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सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य सूचनाको हक सम्फन्धी 
ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण 

सचुना साववजाननक गने ननकाम् ऐयावती गाउँ कामवऩानरकाको कामावरम‚ बरौंऱा प्यूठान 
सचुना साववजाननक गयकको ववनध् २०७६ कानतवक १ दकजि ऩषु भसान्तसम्भ 

 

१. ऐयावती गाउँऩानरकाको स्वरुऩ य प्रकृनत 
नकऩारको संववधान २०७२ रक घोषणा गयकको संघीम रोकताजन्िक गणतन्िात्भक नकऩार कामावन्वमनको भहत्वऩणुव 
िजुककरोको रुऩभा नकऩार सयकायरक २०७३ पागनु २७ गतक नकऩार याजऩिभा प्रकाजित सचुना वनसुाय संघीम 
संयचना वनसुायका ७५३ स्थानीम तहहरु यहकका छन ् । सोही वनसुाय ५ नं प्रदकि वन्तगवत ऩने प्मठुान 
जजल्राका ९ स्थानीम तह भध्मकको एक गाउँऩानरका हो ऐयावती गाउँऩानरका। मस गाउँऩानरकाको नाभ भानड 
नदद य जझम्रकु नदीको संगभ स्थरभा यहकको धानभवक ऺकि ऐयावतीको नाभफाट याजिएको हो। प्मठुान जजल्राको 
सदयभकुाभ दकजि ऩवुव दजऺण ददिाभा ऩने मो गाउँऩानरकाको कक न्र सम्भ आइऩगु्न करयव ३९ वकरोनभटयको 
सडक मािा गनुवऩछव। साववकका ६ वटा गाउँ ववकास सनभनतहरु फयौंरा, ऩकरा, दाङफाङ, धवुाङ, यस्ऩयुकोट तथा 
नफजरुी राई सभकटकय फनाइएको मो गाउँऩानरकाभा ६ वाडवहरु यहकका छन। साववक धवुाङ गा वव स का वडा नं 
७ य ८ तथा यस्ऩयुकोट गा वव सका ६,७,८ य ९ नं वडाहरु बनक क्रभि् सरुभायानी य भल्रयानी 
गाउँऩानरकाभा सभावहत बएका छन। १५६.७५ वगव वकनभ ऺकिपर ओगटकको मस गाउँऩानरकाको २०६८ को 
जनगणना वनसुाय कुर जनसंख्मा २२‚३९२ यहकको छ।ऩवुवभा वघाविाँची जजल्रा ऩजिभभा सरुभायानी य भाण्डवी 
गाउँऩानरका उत्तयभा भल्रयानी य भाण्डवी गाउँऩानरका य दजऺणभा सरुभायानी य वघाविाँची ऩने मो 
गाउँऩानरकाको कक न्र ऐयावती-२ फयौंरा ददकयीऩाटाभा  यहकको छ। 

महाँ ऺकिी, ब्राह्मण, गन्धबव, ठकुयी, वादी, भगय, गरुुङ, याउत, कुभार रगाएतका जातजातीहरुको फसोफास यहकको 
छ। जझम्रकु य भानड नददको जराधाय ऺकिको रुऩभा यहकको मो गाउँऩानरकाभा ऐयावती, नफजरुीकोट, फयौंराकोट, 

जाफनुकदह, आरभदकवी भजन्दय, ऩारकुाथान, कापरफटुा, नरवऩकोट आदद भखु्म धानभवक स्थरहरु यहकका छन। 
घाटुनाच, भारुनी नाच, सोयठी नाच, सयाम नाच जस्ता नाचहरू महाँका प्रचनरत नाचहरु हनु। नफजरुीकोट, 

फयौंराकोट, नरवऩकोट, दाङफाङको द्वादिी य जाफनुकभा फडा दिैको ववसयभा भकरा राग्नक गदवछ बनक द्वायकघाटको 
नतहायक षष्टी भकरा तथा ऐयावतीको भाघक सक्रान्तीको भकरा महाँका चजचवत भकराहरु हनु। धानभवक तथा प्राकृनतक 
सनु्दयताभा सजजएको मो गाउँऩानरका धकयै सम्बावना फोकक य ववसयको ऩिावइभा यहकको छ। 

२०६८ को जनगणनावनसुाय मस गाउँऩानरकाको जनसंख्मा २२,३९२ यहकको छ जसभध्मक भवहराको जनसंख्मा 
१२,७२७ (५६.८४ प्रनतित) य ऩरुुषको जनसंख्मा ९,६६५ (४३.१६ प्रनतित) यहकको छ । मस 
गाउँऩानरकाभा ववनबन्न जातजाती तथा धभव भान्नक व्मजिहरूको फसोफास यहकको छ । यावष्डम जनगणना २०६८ 
को तथ्माङ्कवनसुाय सफैबन्दा फढी भगय जानत ७,८८३ जना (३५.२० प्रनतित), दोस्रोभा ऺकिी ४,७५४ 
(२१.२३ प्रनतित) य तकस्रोभा ब्राम्हण ऩहाडी २,१५५(९.६२ प्रनतित) को फसोफास यहकको छ । औषत 



ऩारयवारयक आम्दानीभा कृवष व्मवसामको सफैबन्दा ठूरो वहस्सा यहकको छ य स्थानीम फानसन्दाको आम्दानीको 
वको भखु्म श्रोतको रूऩभा वैदकजिक योजगायी ऩनन एक हो । ऩयम्ऩयागत प्रणारीको कृवष ब्मवसामको वैऻाननक 
ववकल्ऩ िोजजयहकका महाँका फानसन्दा आधनुनक जीवनिैरीभा सभकत यभाउन थारकका छन ्। स्थानीम जनिजि 
भजदयुी तथा वध्ममनका रानग ववदकजिनक क्रभ फवढयहकको छ । मस गाउँऩानरका आधायबतू दकजि भाध्मनभक 
जिऺासम्भ प्रदान गने िैजऺक संस्था भािाभा यहकका छन ्बनक उच्च जिऺा ववकासको रानग वविकष ऩहर गनुवऩने 
दकजिन्छ । वध्ममनका रानग मस गाउँऩानरकाका िैजऺक संस्थाहरूभा स्थानीम ववद्याथीका वरावा वन्म नछभककी 
गाउँऩानरकाफाट सभकत आउनक गयकका छन ्। मस ऐयावती गाउँऩानरकाभा ६ वटा भा.वव, ५ वटा नन.भा.वव य 
३३ वटा प्रा.वव (साभदुावमक य संस्थागत) गयी जम्भा ४४ वटा जिऺण संस्थाहरू संचानरत छन ्। वनधकांि 
घयभा ववद्यतुीकयण बएताऩनन कक ही नसभान्तकृत वगवभा यहकका नागारयक बनक ववद्यतुीम उऩबोगको ऩहुँचभा ऩगु्न 
सवकयहकका छैनन ् । ववगतभा स्थानीम ननकामभा जनप्रनतनननधको वबाफ, मोजनाफद्ध ववकास कामवक्रभ 
कामावन्वमनभा कदठनाई तथा आवश्मक आनथवक व्मवस्थाऩनभा कदठनाई हनुरुक मस गाउँऩानरका ऺकिको वऩकजऺत 
ववकास हनु सवकयहकको दकजिँदैन । ववनबन्न सभदुाम, जातजानतका भाननसको फसोफास यहकको मस ऺकिभा ववनबन्न 
चाडऩवव भनाउनक गरयन्छ । दिैँ, नतहाय, साउनक य भाघक सक्राजन्त, होरी, भहाजिवयािी, चैतक दिै, कृष्णजन्भाष्टभी, 
ल्होसाय, फदु्धजमन्ती आदद महाँका प्रभिु चाडऩववको रूऩभा यहकको ऩाईन्छ । 

 

२. ऐयावती गाउँऩानरकाको काभ, कतवव्म य वनधकाय 
  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ फभोजजभ मस गाउँऩानरकाको काभ, 
कतवव्म य    वनधकाय दकहाम फभोजजभ यहकको छ। 

 नगय प्रहयीको गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, ननमभन तथा प्रहयी सम्फन्धी नीती, काननु य भाऩदण्डको 
ननभावण तथा कामावन्वमन गने 

 सहकायी संस्था सम्फन्धी स्थानीम नीती, काननु, भाऩदण्डको ननभावण, कामावन्वमन, ननमभन, दताव, वनभुती, 
िायकजी, ववघटन, संघ, प्रदकि सँग सभन्वम, तथ्माङ्क ववस्थाऩन य ऺभता वनबववृद्ध गने,  

 एप.एभ. सञ्चारन वनभुनत, नववकयण, ननमभन, य िायकजी गने  

 स्थानीम कय, सकवा, िलु्क, तथा दस्तयु ननधावयण, संकरन, व्मवस्थाऩन, सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, 
कामावन्वमन तथा ननमभन गने 

 स्थानीम सकवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत, भाऩदण्ड, सकवा सतव, मोजना, कामाववमन य ननमभन, जनिजि 
व्मवस्थाऩन य वजृत्तववकास गने, 

 स्थानीम तथ्मांक य वनबरकि संकरन सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ननमभन गने 

 स्थानीमस्तयका ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड तजुवभा, कामावन्वमन, 

वनगुभन, भूल्मांकन य ननमभन गने, 

 आधायबतू य भाध्मनभक जिऺा सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना तजुवभा, कामावन्वमन य ननमभन गने, 

 आधायबतू स्वास्थ्म य सयसपाइ सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना तजुवभा, कामावन्वमन य ननमभन 
गने, 



 स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण संयऺण य जैववक ववववधता सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामावन्वमन य ननमभन गने, 

 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक य नसँचाइ सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना तजुवभा, 
कामावन्वमन, वनगुभन य ननमभन गने, 

 गाउँसबा, भकरनभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत काननु य कामवववनध, यणनीनत, आवनधक 
तथा वावषवक मोजना, कामवक्रभ य फजकट स्वीकृनत, सबाका सनभनतहरु गठन तथा सञ्चारन गने, 

 स्थानीम वनबरकि व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना ननभावण, कामावन्वमन, वनगुभन य 
ननमभन गने, 

  स्थानीम जग्गाको नाऩ नक्सा, वकत्ताकाट, हारसाववक, यजजष्डकिन नाभसायी, दाजिरा िायकज, बनूभ वगीकयण 
वनसुायको रगत, सभन्वम सहजीकयण तथा जग्गाधनी दताव प्रभाणऩजुाव ववतयण सम्फन्धी कामव गने, 

  ज्मकष्ठ नागरयक, वऩांगता बएका व्मजि य वििहरुको व्मवस्थाऩन गने, 

 वकयोजगायको तथ्मांक संकरन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

 कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ननमन्िण गने, 

 िानकऩानी, साना जरववद्यतु ्आमोजना, वैकजल्ऩक उजाव सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन 
य ननमभन गने, 

  ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन, वनगुभन य ननमभन गने, 

 जराधाय, वन्मजन्त,ु िानी तथा िननज ऩदाथवको संयऺण सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, 

 मोजना, कामावन्वमन य ननमभन गने, 

 बाषा, संस्कृनत य रनरतकराको संयऺण सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन 

      य ननमभन गने, 

 

३. ननकामभा यहनक कभवचायी संख्मा य कामव वववयण:- 

मस गाउँऩानरका य मस वन्तगवतका वडा कामवरमहरुभा कामवयत कभवचायी संख्मा-  
गाउँऩानरका वन्तगवत-  
मस गाउँऩानरकाभा हार कभवचायी संख्मा -  

प्रभिु प्रिासकीम वनधकृत - १ जना 
रकिा वनधकृत-  १ जना 
वनधकृत छैठौं- १ 

सहामक रकिा-१ 

आ.रक.ऩ.-१  
सचुना प्रववनध वनधकृत -१ जना (कयाय) 



ना.स.ु १ 

िरयदाय-रयि 

इजन्जननमय-१ 

सव इजन्जननमय-१ जना (कयाय) 

स्वास्थ्म संमोजक- १ जना 
स्वास्थ्म सह संमोजक- १ जना 
नस.व.न.भी. ननरयऺक-१ 

िा.ऩा.स.टक.-१ 

सहामक चौथो-१ 

वडा कामावमर तपव  
वडा सजचव - ५ जना  

प्राववनधक सहामक - ५ (व.स.ई) 

साभाजजक ऩरयचारक - ६ जना 
जम्भा - ३० 
 

       क. प्रिासन, मोजना तथा वनगुभन िािा 
 गाउँऩानरकाको संगठन ववकास, संगठन संयचना तथा दयफन्दी ननधावयण, जनिजि व्मवस्थाऩन 

      य वजृत्त ववकास गने, 

 भानव संसाधन ववकासका रानग वल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन मोजना तजुवभा, 
 गाउँऩानरकाको रानग साववजननक िरयद तथा वन्म फन्दोवस्तीको साभान व्मवस्थाऩन 

 कामवऩानरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन, ननणवमहरुको ववद्यतुीम भाध्मभफाट वनबरकजिकयण 

      तथा प्रकािन एवं सयुऺण 

 स्थानीम चाडऩवव, साववजननक ववदा, उत्सव, जािा, उदी आददको व्मवस्थाऩन 

 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीनत कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ननमभन 

 आनथवक, साभाजजक, सांस्कृनतक, वातावयणीम, प्रववनध य ऩूवावधायजन्म ववकासका रानग आवश्मक आमोजना 
तथा ऩरयमोजनाहरुको तजुवभा, कामावन्वमन वनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

 ववकास ननभावण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबानगता वनबववृद्धका कामवहरु तजुवभा य कामावन्वमन 

 ववकास आमोजनाको वनगुभन, आवनधक प्रगनत तथा प्रनतपको सनभऺा सम्फन्धी 
 तथ्माङ्क संकरन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीनत कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन 

      य ननमभन 

 स्थानीम तथ्माङ्क संकरन, प्रिोधन, वनबरकजिकयण तथा ववतयण । 

 

  ि. स्वास्थ्म तथा साभाजजक ववकास 



 आधायबतू स्वास्थ्म य सयसपाइ सम्फन्धी नीनत कानून भाऩदण्ड, मोजनाको ननभावण कामावन्वमन तथा 
ननमभन 

 स्वास्थ्म सकवा सम्फन्धी बौनतक ऩूवावधाय ववकास तथा व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास्थ्म, आऩतकारीन स्वास्थ्म तथा भहाभायीको ननमन्िण, मोजना य कामावन्वमन 

 भवहरा, वारवानरकाको हकवहत संयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य 
ननमभन 

 ननजी तथा गैय सयकायी ऺकिसँग सभन्वम य सहकामव 
 साभाजजक सयुऺा सम्फन्धी स्थानीम नीनत कानून, भाऩदण्ड ननमभन य वनसुन्धान सम्फन्धी कामव 
 आधनुनक प्रववनध भापव त व्मजिगत घटना दताव 
 बाषा, संस्कृनत, जािा ऩवव य रनरतकराको संयऺण, प्रव्धन य ववकास 

 गठुी, कोष तथा वन्म ट्रष्टहरुको व्मवस्थाऩन 

 

    

   ग. कानून िािा 

 न्मावमक सनभनतको सजचवारम सम्फन्धी कामव 
 न्मावमक ननणवम तथा पैसरा कामावन्वमन 

 कामवऩानरका तथा सबाभा ऩकि गनुवऩने ववनबन्न नीनत ननमभ तथा कानूनको भस्मौदाभा संमोजन य 
सभन्वम सम्फन्धी कामव 

 नीनत, कानूनको प्रकाजित प्रनतको संयऺण, प्रकािन य वनबरकि 

 भानव वनधकायको संयऺण तथा प्रववधन 

 

   घ. जिऺा, मवुा तथा िकरकुद िािा 

 प्रायजम्बक वार जिऺा, वनौऩचारयक जिऺा, िरुा तथा वैकजल्ऩक जिऺा )गरुुकूर , भदयसा,गमु्फा) 
ननयन्तय नसकाई तथा वविष जिऺा सम्फन्धी नीनत कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ननभावण, कामावन्वमन य 
ननमभन 

 ववद्यारमको नक्साङ्कन, वनभुनत, स्वीकृनत, सभामोजन तथा ननमभन 

 स्थानीम ऩसु्तकारम, वाचनारम तथा साभूदामीक वध्ममन कक न्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन  

 िकरकूदको ववकास य प्रववद्धन सम्फन्धी कामव 
 

   ङ. आनथवक प्रिासन िािा 
 याजश्व सम्फन्धी नीनत, काननु तजुवभा, कामावन्वमन य ननमभन सम्फन्धी कामव, 



 साववजननक िचव तथा प्राकृनतक श्रोतफाट प्राप्त हनुक योमल्टी सम्फन्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड तथा ननमभन 
य सो को संकरन तथा वाँडपाड 

 कानून फभोजजभ ढुगां, नगटी, वारवुा, भाटो, ननु, स्रकट जस्ता िानी िननज ऩदाथवको सवेऺण, वन्वकषण 
उत्िनन य सो सम्फन्धी योमल्टी संकरन 

 याजश्वको सम्बाव्मता वध्ममन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्भक कोषको व्मवस्थाऩन 

 रकिा व्मवस्थाऩन, िचव, याजश्व, धयौटी, कामव सञ्चारन कोष तथा वन्म सयकायी कोष तथा सम्ऩनतको 
एवककृत वववयण 

 याजश्व य व्ममको वनभुान 

 

  च. आनथवक ववकास िािा 

 कृवष, कृवष प्रसाय, कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य 
ननमभन 

 कृवष फजाय सूचना, कृवष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवावधाय ननभावण, साना नसँचाई ननभावण, तानरभ, प्रववनध 
प्रसाय, प्राववनधक टकवा, कृवष साभाग्री आऩूनतव य कृषक ऺभता ववकास कामवक्रभको सञ्चारन 

 ऩिऩुारन य ऩि ुस्वास्थ्म सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ननमभन 

 ऩिऩुन्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूवावधाय ननभावण, तानरभ, प्राववनधक टकवा, कृषक ऺभता ववकास 
कामवक्रभको सञ्चारन य ननमभन 

 सहकायी संस्था सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्डको ननभावण, कामावन्वमन य ननमभन स्थानीम 
सहकायी संस्थाको दताव, वनभुनत, िायकजी य ववघटन 

 रघ,ु घयकर ुतथा साना उद्योगको दताव, नवीकयण, िायकजी य ननमभन 

 रघ,ु घयकर ुतथा साना उद्योगको ववकास य प्रवद्धन 

 िानी तथा िननज ऩदाथवको संयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामावन्वमन य 
ननमभन, 

 ढुङ्गा, नगटी, फारवुा, भाटो, ननु, स्रकट, ियीढुङ्गा, पामयक्रकजस्ता िानीजन्म वस्त ुसवेऺण, वन्वकषण, उत्िनन।् 

 

 

४. ऐयावती गाउँऩानरकाको कामावरमफाट प्रदान गरयनक सकवा 
 

 

ऐयावती गाउँऩानरकाको नागरयक वडाऩि 
क्र.सं. सेवा सुलवधाको 

नाम 

आवश्र्क पने कागजातहरु सेवा सुलवधा प्राप्त गनय आवश्र्क 

पने प्रलक्रर्ा 

लजम्मेवार लनकार्/सेवा 

प्रदान गने अलधकारी/शाखा 

दस्तुर िाग्ने 

समर् 

1.  गैरसरकारी ससं्था दताा १) ननवेदन १) ननवेदन दताा गने प्रमखु प्रशासकीय  सोही नदन,  



२) ससं्थाको नवधान एक प्रनत 

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) ससं्थाका पदानधकारीहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिनप 

५) कायासनमनत गठन ननणायको प्रनतनिपी 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत शाखािे दताा गरी 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने 

अनधकृत/सामानजक नवकास 

शाखा  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

2.  गैरसरकारी ससं्था 

नवीकरण नसफाररश 

१) ससं्थाको प्रगनत प्रनतवेदन 

२) िेखा परीक्षण प्रनतवेदन 

३) कर चुक्तासनहतको ननवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशसाकीय 

अनधकृत/सामानजक नवकास 

शाखा  

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

3.  व्यनक्तगत नसफाररश १) ननवेदन 

२) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

३) नागररकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

गाउँपानिका 

अध्यक्ष/सामानजक नवकास 

शाखा  

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

4.  प्राकृनतक प्रकोप 

सहायता 

१) ननवेदन 

२) प्रहरी सनजानमन मचुुल्का  

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) प्रकोप सगँ सम्बनधधत अधय कागजात/फोटो 

 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) तोनकएको सहायता उपिब्ध 

गराउने 

गाउँपानिका अध्यक्ष/प्रमुख 

प्रशासकीय अनधकृत/आनथाक 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

5.  बैंक खाता 

खोल्ने/बधद गने 

नसफाररश 

१) खाता सचंािन/बधदका िानग खाता सचंािन गने 

पदानधकारीहरुको  

नमनूा दस्तखत काडा  

२) सनमनतको ननणाय  

३) ननवेदन 

४) वडाको नसफाररश  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

 सोनह नदन 

6.  स्वीकृत योजनाको 

िागत अनुमानका 

िानग सभे गना 

१) सनमनतको प्रानवनधक सहयोग माग र िागत अनुमानका 

िानग आनधकाररक ननणाय सनहतको पत्र 

२) स्वीकृत योजनाहरुको नववरण (नाम, कायााधवयन हुने 

स्थान, स्रोत, नवननयोनजत बजेट)  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) इनधजननयर/प्रानवनधकिे सभे गरी 

िागत अनुमान उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत/इनधजननयर/प्रानवनधक 

 योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

7.  योजना सम्झौता गने १) उपभोक्ता भेिाको ननणाय प्रनतनिनप 

२) ननयमानुसार उपभोक्ता सनमनत गठन  

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) स्वीकृत योजनाको िागत अनुमान 

५) उपभोक्ता सनमनतको योजना सम्झौता सम्बधधी ननणाय 

१) ननवेदन दताा गद े

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे रीत पुगेको 

दनेखएमा सम्झौता गने 

प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत/योजना शाखा प्रमुख 

 सोही नदन 

वा 

कायाचाप 

बनढ भएको 

अवस्थामा 

अको नदन 



तथा कायायोजना 

8.  योजनाको अनधतम 

मलू्याङ्कन 

१) प्रानवनधकको अनधतम मलू्याङ्कन 

२) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

३) सावाजननक िेखा परीक्षण प्रनतवेदन 

४) ५ िाखभधदा मानथ भए सामानजक परीक्षण प्रनतवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे अनधतम 

मलू्याङ्कन प्रमाणपत्र नदने 

अध्यक्ष/उपाध्क्ष / प्रमखु 

प्रशासकीय 

अनधकृत/इनधजननयर/ योजना 

शाखा 

 योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

9.  स्वीकृत योजनाहरुको  

मलू्याङ्कन गना 

१) योजना सम्पधन गने ननकाय/उपभोक्ता 

सनमनतको अनुरोध पत्र 

२) उपभोक्ता सनमनतको ननणायको प्रनतनिपी 

 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे 

मलू्याङ्कन प्रमाणपत्र नदने 

उपाध्यक्ष/प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत/इनधजननयर/प्रानवनधक 

 योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

10.  योजनाको जाँचपास 

फरफारक 

१) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

२) नापी नकताब, खचाको नबि भरपाई 

३) नविको प्रकृनत अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र/व्यवसाय 

ननवकरण पत्र 

३) उपभोक्ता सनमनतको फर्छ्यौटका िानग ननणाय प्रनतनिनप 

४) योजनाको फोटो र प्रनतवेदन 

५) अनुगमन सनमनतको नसफाररस 

६) वडा कायााियको नसफाररश 

७) आयोजनामा िागेको खचा (सावाजननक सचूना गरेको) 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा 

तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे योजना 

जाँचपास फरफारक गररनदने 

गाउँ 

कायापानिका/उपाध्यक्ष/प्रमखु 

प्रशासकीय 

अनधकृत/तोनकएका कमाचारी 

 सोही 

नदननभत्र 

11.  नवद्यािय खोल्न तथा 

कक्षा थप  

१) नशक्षा ननयमाविी अनुसचूी १ बमोनजमको ननवेदन 

२) शनैक्षक गुठीको नवधान वा कम्पनीको प्रबधधपत्र तथा 

ननयमाविीको प्रनतनिपी 

३) जग्गा वा भवन भाडामा निने भए कम्तीमा ५ वषासम्मको 

िानग घर वा जग्गाधनीिे बहािमा नदने सम्बधधमा 

भएको कबनुियतनामाको प्रनतनिपी 

४) प्रस्तानवत नवद्याियको शनैक्षक नक्सा 

५) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

६) सबभैधदा ननजकै कम्तीमा २ वटा नछमकेी नवद्याियको 

सहमनत 

७) नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतको ननणाय 

८) नशक्षा ऐन र ननयमाविी अनुसार अधय आवश्यक 

कागजातहरु 

१) ननवेदन दताा 

२) तोक िगाउने 

३) आवश्यक जाँचबझु र 

अध्ययनपनछ प्रभावकाररता 

दनेखएमा अनुमनत नदने । 

गाउँ नशक्षा 

सनमनत/कायापानिका/प्रमखु 

प्रशासकीय 

अनधकृत/नशक्षा शाखा 

  

12.  घटना दतााको नववरण 

सच्याउने 

जन्म दताय  

प्रमाणपत्रमा 

क) जन्म लमलत सच्र्ाउनको िालग  

(१) परीक्षा   ननयधत्रण   कायााियको   प्रवेनशका   परीक्षाको 

िब्धाङ्कपत्र (िब्धाङ्कपत्र  जारी  भएको  नमनत  ६  

मनहना नाघकेो  हुनुपने ।)  

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन 

सनहत कागजातहरु पेश गने ।    

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा 

गाउँ कायापानिकाको 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

 उनल्िनखत 

कागजात  

पेश गरेको  

नमनतिे ३ 

नदन नभत्र  



संशोधन 

 

     र  नवद्याियको  चाररनत्रक  प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी वा  

(२) अस्पतािमा  जधमकेो  बच्चाको हकमा अस्पताििे  

प्रदान गरेको जधम प्रमाणपत्र वा  

(३) नाबािक पररचयपत्र वा 

(४) नागररकताको प्रमाणपत्र वा  

(५) कुनै पनन प्रमाण खलु्ने कागजात प्राप्त नभएको 

अवस्थामा स्थानीय तहको प्रनतनननधको रोहवरमा 

कम्तीमा ५ जना नेपािी  नागररकता  प्राप्त  व्यनक्तको  

सजानमन  मचुुल्का (सजानमन   मचुुल्का   गनेहरुको 

नागररकता   प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी अननवाया 

रुपमा सिंग्न गनुा पनेछ ।) 

कायााियमा सशंोधनका िानग 

नसफाररश सनहत अनुरोध गने ।   

३) गाउँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा 

गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस 

तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क 

बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई 

नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको 

अनुमनत बमोनजमको नववरण 

सच्याउने   

 

 

  

ख) जन्म दतायमा नाम संसोधनको िालग 

(१) बच्चाको नाम संशोधन गनुापरेमा आमा र बाबकुो 

ननवेदन वा बच्चा  र बाबु–आमाको  सम्बधध  खुिेको  

अधय  कागजात  वा प्रमाणपत्र । 

(२) नाम  संशोधन  गनुा  पने  व्यनक्त  बानिग  भएमा  

एस.एि.सी प्रमाणपत्र, नवद्याियको चाररनत्रक प्रमाणपत्र 

वा बाब ुआमासगँ नाता खलु्ने अधय आनधकाररक 

प्रमाणपत्र । 

(३) आमा–बाब ुवा बाजेको नाम संशोधन गनुापरेमा  

(क) सो सम्बधधी आवश्यक कागजात नागररकता, नववाह 

दताा प्रमाणपत्रमा  वा एस.एि.  सी.  वा  सोभधदा  

मानथल्िो स्तरको शनैक्षक  प्रमाणपत्रमा  नाम  खुिेको  

प्रमानणत  कागजात र नवद्याियको चाररनत्रक प्रमाणपत्र 

। 

(ख) स्थानीय  ननकायबाट  दवुै  व्यनक्त  एउटै  हो  भनी  

उल्िेख भएको  कम्तीमा  ५  जना  नेपािी  नागररकता  

व्यनक्तको सजानमन  मचुुल्का  सनहत  सजानमनमा  

बस्नेको  प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी । 

 

ग) जन्म स्थान सच्र्ाउनु परेमा  

(१) नवदशेमा  जनधमएको बच्चाको  जधमस्थान  सच्याउनु  

परेमा उक्त  दशेको  अस्पतािमा  बच्चा  जनधमएको  

प्रमाणपत्र  वा कागजात (प्रमाणपत्र  अगँ्रेजीमा  नभएमा  

सो  दशेमा  रहेको नेपािी  ननयोगबाट  बच्चा  सो  

दशेमा  जनधमएको  भनी प्रमानणत गररएको कागजात) 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन 

सनहत कागजातहरु पेश गने ।    

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा 

गाउँ कायापानिकाको 

कायााियमा सशंोधनका िानग 

नसफाररश सनहत अनुरोध गने ।   

३) गाउँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा 

गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस 

तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क 

बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई 

नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको 

अनुमनत बमोनजमको नववरण 

सच्याउने   

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

 



वा 

(२) उक्त  दशेमा  बच्चाको  जधम  दताा  गररएको  प्रमाणपत्र  

(सम्बनधधत दशेमा जधम दताा गरेको भएमा उक्त 

प्रमाणपत्रको नेपािी ननयोगबाट प्रमानणत नेपािी वा 

अङग्रेजी भावानुवाद) 

 

 

 

13.  मृत्र्ु दतायमा 

संशोधनको 

िालग 

 

क) नाम संशोधन 

(१) बाब ुबाज ेवा पनत÷पत्नी नाम सशंोधन गनुापने भएमा 

नाता खलु्ने  नागररकता  प्रमाणपत्र  आनधकाररकता  

खलु्ने  अधय प्रमाणपत्र जस्तै जग्गाधनी प्रमाणपूजाा आनद 

।  

(२) खलु्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय 

तहको प्रनतनननधको   रोहवरमा   गररएको   सजानमन   

मचुुल्का   र सजानमनमा बस्नेका प्रमानणत नागररकता 

प्रमाणपत्र 

(३) ननवतृ्तभरण  प्रयोजनको  िानग  भएमा  पेधसन  

नववरणमा उल्िेख भएको पाररवाररक नववरण । 

 

ख) मृत्र्ु लमलत सच्र्ाउने सम्बन्धमा 

(१)  अस्पतािबाट  जारी मतृ्यु  नमनत  उल्िेख  भएको  

मतृ्यु प्रमाणपत्र  वा  सरकारी  ननकायबाट  मतृ्यु  नमनत  

प्रमानणत गररएको नसफाररश 

(२)  स्थानीय तहको प्रनतननधीको रोहवरमा गररएको 

कम्तीमा ५ जनाको सजानमन मचुुल्का र सजानमन 

बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र । 

 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन 

सनहत कागजातहरु पेश गने ।    

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा 

गाउँ कायापानिकाको 

कायााियमा सशंोधनका िानग 

नसफाररश सनहत अनुरोध गने ।   

३) गाउँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा 

गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस 

तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क 

बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई 

नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको 

अनुमनत बमोनजमको नववरण 

सच्याउने   

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

  

14.  लववाह दताय 

माणपत्रमा संशोधन 

सम्बन्धमा  

 

क) दुिाहा–दुिहीको नाम संशोधन सम्बन्धमा: –  

 नववाह दताा प्रमाणपत्रमा भएको नाम र सशंोधन गनुापने 

नाम एकै व्यनक्तको हो भधने आनधकाररक कागजात वा 

कम्तीमा ५ जनाको सजानमन मचुुल्का र सजानमन 

बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र र सम्बनधधत 

ननकायिे संशोधन गना उनचत हो भनी गरेको 

नसफाररसपत्र ।  

 दिुाहा–दिुहीको बाबु, बाजकेो नाम सशंोधन गना नाता 

खिेुको आनधकाररक प्रमाणपत्र वा स्थानीय तहको 

रोहवरमा गररएको सजानमन मचुुल्का र सजानमन बस्नेको 

प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी  

 

ख) लववाह लमलत सच्र्ाउने सम्बन्धमा  

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन 

सनहत कागजातहरु पेश गने ।    

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा 

गाउँ कायापानिकाको 

कायााियमा सशंोधनका िानग 

नसफाररश सनहत अनुरोध गने ।   

३) गाउँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा 

गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

  



–  नववाह नमनत सच्याउने आनधकाररक कागजात, नववाह 

नमनत फरक परेकोमा संशोधन गनुापने कारण र नववाह 

नमनत उनल्िनखत भएको सजानमन मचुुल्का र सजानमन 

बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी 

 

तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क 

बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई 

नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको 

अनुमनत बमोनजमको नववरण 

सच्याउने   

 

15.  सम्बन्ध लवच्छेद 

संशोधन 

(१)  अदाितबाट  भएको  सम्बधध  नवच्छेदको  

प्रमाणपत्रको  प्रमानणत प्रनतनिपी 

(२)  नाता,  जधम  खिेुका  नागररकता,  नाता  प्रमानणत  वा 

अधय कागजात 

(३)  स्थायी  ठेगानाको  सम्बधधमा  नागररकता  प्रमाणपत्रमा  

उल्िेख भएको ठेगाना वा बसाइसराई गरी आएको 

प्रमाणपत्र  

(४)  स्थानीय  ननकायका  प्रनतनननधको  रोहवरमा  भएको 

कम्तीमा  ५ जनाको  सजानमन  मचुुल्का  र  सजानमन  

बस्नेको  प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र । 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन 

सनहत कागजातहरु पेश गने ।    

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा 

गाउँ कायापानिकाको 

कायााियमा सशंोधनका िानग 

नसफाररश सनहत अनुरोध गने ।   

३) गाउँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा 

गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे 

आवश्यकता अनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस 

तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क 

बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई 

नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको 

अनुमनत बमोनजमको नववरण 

सच्याउने   

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

  

 

५. सकवा प्रदान गने ननकामको िािा य जजम्भकवाय वनधकायी:- 

क्र.सं.  िािा ऩद जजम्भकवाय वनधकायी 

१. प्रिासन तथा व्मवस्थाऩन  या.ऩ.ततृीम श्री भजणयाभ ियार 
2. आनथवक प्रिासन िािा या.ऩ.ततृीम श्री बऩु फहादयु कक .सी 



3. मोजना िािा / प्रिासन िािा वनधकृत छैठौं श्री ववनोद बषुार 

5. िरयद िािा सहामक ऩाचौं   श्री नरराववटा कक .सी 
6. जिऺा ईकाइ श्रोत व्मजि श्री कुर फहादयु थाऩा 
7. स्वास्थ्म ईकाइ हक.इ  

ऩाचौ/छैठो/सातौं 
श्री कृष्ण प्रसाद श्रकष्ठ, दीऩक कक .सी, 
श्री हरयभामा गरुुङ 

8. कृवष  ना.प्रा.स. श्री सयोज घनतव  
9. ऩि ुसकवा ना.प्रा.स. श्री चन्र जज.नस (सकवा कयाय) 
१०. सचुना प्रववनध/सचुना िािा स.ुप्र.व. श्री फारचन्र गरुुङ्ग 
११ िानकऩानी तथा सयसपाई वास संमोजक श्रीधय बट्टयाई 

 

६. सकवा प्राप्त गनव राग्नक दस्तयु य ववनध 

भानध फुदँा न. ४  भा उल्रकि बएको नागरयक वडाऩि फभोजजभ  सकवा प्रदान गनव राग्नक दस्तयु य 
ववनध हनुकछ । 

 

७. ननणवम गने प्रवक्रमा य वनधकाय 

   आन्तरयक प्रिासननक य वन्म ववषमको ननणवम सम्फजन्धत िािाफाट ऩकि हनुक वटप्ऩणीभा प्रभिु प्रिासकीम 
वनधकृतको ननणवम हन्छ । ऐयावती गाउँऩानरका गाउँ कामवऩानरका (कामव ववबाजन) ननमभावरी, २०७४ 
फभोजजभ गाउँ कामवऩानरकाको फैठकभा प्रस्ताव ऩठाउन ु ऩने ववषमभा मस कामावरमको वनयुोधभा गाउँ 
कामवऩानरकाको फैठक तथा गाउँसबाभा ऩकि बई ननणवम गरयनक व्मवस्था यहकको छ । साथै गाउँऩानरकारक 
सम्ऩादन गने वन्म कामवहरु स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, ननदेजिका, कामवववनध. ऩरयऩि सम्फजन्धत काननुभा 
तोवकए फभोजजभ हनक गदवछ ।  

 

८. ननणवम उऩय उजयुी सनु्नक वनधकायी 
   ननमनभत सकवा प्रवाह य आन्तरयक प्रिासननक ववषमको ननणवमभा जचत्त नफझुक सोको सनुवुाई प्रभिु 
प्रिासकीम वनधकृतफाट हनुक । वन्म ववषमहरुभा गनुासोको प्रकृनत वनसुाय गाउँऩानरका वध्मऺ तथा 
न्मावमक सनभनतवाट हनुक । 

 

९. ऐयावती गाउँऩानरकारक सम्ऩादन गयकको काभको वववयण 

   मस कामावरमफाट मस वववनधभा कामवसम्ऩादन बएका भखु्म भखु्म काभहरु दकहाम फभोजजभ उल्रकि   
गरयएको छ । 

 वावषवक मोजना तजुवभा, कामावन्वमन तथा वनगुभन भलु्माङ्कन 



 मोजना कामावन्वमन गनव फैङ्क िाता िोल्नक/फन्द गने नसपारयस 

 व्मजिगत नसपारयस/ प्रभाणीत 

 स्वास्थ्म ईकाइ संग सम्वन्ध गयी स्वास्थ्म संस्थाको वनगुभन  

 ब्मजिगत घटना दताव तथा साभाजजक सयुऺा 
 ववद्यारम ब्मफस्थाऩन 

 वनगुभन तथा भलु्माङ्कन 

 गाउँघय जक्रननक/िोऩ जक्रननक/स्वास्थ्म जिववय सञ्चारन 

 कृषक ऩाठिारा सञ्चारन  

 ऩि ुसकवा ववकास कामवक्रभ 

 घमु्ती जिववय सञ्चारन 

 ऩि ुस्वास्थ्म, वन्वकश्ण सकवा कामवक्रभ 

 स्तनऩान सप्ताह 

 गाउँऩानरका स्थऩनाको ववसयभा सयसपाई कामवक्रभ 

 काननुको भस्मौदा ननभावण, स्वीकृती तथा कामावन्वमन 

 सहकायी दताव, वनभुती, िायकजी तथा ननमभन 

 व्मवसाम दताव, िायकजी य ननमभन 

 

१०. सूचना वनधकायी य प्रभिुको नाभ य ऩद :-  

क्र.स नाभथय ऩद सम्ऩकव  नम्वय ईभकर 

१ श्री भजणयाभ ियार प्रभिु प्रिासकीम वनधकृत ९८५८०६४३५८  

२ श्री फार चन्र गरुुङ सचुना वनधकायी ९८४९२०७८९३ ito.airawatimun@g

mial.com 

 

 

 

 

११. ऐन¸ननमभ¸ववननमभ य ननदेजिकाको सचुी :- 

 स्थानीम तहको ववननमोजन ऐन, २०७५  

 स्थानीम तहको आनथवक ऐन, २०७5 

 गाउँ कामवऩानरकाको फैठक संचारन सम्फन्धी कामवववनध,२०७४  

 गाउँ कामवऩानरका कामव ववबाजन ननमभावरी, २०७४  

 एप.एभ यक नडमो व्मवस्थाऩन तथा संचारन कामवववनध, २०७४ 

 स्थानीम तहको सयकायफाट गरयनक फजाय वनगुभन ननदेजिका, २०७४ 

 न्मावमक सनभनतरक उजयुीको कायवाही वकनाया गदाव वऩनाउनऩुने कामवववनध २०७४ 



 स्थानीम तहको उऩबोिा सनभनत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध कामवववनध 
२०७४ 

 गाउँ ववऩद् जोजिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन  २०७५ 

 स्थानीम तहभा कयायभा जनिजि व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धी कामवववनध, २०७४ 

 वनाथमिु फारफानरकाका रानग साभाजजक सयुऺा कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध ऐन, 

२०७५  आदद । 

 “घ” वगवको ननभावण व्मवसामी इजाजतऩि सम्फन्धी कामवववनध, २०७५ 

 वनाथ तथा जोजिभमिु फारफानरकाका रानग साभाजजक सयुऺा कामवक्रभ (सञ्चारन 
कामवववनध) ऐन, २०७५ 

 वऩाङ्गता बएका व्मजिको ऩरयचम–ऩि ववतयण कामवववनध, २०७५ 

 ऐयावती गाउँऩानरकाउऩबोिा सनभनत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध कामवववनध 
२०७४  

 ववववध कोष संचारन ननदेजिका २०७५ 

 ऩकक ट सभहु गठन (संचारन तथा व्मवस्थाऩन) कामवववनध २०७४ 

 मोजना/कामवक्रभ कामावन्वमन भाऩदण्ड, २०७४ 

 ववद्यारम वनदुान कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७५ 

 ऐयावती गाउँऩानरकाको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष संचारन कामवववनध-२०७४ 

 उऩाध्मऺ सम्भ न्मावमक ऩहुँच कामवक्रभ संचारन कामवववनध २०७५ 

 वदृ्धराई ओिती कामवक्रभ संचारन कामवववधी २०७५ 

 साभदुावमक स्वास्थ्म ईकाई संचारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववधी २०७५ 

 प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष संचारन कामवववधी २०७४ 

 ऐयावती गाउँऩानरकाको जिऺा ऐन २०७६ 

 जरचय तथा जरीम जैववक ववववधता संयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनकको ऐन २०७६ 

 

१२ .आम्दानी¸िचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फजन्ध वद्यावनधक वववयण :- 
                        आ.व. २०७६/०७७ 

                    कुर फजकट – ४१,५८,७७,६६१/- 
           आन्तरयक आम्दानी –  

           कुर  िचव –56157994.6            

                   ववजत्तम प्रगनत् १३.५  प्रनतित 

 

    १३. तोवकए फभोजजभका वन्म वववयण 



  
 

  १४.वजघल्रो आ.व भा साववजाननक ननकामरक कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयकको बए 
सो को वववयण। 

 वदृ्धराई ओिती कामवक्रभ 

 वडा कामावरम बवन ननभावण 

 ऩकक ट सभहु गठन 

 भाटो ऩरयऺण 

 साभदुावमक स्वास्थ्म इकाई स्थाऩना तथा संचारन 

 

१५.साववजननक ननकामको फकबसाईट बए सो को वववयण  :- 

     मस कामावरमको आफ्नै वकफसाईट य ईभकर यहकको छ । www.airawatimun.gov.np भा गएय 
मस कामावरमको सचुना य वन्म भहत्वऩूणव जानकायीहरु हकनव सवकन्छ । मस कामावरमको ईभकर ठक गाना 
airawatirm@gmail.com छ । 

१६. साववजननक ननकामरक प्राप्त गयकको फैदकजिक सहामता, ऋण, वनदुान एंव प्राववनधक सहमोग 
य सम्झौता सम्फन्धी वववयण्- 

     प्राप्त नबएको 

१७. साववजननक ननकामरक सञ्चारन गयकको कामवक्रभ य सो को प्रगनत प्रनतवकदन्- 

   भानथ दपा ९ भा उल्रकि बए फभोजजभ 

१८. साववजननक ननकामरक वगीकयण तथा संयऺण गयकको सचुनाको नाभावरी य त्मस्तो सचुना 
संयऺण गनव तोवकएको सभमावनध:- 

 मस कामवरमफाट प्रदान गरयनक सकवा सम्फन्धी साववजननक  सयोकायका सचुनाको वगीकयण हार सम्भ 
नबएको। 

 

 



१९. साववजननक ननकामभा ऩयकका सचुना भाग सम्फन्धी ननवकदन य सो उऩय सचुना ददएको 
वववयण:- 

 मोजना संग सम्फजन्धत गनुासो 
 सकवा प्रवाह सम्फन्धी गनुासो 
 भौजिक सचुना भाग 

 online सभस्मा, गनुासो दताव 
 

२०. साववजननक ननकामका सचुनाहरु वन्मि प्रकािन बएको वा हनुक बएको बए सो को 
वववयण:-  

 कृषी भानसक 

 जिऺा जनसंचाय 

 ववनबन्न यावष्डम दैननकहरु 

 

 
 


