
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र  सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 

बमोनिम ३/३ मनहनामा सावविनीक गननवपने नववरण मध्ये (कार्तिक, मंनसर, पनष) मनहनाको नववरण 

 

 

 

 

 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी चामे गाउँऩालऱकाऱे सार्वजननक गररएको वर्र्रण 

ऩररचय 

चामे गाईँपालिका नेपािको संलिधानको धारा २९५ ईपधारा ३ बमोलजम नेपाि सरकारबाट २०७३ साि फाल्गणु २७ गते गलठत स्थानीय तहहरु 

मध्येको एक हो ।  नेपािको गण्डकी प्रदशे ऄन्तगगत लहमाि पाररको लजल्िा मनाङको मध्य भागमा ऄिलस्थत चामे गाँईपालिका समलुन्ि  सतहिाट 

२६५० मी. दलेि २७००लम. ईचाआ सम्म रहकेो छ । सालिकको चामे गालिस गा.लि.स. यसमा समािेश भएकको छ।  ७८।८६ िगग लक.लम. 

क्षेत्रफिमा फैलिएको यस चामे गाईँपालिकाको जनसंख्या ११२९ रहकेो छ। यस गाईँपालिकाको पिूगमा नाशोङ गाईँपालिका,पलिममा नेस्याङ 

गाईँपालिका, ईत्तरमा नारफु गाईँपालिका तथा दलक्षणमा कास्की लजल्िा रहकेा छन।् यस चामे गाईँपालिकामा लतमाङ‚थानचोक,कोतो,चामे नयाँ 

बजार र पारर चाम ेगरर ५ िटा िडा कायागियहरु रहकेा छन ्भन ेयसको केन्ि चाम े५ लस्थत सालिक चामे गा.लि.स.को कायागिय तोलकएको छ । 

 

१. कायवलयको उद्दशे्य 

नेपािको सजिधानकों धारा ५६(१) िे संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मि ुसरचनां सघं, प्रदशे र स्थानीय तह गरी ३ तहको हने ु
व्यिस्था गरेको छ । धारा ५६(४) िे स्थानीय तह ऄन्तगगत गाईँपालिका, नगरपालिका र लजल्िा सभा रहन ेसिैधालनक व्यिस्था रहकेाि े

गाईँपालिकाको ईदशे्य तथा कायगक्षते्र व्यापक रहकेो छ। चाम ेगाईँ कायापालिकाको प्रमि ुईदशे्यहरु लनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

 

- संलिधान र काननू बमोलजम स्िाशासन र सहशासनको ऄभ्यास गन,े 

- जनताको घरदिैोमा सेिा पयुागईने, 

- स्थानीय तहका जनतािाइ स्थानीय शासन प्रकृयामा ऄलधकालधक मात्रामा सलम्मलित हुन ेऄिसर जटुाईने, 

- स्थानीय जनतािे िोकतान्त्रको िाभहरु ईपभोग गनग सक्ने व्यिस्था गने, 

- जनतािे अफ्नो क्षते्रको लिकासको िालग अिश्यकताको िालग अिश्यकताको पलहचान, साधनको पररचािन, लिलनयोजन र 

लिकासको प्रलतफि लितरण सम्मका कायगहरुमा ऄथगपणूग सहभालग हुन सक्ने प्रकृया र संयन्त्रको व्यिस्था लमिाईने, 

- स्थानीय स्िशासन र सहशासनका संयन्त्र प्रकृया तथा ऄभ्यासमा अलदिासी जनजाती, दलित िगायत सामालजक तथा अलथगक 

दृलिकोणिे लपछलडएका िगग समतेको समग्र जनताको समािेलशकरण र मिूप्रिाहीकरण सलुनलचत गने, 

- लिकास प्रकृयािाइ संस्थागत गनग लिकास व्यिस्थापन सम्बन्धी संयन्त्रहरुको क्षमता लिकास र सदुृढीकरण गन े



- स्थानीय स्िशासन र सहशासनको ममगिाइ कायगरुपमा रुपान्तरण गने जनशलिको लिकास गन,े 

- गाईँपालिका लभत्रको लिकास, सेिा प्रिाह िगायतका लिषय क्षते्रका लनलत लनमागण दलेि ऄनगुमन मलू्यांकन सम्मका कृयाकिापमा 

समन्िय र सहलजकरण गने  

- िोकतालन्त्रक संस्था र ऄभ्यासहरुिाइ प्रिर्द्ग गद ैस्थानीय नतेतृ्िको लिकास गन े 

- योजनाहरुको तजुगमा र संचािन गन ेअिश्यकता क्षमता, लजम्मेिारीपन र जिाफदलेहताको लिकास गन,े 

- जनताको दलैनक अिश्यकता तथा जनलजिनिाइ ऄसर पाने लिषयहरुमा लनणगय गनग सक्ने गरी स्थानीय स्िायत्त शासन प्दतलतको 

लिकास गने । 

 

२. संगठन संरचना 

संलिधान बमोलजम नै यस सरुमारानी गाईँपालिकाको कायगिय स्थानीय सरकारको रुपमा स्थालपत स्थानीय तह भएको हुदाँ यसमा 

व्थिस्थापकीय ऄगंको रुपमा जनप्रलतलनलधमिूक ऄंग गाईँसभा, कायगपालिकाको रुपमा गाईँ कायगपालिका र न्यालयक ऄगंको रुपमा 

ईपाध्यक्षको संयोजकत्िमा ३ सदस्यीय च्यायीक सलमलत रहने  व्यिस्था नेपािको संलिधानिे गरेको छ । गाईँपालिका ऄध्यक्ष र ईपाध्यक्ष, 

गाईँपालिका लभत्रका िडाका िडा ऄध्यक्षहरु, प्रत्यक िडाबाट लनिागलचत हुन े२ मलहना (१ जना दलित) सलहत ४ जना सदस्यहरु रहकेो र यी 

सदस्यहरुको सभािे गाईँपालिका लभत्रका दलित िा ऄल्पसंख्यक समदुायबाट लनिागलचत गरेको २ जना सदस्यहरु समते लमिेर गाईँसभा 

बन्दछ । यसैगरी कायगकारी ऄगंको रुपमा रहने गाईँकायगपालिकामा एक जना ऄध्यक्ष, एक जना ईपाध्यक्ष, गाईँपालिकाका प्रत्यक िडाका 

िडा ऄध्यक्षहरु, गाईँसभािे अफू मध्येबाट लनिागलचत गरेका ४ जना मलहिा सदस्यहरु तथा दलित र ऄल्पसंख्यक समदुायबाट गाईँसभािे 

लनिागलचत लनिागलचत गरेको २ जना सदस्यहरु रहन े व्यचस्था छ । साथै, गाईँपालिकाको ईपाध्यक्षको संयोजकत्िमा सम्बलन्धत गाईँसभािे 

अफू मध्यबाट लनिागलचत गरेका २ सदस्य सलहत सलहत ३ सदस्यीय न्यालयक सलमलत गठन गरेको छ ।  यसैगरी प्रशासलनक संरचना ऄन्तगगत 

२५ हजार सम्म जनसंख्या भएको गाईँपािकामा रा.प.ततृीय श्रेणीको ऄलधकृत प्रमिु प्रशासकीय ऄलधकृत रहने व्यिस्था रहकेो छ । यो चामे 

गाईँपालिका २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको गाईँपालिका हो । जस ऄन्तगगत प्रशासन, योजना तथा ऄनगुमन शािा, पिूागधार लिकास 

िातािरण व्यिस्थापन शािा, अलथगक लिकास शािा, सामालजक लिकास शािा गरी ४ िटा शािा रहने व्यिस्था रहकेो छ । यसैगरी प्रमिु 

प्रशासकीय ऄलधकृतको मातहतमा अन्तररक िेिा परीक्षण आकाइ र सचूना तथा ऄलभिेि केन्ि रहन ेव्यिस्था गरेको छ । 

 

गाईँपालिकाको संगठन संरचना 

 

 



३. गाउँ कार्यपालिकाको दरबन्दी तेररज 
 

चामे गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको दरबन्दी तेररज 

लस.नं. पद तह सेिा समहु लस्िकृत दरिन्दी 

संख्या 
कैलफयत 

१ प्रमिु प्रशासलकय ऄलधकृत ८  प्रशासन सा.प्र. १  

२ आगलन्जलनयर ७/८ आन्जी. लसलभि १  

३ ऄलधकृत ७/८ लशक्षा लश.प्र. १  

४ ऄलधकृत ७/८ प्रशासन िेिा १  

५ ऄलधकृत ६ प्रशासन सा.प्र. २  

६ हले्थ ऄलसस्टेन्ट ५/६ स्िास््य ह.ेआ. १  

७ अन्तररक िेिा पररक्षक ५ प्रशासन िेिा १  

८ सहायक ५ प्रशासन सा.प्र. ४  

९ कम््यटूर ऄपे्रटर  ५ लिलिध  १  

१० िेिा सहायक ५ प्रशासन िेिा १  

११ प्रा.स. ५ लशक्षा लश.प्र. १  

१२ सि आलन्जलनयर ५ आन्जी. लसलभि १  

१३ िा.पा.स.टे. ४/५ आन्जी. स्यानीटरी १  

१४ ऄ.सि आलन्जलनयर ४ आन्जी लसलभि १  

१५ सहायक म.लि.लनररक्षक ४ लिलिध  १  

जम्मा १९  

कृलष तर्य  

लस.नं. पद तह सेिा समहु लस्िकृत दरिन्दी 

संख्या 
कैलफयत 

१ ऄलधकृत ७/८ कृलष कृलष १  

२ प्रा.स. ५ कृलष कृलष २  

३ सहायक ४ कृलष कृलष १  

जम्मा ४  

पशु तर्य  

लस.नं. पद तह सेिा समहु लस्िकृत 

दरिन्दी संख्या 
कैलफयत 

१ ऄलधकृत ७/८ पश ु भेट १  

२ प्रा.स. ५ पश ु भेट-१ 
िा.पो.डे.डे.-१ 

२  

३ सहायक ४ पश ु भेट-१ 
िा.पो.डे.डे.-१ 

२  

जम्मा ५  



स्वास््र् तर्य  

लस.नं. पद तह सेिा समहु लस्िकृत 

दरिन्दी 

संख्या 

कैलफयत 

१ ह.ेऄ. ५/६ नेपाि स्िास््य हले्थ आन्सपेक्सन १  

२ ऄ.ह.ेऄ. ४/५ नेपाि स्िास््य  हले्थ आन्सपेक्सन २  

३ ऄ.न.लम ४/५ नेपाि स्िास््य कम्यलुनलट नलसगङ २  

जम्मा ५  

 

वडा कार्ायिर् तर्य  

लस.नं. पद तह सेिा समहु लस्िकृत दरिन्दी 

संख्या 
कैलफयत     

१ सहायक ५ प्रशासन सा.प्र. २  

२ सि आलन्जलनयर ५ आन्जी. लसलभि २  

३ सहायक ४ प्रशासन सा.प्र. ३  

४ ऄ. सि आलन्जलनयर  ४ आन्जी. लसलभि ३  

जम्मा १०  

 

 

४. कार्यिर्को काम, कतयव्र् र ऄलधकार  

नेपािको संलिधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्िेलित स्थानीय तहको एकि ऄलधकार सलूच र ऄनसुचूी ९ मा ईल्िेलित संघ, प्रदशे र स्थानीय 

तहको साझा ऄलधकार सचूी ऄन्तगगत कायगहरु तथा संघ र प्रदशेसँग लमिेर साझा ऄलधकार सचूी ऄन्तगगतका कायगहरु तथा संघ र प्रदशेसँग 

लमिेर साझा रुपमा सहकायगता, समन्िय र सहऄलस्तत्िका अधारमा स्िाशासन र सहशासनको ऄभ्यास गाईँपालिकािे गदगछ। स्थानीय 

तहको सरकार भएका कारण पलन गाईँपालिकाको कायगक्षते्र व्यापक रहकेो छ। संलिधानमा ईल्िेलित ऄलधकार सचूीका साथै स्थानीय तहको 

शासन संचािन सम्बन्धमा जारी गररएको अदशे, २०७३ बमोलजम यस कायागियका मखु्य-मखु्य कायगहरु लनम्नानसुार रहकेा छन:् 

 

(क) सहकारी सम्बन्धीः 

• सहकारी सम्बन्धी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, लनमागण कायागन्ियन र लनयमन  

• स्थानीय सहकारी संस्था दताग, ऄनमुती, िारेजी र लिघटन  

• स्थानीय सहकारी सम्बन्धी क्षमता ऄलभिलृध्द 

• सहकारी संस्थाको प्रिर्द्गन र लिकास  

(ि) एफ.एम. संचािनः 

• १०० िाट सम्मका एफ एम रेलडयो संचािन ऄनमुलत, निीकरण र लनयमन  

• स्थानीय क्षेत्र लभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबि तथा तार लिलहन टेलिलभजन प्रसारणको ऄनमुलत, निीकरण र लनयमन  

(ग) स्थानीय करः 

• अलथगक कायगलिलध सम्बन्धी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड लनमागण कायागन्ियन र लनयमन  



• बजेट लसमा लनधागरण, तजुगमा, कायागन्ियन र लनयमन  

• स्थानीय संलचतकोष व्यिस्थापन  

• अलथगक प्रशासन र व्यिस्थापन  

• स्थानीय तहको िगानी र िाभांसको व्यिस्थापन   

• स्थानीय राजश्व प्रिर्द्गनका िालग प्रोत्साहन  

(घ) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनः 

• स्थानीय सिेाको व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेिा सतग, योजना कायागन्ियन र लनयमन  

• लित्तीय स्रोतको ऄधीनमा रही अिश्यकता ऄनसुार काननू बमोलजम स्थानीय सेिाको गठन, संचािन र व्यिस्थापन   

• स्थानीय तहको संगठन लिकाश, जनशलि व्यिस्थापन र िलृत लिकाश  

• संक्रमणकालिन व्यिस्थापन ऄन्तगगत केलन्िय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भइ अईन ेकमगचारीहरुको व्यिस्थापन, ईपयोग र 

समन्िय  

• काननू बमोलजम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरिन्दी लनधागरण 

(ङ) स्थानीय त्यांक र ऄिलभिेि संकिनः 

• स्थानीय तथयांक सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना कायागन्ियन र लनयमन  

• पन्जीकरण व्यिस्थापन  

• स्थानीय तहको त्यांकीय ऄलभिेि व्यिस्थापन  

• स्थानीय तहमा सचूना तथा संचार प्रलिलधयिु त्यांक व्यिस्थापन  

(च) स्थानीय स्तरका लिकास अयोजना तथा पररयोजनाहरुः  

• ऄध्ययन ऄनसुन्धान अयोजना प्रभाि मलु्यांकन  

• स्थानीय तहका सम्भाव्य स्रोत साधनको ऄलभिेि तयार गने  

• स्थानीयस्तरका लिकाश अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना र लनयमन  

• संघीय र प्रादलेशक अयोजना पररयोजना कायागन्ियनमा समन्िय, सहलजकरण र सहयोग  

(छ) अधारभतु तथा माध्यलमक लशक्षाः 

• प्रालिलधक लशक्षा तथा व्यिसालयक तालिमको योजना तजुगमा संचािन, ऄनमुलत र लनयमन  

• पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्री लितरण र कायागन्ियन  

• लिद्यािय लशक्षक एिं कमगचारी व्यिस्थापन  

• भौलतक पिूागधार लनमागण र ममगत संभार   

• लिद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिलृतको व्यिस्थापन    

(ज) अधारभतू स्िास्थय र सरसफाइः 

• अधारभतु स्िास्थय सेिा सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना लनमागण कायागन्ियन र लनयमन 

• अधारभतु स्िास्थय सेिा संचािन र प्रिर्द्गन   



• ऄस्पताि र ऄन्य स्िास्थय संस्थाको स्थापना र संचािन  

• स्िस्थ िानपेानी र िाद्यय पदाथगको गणुस्तर एिं िाय ुतथा ध्िनी प्रदषुण लनयन्त्रण 

• सरसफाइ चतेना ऄलभिलृध्द र स्िास्थजन्य फोहर व्यिस्थापन  

• स्िास्थजन्य फोहरमैिा संकिन, पनुःईपयोग, प्रषोधन, लिसजगन, सेिाशलु्क लनधागरण र लनयमन  

(झ) स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातालिण संरक्षण र जैलिक लिलिधताः 

• स्थानीय व्यापार बजार, हाट बजार व्यिस्थापन र िालणज्य सम्बन्धी पिूागधार लिकास 

• स्थानीय िस्तु तथा सेिाको मनु्य तथा गणुस्तर लनयमन तथा ऄनगुमन  

• स्थानीय िातािरण संरक्षण, जैलिक लिलिधता सम्बन्धी नीलत, काननू मापदण्ड, योजना कायागन्ियन र लनयन्त्रण  

• स्थानीय स्तरमा िातािरणीय जोलिम न्यलूनकरण  

• स्थानीय स्तरमा हररत क्षेत्र प्रिर्द्गन  

(ञ) स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृलषग सडक र लसचाइ 

• स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृलष सडक लसचाइ सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना कायागन्ियन र लनयमन  

• झोिुंग ेपिु पिेुसा, लसचाइ र तटिन्ध सम्बन्धी स्थानीय तहको गरुुयोजना तजुगमा लनमागण स्तरोन्नतीका अयोजना पलहचान, ऄध्ययन, 

कायागन्ियन, ममगत संम्भार र लनयमन  

• स्थानीय स्तरमा ट्रिीिस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मासट्रालन्जट प्रणािीको नीलत, मापदण्ड, योजना कायागन्ियन र लनयमन  

• रेि सेिा संचािन • यातायात सरुक्षा  व्यिस्थापन र लनयमन 

(ट) ज्येष्ठ नागररक ऄपांगता भएका व्यलि र ऄशिको व्यिस्थापन  

• संघ िा प्रदशेिे लनधागरण गरेको मापदण्ड बमोलजम स्थानीय स्तरमा सामालजक सरुक्षा सम्बन्धी कायगक्रम संचािन (ठ) बेरोजगारको तथयांक 

संकिन  

• रोजगार िेरोजगारहरुको तथयांक संकिन, प्रषोधन र सचुना प्रणािी   

• लिदशेी श्रलमकको सचूना व्यिस्थापन  

(ड) लिपद व्यिस्थापन  
(ढ) स्थानीय ऄलभिेि व्यिस्थापन  

(ण) भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लिकास  

 

३) कार्यलववरणः 
(क) गाउँपालिका ऄध्र्क्षको कार्य लववरण  

- सभा तथा कायगपालिकाको बैठक बोिाईन ेर बैठकको ऄध्यक्षता गने,   

- सभा र कायगपालिकाको बैठकमा बैठकको कायगसचूी तथा प्रस्ताि पशे गन,े गराईने , 

- बालषगक कायगक्रम तथा बजेट तयार गरर सभामा पेश गनग िगाईने,   

- सभाको ऄलधबेशन अव्हान र ऄन्त्य गने,   



- सभा तथा कायगपालिकाको बैठक बोिाईन ेर बैठकको ऄध्यक्षता गन,े  

- सभा र कायगपालिकाको बैठकमा बैठकको कायगसचूी तथा प्रस्ताि पशे गन,े गराईन,े   

- दफा १२ को िण्ड (ङ) बमोलजम िडा सलमलतबाट सम्पादन हुन े लसफाररस तथा प्रमालणत हुने लिषय बाहके प्रचलित काननु बमोलजम 

स्थानीय तहबाट गनुगपने प्रमालणत िा लसफाररस गन,े   

- गाईँपालिकाको चि ऄचि सम्पलत्तको संरक्षण र अम्दानी, िचगको लहसाब र ऄन्य ऄलभिेि, कागजात सरुलक्षत राख्न,े राख्न िगाईने,  

- गाईँपालिकाका सलमलत, ईपसलमलत तथा िडा सलमलतको कामको रेिदिे गने,   

- सािगजलनक सेिा प्रिाह सम्बन्धी गनुासो व्यिस्थापन गन,े गराईन,े 

- सात लदनभन्दा बढी समय गाईँपालिकामा ऄनपुलस्थत हुने भएमा ईपाध्यक्षिाइ कायगभार लदने र ईपाध्यक्ष पलन ऄनपुलस्थत भएमा कुन ै

सदस्यिाइ कायगभार लदन,े   

- सभा िा कायगपालिकािे तोकेका ऄन्य काम गने ।   

 

(ख) उपाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र ऄलधकारः  

- न्यालयक सलमलतको संयोजक भै काम गन े।  
- ऄध्यक्षको ऄनपुलस्थलतमा लनजको कायगभार सम्हाल्ने  ।   
- गैरसरकारी संघसंस्थाका लक्रयाकिापको समन्िय गन े।  
- ईपभोिा लहत संरक्षण सम्बन्धी कायगको समन्िय गने ।   
- योजना तथा कायगक्रमको ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षण गरी सो को प्रलतिेदन बैठकमा पेश गन े ।  
- सभा र कायगिपालिकार्द्ारा गलठत सलमलतहरुको काममा सहलजकरण र समन्िय गने  ।   
- सात लदनभन्दा बढी समय गाईँपालिकामा ऄनपुलस्थत हुन ेभएमा ऄध्यक्षिाइ जानकारी गराईने  ।   

- सभा, कायगपालिका तथा ऄध्यक्षिे प्रत्यायोजन गरेका िा तोकेका ऄन्य कायग गने ।  

 
(ग) कार्यपालिका सदस्र्हरुको काम कताव्र् र ऄलधकारः 

- कायगपालिकाको बैठकमा भाग लिने,   

- ऄध्यक्षिे तोकेको लबषयगत क्षेत्रको संयोजक िा प्रमिु भइ तोलकएको कायग  गन,े   

- सात लदनभन्दा बढी समय गाईँपालिकामा ऄनपुलस्थत हुने भएमा ऄध्यक्षिाइ जानकारी गराईन,े   

- कायगपालिकािे तोकेको ऄन्य काम गन े।   

 

(घ) प्रमुख प्रशासकीर् ऄलधकृतको काम, कतयव्र् र ऄलधकारः 

- सभा र कायगपालिकाको सलचिको रूपमा कायग गने,  

- सभा र कायगपालिकाको लनणगय कायागन्ियन गन,े गराईन,े   

- ऄध्यक्षको लनदशेनमा िालषगक कायगक्रम तथा बजेट तजुगमा, कायागन्ियन र ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने, गराईन,े   



- कोष तथा अलथगक कारोबारको लहसाि तथा ऄलभिेि दरुुस्त राख्ने, राख्न िगाईन,े िेिा परीक्षण गराईन े तथा बेरुज ु फर्छ्यौट गने, 

गराईन,े  

- अयोजनाहरूको फरफारकका िालग कायगपालिकामा पेश गने,  

- गाईँपालिकाको चि ऄचि सम्पलत्तको संरक्षण गन,े िगत राख्न ेतथा ऄद्यािलधक गने, गराईन े   

- न्यालयक सलमलतबाट भएको मिे लमिाप तथा लनणगय लमलसि संरक्षण गन,े गराईन े

- ऄध्यक्षको लनदशेनमा कायगपालिका िा सभाको बैठक बोिाईन ेर बठैक सम्बन्धी अिश्यक कायग गने, गराईन े  

- कायगपालिकाको लनणगय प्रमालणत गने सभा र कायगपालिकाको लनणगयको ऄलभिेि सरुलक्षत गन,े   

- प्रशासकीय तथा अलथगक लनयन्त्रण गने,   

- साबगजलनक िररद योजना तयार गरी िररद सम्बन्धी कायग गने, गराईने,   

- सभा िा कायगपालिकािे तोकेको ऄन्य कायग गने, गराईने । 

 

(ङ) वडाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र ऄलधकारः  

- िडा सलमलतको ऄध्यक्ष भइ काम गन े।  

- िडा सलमलतका सदस्यहरूको काममा समन्िय र सहजीकरण गने,  

- िडाको लिकास योजना, बजेट तथा कायगक्रम तयार गने, गनग िगाईने तथा स्िीकृलतका िालग गाईँपालिकामा पेश गन,े ।िडाबाट 

कायागन्ियन हुने योजना तथा कायगक्रम कायागन्ियन गने गराईन,े सोको ऄनगुमन तथा अिलधक समीक्षा गन,े गराईन,े ।दफा १२ को (ङ) 

मा ईल्िेलित लिषयमा लसफाररश तथा प्रमालणत सम्बन्धी कायग गने,   

- नाता प्रमालणत गने । जन्म लमलत प्रमालणत गने, गराईन,े जीलितसगकँो नाता प्रमालणत गने ।  

- लििाह प्रमालणत तथा ऄलििालहत प्रमालणत गन े। ऄङ्गे्रजी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमालणत गन े।  
- मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने । लिद्यािय िोल्न लसफाररस गने ।  
- नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गने ।  
- अलथगक ऄिस्था कमजोर िा लबपन्नता प्रमालणत गन ेिा अलथगक ऄिस्था बलियो िा सम्पन्नता प्रमालणत गने ।  

- घर जग्गा करको िेिाजोिा गरी लसफाररस गने, जग्गा मलू्याङ्कन लसफाररस प्रमालणत गन,े  

- सातलदनभन्दा बढी समय लिदा िा ऄनपुलस्थत हुने भएमा दलैनक प्रशासलनक तथा लसफाररश सम्बन्धी कायग गनग सम्बलन्धत िडा सलमलतको 

कुनै सदस्यिाइ लजम्मेिारी तोकी सोको जानकारी ऄध्यक्षिाइ लदन,े   

- कायगपालिका, सभा िा िडासलमलतिे तोकेका ऄन्य कायग गन े। 

 
(छ) शाखा प्रमुखको कार्य लववरणः 

- ऄन्तगगतका कायागिय, केन्ि, कमगचारीहरुसँग समन्िय गने  

- शािागत रुपमा मालसक प्रलतिेदन तयारी र प्रकाशन गने  
- शािागत कायग लजम्मेिारीहरुको कायागन्ियन तालिका बनाइ कायागन्ियन गन े 

- प्रमिु प्रशासकीय ऄलधकृतको लनदशेनमा िालषगक कायक्रम तथा बजेट तजुगमा, कायागन्ियन र ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी प्रलतिेदन गने ।   



- शािाको चि ऄचि सम्पलत्तको संरक्षण गन,े िगत राख्न ेतथा ऄद्यािलधक गने, गराईन े   

- प्रमिु प्रशासकीय ऄलधकृतिे तोकेको ऄन्य कायग गन,े गराईन े। 

 

(च) वडा सलचवको काम, कतयव्र् र ऄलधकारः  

- िडा सलचिको रूपमा कायग गन,े िडा सलमलतको लनणगय कायागन्ियन गने   

- लनणगय प्रमालणत गन ेतथा लनणगयको ऄलभिेि सरुलक्षत राख्ने ।  िडा ऄध्यक्षको लनदशेनमा िडा सलमलतको बैठक बोिाईन ेर बैठक सम्बन्धी 

अिश्यक कायग गन,े गराईन े।   

- प्रचलित काननु बमोलजम िडाबाट हुने अलथगक कारोबारको लहसाि तथा ऄलभिेि दरुुस्त राख्न,े राख्न िगाईने र गाईँपालिकामा मालसक 

रुपमा प्रलतिेदन गन े।   
- िडालभत्रको गाईँपालिकाको चि ऄचि सम्पलत्तको िगत रािी संरक्षण गन े।   

- िडा ऄध्यक्षिे तोकेको ऄन्य कायग गने, गराईन े।   

 
४) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवाः  

(क) योजना तजुगमा, कायागन्ियन तथा ऄनगुमन  

• सहभालगतामिूक योजना तजुगमा प्रणािी ऄनसुार बस्ती िा टोिस्तरबाट योजना तजुगमा प्रलक्रया ऄििम्बन गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय 

योजनाको माग संकिन, प्राथगलमकीकरण तथा छनौट गने गराईन े।  

• गाईँपालिका लभत्र कृयाशीि राजनीनतक दि, नागररक सचेतना केन्ि, लिकासे संस्था िगायत सामदुालयक एिं सामालजक संघ संस्था, 

लनकायहरुसँग परामशग, छिफि, सहभालगतामिूक प्रकृयाको ऄििम्बन गने।  

• गाईँपालिका लभत्रका अयोजना तथा भौलतक पिूागधारको संरक्षण, ममगत सम्भार, रेिदिे तथा व्यिस्थापन गने, गराईने।  

(ि) व्यलिगत घटना दताग 

• प्रचलित काननुबमोलजम व्यलिगत घटना दताग, ऄद्यािलधक तथा सोको ऄलभिेि संरक्षण कायगिाइ व्यिलस्थत गराईने र सोको प्रलतिेदन 

कायग लनयलमत गने गराईने।  

• व्यलिगत घटना दतागसम्बन्धमा जनचेतना ऄलभिलृध्दगने गराईने। 

(ग) सामालजक सरुक्षा  

• सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरण तथा ऄलभिेि व्यिस्थापन गरी चसु्तदरुुस्त भए नभएको ऄनगुमन गरी व्यिलस्थत गराईन े। 

(घ) कर सम्बन्धी   

• गाईँपालिका र ऄन्तगगतका िडा कायागियबाट सम्पादन हुन ेलिभन्न सेिा बापतका शलु्कहरु जस्तै: मािपोत तथा भमूीकर, व्यिसाय कर,  

घरबहाि कर, लिज्ञापन कर, लसफाररस दस्तरु, सिारी साधन कर, नयाँ व्यिसाय दताग, मनोञ्जन करहरूको िेिाजोिा गरी एकरुपता 

कायम गनुगका साथै सो कर संकिनिाइ व्यिलस्थत गन े।  
(ङ) लसफाररस सम्बन्धी   

• िडा कायागििय लभत्रका लिलभन्न काम कारबाहीको अिश्यक लसफाररसहरु सम्बलन्धत िडा कायागियबाट र समग्र गाईँपालिका तथा दइु 

िा सो भन्दा बढी िडासँग सम्बलन्धत कामको िालग गाईँपालिकाबाट लसलफरस गने गराईन े।  
(च) ऄन्य सेिा प्रिाहसम्बन्धी   



• ईपिब्ध जनशलिको लजम्मेिारी बाँडफाँड गरी गाईँपालिका र ऄन्तगगतका िडा कायागियहरुबाट लनयलमत तथा दरुुस्त ढगंिे सेिा प्रिाह गने 

गराईने।  
(छ)  लनयमन कायग 

• गाईँपालिकालभत्र सञ्चालित लिकास योजना, अयोजना तथा संिग्न ईपभोिा सलमलतहरुको कायगहरुको लनयमन गने।  

• िाद्यान्न, माछा मास,ु तरकारी, फिफूि, पेयपदाथग तथा ईपभोग्य सामाग्रीहरूको गणुस्तर र मलु्यसचूी ऄनगुमन गरी ईपभोिा लहत 

संरक्षण गने।  
(ज)  ऄन्य कायगहरु  

• कृलष, लशक्षा, स्िास््य, िानपेानी, सरसफाइ तथा फोहोरमिैा व्यिस्थापन, साँस्कृलतक प्रिधगन, ईद्योग तथा व्यिसाय प्रिधगन गने 

गराईने। 

 

 

 

५. हाि सम्म र्स गाउँपालिकािे लनमायण गरेका ऐनकानुन, लनलत लनर्म, मापदण्ड, कार्यलवलध र लनर्माविी तथा 

लनदेलशकाहरः 

गाउँसभाबाट पास भएको कानननहरु 

कानूनको 

प्रकृति 
क्र.सं. कानूनको नाम 

ऐन १. चामे गाउँपातिकाको प्रशासकीय काययतितध (तनयतमि गने) ऐन, २०७४ 

 २. चामे गाउँपातिकाको न्यायीक सतमति (काययतिधी सम्वन्धी) ऐन २०७४ 

 ३. चामे गाउँपातिका सहकारी ऐन, २०७४ 

 ४. चामे गाउँपातिकाको कृति व्यिसाय प्रिधयन ऐन, २०७४ 

 ५. चामे गाउँपातिकाको तिपद् जोखीम नू्यतनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

 ६. अनाथ िथा तजखखमयुक्त िाििातिकाको िातग सामातजक सुरक्षा काययक्रम सञ्चािन काययतितध 

ऐन, २०७४ 

 ७. चामे गाउँपातिकाको आतथयक ऐन, २०७४/२०७५/२०७६ 

 ८. चामे गाउँपातिकाको तितनयोजन ऐन, २०७४/२०७५/२०७६ 

 ९. चामे गाउँपातिकाको आतथयक काययतितध (तनयतमि िथा व्यिस्थीि गनय िनेको ) ऐन, २०७४ 

कायवपानलकाबाट पास भएको कानननहरु 

काययतितध १०. एफ एम रेतडयो व्यिस्थापन िथा संचािन काययतिधी, २०७४ 

 ११. चामे गाउँपातिकाको "घ" िगयको तनमायण व्यिसायी इजाजि पत्र सम्वन्धी काययतितध, २०७४ 



 १२. चामे गाउँ सभा संचािन सम्वधी काययतितध, २०७४ 

 १३. चामे गाउँपातिको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी काययतितध, २०७४ 

 १४. चामे गाउँपातिकाको उपभोक्ता सतमति गठन, पररचािन िथा व्यिस्थापन काययतितध, २०७४ 

 १५. चामे गाउँपातिकामा करारमा प्रातितधक कमयचारी व्यिस्थापन काययतितध, २०७५ 

 १६. चामे गाउँपातिकाको एतककृि सम्पतिकर व्यिस्थापन काययतितध, २०७५ 

 १७. चामे गाउँपातिकामा गररति तनिारणका िातग िघु उधम तिकास काययक्रम संचािन काययतितध, 

२०७५ 

 १८. चामे गाउँपातिकाका तिपि व्यिस्थापन कोि काययतितध (संचािन) २०७५ 

 १९. गाउँकाययपातिका बैठक संञ्चािन सम्बन्धी काययतितध, २०७४ 

 २०. चामे गाउँपातिका आपिकातिन कायय संञ्चािन तितध, २०७५ 

तनदेतशका २१. स्थानीय उजाय तिकास सम्वन्धी तनदेतशका, २०७५ 

 २२. चामे गाउँपातिकािाट गररने िजार अनुगमन तनदेतशका, २०७४ 

तनयमाििी २३. चामे गाउँपातिकाको तशक्षा तनयमाििी, २०७५ 

 २४. चामे गाउँपातिाका तनणयय िा आदेश र अतधकार पत्रको प्रमातणकरण(काययतितध) तनयमाििी, 

२०७४ 

 २५. चामे गाउँपातिकाको (कायय तिभाजन) तनयमािति, २०७४ 

 २६ चामे गाउँपािकाको (कायय सम्पादन) तनयमािति, २०७४ 

 २७. चामे गाउँपािकाको साियजतनक खररद तनयमाििी २०७६ 

आचार 

संतहिा 

२८. चामे गाउँपातिकाको पदातधकारीहरुको आचार संतहिा, २०७४ 

 

 

 

 

६. हाि सम्म र्स गाउँपालिकािे लनमायण गरेका राजपत्रहरु 

क. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र ऄलतररत्ताङ्क १ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsf lzIff lgodfjnL @)&% 

अ. rfd] ufpFkflnsf PsLs[t ;DklQs/ Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&%  

आ. rfd] ufpFkflnsfdf ul/la lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd -d]8kf_ ;~rfng sfo{qmd, @)&% 

इ. :yflgo phf{ ljsf; ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&% 

 

ि. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र ऄलतररत्ताङ्क २ 

ऄ. cfly{s P]g, @)&%-P]g—!_ 

अ. rfd] ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&% -P]g—@_ 

आ. rfd] ufpFkflnsf ljkb hf]lvd Go'lgs/0f tyf Joj:yfkg P]g, @)&% -P]g—#_ 

इ. cgfy tyf hf]lvdo'Qm afnaflnsfsf] nflu ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd -;~rfng sfo{ljlw_ P]g, @)&% -P]g—$_ 

 

 



ग. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र ऄलतररत्ताङ्क ३ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsf cfktsflng sfo{ ;~rfng ljlw, @)&% 

अ. rfd] ufpFkflnsf ljkt Joj:yfkg sf]if sfo{ljlw -;~rfng_ @)&% 

 

घ. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र पिूगऄलतररत्ताङ्क ०१ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsfsf] kbflwsf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf, @)&$ 

 

ङ. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र पिूगऄलतररत्ताङ्क ०२ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsfsf] lg0f{o jf cfb]z / clwsf/ kqsf] k|dfl0fs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL, @)&$ 

अ. rfd] ufpFkflnsfsf] -sfo{ ljefhg_ lgodfjln @)&$ 

आ. rfd] ufpFkflnsfsf] -sfo{ ;Dkfbg_ lgodfjln, @)&$ 

इ. ufpF sfo{kflnsf a}7s ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

ई. rfd] ufpF;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

 

च. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र पिूगऄलतररत्ताङ्क ०३ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&$ -P]g—!_ 

अ. rfd] ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$ -P]g—@_ 

 

छ. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र पिूगऄलतररत्ताङ्क ०४ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&$ -P]g—#_ 

अ. rfd] ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt -sfo{ljlw ;DaGwL_ P]g, @)&$ -P]g—$_ 

आ. rfd] ufpFkflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&$ -P]g—%_ 

इ. rfd] ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw P]g, @)&$ -P]g—&_ 

 

ज. चामे गाईँपालिका स्थानीय राजपत्र पिूगऄलतररत्ताङ्क ०५ 

ऄ. rfd] ufpFkflnsf /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

अ. rfd] ufpFkflnsfsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g kl/rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&$ 

आ. Pkm Pd /]l8of] -Joj:yfkg tyf ;~rfng_ sfo{ljlw, @)&$ 

इ. rfd] ufpFkflnsfsf] … 3Ú ju{sf] lgdf0f{ Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

ई. rfd] ufpFkflnsfaf6 ul/g] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&$ 

उ. rfd] ufpFkflnsfdf s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw,@)&$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



७. गाउँपालिकाका पदालधकारीहरको लववरणः 

 

लस.नं. नाम थर पद सम्पकय  नं. कैलर्र्त 

१ श्री nf]s]Gb| axfb'/ 3n] ऄध्यक्ष (*%^)$(@&&  

२ श्री d'lgGb| h+u u'?ª ईपाध्यक्ष (*%^)$(@&^  

३ श्री cflifz u'?ª िडा ऄध्यक्ष (*%^)$(@&! िडा नं. १ 

४ श्री led axfb'/ u'?ª िडा ऄध्यक्ष (*%^)$(@&@ िडा नं. २ 

५ श्री /fh' nfdf िडा ऄध्यक्ष (*%^)$(@&# िडा नं. ३ 

६ श्री nf]K;fª nfdf िडा ऄध्यक्ष (*%^)$(@&$ िडा नं. ४ 

७ श्री s}n] u'?ª िडा ऄध्यक्ष (*%^)$(@&% िडा नं. ५ 

८ श्री cfzs'df/L u'?ª कायगपालिका सदस्य (*$^*$*%&^  

९ श्री km'ndfof u'?ª कायगपालिका सदस्य (*$^%@&!^%  

१० श्री ;ld/f u'?ª कायगपालिका सदस्य (*$^*@&**@  

११ श्री dfO{tf u'?ª कायगपालिका सदस्य (*$^#!^$)$  

१२ श्री nIdL lj=s कायगपालिका सदस्य (*$^@@(^$(  

१३ श्री ljg 3n] कायगपालिका सदस्य (*$^@@(&)*  

१४ श्री sd{ 5];fª nfdf िडा सदस्य 9856049906 िडा नं. १ 

१५ श्री gGb a u'?ª िडा सदस्य 9846624993 िडा नं. १ 

१६ श्री lrg a 3n] िडा सदस्य 9849253204 िडा नं. २ 

१७ श्री Gfljgf kl/of/ िडा सदस्य 9846624994 िडा नं. २ 

१८ श्री k|d]s'df/ >]i7 िडा सदस्य 9846229777 िडा नं. ३ 

१९ श्री Aff;' b]j yfkf िडा सदस्य 9846162306 िडा नं. ३ 

२० श्री ldªd/ 9f]df nfdf िडा सदस्य 9846121555 िडा नं. ३ 

२१ श्री rd]ln kl/of/ िडा सदस्य 9846786505 िडा नं. ३ 

२२ श्री a'w/fd u'?ª िडा सदस्य 9846162359 िडा नं. ४ 

२३ श्री cf]ªbL nfdf िडा सदस्य 9846786873 िडा नं. ४ 

२४ श्री wgdfof lj=s िडा सदस्य 9846849966 िडा नं. ४ 

२५ श्री k]Ddf nfdf िडा सदस्य 9856049648 िडा नं. ५ 

 

 

 

 

 

 



८. चामे गाउँपालिकाको ०७६/०७७ को अर् व्र्ऄको लववरणःपौष मसान्त सम्मको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    सचूना प्रलिलध ऄलधकृत                                                                                  प्रमिु प्रशासलकय ऄलधकृत 


