.प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा यही भारऩोत तथा बभूी कय व्मावसाम कय,फहार कय,ङ्जवऻाऩन 
कय,सशङ्टल्क ऩाङ्जकय ङ्ग, नमाॉ व्मावसाम दताय,ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय,सवायी साधन कय,भनोयञ्जन कय को 
रेखाजोखा य  सॊचारन गयी गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन सङ्जहत फङ्टझाउने । 

३४.असि ङ्झफयाभी बएको फेवाङ्चयसे वा असहाम ब्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अस्ऩतार वा स्वास्थम 
केन्रभा ऩङ्टमायतई औषङ्झध उऩचाय गयाउने । 

३५.असहाम वा फेवाङ्चयस ब्मङ्ञिको भतृ्मू बएभा  ङ्झनजको दाह सॊस्काय को व्मवस्था ङ्झभराउने । 

३६सडक फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय य ऩङ्टनस्थायऩनाको राङ्झग रगत सॊकरन गने । 

३७वडा ङ्झबत्रको साभङ्टदाङ्जमक वन,वन्म जन्म सम्ऩदाय जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवर्द्यन गने 
। 

३८.वडा टोर ,फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेत्र ङ्झफस्ताय गने गयाउने । 

३९. वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने । 

४०.प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष,सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ङ्झफद्याथी बनाय ऩ ङ्टणय खोऩ,खङ्टल्रा ङ्छदसाभङ्टि सयसपाई 
वातावयणभैत्री,तथा फारभैत्री शासन जस्ता प्रवर्द्यनात्भक कामय गने गयाउने । 

४१.वडा ङ्झबत्र घयफास ऩमयटन (होभस्टे) कामयिभ प्रवर्द्यन गने ।  

घ)ङ्झनमभन कामय  
१.वडाङ्झबत्र सॊचाङ्झरत ङ्जवकास मोजना ,आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुको कामयको 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने । 

२.ङ्झसकभी ,डकभीराई ब ङ्टकम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभायण सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने । 
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३. भाछा भासङ्ट तयकायी परपूर,ऩेम ऩदाथय तथा उऩबोग्म साभग्रीको गङ्टणस्तय य भूल्म सूची 
अनङ्टगभन गयी उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण गने । 

४. वडा ङ्झबत्रका उधोगधन्दा य व्मावसामको प्रवर्द्यन गयी रगत याख्न े। । 

५.हाटफजायको ब्मफस्थाऩन गने गयाउने । 

६.  ङ्झफधङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्त्रणभा सहमोग गने । 

ङ) ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने  
१. नाता प्रभाङ्ञणत गने । 

२. नागङ्चयकता तथा नागङ्चयताको प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झरनको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३.फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

४.फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहवयभा फस्ने । 
५.भोही रगत कट्टा को ङ्झसपाङ्चयस गने । 

६. घयजग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

७.जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने । 

८.ब्मऩाय ब्मवसाम फन्द बएको,सञ्चारन नबएको वा ब्माऩाय व्मावसाम हङ्टदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस 
गने । 

९.ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने । 

१०.ङ्झन्शङ्टल्क वा सशङ्टल्क स्वास्थम उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने । 

११.वडाफाट जायी हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा अन्मराई अॊग्रजेी बाषाभा सभेत ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत 
गने । 

१२.घयऩतार प्रभाङ्ञणत गने । 

१३.ब्मङ्ञिगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत गने । 

१४.जग्गा धनी दताय प्रभाण ऩङ्टजायभा घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस गने । 

१५.कङ्ट नै ब्मङ्ञिको नाभ, थय,जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक पयक बएको बएसो ब्मङ्ञि एकै हो 
बङ्ङे ङ्झसपाङ्चयस गने । 

१६. नाभ थय जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने । 

१७.जग्गा धनी दताय प्रभाण ऩङ्टजाय हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने । 

१८. ङ्जकिा काट गनय ङ्झसपाङ्चयस गने । 

१९.सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य ब्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने । 
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२०.ङ्ञजङ्जवत सॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने । 

२१.भतृकसॉगको नाता प्रभङ्ञणत तथा सजयङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२२.जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२३.हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने 

२४.नाभसायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२५.जग्गाको हकदाय सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२६.उधोग ठाउॉ सायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२७.आधायब ङ्टत ङ्झफधारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२८.जग्गाको भङ्टल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयस गने । 

२९. ङ्झफद्यारमको कऺा थऩ गनय ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३०.असि ,असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषण 

३१.वैवाङ्जहक अङ्गीकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३२.आङ्झथयक अवस्था कभजोय वा सम्ऩङ्ङ यहेको सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३३. ङ्झफद्यारम ठाउॉ सायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३४.धाया तथा ङ्झफधङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने । 

३५.प्रचङ्झरत कानङ्टन अनङ्टसाय प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ अन्म ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत  गने 
।  

 

३. चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभयचायीहरुको सॊख्मा य कामय ङ्जववयण 
क) चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाका ङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुकभो ङ्झफवयण 

ि सॊ वडा नॊ ऩद नाभ थय सम्ऩकय  नॊ  कामायरमको पोन नॊ. 

१ चौनऩा नगय प्रभङ्टख श्री खगेन्र याई 98५२८४४०५७ ०३५-४४०२४७ 

२ चौनऩा नगय उऩ-प्रभङ्टख श्री ङ्चयताकङ्ट भायी चौधयी 98५२८४४०५८ 
 

३ 

१ 

वडा अध्मऺ श्री योङ्जहतभान ताभाङ्ग 9८६२९२६२०६ 

वडा कामायरमको पोन 
नॊ. 

४ वडा सदस्म श्री भङ्ञण कोईयारा ९८६१५७३२७७ 
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५ वडा सदस्म श्री भानफहादङ्टय ताभाङ्ग ९७४१३६९३६२ 
 

६ वडा सदस्म श्री भीना याई 
  

७ वडा सदस्म श्री अङ्ञस्भता साकी ९७४१३६९३६२ 
 

८ 

२ 

वडा अध्मऺ श्री सन्तोष सङ्टवेदी 98५२८४४०५९ 
 

९ वडा सदस्म श्री धनफहादङ्टय फस्नेत ९८४२८६११४९ 
 

१० वडा सदस्म श्री प्रह्लाद कटङ्टवार ९८०७७०३६०८ 
 

११ वडा सदस्म 
श्री भदन कङ्ट भायी 

काकी 
९८०७७६७२४५ 

 

१२ वडा सदस्म 
श्री ङ्जटका कङ्ट भायी 

ङ्झफ.क. 
९८०७७६७२४३ 

 

१३ 

३ 

वडा अध्मऺ श्री ऩशङ्टययाभ याई 98१४७३४८५५ 
 

1४ वडा सदस्म श्री शङ्झभयरा याई ९८१६७४६०५४ 
 

१५ वडा सदस्म श्री भङ्झसनीभामा ङ्झफ.क. ९८१९९६५८४९ 
 

1६ वडा सदस्म श्री धनकङ्ट भाय ताभाङ्ग ९८१४७८५१७१ 
 

1७ वडा सदस्म श्री बिफहादङ्टय ताभाङ्ग ९८१९७६८७६५ 
 

१८ 

४ 

वडा अध्मऺ श्री चयण याई 98०५९९९७०० 
 

१९ वडा सदस्म 

श्री चतङ्टयनायामण 
चौधयी 

98१७७२८१४३ 
 

२० वडा सदस्म श्री गॊगा देवी दाहार 98१३२५३४८८ 
 

२१ वडा सदस्म श्री स्भतृी सङ्टमर 98०५९९७७३३ 
 

2२ वडा सदस्म  डम्फयफहादङ्टय भगय ९८१९७५५६६२ 
 

2३ 

५ 

वडा अध्मऺ श्री देवनायामण चौधयी 98६२८१६६५६ 
 

2४ वडा सदस्म  श्री अभतृा दजी ९८२५७७८८५६ 
 

2५ वडा सदस्म  श्री बरफहादङ्टय सङ्टवेदी ९८०५९१२८१६ 
 

2६ वडा सदस्म  श्री तङ्टरसीयाभ ढकार ९८१७७१३३७१ 
 

2७ वडा सदस्म श्री देवी काकी ९८१५७५६०६६ 
 

2८ ६ वडा अध्मऺ श्री कभर ध्वज याई  98१९९८९५१८ 
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२९ वडा सदस्म  श्री ङ्झभठङ्टभामा ङ्झफ.क. ९८१६३०७१५९ 
 

३० वडा सदस्म  श्री उर्द्फ ब ङ्टजेर ९८११०७१३४० 
 

३१ वडा सदस्म श्री जानङ्टका कङ्टॉ वय 98४२१५४९०४ 
 

३२ वडा सदस्म श्री श्माभ फस्नेत ९८१४३०८४४९ 
 

3३ 

७ 

वडा अध्मऺ श्री तेजयाज ङ्झतभङ्ञल्सना 98४२८५५९५० 
 

3४ वडा सदस्म श्री उभा ऩङ्चयमाय ९८१६७८511 
 

3५ वडा सदस्म श्री गोऩीभामा याई ९८६२९२६६८९ 
 

3६ वडा सदस्म ङ्चयि 
  

3७ वडा सदस्म श्री भङ्ञणकङ्ट भाय कटङ्टवार ९८८२९८२१४० 
 

3८ 

८ 

वडा अध्मऺ ङ्चयि 
  

३९ 

का.वा वडाध्मऺ 
(वडा सदस्म) 

श्री गडङ्टडफहादङ्टय 
ङ्जवश्वकभाय 

९८५२८४४०४९ 
 

४० वडा सदस्म श्री ङ्जवभरा याई 98६३८२५९३५ 
 

४१ वडा सदस्म श्री फासङ्टदेव याई ९८६३८४४६७५ 
 

४२  वडा सदस्म ङ्चयि   

4३ 

९ 

वडा अध्मऺ श्री प्रकाश याउत 985२८३५२०८ 
 

4४ वडा सदस्म श्री सन्तोषी ङ्झफ.क. ९८०७७९४६९८ 
 

4५ वडा सदस्म श्री ङ्झफरकङ्ट भायी चौधयी ९८०७७१७१८१ 
 

४६ वडा सदस्म श्री इश्वया गेरार 
  

4७ वडा सदस्म श्री तेजफहादङ्टय थाऩा ९८१९९६८१८४ 
 

4८ 

१० 

वडा अध्मऺ श्री याभकङ्ट भाय खड्का 98४२९८५०९६ 
 

4९ वडा सदस्म श्री येखा ऩङ्चयमाय ९८१९७५६३२७ 
 

५० वडा सदस्म ङ्झफष्णङ्टकङ्ट भायी याई ९८१७७०७५९५ 
 

५१ वडा सदस्म श्री नन्दीरार चौधयी ९८१८७९९७७५ 
 

५२ वडा सदस्म श्री ङ्झडल्रीफहादङ्टय खत्री ९८१८७९९७४५९ 
 

५३ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री देवी काकी ९८१५७५६०६६ 
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5४ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री जानङ्टका कङ्ट वॉय 98४२१५४९०४ 
 

5५ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री सङ्टन्दय प्रकाश शाह 98१५७१३९६० 
 

5६ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री अङ्ञस्भता साकी ९७४१३६९३६२ 
 

5७ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री भदनकङ्ट भायी काकी ९८०७७६७२४५ 
 

5८ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री ङ्झफभरा याई 98६३८७२४१९ 
 

5९ 
 

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

श्री प्रङ्झभरा दनङ्टवाय ९८०३९९६६८८ 

 

६०  

नगयकामयऩाङ्झरका  
सदस्म 

ङ्चयि   

 

 

 

 

 

ख) नगयकामयऩाङ्झरका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरु 

ङ्झस.न. नाभ ऩद शाखा\उऩशाखा\ईकाइ सम्ऩकय नम्वय कैङ्जपमत 

१ श्री ध्र ङ्टवयाज आचामय 
प्रभङ्टख प्रशासकीम 

अङ्झधकृत 
 

९८५२८४४०४७ स्थामी 

आन्तङ्चयक रेखा ऩङ्चयऺण शाखा 

१ 
श्री दङ्टगायप्रसाद 

आचामय 
सहामक ऩाॉचौं 

आन्तङ्चयक रे.ऩ. 
शाखा 

९८११७२७८३५ स्थामी 

२ 
     

रेखा शाखा 

१ 
श्री अम्फयफहादङ्टय 

भगय 

रेखाऩार 

(सहामक ऩाॉचौं) 

आङ्झथयक प्रशासन 
शाखा 

९८५२८४४०५६ स्थामी 

२ श्री फारिष्ण सहरेखाऩार  रेखा 9842992474 स्थामी 
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ङ्झस.न. नाभ ऩद शाखा\उऩशाखा\ईकाइ सम्ऩकय नम्वय कैङ्जपमत 

आचामय (सहामक चौथौं) 

३ श्री  फङ्झफयाज याई 
सहरेखाऩार 

(सहामक चौथौं) 
रेखा 

 
कयाय 

मोजना तथा प्राङ्जवङ्झधक शाखा 

१ श्री सन्तोष याई ईङ्ञन्जङ्झनमय 
मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

९८५१२०३६७८ कयाय 

२ श्री सङ्झभय ऩौडेर 
सफ ईङ्ञन्जनीमय  
(सहामक ऩाॉचौं) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9863871250 कयाय 

३ 
श्री जमनेन्र कङ्ट भाय 

झा 
सफ ईङ्ञन्जनीमय  
(सहामक ऩाॉचौं) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9842890176 
स्थामी 

४ 
श्री सावन कङ्ट भाय 

ऩामक 

सफ ईङ्ञन्जनीमय  
(सहामक ऩाॉचौं) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9827779105 
कयाय 

५ श्री यभेश चौधयी 
सफ ईङ्ञन्जनीमय  
(सहामक ऩाॉचौं) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9849901464 कयाय 

६ 
श्री सन्तोष कङ्ट भाय 

दास 
सहामक सफ ईङ्ञन्जनीमय  

(सहामक चौंथो) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9814304159 स्थामी 

७ श्री येनङ्टका याजवॊशी 
सहामक सफ ईङ्ञन्जनीमय  

(सहामक चौंथो) 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक 

9861442433 स्थामी 

सूचना प्रङ्जवधी शाखा 
१ श्री आयती शाह आई.टी अङ्झधकृत सूचना प्रङ्जवङ्झध ९८४१६०६७०७ कयाय 

प्रशासन तथा मोजना शाखा 

१ 
श्री जनकरार 

रेखी 
अङ्झधकृत छैटौं प्रशासन 9852844068 स्थामी 

२ 
श्री ङ्ञशवप्रसाद 
फास्तोरा 

सहामक चौथौं प्रशासन ९८६०९३१७४७ ,, 

३ याजेन्र सङ्टवेदी कामयरम सहमोगी 
   

याजश्व शाखा 
१ श्री प्रकाश वन सहामक ऩाचौं याजश्व ९८४२६७९००५ कयाय 

२ 
श्री याभसागय 

चौधयी 
सहामक चौथौं याजश्व ९८१९९५५२१३ कयाय 
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ङ्झस.न. नाभ ऩद शाखा\उऩशाखा\ईकाइ सम्ऩकय नम्वय कैङ्जपमत 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा उद्यभ ङ्जवकास शाखा 

१ 
श्री सत्मनायामण 

हङ्टजदाय 
अङ्झधकृत छैटौं साभाङ्ञजक ङ्जवकास 9852844073 स्थामी 

२ श्री सङ्जवन उदास 
कम्प्मङ्टटय अऩयेटय 
सहामक ऩाॉचौं 

साभाङ्ञजकङ्जवकास ९८६२८४४५९८ स्थामी 

३ श्री ङ्जवजम रेखी 
उद्यभ ङ्जवकास 

सहजकताय (सहामक 
ऩाॉचौं ) 

उद्यभ ङ्जवकास ९८४२८७८६३२ कयाय 

४ श्री भभता ङ्झफ.क. 
उद्यभ ङ्जवकास सहमोगी 

(सहामक चौथौं ) 
उद्यभ ङ्जवकास ९८४४००८५४७ कयाय 

ऩञ्जीकयण शाखा 

१ 
श्री योशनयाज 
खङ्झतवडा 

MIS Operator ऩञ्जीकयण शाखा ९८६२८०६७०० कयाय 

२ श्री यङ्झभता ऩौडेर MIS Operator ऩञ्जीकयण शाखा ९८४१६१११९१ ,, 

३ 
श्री  याधािष्ण 

आचामय 
ङ्जपल्डसहामक ऩञ्जीकयण शाखा ९८५१२३९२५० ,, 

स्टोय शाखा 

१ 
श्री नेत्रफहादङ्टय 

ङ्झफ.क. 
सहामक चौथो स्टोय ९८५२८४४०६१ कयाय 

२ श्री ङ्छदऩेन्र चौधयी सहामक ऩाचौं स्टोय ९८६३७३७१७९ ,, 

३ श्री याभ यत्न का.स. दताय-चरानी 
  

४ श्री ङ्झतथाय भगय कामायरमसहमोगी दताय-चरानी 
 

कयाय 

ङ्ञशऺा शाखा 
१. श्री याभेश्वय कङ्ट वॉय उऩ सङ्ञचव  (नवौं) ङ्ञशऺा ९८४३०४४६६२ स्थामी 

 
श्री ङ्जपयोज 
कटङ्टवार 

अङ्झधकृत छैटौ ङ्ञशऺा ९८४११९६५८४ स्थामी 

२. श्री बिकङ्ट भाय याई प्राङ्जवङ्झधकसहामक ङ्ञशऺा ९८४२९९८०८५ स्थामी 
३. श्री उभेश फस्नेत कामयरम सहमोगी ङ्ञशऺा ९८१४७०६३३१ कयाय 

स्वास्थ शाखा 
१ श्री श्रीकान्त चौधयी अङ्झधकृत  सातौं स्वास्थ ९८४२७२८१०० स्थामी 
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२ 
श्री तेजफहादङ्टय 

ऩोखयेर 
अङ्झधकृत छैटौं " ९८५२८४४४०७५ स्थामी 

३ श्री प्रङ्झभरा साही 
ङ्झस.अ.न.भी.  

(अङ्झधकृत छैटौं ) 
" ९८२५३७९०९० स्थामी 

४ श्री ऩङ्टष्ऩयाज खड्का सहामक चौथौं फहङ्ट ऺेत्रीम ऩोषण 
कामयिभ 

९८१६७५०८१६ कयाय 

५ 
श्री ङ्छदरकङ्ट भायी 

भगय 
कामायरम सहमोगी स्वास्थ 9804711079 कयाय 

सहकायी शाखा 
१ श्री नवयाज फयार सहामक ऩाचौं सहकायी ९८४२८२५९०० कयाय 

कृङ्जष शाखा 

१ 
श्री इन्र नायामण 

साह 
कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत कृङ्जष 

 
स्थामी 

२ श्री मसोदा खडका 
ना.प्रा. स.   

(सहामक चौथौं) 
कृङ्जष ९८६५५५७७२९ कयाय 

३ नङ्टभा याई 
ना.प्रा.स.  

(सहामक चौथौं) 
कृङ्जष ९८४३३४२१२० कयाय 

४ उभा शे्रष्ठ 
  

९८१९९७७४९९ कयाय 

५ 
ङ्झगता कङ्ट भायी 

के.सी. 
का.स. कृङ्जष ९८४२५६७०४८ कयाय 

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा 

१ श्री यणङ्टका खड्का स.भ.ङ्जव.ङ्झन 
भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका 

९८४२९४७२९० स्थामी 

ऩशङ्टसेवा शाखा 
१ श्री दशयथ दास अङ्झधकृत छैटौं ऩशङ्ट ९८४२८७९२१७ स्थामी 

२ श्री खगेन्र काकी 
 नामफ ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक 

(सहामक चौथौं)  
9810490409 कयाय 

३. श्री प्रङ्जवन ऩौडेर 
नामफ ऩशङ्ट सेवा 

प्राङ्जवङ्झधक (सहामक 
चौथौं) 

 
9814767161 कयाय 
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४. श्री सङ्टभन हङ्टजदाय 

नामफ ऩशङ्ट सेवा 
प्राङ्जवङ्झधक (सहामक 
चौथौं) 

 
9825769915 कयाय 

५. श्री ङ्झभना चौधयी 

नामफ ऩशङ्ट सेवा 
प्राङ्जवङ्झधक (सहामक 
चौथौं) 

 
9814797629 कयाय 

6. 
श्री ङ्जटकायाभ 

ङ्झफ.क. 
कामायरमसहमोगी ऩशङ्ट 9842908018 कयाय 

योजगाय सेवा केन्र 

१ श्री  अजङ्टयन फस्नेत योजगाय सॊमोजक 
योजगाय  सेवा केन्र ९८४१०२४५७३ कयाय 

२ 
श्री भङ्झनष कङ्ट भाय 

काकी 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक 

योजगाय  सेवा केन्र ९८११७५०००२ कयाय 

३ जङ्टनङ्ट उदास कम्प्मङ्टटय सहामक 
योजगाय  सेवा केन्र ९८०४०५४५०७ कयाय 

४ ताया याई कामायरम सहमोगी योजगाय  सेवा केन्र ९८१५७८१८४३ कयाय 

आप्रफासी शाखा 
१ श्री सञ्चभाम याई सॊमोजक साभी ऩङ्चयमोजना ९८५२६८०४७१ कयाय 

२ श्री ङ्चयना थाऩा सा.भनो.सॊमोजक  
 कयाय 

३ श्री भङ्झनषा चौधयी 
ङ्झफिीम साऺयता 

सहजकताय 
साभी ऩङ्चयमोजना 

 कयाय 

४ श्री सजृना चौधयी 
भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय 

कताय 
साभी ऩङ्चयमोजना  कयाय 

पोहय भैरा ब्मफस्थाऩन शाखा 
१ श्री फैजङ्ट भङ्चयक   ९८६३६७१८०२ कयाय 

२ 
श्री याजकङ्ट भाय 

भङ्चयक 

   कयाय 

३ उभेश भङ्चयक    कयाय 
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अन्म 

1.  सङ्टबाष याई इरेङ्ञक्ट्रङ्झसमन ङ्झफङ्झफध 9862926641 कयाय 

2.  श्री केदाय कोईयारा हरङ्टकासवायी चारक प्राङ्जवङ्झधक 9841991779 कयाय 

3.  श्री प्रकाश याई हरङ्टकासवायी चारक प्राङ्जवङ्झधक 
 

कयाय 

4.  
श्री ढक फहादङ्टय 

काकी 
हरङ्टकासवायी चारक प्राङ्जवङ्झधक 9852844026 कयाय 

5.  अजङ्टयन याई नगय प्रहयी जवान 
 

9818930355 कयाय 

6.  शॊकय फन्जाया नगय प्रहयी जवान 
 

9819951640 कयाय 

7.  कङ्जऩर ङ्झफष्ट 
नगय प्रहयी जवान 

 
9823067675 कयाय 

8.  सङ्टङ्झभत याम 
नगय प्रहयी जवान 

 
9829751198 कयाय 

9.  ङ्झनयन्जन चौधयी नगय प्रहयी जवान 
 

9823202025 कयाय 

10.  सौगात फस्नेत 
नगय प्रहयी जवान 

 
9825799610 कयाय 

11.  नङ्जवन भगय 
नगय प्रहयी जवान 

 9863403822 कयाय 

12.  चन्दन चौधयी नगय प्रहयी जवान 
 

9825717314 कयाय 

13.  गणेश गजभेय नगय प्रहयी जवान 
 

9804089888 कयाय 

14.  डोल्साङ ताभाङ्ग नगय प्रहयी जवान 
 

9829753274 कयाय 

15.  नवना याई नगय प्रहयी जवान 
 

9825799629 कयाय 

16.  एङ्झरजा खडका नगय प्रहयी जवान 
 

9826771288 कयाय 

17.  
मोगकङ्ट भायी 
फास्तोरा 

नगय प्रहयी जवान 
 

9807774683 कयाय 

18.  साङ्जवत्रा कटवार नगय प्रहयी जवान 
 

9819712228 कयाय 

19.  ङ्झबभ प्रसाद दाहार पामय भेन 
 

9827747168 कयाय 
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20.  खडगफहादङ्टय   याई ऩानीऩारे 
  

कयाय 

२५ ङ्छदरफहादङ्टय भगय 
ऩानीऩारे 

  
कयाय 

२६ जमफहादङ्टय याई ऩानीऩारे 
  

कयाय 

२७ 
अम्फयफहादङ्टय 

दाहार 
पामय भेन 

  
कयाय 

२८ भदन शे्रष्ठ सवायी चारक 
  

कयाय 

२९ दङ्टजयधन ङ्झफ.क. सयसपाई  सहमोगी 
 

9840984929 कयाय 

 
ग) वडा कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको ङ्जववयण 

ङ्झस.न. नाभ ऩद कामययत वडा सम्ऩकय  नम्वय कैङ्जपमत 

 
वडा नॊ १ 

1.  
श्री बोजयाज 
अङ्झधकायी 

वडा सङ्ञचव वडा नॊ.- १ ९८४१०२५२०० स्थामी 

2.  श्री यचना ताभाङ्ग सहामक वडा नॊ.- १ 
 

कयाय 

3.  श्री कल्ऩना याई साभाङ्ञजकऩङ्चयचारक वडा नॊ.- १ 
 

कयाय 

4.  श्रीयाभभङ्ञण बण्डायी का.स. वडा नॊ.- १ 
 

कयाय 

5.  श्री 
 

वडा नॊ.- १ 
  

 वडा नॊ. २ 

6.  
श्री याभ भोहन  

फस्नेत 

वडा सङ्ञचव (सहामक 
ऩाचौं ) 

वडा नॊ.- २ ९८६२९७६८७० स्थामी 

7.  
श्री नैनफहादङ्टय 

खडका 
सहामक चौथौं वडा नॊ.- २ ९८५२८४४०७० स्थामी 

8.  श्री तङ्टरसा थाऩा सा.ऩ. चौथौं वडा नॊ.- २ ९८६२९८३३९१ कयाय 

9.  पसयफहादङ्टय भगय का.स. वडा नॊ.- २ ९८६३८७२४३८ कयाय 

 वडा नॊ. ३ 

10.  श्री ङ्जप्रमा ऩोखयेर 
वडा सङ्ञचव (सहामक 

चौथौं) 
वडा नॊ.- ३ ९८०४७०२३७९ स्थामी 



 

31 
 

11.  सङ्झभयरा याई सा.ऩ. वडा नॊ. ३ ९८६०३११५९३ कयाय 

12.  सङ्टङ्झभत्रा  ङ्झगयी 
साभाङ्ञजक भनोङ्झफभशय 

कामयिताय 
वडा नॊ. ३ ९८०४७००३४९ कयाय 

13.  सङ्चयता याई का.स. वडा नॊ. ३ ९८०५९३५१८६ कयाय 

 वडा नॊ. ४ 
14.  श्री भोहन याई वडा सङ्ञचव (ना.सङ्ट.) वडा नॊ.- ४ ९८४६२५४२०० स्थामी 

15.  
श्री  ङ्जहयाकङ्ट भाय 

साऩकोटा 
सहामक वडासङ्ञचव 

(खङ्चयदाय) 
वडा नॊ.- ४ ९८५२८४४०९२ स्थामी 

16.  गङ्टणा देवी याई प्रा.स. वडा नॊ.- ४ 
 

कयाय 

17.  ङ्झनभयरा भग्राती सा.ऩ. वडा नॊ. -४ 
 

कयाय 

18.  सावन कङ्ट भाय ऩामी सफ इङ्ञन्जनीमय मोजना 
 

कयाय 

19.  सम्झना याई भनोङ्झफभशय कामयकताय वडा नॊ.- ४ 
 

कयाय 

20.  ङ्झफङ्झफ ङ्जहया याई का.स. 
  

कयाय 

 वडा नॊ. ५ 
21.  श्री जगदेव चौधयी वडा सङ्ञचव वडा नॊ.- ५ ९८२६७५२४५५ स्थामी 

22.  श्री बीखन चौधयी 
सहामक वडासङ्ञचव 

(भङ्टङ्ञखमा) 
वडा नॊ.- ५ ९८४२८१८३२९ स्थामी 

23.  श्री सयस्वती याई 
भनोसाभाङ्ञजक ङ्झफभशय 

कामयकताय 
वडा नॊ.- ५ ९८६२८६१२६९ कयाय 

24.  
श्री गोभादेवी 

दाहार 
साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक 

 
९८०७७६६२४४ कयाय 

25.  
श्री  करावती 

चौधयी 
कामायरम सहमोगी वडा नॊ.- ५ ९८२७७८३६३५ कयाय 

26.  
श्री अभेङ्चयकन 

चौधयी 
कामायरम सहमोगी 

  
९८६२८३२८३३ कयाय 

 वडा नॊ. ६ 

27.  श्री  ऩङ्टश्कर याई 
वडा सङ्ञचव सहामक 

चौथौं 
वडा नॊ.- ६ ९८५२८४४०८१ स्थामी 

28.  श्री ङ्छदऺा ओझा सा.ऩ. वडा नॊ.- ६ ९८४२९६१२४५ कयाय 

29.  श्री  उषा चौधयी भनो ङ्झफभशय कामयकताय वडा नॊ.- ६ 
 

कयाय 
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30.  
श्री खगेन्र 
चौरागाई 

कामायरम सहमोगी वडा नॊ.६ 
 

कयाय 

 वडा नॊ. ७ 

31.  
श्री गङ्टभान ङ्झसॊह 

खडका 
वडा सङ्ञचव (खङ्चयदाय) वडा नॊ.- ७ ९८६२८६११५१ स्थामी 

32.  श्री ङ्छदऩक ऩासवान कम्प्मङ्टटय सहमोगी वडा नॊ.- ७ 
 

कयाय 

33.  श्री यभा खडका 
 

मोजना 
 

कयाय 

34.  श्री कामायरम सहमोगी वडा नॊ.- ७ 
  

 वडा नॊ. ८ 

35.  
श्री याजन प्रसाद 

अङ्झधकायी 
वडा सङ्ञचव (सहामक 

ऩाॉचौं) 
वडा नॊ.- ८ ९८४२९०७५८२ स्थामी 

36.  नयफहादङ्टय याई भङ्टङ्ञखमा 
 

९८६१५७५८६८ स्थामी 

37.  श्रीयाभकङ्ट भायी याई 
फारभैत्री पोकर 

ऩयसन 
वडानॊ.-८ ९८४२९१६७३४ कयाय 

38.  श्री सूमाय ओझा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक 
 

९८६२११५५१८ कयाय 

39.  शङ्टसीरा ङ्झफ.क. 
सा.ऩ. गङ्चयफसॉग 

ङ्झफशेश्वय   
कयाय 

40.  रक्ष्भी याई 
भनो साभाङ्ञजक ङ्झफभशय 

कामयकताय   
कयाय 

41.  श्रीरोककङ्ट भायी याई कामायरम सहमोगी वडा नॊ.- ८ ९८४०९२८६०२ कयाय 

 वडा नॊ. ९ 

42.  श्री  केशव फन्जाया 
वडा सङ्ञचव (सहामक 

ऩाॉचौं) 
वडा नॊ. ९ ९८४९४२९९९९ स्थामी 

43.  
श्री जॊगफहादङ्टय 

बजेूर 

स. वडासङ्ञचव 
(खङ्चयदाय) 

वडा नॊ.- ९ 
 

स्थामी 

44.  
श्री येणूकङ्ट भायी 

चौधयी 
फार भैत्री सहजकताय वडा नॊ.- ९ 

 
कयाय 

45.  सीता चौधयी कामायरम सहमोगी वडा नॊ. ९ 
 

कयाय 

 वडा नॊ. १० 

46.  
श्री ऩङ्टष्ऩयाज 
साऩकोटा 

वडा सङ्ञचव (सहामक 
चौथौं) 

वडा नॊ.-१० ९८४२५७५८८८ स्थामी 
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47.  नङ्झफना याउत कामायरम सहमोगी वडा नॊ.-१० ९८४१०६०४०६ कयाय 

48.  डम्फय फहादङ्टय याई प्रा.स. चौथौ वडा नॊ. १० ९८१९९८२८२१ स्थामी 
49.  नङ्जवन कभाय चौधयी कम्प्मङ्टटय अऩयेटय चौथौं वडा नॊ.-१० ९८६७९८११८६ कयाय 
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४ नगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा य राग्ने दस्तङ्टय 
क)नगय कामयऩाङ्झरका कामायरमवाट प्रदान गङ्चयने सेवा य राग्ने दस्तङ्टय-नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथयक ऐन 
२०७७ अनङ्टसाय हङ्टन_े 

नगयकामयऩाङ्झरका कामायरमफाट  जायी गङ्चयने सेवा य राग्ने दस्तङ्टयका राङ्झग नागङ्चयक वडाऩत्र 
भस्मौदाको रुऩभा यहेको छ । य सो स्वीकृत बएऩङ्झछ प्रकाशन गङ्चयने छ । 
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ख) वडा कामायरमवाट प्रदान गङ्चयने सेवा य राग्ने दस्तङ्टय 

मस नगय ऺेत्र अन्तगयत चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाका वडा कामायरमफाट प्रदान गङ्चयने सेवा य राग्ने दस्तङ्टय तथा प्रङ्जिमा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेको छ । 

qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

gfd 
cfjZos kg]{  sfuhftx?  

;]jf ;'ljwfk|fKt ug{ cfjZos kg]{ 

k|lqmof 

lhDd]jf/ 

clwsf/L 

/nfUg] ;do 

u'gf;f] ;'Gg] 

clwsf/L nfUg] b:t'/ 

! 

 

 

3/ hUuf gfd 

;f/L  

l;kmfl/;  

 3/ hUuf gfd ;f/L ;DaGwL 

lj:t[t ljj/0f v'n]sf]  

lgj]bg  

  lgj]bssf]  gful/stf   

k|df0fkqsf]   k|ltlnlk  

 d[ts / lgj]bs jLrsf] gftf 

k|dfl0ft  k|df0fkqsf]   

k|ltlnlk  

 hUuf wgL k|df0f k'hf{sf]  

k|ltlnlk  

 ;h{ldg d'r'Nsf u/L a'em\g' 

kg]{ eP ;h{ldgdf ;fIfL 

a:g]sf] gful/stf   

k|df0fkqsf]   k|ltlnlk  

 rfn'cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b  k|ltlnlk  

 d[To' btf{  k|df0fkqsf]   

k|ltlnlk  

 xsbf/x?sf] k|ltj\olQm 

kf;kf]6{;fO{hsf] @÷@ 

k|ltkmf]6f] 

  lgj]bg  ;lxt  tf]lsPsf]   

sfuhftx?  k]z  ug]{  

  clVtof/ jfnf  JolQmn]  

;DalGwt  sd{rf/LnfO{ 

tf]scfb]z  ug]{  

  lgj]bg  btf{  ug]{  

  tf]lsPsf]   sd{rf/Ln]   

cfjZostf   cg';f/  

 ;h{ldg d'r'Nsf  tof/  u/L  

l;kmfl/;   tof/   ug]{  

 lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 

a'emfpg] 

 sfg'gL hl6ntf ePsf] 

b]lvPdf sfg'gL /fo lnO{g]5 

. 

 rnfgL u/L lgj]bsnfO{  

l;kmfl/;  pknAw u/fpg] 

j8f 

cWoIf÷j8f 

;b:o÷ j8f 

;lrj,  

;DalGwt   

kmFf6sf  

sd{rf/L 

 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldgsf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbg leq 

j8f 

cWoIf÷j8f 

;lrj 
?=@)).– 

@ 
df]xs6\6f  

l;kmfl/;  

!_ df]xL nut s§f x'g'kg]{ k"0f{ 

ljj/0fsf] lgj]bg  

@_ lgj]bssf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_  clVtof/ jfnf  JolQmn] 

 ;DalGwt  sd{rf/LnfO{ tf]s 

j8f

 cWoIf

÷j8f 

;b:o÷j8f 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
tLgk':t] leq 

ePdf ?= 

@)).– / 

cGosf]  xsdf  
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#_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|dfl0ft  

k|ltlnlk  

$_ hUufsf] k|dfl0ft gfkLgS;f 

%_rfn'cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

^_ df]xL c:yfoL lg:;f, cg';'rL g+ 

@ / lkmN8a'ssf] k|dfl0ft k|ltlnlk  

&_ ;h{ldg d'r'Nsf 

cfb]z  ug]{  

#_ lgj]bg btf{ ug]{  

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]   

cfjZostf   cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf  tof/ u/L  l;kmfl/;   

tof/   ug]{  

%_lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 

a'emfpg] 

^_rnfgL u/L lgj]bsnfO{  

l;kmfl/;  pknAw u/fpg 

;lrj, 

 ;DalGwt   

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldgsf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq 

?= %)).– 

# 
3/ sfod  

l;kmfl/;  

!_ 3/ sfod  l;kmfl/;  kfpmF eGg] 

ljifosf]  lgj]bg  

@_ gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

#_  ;DalGwt  hUufsf] nfnk'hf{sf] 

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

$_ rfn'cf=j=;Dd sf];DklQ s/ 

lt/]sf] /l;bsf] k|ltlnlk  

%_ ejg lgdf{0f O{hfhtkqsf]  

k|ltlnlk  

^_ ;DkGg ePsf] k|df0f kqsf 

k|ltlnkL 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf   JolQmn]]  

;DalGwt  sd{rf/LnfO{ 

tf]scfb]z  ug]{  

#_  lgj]bg btf{  ug]{  

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf   cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/  u/L  l;kmfl/;   

tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns 

a'emfpg] 

^_ btf{rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf÷j

8f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldgsf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

$ 
5fqa[lQ 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq /gful/stf   

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_rfn'cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b, Joj;fo ePdf 

Joj;fo s/ lt/]sf] /l;b 

#_z}lIfs ;+:yfaf6 hf/L ul/Psf] 

kl/rokqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf  JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

 ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

j8f

 cWoIf

÷j8f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?=!)).– 
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%_lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_rnfgLu/Llgj]bsnfO{ l;kmfl/; 

pknAwu/fpg] 

 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

% 

ljkGg ljBfyL{ 

5fqa[lQ 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq /gful/stf   

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ rfn'cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b, Joj;fo ePdf 

Joj;fo s/ lt/]sf] /l;b 

#_ z}lIfs ;+:yfaf6 hf/L ul/Psf] 

kl/rokqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf  JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf÷j8

f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?=!)).– 

^ 
ckfËtf 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq/gful/stf 

k|df0fkq÷hGdbtf{÷cfwf/df s'g} 

hflu/ ul//x]sf] eP lgo'lQmkq jf 

Tof] ;+:yfn] lbPsf] k|df0fkq 

jflh=k|=sf=df btf{ ePsf ckf+utf 

;DaGwL sfo{  ug]{  ;+3 ;+:yfn] 

u/]sf]  l;kmfl/;  dWo] s'g} Ps 

@_ ;Dej eP ;Dd ckf+utf b]lvg]  

lvlrPsf] kmf]6f]– @ k|lt 

#_ kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ k|ltj]bg 

tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf÷j8

f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj lgMz'Ns 

& 

c:yfoL 

a;f]af; 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq/gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk / a;f]af; ug{] 

3/ gDa/, 6f]n, / af6f]sf] gfd 

v'n]sf] sfuhft 

@_jxfndf a;]sf] eP 3/wgLsf] 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

j8f 

cWoIf÷j8f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?=@)).– 
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;gfvt d'r'Nsf / lghsf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ sd{rf/Lsf] xsdf xfn sfo{/t 

/x]sf] sfof{nosf] kq 

$_ 3/axfn s/lt/]sf] /l;b 

%_ 3/axfnsf] ;Demf}tf kq dfl;s 

la; xhf/ dfly ePdf . 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

 ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

kmFf6sf 

sd{rf/L 

nfUg] 

;doM;f]xLlb

g, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf a9Ldf 

# lbg leq 

* 
:yfoL a;f]af; 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq/ gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_a;fFO{ ;/fO{sf] xsdf a;fO{;/fO{ 

btf{ k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_rfn'cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;bsf] k|ltlnlk  

$_hUufwgL k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf÷j8

f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf  

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?=@)).– 

( 

gful/stf / 

gful/stf   

k|ltlnlk  

l;kmfl/;  

!_ gful/stf kmf/d / cfdf/a'afsf]] 

gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ hGdbtf{ k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ ljjflxt dlxnfsf]  xsdf klt 

/ cfdf / a'afsf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

$_ a;fFO{;/LcfPsf] xsdf 

a;fFO{;/fO{sf] k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

%_ b'j} sfg b]lvg] u/L xfn;fn} 

lvr]sf] kf;kf]6{;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt 

^_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf  

;DalGwt sfof{nosf] l;kmfl/;  

&_  k|ltlnlk gful/stf sf] xsdf 

k'/fgf] gful/stf sf] k|ltlnlk  

*_ sd{rf/Lsf]  xsdf   ;DalGwt 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ tf]lsPsf]  9fFrfdf gful/stf  

l;kmfl/; sf]clen]v /fVg]. 

j8fcWoIf÷j8

f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

 ;DalGwt  

kmFf6sf 

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?=@)).– 
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sfof{nosf] cflwsfl/s kq ;lxt  

;DalGwt  j8f sfof{noaf6 k|bfg 

ul/g] . 

!) 

c+uLs[t 

gful/stf  

l;kmfl/;  

!_ gful/stf kmf/d / c+uLs[t 

gful/stf k|fKt ug{ vf]h]sf] :ki6 

cfwf/ 

@_ ;fljs d'n'ssf] gful/stf 

kl/Tofu u/]sf] jf kl/Tofu ug{ 

sf/jfxL rnfPsf] k'li6 ug]{  

sfuhftx?  

#_ g]kfndf !% jif{ b]lv s'g} 

Joj;fo jf sfdu/L j;]sf] 

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

$_ j}jflxs c+uLs[t gful/stfsf 

nflu ljjfx btf{ k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk / ;DalGwt b]zsf] 

cflwsfl/s k|df0fkq 

%_ g]kfnL efiff n]Vg / jf]Ng hfGg] 

k|df0f sfuhftx?  

^_ kf;kf]6{;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt 

&_ cfjZostf ePdf ;h{ldg 

d'r'Nsf 

!_ kmf/d ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/   ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/  

ug]{ ,sfg'gL /fo cfjZos ePdf 

/fo ;f]Wg] 

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ cg';"rL * sf] 9fFrfdf 

gful/stf  l;kmfl/;sf] clen]v 

/fVg] . 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

!! 
cfo>f]t 

k|dfl0ft  ug]{  

!_ lgj]bg kq /gful/stf   

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_hUuf wgL k|df0fk'hf{ 

#_ cfo>f]t v'Ng] sfuhft 

$_cGo cfjZos sfuhft 

%_rfn'cf=j=;Ddsf ];DklQs/, 

axfns/ lt/]sf] /l;b / s/lgwf{/0f 

:jLs[t ePsf]sfuhft 

^_ cfjZostf ePdf ;h{ldg d'r'Nsf 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
cfly{s P]g  

cg';f/  
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^_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 

pknAw u/fpg] 

!@ 

cfly{s cj:yf 

sdhf] / jf 

ljkGgtf 

k|dfl0ft 

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQs/, 

axfns/ lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] 

z'Nsa'emfpg 

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] 

;doM;f]xLlb

g, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= !)).– 

!# 
ljB't h8fg 

l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL 

#_ k'hf{ gePsf]  xsdf xsef]u v'Ng] 

sfuhft 

$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L 

ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk  

%_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

^_ cGo cfjZos sfuhftx?  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z 

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
gDa/Ldf eP ?= 

@%).– / ufFp 

Anf]s eP ? 

#)).– 

!$ 
wf/fh8fg 

l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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#_ k'hf{ gePsf]  xsdf xsef]u v'Ng] 

sfuhft 

$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L 

ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk  

%_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b 

^_ cGocfjZos sfuhftx?  

cfb]z ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

!% 
hLljt /x]sf] 

l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ :jo+ JolQm pkl:yt x'g' kg]{ 

#_ b'O{ k|lt kf;kf]6{;fOhsf] kmf]6f] 

$_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b 

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn] JolQmn] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

!^ 

b'j} gfd 

u/]sf] 

AolQm Ps} 

xf] 

eGg] l;kmfl/; 

÷km/s hGd 

ldlt ;+zf]wg 

l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ gfd km/s k/]sf] k'li6ug{] k|dfl0ft 

sfuhftx?  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b 

$_  ;DalGwt JolQm jfxs jfnf 

pkl:yt eO{ ;gfvt ug{' kg{] 

%_ cfjZostf  cg';f/ :yfgLo k|x/L 

sf]  ;h{ldg d'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z  

ug]{ ] 

#_  lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

 ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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ug{;Sg] %_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

!& 

hUuf 

d"Nof°g 

l;kmfl/; 

÷k|dfl0ft -

j}b]lzs 

k|of]hg_ 

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/ lgj]bg kq 

@_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk  

#_ hUufsf] cf;kf;sf] rngrNtLsf] 

d"No k|If]k0f 

$_ xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b las|L 

ePsf] eP ;f] k|df0fjf ;h{ldg 

d'r'Nsf 

^_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ 

lt/]sf] /l;b 

&_ gu/;efaf6 kf/Lt h=d" b/ /]6 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

k|fljlws sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z 

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_  tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/  u/L d'Nof°g tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

krf; nfv 

;Dd?=@@%).— 

krf; nfv b]lv 

Ps s/f]8 ;Dd 

?=#))).– Ps 

s/f]8 b]lv b'O{ 

s/f]8 ;Dd 

?=$%)).– / b'O{ 

s/f]8 b]lv dfly 

?=&%)).– 

!* 
j}b]lzs 

l;kmfl/;  

!_ cfj]bgkq 

@_ gful/stf k|df0fkqsf]  k|ltlnkL 

#_ rfn' cf=j=sf] s/ lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

k|fljlws sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z 

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/  u/L d'Nof°g tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 ;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
ef/tsf] nflu 

?=@%).– / cGo 

d'n'ssf] nflu 

?=$)).– 

!( 
Aoj;fo

aGb 

!_ cfkm\gf] Joj;fosf] lj:t[t Joxf]/f 

;lxtsf] lgj]bg kq 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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l;kmfl/;  @_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] Joj;fo 

gjLs/0f u/]sf] k|df0fkqsf] ;Ssn 

$_ 3/axfn ;Demf}tfkqsf] k|ltlnlk  

%_ ljb]zLsf] xsdf kl/ro v'Ng] 

sfuhft jf ;DalGwt b'tfjf;sf] kq 

^_ cfkmg} 3/ ePdf rfn' 

cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ lt/]sf] /l;b 

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

@) 

Aoj;fo 

;~rfng 

gePsf] l;kmfl/;  

!_ Joj;fo ;~rfng gePsf] sf/0f 

;lxtsf] lgj]bg kq 

@_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ :yfgLo txsf] gfddf Joj;fobtf{ 

u/]sf] k|df0fkq 

$_ cfkmg} 3/ ePdf rfn' 

cf=j=;Ddsf] ;DklQs/ lt/]sf] /l;b 

%_ :ynut k|ltj]bg 

^_ 3/ axfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk  

&_ ;h{ldg sfd'r'Nsf cfjZos k/]df 

;f] ;d]t 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  

tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw 

u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

@! 

Aofkf/ 

Aoj;fo 

gePsf] 

l;kmfl/;  

!_ sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq 

@_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;DklQs/ lt/]sf] /l;b 

$_ ;h{ldg d'r'Nsf cfjZos k/]df 

;f] ;d]t 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn] JolQmn] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 



 

43 
 

cfjZostf  cg';f/ :ynut 

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

@@ 

sf]6{ 

lkmldgfxf 

l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

/ lgj]bg kq 

@_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

#_ cbfntdf d'2fk/]sf] k|df0f 

sfuhftx?  

$_ sf]6{ kmL ldgfxf x'g'kg{] :ki6 

sf/0f lnlvt?kdf lbg'kg{] 

%_ :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]  

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

@# 

Gffjfns 

kl/ro–kq 

l;kmfl/;  

!_ afa'cfdfsf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk / lgj]bg kq 

@_ hGdbtf{sf] k|df0fkq k|dfl0ft 

k|ltlnkL 

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f 

sfuhft eP ;f] ;d]t k]z ug{] 

%_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{;fO{hsf] 

kmf]6f] . 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

@$ 

;fd'bflos

rf}kfof 

;DjGwL 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg  

@_ rf}kfof nfg] 7fpFsf] :jLs[t kq 

#_ lng] lbg] b'j}n] ;gfvt ug'{kg]{ 

$_ rf}kfofkf nfg] ug{]sf]  xsdf 

:yfg / 5/l5d]s tyf jftfa/0fdf 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)) 
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k|lts"n k|efj gkg{] Joxf]/f #_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ :ynut 

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

a9Ldf # 

lbgleq  

@% 

Aoj;fo

btf{ 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq 

@_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf=j= 

;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

#_ axfndf eP axfn ;Demf}tf 

$_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

%_ hUufwgL k|df0fkq 

^_  ;h{ldg d'r'Nsf 

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  . 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

@^ 
pBf]u btf{  

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq 

@_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf=j= 

;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

#_ axfndf eP axfn ;Demf}tf 

$_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

%_ hUufwgL k|df0fkq 

^_ ;h{ldg d'r'Nsf 

 

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] . 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

7'nf] pBf]u ?= 

@%)).–, demf}nf 

pBf]u ?= 

!%)).– / ;fgf 

pBf]usf] ?= 

%)).– 

@& 

pBf]u 

7fpF ;f/L 

l;kmfl/;  

!_ pBf]u 7fpF ;f/Lsf nflu lgj]bg  

@_ pBf]ubtf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk  

#_ :yfgLo tx åf/f hf/L gjLs/0f 

;lxtsf] Joj:ffo btf{k|df0f kq 

$_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf=j= 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

%_ axfndf eP ;Demf}tfkqsf] 

k|ltlnlk / axfns/ lt/]sf]/l;b 

^_ ;DalGwt  :yfgLotx If]q leq 

;/L hfg] eP 

;DalGwt j8fsfof{nosf] cg'dltsf]  

l;kmfl/;  kq÷ ;DalGwt  

:yfgLotx aflx/ ;/L hfg] eP ;/L 

hfg] :yfgLotxsf] :jLs[ltsf]  

l;kmfl/;  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/  

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

a9Ldf # 

lbgleq  

@* 

ljBfno 

7fpF ;f/L 

l;kmfl/;  

!_ ljBfno 7fpF ;f/Lsf nflu lgj]bg  

@_ ljBfno btf{ k|df0f kqsf]  

k|ltlnlk  

#_ :yfgLotx åf/f hf/L] ul/Psf] 

gjLs/0f ;lxtsf] Joj:ffo btf{ 

k|df0f kq -;/sf/L Pj+ ;fd'bflos 

ljBfno afx]s cGosf xsdf _ 

%_ axfndf eP ;Demf}tfkqsf] 

k|ltlnlk / axfns/ lt/]sf] /l;b 

^_ :yfoL n]vf gDa/ k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

&_ lg/LIf0f k|ltj]bg 

*_ ;/L hfg] 7fpFsf] j8f sfof{nosf] 

cg'dltkq 

(_ lj=Jo=;= sf] lg0f{o 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ :ynut 

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xL 

lbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

@( 
cfGtl/s a;fO{ 

;/fO{ l;kmfl/;  

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

/ lgj]bg kq 

@_ ;/L hfg]JolQmx?sf] gful/stf 

sf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

/gful/stf k|df0fkq gePsf] xsdf 

ljjfxbtf{ jf hGdbtf{ jf pd]/ 

v'n]sf] lg:;fsf] k|dfl0ft k|ltlnlk  

#_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk 

÷3/ jf hUuf gePsf] xsdf a;fO{ 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf cg';f/ ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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v'Ng] k|df0f sfuhft 

$_ 3/ hUuf ePsf] xsdf 3/ eP 

rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft 

%_ 3/hUuf gePsfsf] xsdf  

;DalGwt 3/wgL ;Fu u/]sf] 3/ 

axfnsf] ;Demf}tf 

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

#) 

ljBfno 

;~rfng 

:jLs[t÷

sIff a[l4 

l;kmfl/;  

!_ ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg  

@_ ljBfno btf{k|df0f kqsf] k|ltlnlk  

#_ :yfgLo txaf6 hf/L rfn' cf=j=sf] 

gjLs/0f ;lxtsf] Joj:ffobtf{ 

k|df0fkq 

$_ ;/sf/L afx]ssf ljBfnosf 

xsdf rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

%_ axfndf eP ;Demf}tfkqsf] 

k|ltlnlk / axfns/ lt/]sf]/l;b 

^_ lj=Jo=;= sf] lg0f{o 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ 

:ynutlg/LIf0fu/Lk|ltj]bg tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

#! 

AolQmut 

ljj/0f 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg kq 

@_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ ljifo;Fu ;DalGwt cGok|df0f 

sfuhftx?  

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= @)).– 
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^_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 

pknAw u/fpg] 

#@ 
hUufbtf{ 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg  

@_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ rfn'cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ ;fljs nut -kf]tf /l;b_ k|dfl0ft 

k|ltlnlk  

%_ lkmN8 a's ptf/ 

^_ hUufsf] gfkL gS;f 

&_ hUuf;Fu ;DalGwt cGok|df0f 

sfuhftx?  

*_ ;ldltsf] d'r'Nsf 

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

## 

;+/Ifs  

l;kmfl/;  

-AolQmut_ 

!_ lgj]bg  

@_ ;+/If0flbg] / lng] JolQmsf] 

gful/stf  / hGdbtf{ k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

 

!_ lj:t[t ljj/0f /x]sf] 

lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx?  k]z  ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/  

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= @)).– 

 

#$ 

;+/Ifs  

l;kmfl/;  

-;+:yfut_ 

!_ lgj]bg  

@_ ;+:yfsf] gjLs/0f ;lxtsf] 

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk Pj+ ljwfgsf]  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 
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k|ltlnlk jf lgodfjnLsf] k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf]/l;b, 

$_ axfndf eP ;Demf}tfkq k|ltlnlk 

/ axfns/ lt/]sf] /l;b 

 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

#% 

g]kfn 

;/sf/sf] 

gfddf af6f] 

sfod 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg  

@_ hUuf wgL k|df0fqsf] k|ltlnlk  

#_ gfkLgS;f 

$_ rfn'cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b . 

%_ hUuf wgLsf] :jLs[ltsf] ;gfvt 

ug'{kg]{ 

^_ hUuf wgLn] ;gfvt u/]sf] 

sfuhft 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln] :ynut 

;h{ldg d'r'Nsf tof/  u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

#^ 

hLljt 

;Fu gftf 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg tyf gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ gftf v'Ng] k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ gftf k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ 

k|lt kf;kf]6{;fOhsf] kmf]6f] 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
g]kfnLdf eP ?= 

@%).– c+u|]hLdf 

eP ?= #%).– 
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#& 

d[ts 

;Fusf] 

gftf 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg tyf gftf v'Ng] k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ xsbf/x?sf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ d[To'btf{ k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

$_ d[tssf] gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

%_ xsjfnf gfjfns eP hGdbtf{ 

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

^_ a;fFO{ ;/L cfPsf] xsdf 

a;fO{;/fO{sf] k|ltlnlk  

&_ xsbf/x?sf] kf;kf]6{;fO{hsf] kmf]6f] 

$ k|lt 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ cfjZostf  cg';f/  

:yfgLok|x/L ;h{ldg d'r'Nsfdfu 

ug{] 

^_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

&_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 

pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
g]kfnLdf eP ?= 

@%).– c+u|]hLdf 

eP ?= #%).– 

#* 
/f]xa/df a:g] 

sfo{ 

!_ lgj]bg  

@_dfl;s ?= @),))) eGbf dfyL 

eP axfn ;Demf}tfsf k|ltlnkL 

#_ rfn'cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ / 

axfnlt/]sf] /l;b . 

$_ ;DalGwt lgsfosf] cflwsf/Ls 

kq 

%_ :yfgLo k|x/L ;h{ldg d'r'Nsf 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ /f]xa/df a:g] 

hgk|ltlglw÷sd{rf/L tf]Sg] 

&_ j8f sfof{noaf6 k]|lift #% 

lbg] Dofb kqsf] ;"rgf k|dfl0ft 

k|ltnkL 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj ?= @)).– 

#( 

lgMz'Ns jf 

;Mz'Ns 

:jf:Yo 

pkrf/ 

!_ lgj]bg tyf gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ ljkGgtf v'Ng] k|df0fsf uhft 

#_ l;kmfl/; cfjZos ePsf] cGo 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
lgMz'Ns :jf:Yo 

l;kmfl/;  

ePlgMz'Ns / 

;z'Ns eP ?= 
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l;kmfl/;  sf/0f 

$_ ;+ejeP 8fS6/sf] k|]l:s|K;g jf 

lj/fdL k'hf{ k|ltlnkL 

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

!!).– 

$) 

cGo sfof{nosf] 

dfu cg';f/ 

ljj/0f v'nfO{ 

k7fpg] sfo{ 

!_ lgj]bg tyf gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ sfof{nosf] kq 

#_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo 

sfuhftx?  

!_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ kq btf{ ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln] ljj/0f 

tof/  ug]{  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj lgMz'Ns 

$! 
;+:yf btf{ 

l;kmfl/;  

!_ d:of}bf ljwfg jf lgodfjnL, 

lgj]bg  

@_ axfn ;Demf}tf kq / axfns/ 

lt/]sf] /l;b 

#_ sfo{;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] 

gful/stf sf] k|ltlnlk  

$_ sfo{;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] 

a}7ssf] lg0f{o 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]  

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z 

ug]{ ] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= %)).– 
 

$@ 
3/ af6f] 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg -af6f]sf]gfd, 6f]n;d]t 

v'nfpg]_, gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ hUufwgL k|df0fk'hf{sf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk  

#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

:ynut 

lg/LIf0f ug{] 

xsdf a9Ldf 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

@)).– b]lv 

%)).– ;Dd 
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;Ssn gfkLgS;f 

$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

%_ lng]lbg]b'j}JolQmgful/stf sf 

k|df0fkqsf] k|df0fkq k|dfl0ft 

k|ltlnkL ;lxt pkl:yt x'g'kg{] jf 

lghx?n] lbPsf] clws[t k|dfl0ft 

k|ltlnkL 

$_ cfjZostf  cg';f/  tf]lsPsf]  

sd{rf/Ln] :ynut lg/LIf0fug{] 

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

# lbgleq  

$# 
rf/ lsNnf 

k|dfl0ft 

!_ lga]bg / gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk  

#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk gfkLgS;f 

$_ rfn'cf=j=;DklQs/ lt/]sf] /l;b 

%_ lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo 

JolQmnfO{ tf]s]sf] xsdf lgh 

lgj]bsn] lbPsf] /];gfdfsf] k|ltlnkL 

/ jf/];sf] gful/stf  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

k|ltlsQf @%).–

yk lsQfsf] 

!)).– 

 

$$ 
hGdldlt 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg  / gful/stf  k|df0fkqsf] 

k|ltlnkL 

@_ gfafnssf] xsdf hGdbtf{ 

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ a;fFO{;/L cfPsf] eP;f]sf]k|df0f 

kq 

$_ rfn' cf=j=;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

g]kfnLdf eP ?= 

@)).– c+u|hLdf 

eP ?= #%).– 

$% ljjfx k|dfl0ft 
!_ b'nxfb'nxLsf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

g]kfnLdf eP ?= 

@)).– c+u|]hLdf 
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@_ a;fFO{ ;/L cfPsfsf] xsdf 

a;fFO{;/fO{ btf{ k|df0f kq 

#_ b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt eO{ 

;gfvt ug{'kg{] . 

$_ rfn' cf=j=;DklQs/ lt/]sf] /l;b 

%_ lj=;=@)#$ kl5sf] xsdf 

laafxbtf{ k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{] 

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

eP ?= #%).– 

$^ 
3/ kftfn 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk /  lgj]bg  

@_ 3/ePsf] k|df0f 

#_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg 

$_ rfn' cf=j=;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/ hgk|ltlglwsf] 

/f]xa/df  ;h{ldg d'r'Nsf tof/ 

u/L l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

?= @)).– 

 

$& 
n]gb]g sf/f]jf/ 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg ;lxt gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

@_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

#_ k|dfl0ft ug{'kg{] ljifo;Fu 

;DalGwt k|df0f sfuhx?sf] k|ltlnlk  

$_ n]gb]g  ug]{  ]]b'j}JolQm 

%_ ;fIfLx?sf] gful/stf k|ltlnkL / 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

?=@)).– 
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:jo+ pkl:yt x'g' kg]{ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

$* 

xsjfnfjf

xsbf/ 

k|dfl0ft 

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/  lgj]bg  

@_ gftfk|dfl0ft k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

#_ xsbf/ k|dfl0ftsf nflu :ynut 

;h{ldg  

$_ xsbf/ k|dfl0ft ug{] yk 

k|df0fsfuh 

%_ rfn' cf=j=;Dd sf];DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

^_ cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f 

cWoIfnfUg] 

;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

?= @)).– 

 

$( 
cljjflxt 

k|dfl0ft 

!_ lgj]bg / gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ ;+/Ifs jf cleefjsn] 

sfof{nosf] /f]xa/df u/]sf] ;gfvt 

kq 

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ lab]zdf /x]sfsf] xsdf ljb]z 

l:yt g]kfnL lgof]uaf6 cfPsf] 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf  ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= @)).– 

%) 
hUuf /]vf+sgsf] 

sfo{÷;f] sfo{df 

!_ ;DalGwt sfof{nosf] kq 

JolQmsf]  xsdf  

!_ lgj]bg k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

j8f 

cWoIf÷j8f 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= @)).– 
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/f]xa/ 

 

!_ lgj]bg /gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

$_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk gfkLgS;f 

 

 

 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf] hgk|ltlgwLn]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ ubf{ /f]xa/df a:g] 

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

;b:o,nfUg] 

;doM 

tf]lsPsf]  lbg 

%! 

hUuf wgL k"hf{ 

x/fPsf] 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg /gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ 

s/lt/]sf] /l;b 

#_ hUuf wgLk|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk  

$_ kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

l;kmfl/; kq tof/ ug{] 

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= @)).– 

%@ 

k'hf{df 3/ 

sfod ug{] 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg / gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ ejg gSzfkf; k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

#_ lgdf{0f ;DkGg k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

%_ hUuf wgL k|df0fk'hf{sf] k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L 

l;kmfl/;  tof/   ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

?= @)).– 
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^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

%# 

c+u|]hL 

l;kmfl/; 

tyf k|dfl0ft 

!_ lgj]bg /gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ ljifo;Fu ;DalGw k|df0f 

sfuhftsf] k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= #%).– 

%$ 
k]G;g 

l;kmfl/;  

!_ lgj]bg /gful/stf  k|df0fkqsf]  

k|ltlnlk  

@_ ljifo;Fu ;DalGw k|df0f 

sfuhftsf] k|ltlnlk  

#_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

g]kfnLsf] nflu 

?= %)).– 

ef/tLosf] nflu 

?= !@)).– / 

cGo d'n'ssf] 

nflu ?= @))).– 

%% 

ldnf 

kqsfuh÷ 

ph'/L btf{ 

!_ ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm 

lgj]bg  

@_ ;DalGwt JolQmx?sf] gful/stf  

k|df0fkqsf]  k|ltlnlk  

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z 

j8f cWoIf 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
?= %)).– 
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#_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo 

sfuhftx?  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

xsdf  a9Ldf 

# lbgleq  

%^ axfn s/ 

!_ lgj]bg kq 

@_ axfn ;Ddmf}tf -dfl;s ?= 

@),))).– eGbf dflysf]  xsdf 

clgjfo{_ 

#_ gful/stf sf]k|dfl0ft k|ltlnkL 

$_ rfn' cf=j=;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

!_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

@_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln] s/lgwf{/0f 

tof/ u/L j8f 

cWoIf÷j8f;b:o÷j8f;lrj ;dIf 

k]z ug{] 

#_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg] 

$_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ 

lgwf{/0f kq pknAw u/fpg] 

j8fcWoIf÷ 

j8f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

;DalGwt  

kmFf6sf 

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

axfn /sdsf] 

!) k|ltzt 

%& lj1fkg s/ 

!_ lgj]bg  / ;+:yfsf] k|dfl0ft 

sfuhft 

@_ ;DalGwt :yfgLo txdf ltg{ 

a'emfpg' kg{] Joj;fo / cGos/sf] 

k|ltlnkL 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z 

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg] 

j8fcWoIf÷ 

j8f;b:o÷j8

f ;lrj, 

;DalGwt  

kmFf6sf 

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
 

%* ;DklQ s/ 

!_ ;DkQL ljj/0f kmf/d, gful/stf  

k|ltlnlk hUuf wgL k|df0fk'hf{, 

dfnkf]t  / 3/hUuf s/ r'Qmf sfuhf 

-k|yd k6ssf nflu_ 

@_ bf];|f] k6s b]lv cl3Nnf]cf=j= 

!_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

@_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln] s/ 

lgwf{/0f tof/ u/L ;lrj ;dIf 

j8f ;lrj, 

;DalGwt  

kmFf6sf 

sd{rf/L 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

cfly{s P]gsf] 

cg';:rL ! / @  

cg';f/   
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;Ddsf] ;DklQs/ lt/]sf] k|df0f k]z ug{] . 

%_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg] 

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ 

/l;b pknAw u/fpg] . 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

%( hGdbtf{ 

!_ afa' jf cfdfsf] gful/stf sf]  

k|ltlnlk  

@_ :jf:Yo ;+:yf÷c:ktfndf hGd 

ePsf] eP pQm ;+:yfaf6 hf/L hGd 

k|ltj]bg 

#_ 3/df hGd ePsf] eP kl5NNf] vf]k 

lbPsf] k|df0f 

$_ c:ktfn jf vf]ksf] k|df0f gePdf 

hGdbtf{ ug'{kg]{ AolQm :jo+nfO{ 

pkl:yt u/fpg kg]{ 5 . 

%_ ljb]zL ePdf afa', cfdfsf] 

/fxbfgL  k|df0fkqsf] k|ltlnlk tyf  

;DalGwt  :yfgLotxsf] j8fdf 

a;f]jf; /x]sf] k|df0f 

^_ ef/tLoePdfef/tLogful/s 

egLklxrfgv'Ng] k|df0f 

&_ afa' a]kQf jf 7]ufgf yfxf gePsf] 

eP ;f] ;DjGwdf k|x/Lsf] kq 

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq 

kl/jf/sf] afa' jf cfdf dWo] Ps 

hgfn] 6f]sg gDa/ ;lxt 

;"rgflbg] . 
@_ lghsf] cg'kl:yltdf pd]/ 

k'u]sf] dWo] ;a} eGbf h]7f] JolQmn] 

;"rgf lbg] 

j8f 

;lrj,nfUg] 

;doM 

;f]xLlbg 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

#% lbgleq 

lgMz'Ns, To;kl5 

?= @)).– 

^) d[To'btf{ 

!_ d[tssf] gful/stf   k|df0fkqsf]   

k|ltlnlk  

@_ ;"rssf] gful/stf sf]  

k|df0fkqsf]   k|ltlnlk  

#_ lab]zLePdf ;"rs / d[tssf] 

/fxbfgL, k|j]zf1f tyf lgh To; 

j8fdf a;f]af; ul//x]sf] k|df0f  

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq 

kl/jf/sf] ;b:on] ;"rgflbg]  

@_ cfjZostf  cg';f/   

tf]lsPsf] sd{rf/Låf/f  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/  ug{] 

j8f;lrj, 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

#% lbgleq 

lgMz'Ns, To;kl5 

?= %!.– 

^! a;fO{;/fO btf{ 

!_ ;"rsssf] gful/stf   

k|df0fkqsf]   k|ltlnlk  

@_ a;fO{ ;/fO{sf] nfut x:tfGt/0f 

kmf/fdsf] ;Ssn k|lt . 

#_ a;fO{;/fO{ u/L hfg]sf]  xsdf  

!_ 36gf 36]sf] #% lbgleq 

;kl/jf/sf] a;fO{;/fO{ 

ePkl/jf/sf] d"Vo JolQmn] 

;"rgf lbg] . 

@_ Pshgfsf] dfq a;fO{;/fO{  eP 

j8f ;lrj 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

#% lbgleq 

lgMz'Ns, To;kl5 

?= %!.– 
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kl/jf/sf ;a} ;b:ox?sf] ;"rgfkmf/d lghn] ;"rgf lbg] . 

^@ 
;DaGw ljR5]b 

btf{ 

!_ ;"rssf] gful/stf   k|df0fkqsf]   

k|ltlnlk, ljjfxbtf{ k|df0fkq 

@_ cbfntaf6 ;DjGw ljR5]b ePsf] 

km};nfsf] k|ltlnlk  

!_ ;DaGw ljR5]b ePsf] klt jf 

kTgLn] cgnfO{gdf ;"rgf kmf/d 

e/L ;"rgf lbg] . 

j8f ;lrj, 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

#% lbg leq 

lgMz'Ns, To;kl5 

?= %!.– 

^# lajfxbtf{ 

!_ b'nfxfb'nxLsf] gful/stf sf]  

k|ltlnlk  

@_ s'g} Pshgf lab]zdf /x]df 

lab]zl:yt g]kfnL /fhb'tfjf;af6 

k|dfl0ft clws[t jf/];gfdf 

#_ b'nfxfjfb'nxL gePdf cbfntaf6 

ePsf] gftf sfodsf] sfuht 

$_ b'a} hgfsf] xfn} lvr]sf] kf;kf]6{ 

;fO{hsf] kmf]6f] . 

%=b'j} hgfsf] ;"rgf kmf/d 

!_ b'nfxfb'nxL b'j} pkl:yt eO{ 

;"rgf lbg] 

j8f ;lrj, 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

#% lbgleq 

lgMz'Ns, To;kl5 

?= %!.– 

^$ 

;h{ldg  ug'{ kg]{ 

36gf btf{sf]  

xsdf  b:t'/  

;h{ldg  b:t'/ 

yk 

!_ lgj]bg  

@_ gful/stf k|df0fkqsf]  k|ltlnkL 

#_ rfn' cf=j=sf] s/ lt/]sf] /l;b 

!_ clVtof/ jfnf JolQmn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{ ] 

@_  lgj]bg btf{ 

 

j8f;lrj, 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf] 

xsdf  

a9Ldf # 

lbgleq  

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 
%)).– 

^% 

pNn]lvt afx]s 

cGo 

:yfgLo 

cfjZostf  

cg';f/ sf 

l;kmfl/; 

÷k|dfl0ftx? 

!_ gful/stf  k|df0fkqsf]  k|ltlnlk 

/  lgj]bg  

@_ ljifo;Fu ;DalGwt  k|df0fsfuhft 

^_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

j8f 

cWoIf÷j8f 

;b:o÷j8f 

;lrj, 

;DalGwt  

kmFf6sf 

sd{rf/L 

nfUg] ;doM 

;f]xLlbg, 

;h{ldg sf]  

xsdf  

a9Ldf # 

j8f cWoIf÷ 

j8f ;lrj 

cfly{s P]gdf 

tf]lsP adf]lhd 
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^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ 

l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

lbgleq  

^^ 
JolQmut 36gf 

btf{ k|ltlnkL 

!_ lgj]bg 

@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf]  

sfuhftx? k]z ug]{  

@_ clVtof/ jfnf JolQmn]] 

 ;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z  

ug]{  

#_ lgj]bg btf{ug{] 

$_ tf]lsPsf]  sd{rf/Ln]  

cfjZostf  cg';f/  ;h{ldg 

d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;  tof/   

ug]{  

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf]  z'Ns 

a'emfpg]  

^_ lgj]bsnfO{ k|ltlnlk pknAw 

u/fpg] 

;h{ldg ug'{kg]{ 

x'Fbf # lbg gq 

;f]lx lbg  

:yfgLo 

kl~hsflwsf/L 
%)).– 
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५ .सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी, सम्फङ्ञन्धत शाखा प्रभङ्टख 

मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका, नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा शाखागत ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायीहरु 
तऩङ्ञशर अनङ्टसाय यहेको छ । 

ङ्झस.नॊ शाखा/उऩ शाखा शाखा प्रभङ्टखको ऩद य नाभ कैङ्जपमत 

१ ङ्ञशऺा उऩ सङ्ञचव श्री याभेश्वय कङ्ट वॉय  

२ स्वास्थम अङ्झधकृत सातौं  श्री श्रीकान्त चौधयी  

३ साभाङ्ञजकङ्जवकास  शाखा, 
उद्यभ ङ्जवकास शाखा 

अङ्झधकृत छैटौं श्री सत्मनायामण हङ्टजदाय सूचना अङ्झधकायी  

४ प्रशासन, मोजना शाखा अङ्झधकृत छैटौं श्री जनकरार रेखी  

५ ऩशङ्ट सेवा शाखा अङ्झधकृत छैटौं श्री  दशयथ दास  

६ मोजना शाखा ई. श्री सन्तोष याई  

७ सूचना प्रङ्जवङ्झध शाखा सू प्र. अ.. आयती शाह  

८ कृङ्जष ङ्जवकास शाखा कृङ्जष ङ्जवकास अ. श्री इन्र नायामण साह  

९ योजगाय शाखा योजगाय सॊमोजक श्री अजङ्टयन फस्नेत  

१० आङ्झथयक प्रशासन शाखा रेखाऩार श्री अम्फयफहादङ्टय भगय  

११ आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण 
शाखा 

सहामक ऩाॉचौं श्री दङ्टगाय प्रसाद आचामय  

१२ ऩङ्ञन्जकयण शाखा सहामक ऩाॉचौं श्री सङ्जवन उदास  

१३ याजश्व शाखा सहमक ऩाॉचौं श्री प्रकाश फन  

१४ सहकायी शाखा सहामक ऩाॉचौं श्री नवयाज फयार  

१५ नाऩी शाखा श्री ऩदभङ्झफिभ शाही  

१६ भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका सहामक चौथो श्री येणङ्टका खड्का  

१७ ङ्ञजन्सी शाखा सहामक चौथौं श्री नेत्रफहादङ्टय ङ्झफ.क.  

१८ कानङ्टन शाखा श्री ................  

१९ ............... शाखा श्री ............  

२० .................शाखा श्री.....................  

२१ पोहोयभैरा, ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन शाखा 

श्री ......................  
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६ ङ्झनणयम गने प्रकृमा य अङ्झधकायी 

 शाखासॉग सम्वङ्ञन्धत ङ्झनमङ्झभत काभहरु शाखा प्रभङ्टखको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रभङ्टख प्रशाकीम अङ्झधकृतवाट 
ङ्झनणयम हङ्टने । 

 ङ्जवशेष ङ्झनणयम तथा कामायरम प्रभङ्टखवाट हङ्टनङ्ट ऩने  बङ्झनतोङ्जकएकोकाभहरुकामायरम प्रभङ्टखवाट ङ्झनणयम हङ्टने 
। 

 नीङ्झतगत ङ्जवषमका ङ्झनणयमहरु नगय कामयऩाङ्झरकावाट य फजेट तथा ऐन सयहका कानङ्टन सम्वन्धी ङ्जवषम 
नगयसबाफाट हङ्टने । 

 न्माङ्जमक ङ्जवषम्- न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ।  

 

७ ङ्झनणयम उऩय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी 
 प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत भातहतवाट बएको ङ्झनणयमको नगय प्रभङ्टख 

 शाखा प्रभङ्टखस्तयीमवाट बएका ङ्झनणयमको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

 दैङ्झनक सेवा प्रवाह तथा कभयचायीको कामय व्मवहाय वाये गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी, प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत । 
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८ सम्ऩादन गयेका काभको शाखागत रुऩभा ङ्जववयण 

मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरका, नगयकामयऩाङ्झरकाको कामायरम य वडा कामायरमहरुफाट सम्ऩादन 
बएका काभ कामयवाहीहरुको भाङ्झसक/तै्रभाङ्झसक ऩत्रकाय बेटघाट गयी सावयजङ्झनक हङ्टने य मस 
नगऩाङ्झरकाका उऩ प्रभङ्टख एफॊ प्रविाफाट सो प्रगङ्झतको फायेभा जानकायी ङ्छदने कामयिभ हङ्टने गयेको 
छ।मस नगयऩाङ्झरकारे गयेका शाखागत कामय ङ्जववयणहरु  याङ्ञखएको हो ।  

प्रशासन शाखा 
 मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाभा कामययत कभयचायीहरुको नमाॉ हाङ्ञजयी तमाय गयी स्थामी य 

कयाय कभयचायीको ङ्झबन्दा ङ्झबन्दै हाङ्ञजयी यङ्ञजष्टय तमाय गयी कामयन्वमन गङ्चयमो । 

 ङ्झभङ्झत २०७८/01/02 गते देङ्ञख ङ्झभङ्झत 2078/03/31 सम्भ 141 वटा मोजना रुजङ्ट 
प्रभाङ्ञणत गयी सम्फङ्ञन्धत शाखाभा ऩठाईएको । 

 ङ्झभङ्झत 2078/01/02 गते देङ्ञख असाय भसान्त सम्भ 117 वटा मोजनाको खाता वन्दको 
ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको । 

 ङ्झभङ्झत 2078/01/02 गते देङ्ञख असाय भसान्त सम्भ 121 वटा मोजनाको खाता 
सॊचारनको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएमो । 

 मस न.ऩा. भा काभकाज गनय खङ्जटएका खङ्चयदाय श्री ङ्झसतायाभ पङ्ट मरको ङ्झभङ्झत 
2078/01/12 गते देङ्ञख रागङ्ट हङ्टने गयी श्री ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामायरम उदमऩङ्टय फोक्सेभा 
काज ङ्जपताय गङ्चयएको । 

 सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको ऩ सॊ 2077/78 च. नॊ. 79 ङ्झभङ्झत 
2078/01/09 गतेको ऩत्रानङ्टसाय स्थानीम तहको ऺभता ङ्जवष्रेषणका राङ्झग तमाय गङ्चयएको 
प्रश्नावरी सवेऺण पायभ बयी सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमभा ऩठाईएको । 

 ऩत्र सॊख्मा 2077/078 च नॊ. 194 ङ्झभङ्झत 2078/01/29 गतेको प्राप्त ऩत्रानङ्टसाय 
याङ्जष्डम सभावेसी आमोगभा सभावेसीताभा स्थानीम तहको ब ङ्टङ्झभकाको ङ्जवषमभा अध्ममन 
सम्फङ्ञन्ध प्रश्नावरीको जवाप तमाय गयी ङ्झभङ्झत 2078/02/13 गते सम्फङ्ञन्धत आमोगभा 
ऩठाईएको । 

 मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको दयवन्दी तेङ्चयजभा केही सॊसोधन गयी सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमभा 
ऩठाईएको । 
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 मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ६ भा यहेको उदमऩङ्टय कोङ्झबड अस्ऩतारको राङ्झग 
ङ्ञचङ्जकत्सक डाक्टय ऩदभा ङ्झभङ्झत 2078/02/02 गते वाट रागङ्टहङ्टने गङ्चय १ जना कयायभा 
कभयचायी ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको । 

 मस चौदण्डीगढी नगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ६ भा यहेको उदमऩङ्टय कोङ्झबड अस्ऩतारको राङ्झग 
सयसपाई कभयचायी (स्वीऩय) ऩदभा ङ्झभङ्झत 2078/02/02 गते वाट रागङ्टहङ्टने गङ्चय १ जना 
कयायभा कभयचायी ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको । 

 ङ्चयि जनप्रङ्झतङ्झनधीको ङ्जववयण तमाय गयी सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा 
ङ्झभङ्झत 2078/03/13 भा ऩठाईएको । 

 भध्मकाङ्झरन खचय सॊयचना तजङ्टयभाभा (MTEF) सम्फङ्ञन्ध अङ्झबभङ्टङ्ञखकयणभा उऩङ्ञस्थङ्झत हङ्टनका 
राङ्झग सफै शाखा प्रभङ्टखहरुराई ङ्झभङ्झत 2078/03/28 भा ऩत्राचाय गङ्चयएको । 

प्रशासन उऩ-शाखा तथा बण्डाय शाखा  

cf=a= @)&&÷)&* sf] clGtd rf}dfl;s cjlwdf g=kf=af6 ePsf] vl/b lhG;L ;fdfgx?sf]] 

ljj/0f M–  

vKg] lhG;L ;fdfgx?sf] ljj/0f M 

l;=g+= ;fdfgsf] ljj/0f kl/df0f b/ hDdf d'No s}lkmot 

! a|f08]8 sDKo'6/ @# %(,#@%.– !^,)!,&&%.– 
kl~hs/0f, e"ld 

OsfO{, zfvfx? 

@ lksk uf8L ! 
@@,(%,))).

– 
@@,(%,))).– g=kf= zjafxg 

# lk|G6/ a|f]b/ @%$) !% @#!^%.– #,$&,$&%.– 
g=kf=, e'dL, 

zfvf 

$ 
l;l; Sofd]/f h8fg $# 

OGr l6=le=;d]t 
!&  $,(#,%!^.– 

pbok'/ sf]le8 

!( c:ktfn 

% 
df]6/ ;fO{sn l8:sf]e/ 

!@% l;l; 
^ @,)^,()).– !@,$!,$)).– g=kf= 

^= dlxGb|f a'n]/f] PDa'n]G; # 
!!,%),))).

– 
#$,%),))).– 

xl8of, a]N6f/, 

a;fxf 

& e]G8LË d]lzg #) @),^((.– ^,@),(&).– lzIff zfvf 

* 
df]6/;fOsn kN;/ @@) 

l;l; 
! #,%@,()).– #,%@,()).– n]vf 

( l;lnË km]g ^ @&(^ !^,&*).– sf]le8 c:ktfn 

!) WHO k|dfl0ft lk|mh ! !,(*,**).– !,(*,**).– gu/ c:ktfn 
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vl/b 

!! :s'6/ TVS @ !,(#,(((.– #,*&,((*.– lzIff, j8f g+= # 

!@ k|f]h]S6/ OK;g X05 ! &),^@%.– &),^@%.– g=kf= 

!# 6f]6n:6]zg ;]6 ! &,^!,))).– &,^!,))).– e'ld OsfO{ 

!$ 
kN;/ df]6/;fOsn !%) 

l;l; 
! @,^^,*((.– @,^^,*((.– n]vf 

!% clkm; b/fh & !&,!!!.– !,!(,&*!.– 
g=kf=, lzIff, 

e'dL 

!^ A3 lk|G6/ Sofgg ! ((,$)).– ((,$)).– e'dL OsfO{ 

!& NofK6k 8]n ^ (@,&!^.– %,%^,@(^.– 
g=kf=, zfvf, 

e'dL 

!* ECG d]lzg ! !,@(,(%).– !,@(,(%).– sf]le8 c:ktfn 

!( %) s]=le=P= lgs 6«fG:kmd{/ ! $,(&,@)).– $,(&,@)).– 
g=kf=sf] gofF 

ejgdf h8fg 

@) clkm; s';L{ !$ &,*!!.– !,)(,#^$.– 
g=kf=, zfvf, 

e'ld 

@! clkm; 6]jn !$ !!,#!!.– !,%*,#^).– g=kf=,zfvf,e'ld 

@@ 
g=kf=df ;f]nf/ Jofsk 

h8fg 
! ;]6 !,&!,$@).– !,&!,$@).– g=kf= 

vr{ eP/ hfg] lhG;Lsf] ljj/0f M  

l;=g+= ;fdfgsf] ljj/0f kl/df0f b/ hDdf d'No s}lkmot 

! ;=!= em= $** ;'df] dd{t # k6s  ^^#&^.– dd{t tyf ;le{l;Ë 

@ ;=!= em= %#) :sf/lkof] dd{t % k6s  (#,$^).– dd{t tyf ;le{l;Ë 

# 6«ofS6/ dd{t   %!,#%$.– dd{t tyf ;le{l;Ë 

$ bdsn dd{t   #),!().– dd{t tyf ;le{l;Ë 

% g=kf=sf df]6/;fO{snx? dd{t   !,*(,)#&.– dd{t tyf l;e{l;Ë 

^= v]ns'b ;fdfu|L vl/b   (%,&*%.– 
ljleGg j8fsf 

v]nf8Lx?nfO{ 

& 

sfof{no ;+rfng vr{        

-g=kf=sf ;j} ljifout 

zfvfx?, j8f tkm{sf] 5kfO{sf 

;fdfgx?_ ;d]t 

  !&,*),$)).–  

* sf]le8–!( Joj:yfkg vr{   ^,@!,^&$.–  

( ;8s alQ dd{t tyf h8fg   $,($,%&).–  

!) 
cf}ifwL vl/b -g=kf=sf=;j} 

:jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu_ 
  !$,#!,^().–  

!! s[lif pks/0f vl/b   &,%$,))).–  
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!@ s[lif df]6/ vl/b   !*,#$))).–  

!# kmnkm'nsf la?jf vl/b   #,)),))).–  

cf=a= @)&&÷)&* ;fn kf}if ! ut] b]lv ldlt @)&* ;fn c;f/ d;fGt ;Dd a;]sf] gu/ 

sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof !^ cf]6f . 

 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयिभ 
qm=;+= ldlt sfo{x? 

!= @)&*.)@.#! ;a} j8f sfof{nox?df cfufdL cf=j= )&*÷)&(df ;~rfng x'g] 

>dd"ns /f]huf/ cfof]hgfx?sf] ljj/0f dfuul/Psf] . 

@ @)&*.)#.@% ;a} j8fsf ljkGg >ldsx? dWo] Go"gtd /f]huf/Ldf ;+nUg 

;'lrs[t a]/f]huf/x?nfO{ cf=j= )&&÷)&* ;lsg' Ps xKtf cufj} 

l;4fy{ a}+s a]N6f/ zfvf af6 kfl/>lds ljt/0f ul/Psf] . 

# @)&*.)#.#) Rff}b08Lu9L gu/kflnsf leq ;~rflnt /f]huf/ cfof]hgfx?sf] 

ef}lts tyf ljlQo ljj/0f /f]huf/ Joj:yfkg ;"rgf k|0ffnLdf 

k|lji6 ul/Psf] . 

rf}b08Lu9L gu/kflnsf k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd cGtu{t /f]huf/ ;]jf s]Gb|df cf=j= 

@)&&÷)&* df ljkGg >ldssf] Hofnf cGtu{t / k|fKt ug]{ Go"gQd /f]huf/Lsf] j8fut ljj/0f  

j8f g+= k|lji6 ePsf] ;+Vof Go"gQd /f]huf/Ldf ;+nug JolQx?sf] 

;+Vof 

/f]huf/ lbg ;+Vof 

! $% !% !)) 

@ %! !) !)) 

# @! !! !)) 

$ %@ !& !)) 

% $) !$ !)) 

^ %) @# &( 

& *# @% !)) 

* @! !! !)) 

( ^@ !( !)) 

!) (^ @& !)) 

hDdf %@! !&@  

  s"n /f]huf/ lbg ;+Vof !^&)! 

  cf};t /f]huf/ lbg ;+Vof (& 

 

ljlQo k|ult ljj/)f 

    k|fKt cg"bfg vr{ /sd af¤sL  s}lkmot 

tnj 8,35,000 7,83,710 51,290 /f]]=;+÷k|f=;=  

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] ;~rfng 64,000 64,000 0   

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] ;"b[(Ls/)f 1,89,000 1,88,992 8   
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kf]zfs eQf 20,000 20,000 0   

s'n 110,8,000 10,56,702 51,298   

sfdsf nfuL kfl/>ldsdf cfwfl/t sfo{qmdsf nflu ;zt{ cg"bfg -ljkGg >ldssf] Hofnf_ 

k|fKt cg"bfg /sd 

 

vr{ ePsf] /sd -v_ s}lkmot 

  92,25,000 Hofnf /sd 86,34,417   

    lgdf{)f ;fdfu|L vl/b 0   

    xft] cf}hf/ vl/b 0   

    cGo vr{  0   

s'n k|fKt cg"bfg /sd-s_ 92,25,000 s'n vr{ -v_ 86,34,417   

    af¤sL /sd-s-v_ 590,583   

 

 

स्वास्थम शाखा 
ि.स कामयिभको नाभ रक्ष्म प्रगती % प्रगती कैङ्जपमत 

1.  नसने योग सम्फन्धी ताङ्झरभ १ १ १०० 
 

2.  नाक, कान य आॉखा ताङ्झरभ १ १ १०० 
 

3.  ऩोषण सङ्झभऺा गोष्ठी १ १ १०० 
 

4.  कोङ्झबड १९ ओङ्चयमन्टेशन १ १ १०० 
 

5.  भ. स्वा. से सङ्झभऺा गोष्ठी १ १ १०० 
 

6.  खोऩ सूक्ष्भ मोजना गोष्ठी  १ १ १०० 
 

7.  गाउॉ घय ङ्जकङ्ञल्नक सङ्टङ्छदङ्जढकयण  २ २ १०० 
 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखा 
क्र.सं

. 
योजना काययक्रमको वििरण स्थान स्िीकृत रकम सहभाविता कुल ल.ई. सम्झौता वमवत कैवियत 

1.  
उपमेयर राष्ट्रिय मष्ट्हला ष्ट्लिंग खेलकुद 

प्रष्ट्तयोष्ट्गता 
काठमाण्डौं १२,६४,७००।- ----------- १२,६४,७००।- २०७७।०९।२८ 

वनणयय वमवत र नं. 

२०७७।०९।०८।१३ 

2.  तेश्रो बेल्टार ष्ट्मष्ट्न गोल्डकप प्रष्ट्तयोष्ट्गता चौ.न.पा. ७ २,२५,०००।- 
१,५००।- 

 
२,२६,५००।- ०७७।११।१६ 

बोडडको ष्ट्नणडय 

२०७७,११।१४ ष्ट्न.निं. 

नपा२,००,०००।– वडा 

निं.६ रु१०,०००। वडा निं. 

८ रु.१५,०००।- 

3.  मेयर कप ब्यडष्ट्मन्टन वडा निं. ४  १,७५,०००।- --------- १७५०००।- ०७७।११।१० वडा निं.४रु २५,०००।- 

4.  
अपाङ्गता भएका ब्यष्ट्िहरुको लाष्ट्ग 

मोवाईल ममडत ताष्ट्लम 
 ३,५०,०००।- ----------- ------------- २०७७।११।१०  

5.  ह्वील ष्ट्चयर ब्यबस्थापन  १,००,०००।-   २०७७।११।१०  

6.  ग र घ वगडको लाष्ट्ग पिंखा र झुल ष्ट्वतरण  २,००,०००।- ------------ ------------ २०७७।११।१०  

7.  नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय सष्ट्मष्ट्तको  ५०,०००।- ---------- -------------- २०७७।११।१०  
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बैठक ब्यबस्थापन 

8.  
श्यामकुमार स्मतृीखलु्ला 

भष्ट्लबलप्रष्ट्तयोष्ट्गता 
८ १,४४,००००।- ७१००।- १,५१,०००।- २०७७।११।२६  

9.  चौदण्डीगढी साप्ताष्ट्हक पष्ट्िका ७ ५०,०००।- -------- -------- २०७७।१२।११  

10.  दगुडम एक्सपे्रस साप्ताष्ट्हक पष्ट्िका ७ ५०,०००।- ---------- --------- २०७७।१२।११  

11.  जल्पादेवी  मष्ट्हला कृषक समहु १ ६०,०००।- ----------- ---------- २०७७।१२।११  

12.  जनजाती ड्राईष्ट्भङ्ग ताष्ट्लम  १०,२१,०००। ------- -------   

13.  सुन्दरपरु ब्याडष्ट्मन्टन क्लब वडा निं. ५ चौ.न.पा.५ १,५०,०००।- १०,०००।- १,६०,०००।- २०७७।१२।१२  

ऩङ्ञञ्जकयण उऩशाखा 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बिा प्राप्त गनङ्टयहङ्टने राबग्राहीहरुको सॊख्मात्भक ङ्जववयण 

रङ्ञऺत सभङ्टह 
तेस्रो चौभाङ्झसक (चैत्र देङ्ञख असाय) 

नमा थऩ रगत कट्टा कामभ सॊख्मा 
जेष्ठ नागङ्चयक बिा (७० वषय भाङ्झथ) १४५ १३३ २८५१ 

जेष्ठ नागङ्चयक बिा (दङ्झरत) २४ १० ३८१ 
जेष्ठ नागङ्चयक एकर भङ्जहरा (ङ्जवधवा) २१ ६ ५५६ 

ऩूणय अऩाङ्गता बिा १ ० १४६ 
अङ्झत अशि अऩाङ्गता बिा १२ ६ ३११ 

दङ्झरत फारफाङ्झरका ४९ ७८ ५८५ 
जम्भा २९८ २४४ ५५३३ 

 

 व्मङ्ञिगत घटना दतायको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

वडा 
नॊ. 

जन्भ भतृ्मङ्ट 
सम्फन्ध 

ङ्झफच्छेद 
ङ्जववाह 

फसाई सयी 
आएको 

फसाई सयी जान े

जम्भा 
ऩङ्टरूष भङ्जहरा जम्भा ऩङ्टरूष भङ्जहरा जम्भा जम्भा जम्भा 

दताय 
सॊख्मा 

सदस्मको 
सॊख्मा 

दताय 
सॊख्मा 

सदस्मको 
सॊख्मा 

१ ३ ३ ६ ३ ३ ६ 
 

२ १ २ ४ ८ १९ 

२ ६ ७ १३ २ ७ ९ 
 

७ ७ २५ 
  

३६ 

३ ६ ३ ९ ५ २ ७ 
 

८ ४ १८ ३ ५ ३१ 

४ १४ ४ १८ ६ ५ ११ 
 

६ २ २ ४ ५ ४१ 

५ २५ २३ ४८ १० ७ १७ 
 

१० ५ २० 
  

८० 

६ १० ९ १९ ७ ५ १२ १ ९ ४ २० २ ९ ४७ 

७ ७ ४ ११ ६ ५ ११ 
 

८ ७ २० २ ७ ३९ 

८ ६ ३ ९ ५ १ ६ 
 

५ १ ३ २ ६ २३ 

९ २६ १८ ४४ ७ १ ८ 
 

१५ २ ५ ३ १२ ७२ 

१० ९ ९ १८ ५ ५ १० 
 

९ 
  

२ ६ ३९ 

जम्भा ११२ ८३ १९५ ५६ ४१ ९७ १ ७९ ३३ ११५ २२ ५८ ४२७ 
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उद्यभ ङ्जवकास शाखा 

 ३ पटक उद्यम ष्ट्वकास सष्ट्मष्ट्तको बैठक सिंचालन । 

 २ पटक अनगुमन उपसष्ट्मष्ट्तको बैठक सिंचालन । 

 प्रष्ट्वष्ट्ध हस्तानान्तरण कायडक्रम । 

 ष्ट्वत्तमा पह ुँच गोष्ठी कायडक्रम । 

 बजारीकरण अन्तरष्ट्क्रया कायडक्रम । 

 सेवा प्रदायक सिंस्थाहरुबाट गाई, भै ुँसी तथा बुँगरु जस्ता पसपुालन सम्बन्धी ताष्ट्लम सञ्चालन । 

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा 
1. फार कोष स्थाऩना । 

2. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष स्थाऩना । 

3. अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र तऩङ्झसर अनङ्टसाय ङ्जवतयण गङ्चयएको् 

s ju{ v au{ u ju{ 3 ju{ 

dlxnf k'?if hDdf dlxnf k'?if hDdf dlxnf k'?if hDdf dlxnf k'?if hDdf 

 @ @ $ @ & ^ ) ^ @ ) @ 

 

ऩशङ्ट सेवा शाखा 
ि.सॊ कामयिभको नाभ फैशाख जेष्ठ अषाढ जम्भा प्रगती कै. 

उऩचाय सेवा  
क भेङ्झडकर उऩचाय ५८३ ९९१ ९४७ २५२१  
ख भाईनय सङ्ञजयकर उऩचाय ७२ ५० १८६ ३०८  
ग गाईनोक्रोङ्ञजकर उऩचाय २१ २० २५ ६६  

प्रमोगशारा सेवा  
क गोफय जाॉच ५० ३० ४३ १२३  
ख दङ्टध जाॉच १५ १० ०५ ३०  
ग फोमय फोका ङ्जवतयण   ११ ११  
घ च्माऩ कटय ङ्जवतयण   २० २०  
ङ वॊगङ्टय ङ्जवय ङ्जवतयण कामयिभ   २० २०  
च घाॉस ङ्जवकास कामयिभ   १७८ १७८  
छ ऺभता अङ्झबवरृ्द्ी ङ्झसऩ ङ्जवकास कामयिभ 

(वॊगङ्टय ऩारन ताङ्झरभ ३ ङ्छदने) 
२५ जना सहबागीको राङ्झग २०७८।०१।१७ 

देङ्ञख १९ सम्भा 
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ङ्ञशऺा शाखा 
 प्र.अ. फैठक वैशाख  ७ गते फसेको . 
 फार ङ्जवकास य कऺा १-५ भा  अध्मनयत साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका फारफाङ्झरकाराई ङ्छदवा 

खाजाको यकभ ङ्झनकाशाको(ऩङ्जहरो) राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 फार ङ्जवकास देङ्ञख कऺा १-१२ सम्भका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुराई स्वस्थम साभग्री तथा 

नेट(आधायबतू तहराई) यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 ङ्ञशऺकको तरफ फारङ्ञशऺक, कभयचायी, ङ्जवशेष ङ्ञशऺक तथा ङ्ञशऺक तरफ तमाय गयी ङ्झनकाशाको 

राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 फारङ्ञशऺाका ङ्ञशऺकराई ऩाङ्चयश्रङ्झभक  तथा ऩोशाक बिा (ङ्जवत्िीम सभानीकयण फाट) तमाय गयी 

ङ्झनकाशाको राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 प्र.अ. फैठक वैशाख  १४  गते फसेको . 
 अङ्ञघल्रो आ.व.को ऩाठ्यऩङ्टस्तकभा ङ्झनकाशा बएको यकभको ङ्जववयण रुजङ्ट गङ्चयएको .  

 ऩाठ्यऩङ्टस्तक,छात्रवङृ्ञि,फङ्टक कनयय,क्माश,फारङ्ञशऺा यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  
ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 

 धाङ्झभयक ङ्जवद्यारम(ङ्जवङ्ञस्भराह भदशाय) को यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग 
ऩेश गङ्चयएको . 

 आइङ्झसटी(३ओटा,भा.ङ्जव.राई),ङ्जवऻान(३ओटा,भा.ङ्जव.राई),ऩङ्टस्तकारम(४ओटा,भा.ङ्जव.राई),kits 
ङ्जकट्स(३ ओटा,आ.ङ्जव.राई)यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी ङ्झनकाशाका  राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 

 फार ङ्जवकास य कऺा १-५ भा  अध्मनयत साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका फारफाङ्झरकाराई ङ्छदवा 
खाजाको यकभ ङ्झनकाशाको(दोश्रो) राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 

 नगय स्तयीम ऩङ्चयऺाको  नङ्झतजा सम्फन्धभा  नगय स्तयीम ऩङ्चयऺा सङ्झभङ्झतको फैठक फसेको . 
 कऺा ८ को नङ्झतजाको राङ्झग ङ्जवद्याथीको प्राप्ताॊक इन्ट्री,रुजङ्ट,भाकय ङ्झसट तमाय,ङ्झनभायण गङ्चयएको . 
 नगय स्तयीम ऩङ्चयऺाको  नङ्झतजा  प्रकाशन सम्फन्धभा  नगय स्तयीम ऩङ्चयऺा सङ्झभङ्झतको फैठक 

फसेको .  

 कऺा ८ को नङ्झतजा प्रकाशन गङ्चय भाकय ङ्झसट ङ्जवतयण गङ्चयएको . 
 कऺा ८ को भाकय ङ्झसट सच्माएको . 
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 यास्ट्रऩङ्झत शैङ्ञऺकसङ्टधाय कामयिभ अन्तगयत बवन दङ्टई ओटा,नवीनतभ प्रङ्जवङ्झध छ ओटा ङ्जवद्यारमराई 
सम्झौता,कामयप्रगङ्झतको कागजात रुजङ्ट य यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग 
ऩेश गङ्चयएको . 

 १५ ओटा  आधायबतू तह कऺा  १-५,१-३ सॊचाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुराई शौचारम 
सङ्टदृढीकायणको राङ्झग यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 

 आधायबतू तहभा इन्टयनेट जोड्न टेङ्झरकभसॊग  सम्झौता गङ्चयएको . 
 ङ्ञशऺक अनङ्टदान(भा.ङ्जव.ङ्जवऻान,अॊग्रजेी,गङ्ञणत) चाय ओटा ङ्जवद्यारमभा (ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि बएका 

ङ्जवद्यारमहरुभा भात्र) . 
 कम्ऩङ्टटय ङ्ञशऺक,कृङ्जष ङ्ञशऺकराई ङ्ञशऺा तपय को  ङ्जविीम सभानीकयण फजेट फाट यकभ 

ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 ङ्झनकाशा ङ्जववयण तमाय गङ्चयएको . 
 प्राङ्जवङ्झधक ग्रडे तरफ तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 यास्ट्रऩङ्झत खेरकङ्ट द कामयिभ अन्तगयत  खेराडीहरुराई डे्रस ङ्जवतयण डे्रसको ङ्ञशऺा तपय को  ङ्जविीम 

सभानीकयण फजेट फाट यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 इङ्झभस सम्फन्धी जूभ ङ्झभङ्जटॊगभा सहबागी बएको . 
 अङ्झबबावक अन्तयङ्जिमा गयेका  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुराई ङ्ञशऺा तपय को  ङ्जविीम सभानीकयण 

फजेट फाट यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 एस.ई.ई.सऩोटयको खाजा ङ्ञशऺा तपय को  ङ्जविीम सभानीकयण फजेट फाट सम्फङ्ञन्धत साभङ्टदाङ्जमक 

ङ्जवद्यारमहरु राई  यकभ ङ्झनकाशाको राङ्झग  तमाय गयी  ङ्झनकाशाका राङ्झग ऩेश गङ्चयएको . 
 स्माङ्झनटयी प्माड,बेन्डीङ् भेङ्ञशन, इन्सेनेयेटय भेङ्ञशन,खङ्चयद  गङ्चयएको . 
 कऺा १-२ को सन्दबय साभग्री,अङ्झबबावक ङ्ञशऺा सन्दबय साभग्री खङ्चयद गङ्चयएको .  

 आ.व. ०७८/०७९ को  कामयिभ फजेट तमाय गङ्चय ऩेश गङ्चयएको . 

कृङ्जष ङ्जवकास शाखा 
क्र.स.ं कार्यक्रमको वििरण ईकाई लक्ष्र् बजेट प्रगवि कैफिर्ि 

१ प्लास्टीक मल्चीङ्ग पटक १ ५००००/- ५००००/-  

२ व्यिसावर्क िलिुल बगै ैँचा स्थापना पटक १ २०००००/- २०००००/- 
विरुिा संख्र्ा आैँप 

१००० गोटा 

३ SRI सघन बावल वबस्िार पटक १ १०००००/- १०००००/- २५ जना कृषक 



 

71 
 

४ 
च्र्ाउ खेविको लावग सामाग्री च्र्ापकट्टर, 

स्प्रेर्र 
पटक १ २०००००/- २०००००/- 

४ िटा मोटर सवहि 

च्र्ापकट्टर र ८ िटा 

चाजेबल स्प्रेर्र 

५ 
व्यिसावर्क िरकारी 
खेवि िावलम 

गोटा १ १०००००/- १०००००/- २७ जना कृषक 

६ आधुवनक कृवष सामाग्री पािर टटलर पटक १ ५०००००/- ५०००००/- 
५ िटा २० HP को 

पािर टटलर विरिरण 

७ प्रांगाटरक मल उत्पादन पटक १ १०००००/- १०००००/-  

८ प्लास्टीक टनेल पटक १ ४०००००/- ४०००००/-  

९ 
व्यिसावर्क िरकारी 
खेविको वबऊ 

पटक १ १०००००/- १०००००/- 
५०० पकेट कम्पोवजट 

िरकाटर वबऊ 

१० साना वसचाई कृवष मोटर वििरण पटक १ ५०००००/- ५०००००/- २४ थान मोटर वििरण 

११ नर्ाैँ बहुउदशे्र् नसयरी स्थापना पटक १ २०००००/- २०००००/- 
कागवि वबरुिा र 

िरकारीको नसयरी 

स्थापना 

१२ 

राष्ट्रीर् र स्थावनर् मह्तत्िका खाद्य िथा 

पोषण सुरक्षामा सेिा पुर्ायउने बावल 

बस्िुको साना व्यिसावर्क कृवष उत्पादन 

केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम मवहना 

पटक १२ 
२४०००००/

- 
२४०००००/

- 
च्र्ाऊ पकेट -१, धान 

बावल पकेट-१ 

 

याजश्व शाखा 
 चौ.न.ऩा कामायरमगत आन्तङ्चयक आमको प्राप्त हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट जम्भा फैंक दाङ्ञखरा बौचय रुकभ 

रु. २६,८४,८९७ 

 १ देङ्ञख १० वडागत वाङ्जषकय  आन्तङ्चयक आमको प्राप्त हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट जम्भा फैंक दाङ्ञखरा बौचय 
यकभ रु. ६०,५२,२७१ 

 स्थानीम हाटफजाय ऩशङ्टभवेशी हङ्जटमाखसी , फोका, फाख्रा, ऩाठी, सङ्टॊग ङ्टय, बेडा, बेडी, रगामतको अभानतफाट 
आ.व. २०७७।०७८ भा प्राप्त हङ्टन आएको फैकदाङ्ञखरा यकभ रु २,१५,९२९ 

 श्री भारऩोत कामायरम गाईघाट  उदमऩङ्टयफाट आ.व. २०७७।०७८ भा प्राप्त आन्तङ्चयक फैंक दाङ्ञखरा 
हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट आम्दानी यकभ रु. ७५,४५,१०६।२ 

 श्री ङ्झडङ्झबजन वन कामायरम गाईघाट ‚ उदमऩङ्टयफाट आ.व. २०७७।०७८ भा प्राप्त आन्तङ्चयक फैंक 
दाङ्ञखरा हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट आम्दाभी यकभ रु. २‚००‚००० 

 नगयऩाङ्झरकाभा सॊङ्ञचतकोष य आन्तङ्चयककोष त पय  फैंक दाङ्ञखरा बई प्राप्त हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट जम्भा 
यकभ रु १‚६६‚९८‚२०३।२० 

 नदीजन्म ऩदाथय ढङ्टॊङ्गा‚ ङ्झगटी तपय  ठेक्का नॊ. ०२।२०७७।७८ को ठेक्का प्रङ्जिमाफाट प्राप्त एकभङ्टष्ट फैंक 
दाङ्ञखरा यकभ रु १‚२६‚९०‚००० 
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 नदीजन्म ऩदाथय ढङ्टॊङ्गा ‚ ङ्झगटी‚ ग्रावेर तथा फारङ्टवाको अभानत तथा नम्फयी जग्गा सम्माउने अनङ्टभङ्झत 
प्रङ्जिमाफाट प्राप्त एकभङ्टष्ट फैंक दाङ्ञखरा यकभ रु. ४१‚८२‚४५८ 

 नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवबाज्मकोष त पय  फैंक दाङ्ञखरा बई प्राप्त हङ्टन आएको एकभङ्टष्ट जम्भा यकभ रु 
१‚६८‚७२‚४५८ 

 चौ.न.ऩा.भा आन्तङ्चयक आम्दाभी य ङ्जवबाज्मकोष दङ्टवैत पय  फैंक दाङ्ञखरा बएको जम्भा कङ्ट र यकभ रु 
३‚३५‚७०‚६६१।२० 

सहकायी शाखा 
1. नगय ऺेत्रका केही सहकायी सॊस्थाहरुको अनङ्टगभन । 

2. सहकायी सॊस्थाको नऩा अन्तगयतका ७ वटा वडाहरुको वडास्तयीम फैठक तथा अन्तयङ्जिमा 
कामयिभ सञ्चारन । 

3. ऩङ्टवय सहकायी ङ्ञशऺा सम्फन्धी अनङ्टङ्ञशऺण कामयिभ सञ्चारन । 

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

ि.सॊ भङ्जहना जम्भा 
पछयमौट 

फाॉकी कैङ्जपमत 
सपर असपर 

१ फैशाख १ ० ० १  
२ जेष्ठ १ ० ० १  
३ असाय ० ० ० ०  

जम्भा २ ० ० २  
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मोजना तथा प्राङ्जवङ्झधक शाखा 
वडा न. १ 

ङ्झस.न. मोजनाको नाभ स्थर खङ्चयद प्रकृमा ठेक्का बए 
ठेक्दायको नाभ 

फजेट श्रोत रु. (कङ्ञन्टजेन्सी सभेत) राखभा 
सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

न.ऩा. अन्म उ.स. जम्भा 
१ शाङ्ञन्त फाङ्जटका कन्चनऩङ्टय उ.स.   ५.००   ०.५० ५.५० ०७७.१०.५ ०७८.३.१५   

२ 
चौदण्डीगढी दयवाय 

ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्झनभायण 
चौदण्डीगढी उ.स.     १५.०० १.५० १६.५० ०७७.१२.५ ०७८.२.३० प्रदेश 

३ ङ्झफताय खाने ऩानी मोजना    उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.१०.६ ०७८.३.१०   

४ गङ्टम्फा ङ्झनभायण  कन्चनऩङ्टय दयबाउऩत्र आकय  इम्माङ्ञजन १०.००     १०.०० ०७७.११.१० ०७८.१.२५   

वडा न. २ 

ङ्झस.न. मोजनाको नाभ स्थर खङ्चयद प्रकृमा ठेक्का बए 
ठेक्दायको नाभ 

फजेट श्रोत रु. (कङ्ञन्टजेन्सी सभेत) राखभा 
सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

न.ऩा. अन्म उ.स. जम्भा 

१ 

कौवै देवी स्कङ्ट र देङ्ञख 
ऩङ्टफय जाने फाटो 

चकभकेभा कल्बटय तथा 
ग्रावरे  

झोडाऩाटा उ.स.   ४.५०   ०.४५ ४.९५ ०७७.१०.३ ०७८.२.१९   

२ 
गॊगटे देङ्ञख बते हङ्टदै ङ्जवताय 

जाने सडक भभयत  
गॊगटे उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.११.१५ ०७८.१.२०   

३ 
 नदी ङ्झनमन्त्रण तथा 

अन्म ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन  
भाडीफास उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१०.२० ०७८.२.२०   

४ 
भङ्छदफास राभा खोरा 

नङ्छद ङ्झनमन्त्रण  
भाडीफास उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७८.१.१५ ०७८.३.१०   

५ 
देङ्झफथान खानेऩाङ्झन भभयत 

सम्बाय  
देङ्झफथान टोर उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७८.१.१० ०७८.२.२५   

६ 
सयस्वती भङ्जहरा बवन 
व्मवस्थाऩन सङ्टघाये  सङ्टघाये उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७८.२.१० ०७८.३.२०   

७ 
श्री ङ्झसॊहदेवी भा.ङ्जव. 

भाडीफास बवन ङ्झनभायण  
भाडीफास उ.स.   १८.००   १.८० १९.८० ०७८.२.५ ०७८.३.२५   
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८ 

चायघयेखड्गा ब ङ्टजेरको 
टोरभा फाटो ग्रावरे तथा 

कल्बटय ङ्झनभायण  

चायघये उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७७.१२.२० ०७८.३.१०   

९ 

नन्दरार ङ्झफ.क. को 
घयदेङ्ञख फस्नेत कङ्ट र 
भङ्ञन्दय सम्भ सडक 

भभयत  

चायघये उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.११.१० ०७८.२.१५   

१० 
ङ्झसर्द् कङ्झर आधायबतू 

ङ्झफद्यारम ङ्झबते 
ङ्झबिे उ.स.   २.७५   ०.२८ ३.०३ ०७७.१२.२४ ०७८.३.२५   

११ 
राटकोशेये ङ्झसॊचाई भभयत 

इन्र फस्नेत टोर 
भाडीफास उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.१२.१० ०७८.२.२९   

१२ 

ङ्झबभफा. याइको घय ऩङ्टफय 
देङ्ञख दङ्ञऺण भङ्टरङ्टक ङ्झसॊह 

याइको घयाहङ्टदै 
राभाखोरा सम्भ ढर 
तथा फाटो ङ्जवस्ताय 

झोडाऩाटा उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.११.२० ०७८.२.२०   

१३ 

ङ्झसॊह देवी भा.ङ्जव. देङ्ञख 
भाडीफास खोरा सम्भ 
ङ्झबते जाने फाटो नारी 

ङ्झनभायण 

भाडीफास उ.स.     ५.०० ०.५० ५.५० ०७८.१.१२ ०७८.२.२९ 
स्था. ऩङ्ट. 
सा. का. 

१४ 
राभा खोरा ट्रस ऩङ्टर 

ङ्झनभायण 
झोडाऩाटा उ.स.   १०.०० १८.०० २.८० ३०.८० ०७७.११.२५ ०७८.२.२५ 

स्था. ऩङ्ट. 
सा. का. 

१५ 
झोडाऩाता दङ्ञऺण फाटो 

स्तारुङ्ङती झोडाऩाटा फोरऩत्र चौदण्डीगढी  २५.६९ २५.६९   ५१.३८ ०७७.१०.१० ०७८.३.२४ 
या.मो.आ. 
केन्र 

१६ 

राभा खोरा देङ्ञख गॊगते 
फङ्टर्द् चौक सम्भ ढर 

ङ्झनभायण  

फङ्टर्द् चोक दयबाउऩत्र ङ्ञखभहाॊग ४.९०     ४.९० ०७७.१२,१० ०७८.३.२०   

१७ 

राभाखोरादेङ्ञख सङ्टधाये 
नायामण शे्रष्ठको घय 
यिभारा स्कङ्ट र हङ्टॉदै 

वडा न. ७ को ङ्झसभाना  
सम्भसडक ङ्झनभायण 

सङ्टघाये दयबाउऩत्र दङ्टधकङ्ट ण्ड १०.००     १०.०० ०७८.१.१० ०७८.३.१५   
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वडा न. ३ 

ङ्झस.न. मोजनाको नाभ स्थर खङ्चयद प्रकृमा ठेक्का बए 
ठेक्दायको नाभ 

फजेट श्रोत रु. (कङ्ञन्टजेन्सी सभेत) राखभा 
सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

न.ऩा. अन्म उ.स. जम्भा 
१ दङ्झरत बवन ङ्झनभायण आभसार उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१०.११ ०७८.१.४   

२ 
भानशेय शॊकय कृङ्जष 

ऩोखयी ङ्जवस्ताय याजानागी याजानागी उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१०.८ ०७८.१.४   

३ 

 याजानागी चोक ऩङ्टफय फयाय 
खोरा ङ्जकनायाभा ढङ्टङ्गाको 

वार 

याजानागी उ.स.   ०.९०   ०.०९ ०.९९ ०७७.१२.१७ ०७८.१.७   

४ 

 ङ्झग्रर यॊगयोगन तथा 
भङ्जहरा बवन व्मवस्थाऩन 

आभसार 

आभसार उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७७.१२.१२ ०७८.१.२८   

५ 
 बोरेनी फजाय ट्रस 

ङ्झनभायण 
फङ्टधफाये उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७८.१.६ ०७८.३.१५   

६ 
यभाईरो डाॉडा खानेऩानी 

ट्याॊकी यभाईरो डाॉडा उ.स.   १.२७   ०.१३ १.३९ ०७८.२.२१ ०७८.३.१२   

७ 

ङ्झभना याईको घय देङ्ञख 
जम प्रकाश याईको घय 
सम्भ सडक ग्राबेर तथा 

कल्बटय ङ्झनभायण 

बोरेनी उ.स.   १.२०   ०.१२ १.३२ ०७८.२.२ ०७८.३.१   

८ 

 शान्तीचोक 
दङ्ञऺणवयङ्जऩऩर चोक 
जोड्ने फाटो ङ्झनभायण 

बोरेनी 

सौयेरी टोर उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७७.१२.९ ०७८.२.२५   

९ 
ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायभा 
खानेऩानी जडान 

वडा बयी उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१२.३१ ०७८.२.१०   

१० 
ऩङ्टन्ङ्झनभायण घय (ङ्झबभ 

फ.याई) बोरेनी उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१२.१० ०७८.२.३०   

११ 
आङ्झसस चचय शौचारम 

ङ्झनभायण 
बोरेनी उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७८.२.३० ०७८.३.२४   

१२ बोरेनी चचय घेयाफेया बोरेनी उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७८.२.३० ०७८.३.२४   

१३ दशयन चचय भभयत फङ्टधफाये उ.स.   ५.००   ०.५० ५.५० ०७८.२.३० ०७८.३.२४   
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१४ 

कीङ्झतयभान चोकभङ्टङ्झन 
सायाघायी खोराभा 
कल्बटय ङ्झनभायण 

कीङ्झतयभान चोक फोरऩत्र चौदण्डी साकेरा ३२.००     ३२.०० ०७८.१.९   

७०% 

बौङ्झतक 
प्रगङ्झत 

वडा न. ४ 

ङ्झस.न. मोजनाको नाभ स्थर खङ्चयद प्रकृमा ठेक्का बए 
ठेक्दायको नाभ 

फजेट श्रोत रु. (कङ्ञन्टजेन्सी सभेत) राखभा 
सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

न.ऩा. अन्म उ.स. जम्भा 

१ 

ऩहये खोरा वयऩानी 
ङ्झसचाई मोजना देफ 

खड्का 
फयऩानी उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.१२.१० ०७८.२.२९   

२ प्रहयीचोकी वषेडाॉडा वषेडाॉडा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१२.१० ०७८.२.१   

३ 
देवी खोल्साभा कल्बटय 

ङ्झनभायण  
गजभेय टोर उ.स.   ०.७५   ०.०८ ०.८३ ०७७.१२.१० ०७८.१.१५   

४ 
िभागत अऩाॊग बवन 

ङ्झनभायण 
वषेडाॉडा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१२.५ ०७८.२.१०   

५ 
जन ज्मोङ्झत आधायबतू 

ङ्झफद्यारम 
अभरचौयी उ.स.   २.७५   ०.२८ ३.०३ ०७७.१०.२० ०७८.१.१५   

६ 
दशन टोर जाने फाटोभा 

कल्बटय ङ्झनभायण 
दशन टोर उ.स.   ०.७५   ०.०८ ०.८३ ०७७.१२.१० ०७८.१.२०   

७ 

उऩङ्टजेरी टोर बङ्जवन्र 
याइको घय बई जाने 
फाटो अस्तरुङ्ङती 

उऩङ्टजेरी टोर उ.स.   ०.९५   ०.१० १.०५ ०७७.१०.१५ ०७८.२.१०   

८ 
धङ्झनखोल्सा  नङ्छद 

ङ्झनमन्त्रण  
गजभेय टोर उ.स.   ०.७५   ०.०८ ०.८३ ०७७.१२.२ ०७८.१.१०   

९ 

चौधयी टोर ङ्झफकास 
एङ्चयमा देङ्ञख गॊगा फा. 
काकीको घय सम्भको 

फाटो भभयत 

चौधयी टोर उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७७.१०.१२ ०७८.३.१५   

१० 
दङ्झरत बवन कामायरम 

व्मवस्थाऩन 
वषेडाॉडा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१२.०५ ०७८.२.१०   

११ नायद आदशय भा.ङ्झफ. वषेडाॉडा उ.स.   ०.७५   ०.०८ ०.८३ ०७७.९.५ ०७७.१२.१५   

१२ 
नायद आदशय भा.ङ्झफ.  

बवन ङ्झनभायण  
वषेडाॉडा उ.स.   १८.००   १.८० १९.८० ०७७.२.१ ०७८.३.२५   
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१३ 

यभेश ङ्जवष्टको घय छेउ 
नायेवा खोराभा कल्बटय 

ङ्झनभायण  

चौधयी टोर दयबाउऩत्र दङ्टधकङ्ट ण्ड ५.५६     ५.५६ ०७७.१२.१० ०७८.३.१०   

१४ 

कारीखोरा नङ्छद 
ङ्झनमन्त्रण तथा ड्याभ 

ङ्झनभायण  

चयण चोक दयबाउऩत्र चौदण्डीगढी ४.८६     ४.८६ ०७७.१२.१० ०७८.२.३०   

वडा न. ५ 

ङ्झस.न. मोजनाको नाभ स्थर खङ्चयद प्रकृमा ठेक्का बए 
ठेक्दायको नाभ 

फजेट श्रोत रु. (कङ्ञन्टजेन्सी सभेत) राखभा 
सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत कैङ्जपमत 

न.ऩा. अन्म उ.स. जम्भा 

१ 

इराका प्रहयी कामायरम 
देखी तायानन्द चौधयी 
को घय हङ्टदैँ धनयाज 
चौधयी को घय सम्भ 

फाटो ङ्जवस्ताय तथा ग्रावरे  

ङ्झसवाई उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.९.२९ ०७८.३.२३   

२ 

सङ्टमय ना. ठाकङ्ट य को 
घयदेङ्ञख फाफाजी कङ्ट टी 
हङ्टदैँ सा. व. उ. बवन 
सम्भ ग्रावरे तथा फाटो 

ङ्जवस्ताय  

ङ्झसवाई उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.९.२५ ०७८.३.२३   

३ 

सानो ङ्जकसान देङ्ञख नमा 
टोर सा. व. उ. बवन 
हङ्टदैँ ङ्ञशवाई खोराको 
फाॉध सम्भ फाटो भभयत 

ग्रावरे तथा ङ्जवस्ताय  

ङ्झसवाई उ.स.   २.५०   ०.२५ २.७५ ०७७.९.२५ ०७८.२.२८   

४ 
ङ्झत्रमङ्टगा नदीभा अस्थामी 
फाॉध ङ्झनभायण गने कामय ङ्झसवाई उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.७.२३ ०७८.२.१५   

५ 
ढेरा चौयी ऩाकय  यॊग 

योगन 
ढेरा चौयी उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.७.२३ ०७८.२.१५   

६ 
घेय खोरा टोर ङ्झबत्र 

फाटो ग्राबेर  
सङ्टन्दयऩङ्टय उ.स.   ०.५०   ०.०५ ०.५५ ०७७.७.२७ ०७८.२.३०   

७ ङ्झस.एभ.ङ्झस बवन ढेराचौयी  फेल्हा उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७८.१.१५ ०७८.३.२३   

८ 
नमा घय ङ्झनभायण धभेन्र  

चौधयी ङ्झसवाई उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१२.६ ०७८.३.२०   
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९ 
नमा घय ङ्झनभायण बोरङ्ट  

चौधयी ङ्झसवाई उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१२.६ ०७८.३.२०   

१० 
नमा घय ङ्झनभायण अशोक 

चौधयी ङ्झसवाई उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१२.६ ०७८.३.२०   

११ 

वावाजी कङ्ट टी देङ्ञख फङ्टटी 
सादाको घय हङ्टदैँ ङ्झत्रमङ्टगा 
फाॉध फेल्हा नमा ट्राक 

ङ्झनभायण  

फेल्हा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.९.३ ०७८.३.२३   

१२ 
 याजाजी भङ्ञन्दय घेयफेया 

प्रधान टोर 
सङ्टन्दयऩङ्टय उ.स.   ०.५०   ०.०५ ०.५५ ०७७.१०.५ ०७८.३.२३   

१३ 

शङ्टयेश चौधयीको घय देङ्ञख 
फासघायी हङ्टदैँ याभानन्द 
चौधयीको घय सम्भ 

फाटो भभयत तथा ङ्जवस्ताय 

फेल्हा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१०.२ ०७८.३.२३   

१४ ङ्झस.एभ ङ्झस बवन फेल्ही  फेल्ही       १०.०० १.०० ११.०० ०७८.१.२० ०७८.३.२३ 
स्था. ऩङ्ट. 
सा. का. 

१५ प्रधान टोर फाटो ङ्जवस्ताय  सङ्टन्दयऩङ्टय उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७८.१.१९ ०७८.३.२१   

१६ 
साङ्झफक ५ सदा फस्तीभा 

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 
सङ्टन्दयऩङ्टय उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७८.१.१९ ०७८.३.२१   

१७ 

आगरागी बवन ङ्झसवाई 
भभयत तथा सम्बाय 

ङ्झसवाई  

ङ्झसवाई उ.स.   २.१०   ०.२१ २.३१ ०७७.१२.६ ०७८.३.२३   

१८ ङ्छदना बदयी भङ्ञन्दय फेल्हा  फेल्हा उ.स.   ०.५०   ०.०५ ०.५५ ०७७.१२.६ ०७८.३.२३   

१९ ओभ शाङ्ञन्त बवन  ङ्झसवाई उ.स.   ८.५०   ०.८५ ९.३५ ०७७.१२.६ ०७८.३.२३   

२० 

 ङ्झसवाई चोक देङ्ञख उतय 
ङ्झत्रमङ्टगा नदीसम्भ ढर 
तथा ग्रावरे ङ्झनभायण  

ङ्झसवाई     ९.६१   ०.९६ १०.५७ ०७७.१२.९ ०७८.२.९   

२१ ङ्ञशफ भङ्ञन्दय फेल्हा  फेल्हा उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७७.११.१२ ०७८.३.२३   

२२ 
भाझी बवन व्मवस्थाऩन 

फेल्हा  
फेल्हा उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.११.२ ०७८.३.२२   
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२ ङ्ञशवारम भङ्ञन्दय ङ्झनभायण अधेयी उ.स.   ४.००   ०.४० ४.४० ०७७.९.१९ ०७८.३.२०   

३ 

बीभसेन आधायब ङ्टत 
ङ्झफधारम घेया फेया तथा 
ङ्झफधारम व्मवस्थाऩन  

देफधाय उ.स.   १.५०   ०.१५ १.६५ ०७७.८.१० ०७८.३.२०   

४ 
खानेऩानी ट्यङ्टफवरे खङ्चयद 

भभयत सम्बाय हङ्झडमा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.१२.२४ ०७८.३.२२   

५ 
वडा कामायरम गोर घय 

भभयत 
हङ्झडमा उ.स.   ०.८५   ०.०९ ०.९४ ०७८.१.७ ०७८.३.१२   

६ नभङ्टना स्कङ्ट र घेया फेया  हङ्झडमा उ.स.   २.७५   ०.२८ ३.०३ ०७८.१.४ ०७८.१.२५   

७ भङ्जहरा बवन हङ्झडमा  हङ्झडमा उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७८.१.१७ ०७८.३.१६   
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८ 
नमा घय ङ्झनभायण ( 
जमयाभ चौ.) देफधाय उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७८.१.२५ ०७८.३.३   

९ 
साभङ्टदामीक अध्ममन 

केन्र 
हङ्झडमा उ.स.   ५.००   ०.५० ५.५० ०७७.१२.३१ ०७८.३.१०   

१० 
घय भभयत तथा सम्बाय 

सॊजम ठाकङ्ट य   हङ्झडमा उ.स.   ०.४०   ०.०४ ०.४४ ०७८.१.२८ ०७८.३.१२   

११ ङ्झत्रमङ्टगा फोङ्झडांग स्कङ्ट र  खैया उ.स.   १.७०   ०.१७ १.८७ ०७७.१२.२४ ०७८.३.१०   

१२ 
वडा कामायरम बवन 

हङ्झडमा हङ्झडमा उ.स.   ३.१५   ०.३२ ३.४७ ०७८.१.१३ ०७८.३.१२   

१३ 
नमा घय ङ्झनभायण रुम्फ 

फहादङ्टय  हङ्झडमा उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७७.१२.६ ०७८.३.२०   

१४ होरीभा होभ ऩाइऩ  हङ्झडमा उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७८.२.२० ०७८.३.९   

१५ 

भदन बण्डायी याजभागय 
देङ्ञख उतय जमन्ती 
ऩोख्ररे को घय सम्भ 
भाटो बने तथा ग्राबेर 

गने कामय  

देफधाय उ.स.   २.६०   ०.२६ २.८६ ०७८.२.२१ ०७८.३.२०   

१६ ङ्ञशवारम भङ्ञन्दय घेयावयेा अधेयी उ.स.   ३.००   ०.३० ३.३० ०७८.१.१२ ०७८.३.२०   

१७ 

१० न. वडा बयीका 
फाटाहरुभा खाल्ड खङ्टल्डी 

ऩङ्टने 

हङ्झडमा उ.स.   १.००   ०.१० १.१० ०७७.८.२० ०७८.३.२०   

१८ 

वडा बवन कामायरमको 
छेउभा ट्रस जस्ताऩाता 

हाल्ने कामय 
हङ्झडमा उ.स.   १.४४   ०.१४ १.५८ ०७८.१.२० ०७८.३.२०   

१९ 
हङ्झडमा देफधाय ङ्झत्रमङ्टगा 

खोरा भभयत 
हङ्झडमा उ.स.   १.१५   ०.१२ १.२७ ०७८.१.८ ०७८.३.१६   

२० 

शहयी स्वास्थम केन्र 
खैयाझोडा जाने फाटो 

ङ्झनभायण 

खैयाझोडा उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७८.३.६ ०७८.३.९   

२१ 
खैयाझोडा खानेऩानी 

सयसपाई 
खैयाझोडा उ.स.   २.००   ०.२० २.२० ०७७.१२.२० ०७८.३.१९   

२२ ङ्झसराइ भेङ्झसन सेट छोटी हङ्झडमा उ.स.   ०.५०   ०.०५ ०.५५ ०७८.२.१८ ०७८.२.२२   
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२३ 

वडा कामायरम बवन 
ऩछाडी फासको झाडी 

सपा गने कामय 
हङ्झडमा उ.स.   ०.५०   ०.०५ ०.५५ ०७८.१.२१ ०७८.३.२१   

२४ 
वडा न. ९ य १०भा 

भोटय खङ्चयद 
९ य १० दयबाउऩत्र सोहन   २०.००   २०.०० ०७८.२.२८ ०७८.३.२०   

२५ शहयी स्वास्थम बवन  खैया दयबाउऩत्र 
ग्रोफर 

कन्स्ट्रक्सन 
८.६३     ८.६३ ०७८.१.२० ०७८.३.२२   

२६ 

बीभसेन आधायबतू 
ङ्झफधारम देङ्ञख बीभसेन 
थान सम्भ नारा ग्रावरे 

देफधाय दयबाउऩत्र 
चौदण्डी 

कन्स्ट्रक्सन 
१०.००     १०.०० ०७८.१.३० ०७८.२.१०   
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सूचना प्रङ्जवङ्झध शाखा 

 
 

साभी ऩङ्चयमोजना 
ङ्जवङ्झतम साऺयता कऺा  

 यिभारा ङ्जवङ्झतम साऺयता कऺा ब ङ्टल्के चौ.न.ऩा. ७: भा ७ वटा कऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  
 सयस्वतीङ्जवङ्झतम साऺयताकऺा चौ.न.ऩा. ४: भा ७ वटा कऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 सङ्टगाये ङ्जवङ्झतम साऺयता कऺा चौ.न.ऩा. २: भा ९ वटा कऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।  
 बोरेनी ङ्जवङ्झतम साऺयता कऺा चौ.न.ऩा. ३: भा १६ वटा कऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

S.N. Activities Remarks 

1 Website content and Social media updation  Updating the contents like board decisions,  photo 
gallery, Articles, Videos 

2 Submitted online reports to MoFAGA, 

HURF,MEDPA ,DEO Udayapur,NASC, others 
Election focal person profile Nyayik related details, 
MEDPA Program Survey form, Inter- governmental 
relationship survey form submission 

3 Handing over the Letters/Articlesfrom 
MOFAGA Website, official email to the CAO, 
Mayor, Deputy Mayor 

Daily basis. 

4 Solved technical issues raised by the 
officials/staffs. 

Printer/Network Printer setup/issues, Projector, 

Laptop, Helping with the Word, Excel application  

5 Circulating updates from MoFAGA portal 
daily/weekly basis. 

Letters, NewsLetters, updating the CAO and other 

official\s detail. 

6 Registered online application form for the 
staffs 

Online Special loan . 

7 Emailed official letters, Reports, Details, 
Notices   

To different sections of Mofaga, Local-level, etc. 

8 GESIMIS updation Entered Training details in GESIMIS for ME's. 

9 LISA data entry and result publication Entered data into LISA online software and 
published the final result publicly. 

10 LIRIS Bhoomi  Updated the user credentials for data entry users. 

11 Assisted staffs in online MTEF zoom program. Updated individual's CDMIS profile for the 

participation. 

12 Updated details in MOFAGA portal  budget related details of f.y.2078/079. 

13 IMU software updation Updating Antigen test records and patient's Hospital 
and Home isolation details on daily basis. 

14 Success Stories submission Updated and submitted the Success stories of our 
municipalty office to the PLGSP. 
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 भाथीका सवै कऺाका सहबागीहरुका ऩङ्चयवायभा गई ऩङ्चयवाय बेटघाट गङ्चय ङ्जवङ्झतम साऺयता कऺा य 
मसको भहत्वको वायेभा छरपर गङ्चयएको छ साथै सवै सहबागीहरुका ऩङ्चयवायका सदस्महरुको 
उऩङ्ञस्थतीभा १ ङ्छदने अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण सभेत सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 

भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय 
 ऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुका  वैदेङ्ञशक योजगायीभा गएका व्मङ्ञिका ऩङ्चयवायहरुभा देङ्ञखएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 

सभस्माहरु भध्मे भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा बएका व्मङ्ञि हरुको ऩङ्जहचान गङ्चय जम्भा १८ जनाराई 
व्मङ्ञिगत रुऩभा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशयसेवा प्रदान गङ्चयदै आएको छ । मो अङ्ञन्तभ तीन भङ्जहनाभा ङ्झत 
सेवाग्राहीहरुराई कोङ्झबड १९ को कायण ऩङ्चयवायभा गई सेवा प्रवाह गनय नसङ्जकएताऩङ्झन टेङ्झरपोन 
भापतय सम्ऩकय  गङ्चय भनो ऩयाभशय सेवा प्रदान गङ्चयएको छ । 

 कङ्ट र जम्भा १८ जना व्मङ्ञिगत भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवा प्राप्त गङ्चययहेका सेवाग्राहीहरु भध्मे 
साभान्म अवस्थाभा आइसकेको ५ जना सेवाग्राहीहरुको सेवा वन्द गङ्चयएको छ बने वाॉकीको ङ्झनयन्तय 
सेवा प्रवाह बईयहेको छ । 

 बोरेनी ङ्जवङ्झतम साऺयता तथा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय कऺ चौ.न.ऩा. ३ : भा १ ऩटक साभङ्टङ्जहक 
ऩयाभशय कऺा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 

गहन छरपर तथा अङ्झबभङ्टखीकयण कामयिभ 
 वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान चाहने व्मङ्ञिहरुराई कसयी वैदेङ्ञशक योजगायीराई सङ्टयङ्ञऺत भमायङ्छदत य 

उऩरङ्ञव्धभङ्टरक वनाउने बङे्ङ ङ्जवषमभा जानकायी गयाईएको । 

 गन्तव्म देशहरुको वायेभा साभान्म जानकायी य त्महाॉ ङ्ञस्थत ङ्जव ङ्झबङ्ङ सयकायी तथा गैह्र सयकायी 
सहमोङ्झग नीकामहरुको वायेभा जानकायी तथा ङ्झत ङ्झनकामहरुफाट आप्रवासी काभदायरे प्राप्त गनय सेवा 
सङ्टङ्जवधाहयको वायेभा जानकाकयी गयाईएको । 

 कामयिभभा ४२ जना भङ्जहरा १२९ जना ऩङ्टरुष गङ्चय जम्भा १७१ जनारे सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी 
सम्वङ्ञन्ध जानकायी प्राप्त गयेका छन ्। 

 जातीगत ङ्जहसाफरे हेनेहेा बने १०८ जनजाती ‚ १० ब्राभण ‚ ४२ ऺेङ्झत्र ‚ २० जना दङ्झरत य २ जना 
अन्म जाती यहेका छन ्। 

ङ्चयटनी स्वमॊसेवक ऩङ्चयचारन य बएका उऩरङ्ञब्धहरु् 
 मो तीन भङ्जहनाको अवङ्झधभा २४३ जनाराई सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन य ऩङ्चयमोजना भापतय प्रदान हङ्टने सेवा 

सङ्टङ्जवधाहरुकेा वायेभा जानकायी गयाईएको । 

 ऩङ्जहरा नै बेटी सूचना प्रदान गङ्चयएको वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान चाहने मङ्टवाहरु भध्मे २४ भङ्जहरा २३ 
ऩङ्टरुष गङ्चय ४७ जनाराई ऩङ्टन परोअऩ गङ्चयएको । 
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 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामयरमभा याहदानी वनाउन गएका व्मङ्ञिहरुराई सभेत बेट गङ्चय ५५जनाराई 
सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायीको फायेभा जानकायी गयाईएको 

 

वैदेङ्ञशक योजगाय छात्रफृती ङ्जवतयण 
 नेऩार सयकाय वैदेङ्ञशक योजगाय फोडयिाया हयेक शैङ्ञऺक सत्रभा वैदेङ्ञशक योजगायीको िभभा भतृ्मङ्ट 

बएका व्मङ्ञिका ऩङ्चयवायहरुका फारफाङ्झरकाहरुराई प्रदन गने वैदेङ्ञशक योजगाय छात्रफतृी मस 
नगयऩाङ्झरकाका २५ जना फारफाङ्झरकाहरुराई जम्भा रु २२४०००। अऺयेऩी दङ्टईइराख चौङ्जवस  
हजाय रुऩैमा नगय प्रभङ्टख श्री खगेन्र याई , प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत श्री ध्र ङ्टवयाज आचामय य ङ्ञशऺा 
सभन्वम इकाईका प्रभङ्टख श्री याभेश्वय कङ्टॉ वय ज्मूको उऩङ्ञस्थतीभा हस्तान्तयण गङ्चयएको ङ्झथमो ।  

 छात्रफतृी प्राप्त गनेहरु भध्मे १४ जना फाङ्झरका ११ जना फारक यहेका छन ्। 

 

 

आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण शाखा 
 तेस्रो चौभाङ्झसक आ.रे.ऩ. प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयसकेको य अङ्ञन्तभ आ.रे.ऩ प्रङ्झतवेदनका राङ्झग 

कामय अगाडी फङ्जढयहेको । 

 

९. कामायरम प्रभङ्टखको य सूचना अङ्झधकायी नाभ थय य ऩद 
श्री ध्र ङ्टवयाज आचामय प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत (या.ऩ. ङ्छद्वतीम शे्रणी उऩसङ्ञचव) 

प्रविा्- श्री याभकङ्ट भाय खड्का  वडा नॊ. १० 
श्री सत्मनायामण हङ्टजदाय सूचना अङ्झधकायी  (अङ्झधकृत छैटौं ) 
 

१०. ङ्झनमभ वा  ङ्झफङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशका को सूची 
ऐन (८ थान) 

 सहकायी  ऐन २०७५ 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामयङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्ध) ऐन २०७५ 

 पोहय भैरा व्मवस्थाऩन तथा सयसपाई ऐन २०७५ 

 प्रशासकीम कामयङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन २०७५ 
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१२.अन्म कामयहरू: 
 उदमऩङ्टय कोङ्झबड अस्ऩतार भापय त कोङ्झबड ऩयीऺण साथै सॊिभणहरुको उऩचाय । 

 नगयऩाङ्झरका अन्तयगतका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा व्मङ्ञिगत घटना दताय ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन । 

 व्मङ्ञिगत घटना दतायका ऩङ्टयाना अङ्झबरेखराई ङ्झडङ्ञजटाइजेशन गने कामय । 

१३.अङ्ञघल्रो फषयभा सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्ट नै कामयिभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सोको  

१४ सावयजङ्झनक ङ्झनकामको वेबसाइट 

वेवसाइट : chaudandigadhimun.gov.np 

ईभेर : chaudandigadhimun@gmail.com 

पेसवङ्टक : https://www.facebook.com/ito.chaudandimun 

१५ सूचना ऩङ्चयमोजना प्राप्त बएको वैदेङ्ञशक सहामता ऋण अनङ्टदान एवॊ सझौता सम्वन्धीत ङ्जववयण 

१६. सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गयेको कामयिभ य सोको  प्रङ्झतवेदन 
१७.सावयजङ्झनक ङ्झनकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 
१८.सावयजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्वङ्ञन्ध ङ्झनवेदन य सूचना ङ्छदइएको ङ्जवषम 

ङ्झस.न. ङ्झभङ्झत 
सूचना भाग 
गनेको नाभ 

सूचनाको भागको 
ङ्जववयण 

सूचना उऩरब्ध गयाईएको 
ङ्जववयण 

कैङ्जपमत 

१ २०७७/१२/०३ केदाय कट्वार 
स्थाङ्जम य कयाय 

कभयचायीहरुको ङ्जववयण 

स्थाङ्जम य कयाय कभयचायीहरुको नाभ 
थय ऩद शे्रणी य सम्ऩकय  नॊ उऩरब्ध 

गयाईएको । 
 

१९.सावयजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएको वा हङ्टने बए सोको ङ्झफवयण 
तेस्रो चौभाङ्झसक सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामयिभ गयेको । 


