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फभोजजभ ३/३ भहहनाभा साववजनीक गननवऩने हववयण भध्मे २०७९ (कानतवक, भॊनसय, ऩनष) भहहनाको हववयण 

 

 

 

 

 

 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी चाभे गाउॉऩानरकारे साववजननक गरयएको हववयण 

परिचय 

चाभे गाउॉऩानरका नेऩारको सॊहवधानको धाया २९५ उऩधाया ३ फभोजजभ नेऩार सयकायफाट २०७३ सार पाल्गनण २७ गते 
गठठत स्थानीम तहहरु भध्मेको एक हो । नेऩारको गण्डकी प्रदेश अन्तगवत हहभार ऩारयको जजल्रा भनाङको भध्म बागभा 
अवजस्थत चाभे गाॉउऩानरका सभनजन्ि  सतहवाट २६५० भी. देजि ६७८० नभ. उचाइ सम्भ यहेको छ । बौगोनरक हहसाफरे ‘चाभे’ 

उत्तयी नेऩार गण्डकी प्रदेशको २८० ३३′ ७″उ, ८४० १४′ २७″ऩू साऩेऺ स्थानभा अवजस्थत छ ।करयफ  १००६.७४ हेक्टय 
वगव हक.नभ. ऺेत्रपरभा पैनरएको मस ऩानरकाको कन र ऺेत्रपरभध्मे ३२.०४ हेक्टय िेतीमोग्म जनभन, १००.८८ हेक्टय ऩाचौँ 
तह जनभन, ५०७.५९ हेक्टय जॊगर, ३४६.८५ हेक्टय चयण ऺेत्र य १९.३७ हेक्टय सयकायी जग्गाको रुऩभा यहेको छ ।मस 
गाउॉऩानरकाको ऩूववभा नासों गाउॉऩानरका,ऩजिभभा भनाङ ननस्माङ गाउॉऩानरका, उत्तयभा नापनव  गाउॉऩानरका तथा दजऺणभा कास्की 
जजल्राको भादी गाउॉऩानरका सॉग नसभना जोनडएको छ। मस चाभे गाउॉऩानरकाभा नतभाङ‚ थानचोक, कोतो, चाभे नमाॉ फजाय य 
ऩारय चाभे गरय ५ वटा फजस्तभा ऩाॉच वटा वडा कामावरमहरु यहेका छन ्।चाभे गाउॉ कामवऩानरकाको कामावरम वडा नॊ. ४ नॉमा 
वजाय जस्थत वहनउदेश्मीम बवनभा सॊचारनभा यहेको छ। 

           बौगोनरक हहसाफरे नेऩारको उत्तयी हहभारी बागभा यहेको चाभे गाउॉ ऩानरका नतब्फतसॊगको नसभाना नजजक ऩने 
बएकोरे ऩनन महाॉको साॊस्कृनतक ऩऺभा नतब्फतीम प्रबाव ऩाउन सहकन्छ । गनरुङ्ग, राभा, ताभाङ, भगय, शेऩाव, थकारी, ब्राहभण, ऺेत्री, 
रगामतका जानतम सभनहहरु मस ऩानरकाको भनख्म फानसन्दाहरु भध्म हनन । मस ऩानरकाभा हहन्दन, नतब्फती फौद्ध धभवभा आधायीत 
सॊस्काय य रयती–रयवाज प्राजचन कार देजि चनरआएको ऩाईन्छ । चाभे गा.ऩा. प्राकृनतक सनन्दयताको दृहिरे त्मनतनै धनी छ । 
हवहवध साॊस्कृनतक तथा प्राकृनतक सम्ऩादनका कायण हननारे चाभे गा.ऩा. ऩमवटनको दृहिकोणरे ऩनन एक भहत्वऩूणव ऩमवटन गन्तव्म 
स्थानको रुऩभा यहेको छ ।  

           मस गाउॉऩानरकाको कूर जनसॊख्मा ९१८ (२०७४ य ७५को तथ्माङ्क) यहेको छ, जस भध्मे ऩनरुष ४५८ य भहहरा 
४६० जना यहेको भध्मे ४०७ (४५.३२%) आनथवक रुऩरे सहिम देजिन्छ ।चाभे गाॉउऩानरकाको कन र जनसॊख्माको ठूरो हहस्सा 
(४०.२१%) कृहष तथा ऩशनऩारनभा सॊरग्न बएको देजिन्छ । अनधकाॊश जनसॊख्मा कृहष तथा ऩशनऩारनभा सॊरग्न बएऩनन कृहष 
बनूभ ज्मादै सीनभत बएफाट आनथवक उऩाजवन बने न्मून यहेको छ । कृहष तथा ऩशनऩारन ऩनछ  योजगायीको दास्रो व्माऩाय (होटर 



तथा येिन येण्ट, ऩसर आठद) देजिन्छ जसभा केफर २२.१०% भातै्र सॊरग्न देजिन्छ । व्माऩाय ऩनछ फैदेजशक योजगाय ११.९८%, 

जानगय ८.४५%, ज्मारा भजदनय ३.८३%, सयकायी नोकयी ३.७१% य अन्म ऩेशाभा ९.७२% सॊरग्न यहेको छ । 

          मस गाउॉऩानरकाको अथवतन्त्रको प्रभनि ऩाटोको रुऩभा कृहष, ऩमवटन साथै हाइड्रो को प्रच नय सम्बावना यहेको छ । 
त्मसभध्मे ऩनन ऩमवटनसॉग सम्वजन्धत हवनबन्न सॊबावनाहरु मस गाॉउऩानरकाभा यहेको छ । कृहष उत्ऩादन भूरत् ननवावहभनिी 
देजिन्छ । व्मवसाहमक रुऩभा कृहषको प्रवधवन गननव आवश्मक छ । उच्च बेगभा उत्ऩादन गरयने आरन, िाप्से, पाऩय, कोरो, नसस्नो 
का साथै स्माउ, ओिय आदीको व्मवसामीक रुऩभा उत्ऩादनभा फहृद्ध तथा स्थानीम य उन्नत जातका फाख्रा, च्माङ्ग्रा, चौयी/माक 
ऩारन एवॊ अथवतन्त्रभा उल्रेख्म मोगदान ठदनसक्ने ऩमवटकीम ऺेत्रको प्रवधवन गननवऩदवछ ।  

                हहभार ऩायी अवजस्थत चाभे गाउॉऩानरकाको बौगोनरक रुऩभा सहज सडक सनहवधा य ऩनवावधायको कभीरे मो ठाउॉ 
बौगोनरक  दृहिकोणरे सोचेजनत हवकनसत हनन सकेको छैन । बौगोनरक हवकटताका कायण मो ठाउॉ आनथवक तथा  साभाजजक 
हवकासको ऺेत्रभा ऩनछ ऩयेको छ । चाभे गाउऩानरकाभा कृहष ऺेत्र य ऩशनऩारन  तपव  ऩनन व्मवसाहमकयण  हनन सकेको  देजिदैन । 

        सॊजिम याजधानी काठभाण्डौं जोड्ने रभजनङको वेजशसहय देजि चाभे गाउॉऩानरका सम्भ जोनडएको सडक सॊजार ५६ 
हक.भी दनयी बौगोनरक कठठनाईका कायण मात्रा गनव झन्डै ६ िण्टाको सवायी मात्रा गननवऩदवछ । वषावतभा हनने ऩहहयो, वाहढका 
कायण भहहनौ सडक अवरुद्र हनने तथा जजजिभ ऩैदर मात्रा गननव ऩने फाध्मता यहेको छ । चाभे देजि भनाङ ननस्माङ गा.ऩा. को 
िाङसाय जो हवश्वको अग्रो स्थानभा यहेको नतनरचो तार ऩनग्ने सडक सॊजार जोनडएता ऩनन बौगोनरक कठठनाईका कायण 
मातामातको सनहवधा ननमनभत उऩरब्ध हनन सकेको छैन । 

        धानभवक हहसावभा चाभे गाउॉऩानरकाभा हहन्दू धभवको वाहनल्मता यहेको छ । कूर जनसॊख्माको ४९.५५% हहन्दू 
धभाववरम्फीहरु छन ्बने ४७.५५% फौद्ध छन ्। अन्म धभवहरुभा हिजस्चमन य जैन धभाववरम्फी न्मनन सॊख्माभा यहेको छन ्। 

         दीिवकारीन सोचका साथ चाभे गाउॉऩानरकाभा सॊचारन गरयने सफै हवकासका प्रमासहरूफाट अजन्तभ गन्तव्मका रुऩभा 
सनसॉस्कृत य ऩनवावधायसहहतको सभदृ्ध गाउॉऩानरका फनाउने दीिवकारीन सोच ऩरयकल्ऩना गरयएको छ । कृहष य ऩमवटनराई भनख्म 
जजहवकोऩाजवन य आनथवक हवकासको स्रोतको रुऩभा हवकास गने सोच याजिएको छ । मस दीिवकारीन सोचरे गाउॉऩानरकाराई 
स्वच्छ, सहज, सपा, ऩमवटहकम तथा गरयफीभनक्त य सभदृ्ध गाउॉऩानरकाको रुऩभा देख्न चाहेको छ । मस दीिवकारीन सोच हानसर 
गनव गाउॉऩानरकाभा कृहष, ऩमवटन, सॉस्कृनत य ऩनवावधायराई अरणी ऺेत्रका रुऩभा नरइएको छ । 

                   चाभे गाॉउऩानरकाभा ऩमवटहकम दृहिकोणफाट एउटा भहत्वऩूणव गन्तव्म स्थान यहेको छ ।अन्नऩनणव ऩदमात्रा साथै नतनरचो 
तार मात्राको भागवको रुऩभा यहेको छ । मस ऺेत्रको भनख्म आकषवक त्महाॉफाट देजिने हहभ शृ्रङिराहरु, तार एवॊ साॊस्कृनतक 
स्वरुऩ य प्राजचन फौद्ध गनम्फाहरु, वनजॊगर य जानत, वनस्ऩनतहरु हनन ्। चाभेभा अवजस्थत ऩमवटहकम दृहिरे भहत्वऩूणव प्राकृनतक 
सम्ऩदाहरु रभजनङ हहभार, कजजन सया तार, तातोऩानी कन ण्ड, ऩदभागवहरु, रानरगनॉयास फगैंचा यहेका छन । 

चाभेभा चाडऩववहरु िोडे  जात्रा  (मायत नङ), ल्होसाय, फढे, थेरो, तीय हान्ने (भेथा, धज्माङ ) यहेका छन बन े ऩमवटहकम दृहिरे 
भहत्वऩूणव धानभवक, ऐनतहानसक सम्ऩदाहरु साङनछनरङ गनम्फा, क्माङछ्याङ जजङ्ग्जोनरन गनम्फा, तरेिन गनम्फा यहेका छन ।  

चाभे गाउॉऩानरकारे योजगायभनिी सभावेशी हवकास, हऩछनडएको जातीम सभनदाम तथा बौगोनरक ऺेत्रको हवकासराई नीनत तथा 
कामविभभापव त ् हवशेष प्राथनभकता ठदॉदै आएको छ । भहहरा, फारफानरका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजक्त य हवऩन्न तथा 
असहाम वगवको हहतराई नीनत तथा कामविभअन्तयगत सभावेश गयेको छ । गाउॉऩानरकारे सनयजऺत भाततृ्व, आधायबतू स्वास्थ्म 
सेवाभा ऩहनॉच, ऩोषणको अवस्थाभा सनधाय, सपा टोर, गनणस्तयीम आधायबतू जशऺा तथा स्वास्थ्म सेवा, दण्डयहहत जशऺा, य रजऺत 
वगवको हहतराई सभदृ्ध चाभे गाॉउऩानरकाको आधायका रुऩभा नरएको छ । साॉस्कृनतक हवहवधता कामभ याख्दै ऐनतहानसक, 

ऩनयाताजत्वक तथा साॉस्कृनतक सम्ऩदाको सॊयऺण, सॊवद्र्धन य हवकास गने ठदशाभा गाॉउऩानरकारे काभ गरययहेकोछ ।  

 गनणस्तयीम जशऺा तथा स्वास्थ्म सेवाभा सफैको सहज, सनरब य सभान ऩहनॉच सनननजित गनव जरुयी देजिन्छ । रैहङ्गक 
सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयणका भनरबतू भान्मताराई आत्भसात ्गयी मथोजचत अवसय, साभाजजक न्माम तथा साभाजजक 
सनयऺाभापव त ्सभावेशी य सभदृ्ध चाभे गाॉउऩानरका तमाय गननव आवश्मक यहेको छ । साभाजजक ऺेत्रको हवकासभा सॊि सयकाय, 



प्रदेश सयकाय य हवकास साझेदाय सॊस्थासॉगको सहकामव य सभन्वमभा स्थानीम सयकायरे अथवऩूणव प्रमास गननव ऩने आवश्मकता 
यहेको छ । चाॉभे गाउॉऩानरकाको सभहृद्धका रानग जशऺा, स्वास्थ्म, िानेऩानी तथा सयसपाई, रैहङ्गक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयण, मनवा तथा िेरकन द, करा तथा सॊस्कृनत जस्ता ऺेत्रका सम्बावना, अवसय य हवद्यभान अवस्था सहहत सभस्मा तथा 
च ननौती ऩहहचान गरयएको छ । 

 

१. कामवरमको उद्दशे्म 

नेऩारको सजवधानकों धाया ५६(१) रे सॊिीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भरन सयचनाॊ सिॊ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी ३ तहको हने न 
व्मवस्था गयेको छ । धाया ५६(४) रे स्थानीम तह अन्तगवत गाउॉऩानरका, नगयऩानरका य जजल्रा सबा यहने सवैधाननक व्मवस्था यहेकारे 

गाउॉऩानरकाको उदेश्म तथा कामवऺ ेत्र व्माऩक यहेको छ। चाभे गाउॉ कामाऩानरकाको प्रभिन उदेश्महरु ननम्नाननसाय यहेका छन ्। 

 

- सॊहवधान य कानून फभोजजभ स्वाशासन य सहशासनको अभ्मास गने, 
- जनताको ियदैरोभा सेवा ऩनमावउने, 
- स्थानीम तहका जनताराई स्थानीम शासन प्रकृमाभा अनधकानधक भात्राभा सजम्भनरत हनने अवसय जनटाउने, 
- स्थानीम जनतारे रोकतान्त्रको राबहरु उऩबोग गनव सक्न ेव्मवस्था गने, 
- जनतारे आफ्नो ऺेत्रको हवकासको रानग आवश्मकताको रानग आवश्मकताको ऩहहचान, साधनको ऩरयचारन, हवननमोजन 

य हवकासको प्रनतपर हवतयण सम्भका कामवहरुभा अथवऩूणव सहबानग हनन सक्ने प्रकृमा य सॊमन्त्रको व्मवस्था नभराउने, 
- स्थानीम स्वशासन य सहशासनका सॊमन्त्र प्रकृमा तथा अभ्मासभा आठदवासी जनजाती, दनरत रगामत साभाजजक तथा 

आनथवक दृहिकोणरे हऩछनडएका वगव सभेतको सभर जनताको सभावेजशकयण य भूरप्रवाहीकयण सनननजचत गने, 
- हवकास प्रकृमाराई सॊस्थागत गनव हवकास व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सॊमन्त्रहरुको ऺभता हवकास य सनदृढीकयण गने 

- स्थानीम स्वशासन य सहशासनको भभवराई कामवरुऩभा रुऩान्तयण गने जनशजक्तको हवकास गने, 
- गाउॉऩानरका नबत्रको हवकास, सेवा प्रवाह रगामतका हवषम ऺेत्रका नननत ननभावण देजि अननगभन भूल्माॊकन सम्भका 

कृमाकराऩभा सभन्वम य सहजजकयण गने  

- रोकताजन्त्रक सॊस्था य अभ्मासहरुराई प्रवद्रव गदै स्थानीम नेततृ्वको हवकास गने  

- मोजनाहरुको तजनवभा य सॊचारन गने आवश्मकता ऺभता, जजम्भेवायीऩन य जवापदेहहताको हवकास गने, 
- जनताको दैननक आवश्मकता तथा जनजजवनराई असय ऩाने हवषमहरुभा ननणवम गनव सक्ने गयी स्थानीम स्वामत्त शासन 

ऩद्दनतको हवकास गने । 

 

२. सॊगठन सॊयचना 
सॊहवधान फभोजजभ नै मस सरुभायानी गाउॉऩानरकाको कामवरम स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थाहऩत स्थानीम तह बएको हनदाॉ मसभा 
व्थवस्थाऩकीम अॊगको रुऩभा जनप्रनतनननधभूरक अॊग गाउॉसबा, कामवऩानरकाको रुऩभा गाउॉ कामवऩानरका य न्माहमक अॊगको रुऩभा 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा ३ सदस्मीम च्मामीक सनभनत यहने  व्मवस्था नेऩारको सॊहवधानरे गयेको छ । गाउॉऩानरका अध्मऺ य 
उऩाध्मऺ, गाउॉऩानरका नबत्रका वडाका वडा अध्मऺहरु, प्रत्मक वडाफाट ननवावजचत हनने २ भहहना (१ जना दनरत) सहहत ४ जना 
सदस्महरु यहेको य मी सदस्महरुको सबारे गाउॉऩानरका नबत्रका दनरत वा अल्ऩसॊख्मक सभनदामफाट ननवावजचत गयेको २ जना 
सदस्महरु सभेत नभरेय गाउॉसबा फन्दछ । मसैगयी कामवकायी अॊगको रुऩभा यहने गाउॉकामवऩानरकाभा एक जना अध्मऺ, एक 
जना उऩाध्मऺ, गाउॉऩानरकाका प्रत्मक वडाका वडा अध्मऺहरु, गाउॉसबारे आपू भध्मेफाट ननवावजचत गयेका ४ जना भहहरा 
सदस्महरु तथा दनरत य अल्ऩसॊख्मक सभनदामफाट गाउॉसबारे ननवावजचत ननवावजचत गयेको २ जना सदस्महरु यहने व्मचस्था छ । 
साथै, गाउॉऩानरकाको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा सम्फजन्धत गाउॉसबारे आपू भध्मफाट ननवावजचत गयेका २ सदस्म सहहत सहहत ३ 
सदस्मीम न्माहमक सनभनत गठन गयेको छ ।  मसैगयी प्रशासननक सॊयचना अन्तगवत २५ हजाय सम्भ जनसॊख्मा बएको 
गाउॉऩारकाभा या.ऩ.ततृीम शे्रणीको अनधकृत प्रभनि प्रशासकीम अनधकृत यहने व्मवस्था यहेको छ । मो चाभे गाउॉऩानरका २५ 
हजाय बन्दा कभ जनसॊख्मा बएको गाउॉऩानरका हो । जस अन्तगवत प्रशासन, मोजना तथा अननगभन शािा, ऩूवावधाय हवकास 



वातावयण व्मवस्थाऩन शािा, आनथवक हवकास शािा, साभाजजक हवकास शािा गयी ४ वटा शािा यहने व्मवस्था यहेको छ । 
मसैगयी प्रभनि प्रशासकीम अनधकृतको भातहतभा आन्तरयक रेिा ऩयीऺण इकाई य सूचना तथा अनबरेि केन्ि यहने व्मवस्था 
गयेको छ । 

 

गाउँपालिकाको संगठन संरचना 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



३. गाउॉ कामवऩानरकाको दयफन्दी तेरयज 
 

चामे गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको दरबन्दी तेररज 

ि.सॊ. ऩद तह सेवा सभूह उऩसभूह 
कामभ 
दयफन्दी 

कैहपमत 

१ प्रभनि प्रशासकीम अनधकृत  ८ औॊ प्रशासन सा.प्र.   १   

२ प्रशासन अनधकृत ६  औॊ प्रशासन सा.प्र.   १   

३ रेिा अनधकृत ६  औॊ प्रशासन रेिा   १  

४ इजन्जननमय ६ औॊ इजन्ज. नसनबर   १   

५ सूचना प्रहवनध अनधकृत ६ औॊ हवहवध     १   

६ फरयष्ठ प्रशासन सहामक ५  औॊ प्रशासन सा.प्र.   १  

७ फरयष्ठ कानून सहामक  ५  औॊ न्माम कानून   १  

८ फरयष्ठ आ.रे.ऩ.सहामक ५ औॊ प्रशासन रेिा   १  

९ सव-इजन्जननमय ५ औॊ इजन्ज. नसनबर  जनयर १   

१० सव-इजन्जननमय ५ औॊ इजन्ज. नसनबर  हव आकव  २ 
 

११ फरयष्ठ जशऺा सहामक ५ औॊ जशऺा जश.प्र.   १   

१२ 
फरयष्ठ प्रशासन सहामक 
/प्रशासन सहामक 

५/४ औॊ प्रशासन सा.प्र.   १  

 फरयष्ठ कृहष सहामक ऩाचौ कृहष कृहष   १  

१३ फरयष्ठ ऩशन सेवा सहामक ऩाचौ कृहष बेट   १  

१४ कृहष सहामक चौथो कृहष कृहष   १  

१५ ऩशन सेवा सहामक चौथो कृहष बेट   १  

१६ हे.अ. ५ औॊ स्वास्थ्म  हे.ई.   १   

१७ स्टाप नसव ५ औॊ स्वास्थ्म  क.न.   १  हवद्यारमको रानग  

१८ प्रशासन सहामक चौथो प्रशासन सा प्र  १  

१९ रेिा सहामक चौथो प्रशासन रेिा  १  

२० स. भ. हव. नन. चौथो हवहवध     १   

२१ सहामक कम्प्मूटय अऩयेटय चौथो हवहवध     १   

२२ िा.ऩा.स.टे. चौथो इजन्ज. नसनबर स्मानीटयी १   

कामावरम तपव  जम्भा  23   

 

 



वडा कामावरम (५ वटा) 

ि.सॊ. ऩद तह सेवा सभूह उऩसभूह 
कामभ 
दयफन्दी 

कैहपमत 

१ फरयष्ठ प्रशासन सहामक  ५ औॊ प्रशासन सा.प्र.   २   

२ प्रशासन सहामक चौथो प्रशासन सा.प्र.   ३   

३ अ. सव-इजन्जननमय चौथो इजन्ज. नसनबर   १  

वडा कामावरमतपव  जम्भा ६  

 

स्वास्थ्म चौकी तपव  
 १ अ.हे.व. सहामक ऩाॉचौ स्वास्थ्म  हे.ई.   १   

 २ अ.हे.व. सहामक चौथो स्वास्थ्म  हे.ई.   १   

 ३ अ.न.भी.  सहामक चौथो स्वास्थ्म   ऩ हे न   २   

  जम्भा         ४   

आधायबतू स्वास्थ्म केन्द तपव  
  

 १ 

 
अ.हे.व. सहामक चौथो स्वास्थ्म  हे.ई.  २   

गाउॉऩानरका, वडा कामावरम, स्वास्थ्म चौकी, आधायबतू स्वास्थ्म केन्ि गयी 
कूर जम्भा 

  

 ३५   

  

३५ 

 

नोट: सहामक कम्प्मूटय, िानऩेानी सहामक, का.स. स्वीऩय, ह.स.चा, डोजय अऩयेटय जस्ता ऩदहरु गाउॉऩानरकाको आवश्मकता 
अननसाय कयाय सेवाफाट ऩदऩूनतव हनन े। 

 

 

४. कामवरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय  

नेऩारको सॊहवधानको अननसूची ८ भा उल्रेजित स्थानीम तहको एकर अनधकाय सूजच य अननसूची ९ भा उल्रेजित सॊि, प्रदेश य 
स्थानीम तहको साझा अनधकाय सूची अन्तगवत कामवहरु तथा सॊि य प्रदेशसॉग नभरेय साझा अनधकाय सूची अन्तगवतका कामवहरु तथा 
सॊि य प्रदेशसॉग नभरेय साझा रुऩभा सहकामवता, सभन्वम य सहअजस्तत्वका आधायभा स्वाशासन य सहशासनको अभ्मास 
गाउॉऩानरकारे गदवछ। स्थानीम तहको सयकाय बएका कायण ऩनन गाउॉऩानरकाको कामवऺ ेत्र व्माऩक यहेको छ। सॊहवधानभा 
उल्रेजित अनधकाय सूचीका साथै स्थानीम तहको शासन सॊचारन सम्फन्धभा जायी गरयएको आदेश, २०७३ फभोजजभ मस 
कामावरमका भनख्म-भनख्म कामवहरु ननम्नाननसाय यहेका छन:् 

 

(क) सहकायी सम्फन्धी् 
• सहकायी सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, ननभावण कामावन्वमन य ननमभन  

• स्थानीम सहकायी सॊस्था दताव, अननभती, िायेजी य हविटन  

• स्थानीम सहकायी सम्फन्धी ऺभता अनबवजृध्द 



• सहकायी सॊस्थाको प्रवद्रवन य हवकास  

(ि) एप.एभ. सॊचारन् 
• १०० वाट सम्भका एप एभ येनडमो सॊचारन अननभनत, नवीकयण य ननमभन  

• स्थानीम ऺेत्र नबत्र ईन्टयनेट सेवा, टेनरसेन्टय य स्थानीम केफर तथा ताय हवहहन टेनरनबजन प्रसायणको अननभनत, नवीकयण य 
ननमभन  

(ग) स्थानीम कय् 
• आनथवक कामवहवनध सम्फन्धी स्थानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड ननभावण कामावन्वमन य ननमभन  

• फजेट नसभा ननधावयण, तजनवभा, कामावन्वमन य ननमभन  

• स्थानीम सॊजचतकोष व्मवस्थाऩन  

• आनथवक प्रशासन य व्मवस्थाऩन  

• स्थानीम तहको रगानी य राबाॊसको व्मवस्थाऩन   

• स्थानीम याजश्व प्रवद्रवनका रानग प्रोत्साहन  

(ि) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन् 
• स्थानीम सवेाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत, भाऩदण्ड, सेवा सतव, मोजना कामावन्वमन य ननमभन  

• हवत्तीम स्रोतको अधीनभा यही आवश्मकता अननसाय कानून फभोजजभ स्थानीम सेवाको गठन, सॊचारन य व्मवस्थाऩन   

• स्थानीम तहको सॊगठन हवकाश, जनशजक्त व्मवस्थाऩन य वनृत हवकाश  

• सॊिभणकानरन व्मवस्थाऩन अन्तगवत केजन्िम सयकायफाट स्थानीम तहभा सभामोजन बई आउने कभवचायीहरुको व्मवस्थाऩन, 

उऩमोग य सभन्वम  

• कानून फभोजजभ स्थानीम तहको सॊगठन सॊयचना तथा दयवन्दी ननधावयण 

(ङ) स्थानीम तथ्माॊक य अरनबरेि सॊकरन् 
• स्थानीम तथमाॊक सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमभन  

• ऩन्जीकयण व्मवस्थाऩन  

• स्थानीम तहको तथ्माॊकीम अनबरेि व्मवस्थाऩन  

• स्थानीम तहभा सूचना तथा सॊचाय प्रहवनधमनक्त तथ्माॊक व्मवस्थाऩन  

(च) स्थानीम स्तयका हवकास आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरु्  

• अध्ममन अननसन्धान आमोजना प्रबाव भनल्माॊकन  

• स्थानीम तहका सम्बाव्म स्रोत साधनको अनबरेि तमाय गने  

• स्थानीमस्तयका हवकाश आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ननमभन  

• सॊिीम य प्रादेजशक आमोजना ऩरयमोजना कामावन्वमनभा सभन्वम, सहजजकयण य सहमोग  

(छ) आधायब नत तथा भाध्मनभक जशऺा् 
• प्राहवनधक जशऺा तथा व्मवसाहमक तानरभको मोजना तजनवभा सॊचारन, अननभनत य ननमभन  

• ऩाठ्यिभ तथा ऩाठ्यसाभारी हवतयण य कामावन्वमन  

• हवद्यारम जशऺक एवॊ कभवचायी व्मवस्थाऩन  

• बौनतक ऩूवावधाय ननभावण य भभवत सॊबाय   

• हवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवनृतको व्मवस्थाऩन    

(ज) आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई् 
• आधायब नत स्वास्थम सेवा सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना ननभावण कामावन्वमन य ननमभन 

• आधायब नत स्वास्थम सेवा सॊचारन य प्रवद्रवन   

• अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊस्थाको स्थाऩना य सॊचारन  

• स्वस्थ िानेऩानी य िाद्यम ऩदाथवको गनणस्तय एवॊ वामन तथा ध्वनी प्रदनषण ननमन्त्रण 



• सयसपाई चेतना अनबवजृध्द य स्वास्थजन्म पोहय व्मवस्थाऩन  

• स्वास्थजन्म पोहयभैरा सॊकरन, ऩनन्उऩमोग, प्रषोधन, हवसजवन, सेवाशनल्क ननधावयण य ननमभन  

(झ) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वाताहवण सॊयऺण य जैहवक हवहवधता् 
• स्थानीम व्माऩाय फजाय, हाट फजाय व्मवस्थाऩन य वाजणज्म सम्फन्धी ऩूवावधाय हवकास 

• स्थानीम वस्तन तथा सेवाको भनन्म तथा गनणस्तय ननमभन तथा अननगभन  

• स्थानीम वातावयण सॊयऺण, जैहवक हवहवधता सम्फन्धी नीनत, कानून भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमन्त्रण  

• स्थानीम स्तयभा वातावयणीम जोजिभ न्मूननकयण  

• स्थानीम स्तयभा हरयत ऺेत्र प्रवद्रवन  

(ञ) स्थानीम सडक, रानभण सडक, कृहषव सडक य नसचाई 

• स्थानीम सडक, रानभण सडक, कृहष सडक नसचाई सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमभन  

• झोरनॊगे ऩ नर ऩनरेसा, नसचाई य तटवन्ध सम्फन्धी स्थानीम तहको गनरुमोजना तजनवभा ननभावण स्तयोन्नतीका आमोजना ऩहहचान, अध्ममन, 

कामावन्वमन, भभवत सॊम्बाय य ननमभन  

• स्थानीम स्तयभा ट्ररीवस, ट्राभ जस्ता भध्मभ ऺभताका भासट्राजन्जट प्रणारीको नीनत, भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमभन  

• येर सेवा सॊचारन • मातामात सनयऺा व्मवस्थाऩन य ननमभन 

(ट) ज्मेष्ठ नागरयक अऩाॊगता बएका व्मजक्त य अशक्तको व्मवस्थाऩन  

• सॊि वा प्रदेशरे ननधावयण गयेको भाऩदण्ड फभोजजभ स्थानीम स्तयभा साभाजजक सनयऺा सम्फन्धी कामविभ सॊचारन (ठ) 
फेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन  

• योजगाय वेयोजगायहरुको तथमाॊक सॊकरन, प्रषोधन य सनचना प्रणारी   

• हवदेशी श्रनभकको सूचना व्मवस्थाऩन  

(ड) हवऩद व्मवस्थाऩन  

(ढ) स्थानीम अनबरेि व्मवस्थाऩन  

(ण) बाषा, सॊस्कृनत य रनरतकराको सॊयऺण य हवकास  

 

३) कामवहववयण् 
(क) गाउॉऩानरका अध्मऺको कामव हववयण  

- सबा तथा कामवऩानरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने,   

- सबा य कामवऩानरकाको फैठकभा फैठकको कामवसूची तथा प्रस्ताव ऩेश गने, गयाउने , 

- फाहषवक कामविभ तथा फजेट तमाय गरय सबाभा ऩेश गनव रगाउन,े   

- सबाको अनधफेशन आव्हान य अन्त्म गने,   

- सबा तथा कामवऩानरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने,  

- सबा य कामवऩानरकाको फैठकभा फैठकको कामवसूची तथा प्रस्ताव ऩेश गने, गयाउन,े   

- दपा १२ को िण्ड (ङ) फभोजजभ वडा सनभनतफाट सम्ऩादन हनने नसपारयस तथा प्रभाजणत हनने हवषम फाहेक प्रचनरत काननन 
फभोजजभ स्थानीम तहफाट गननवऩने प्रभाजणत वा नसपारयस गने,   

- गाउॉऩानरकाको चर अचर सम्ऩजत्तको सॊयऺण य आम्दानी, िचवको हहसाफ य अन्म अनबरेि, कागजात सनयजऺत याख्न,े याख्न रगाउन,े  

- गाउॉऩानरकाका सनभनत, उऩसनभनत तथा वडा सनभनतको काभको येिदेि गने,   

- साववजननक सेवा प्रवाह सम्फन्धी गननासो व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
- सात ठदनबन्दा फढी सभम गाउॉऩानरकाभा अननऩजस्थत हनने बएभा उऩाध्मऺराई कामवबाय ठदने य उऩाध्मऺ ऩनन अननऩजस्थत बएभा 
कन नै सदस्मराई कामवबाय ठदने,   
- सबा वा कामवऩानरकारे तोकेका अन्म काभ गने ।   

 

 



(ि) उऩाध्मऺको काभ, कतवव्म य अनधकाय्  

- न्माहमक सनभनतको सॊमोजक बै काभ गने ।  

- अध्मऺको अननऩजस्थनतभा ननजको कामवबाय सम्हाल्ने  ।   

- गैयसयकायी सॊिसॊस्थाका हिमाकराऩको सभन्वम गने ।  

- उऩबोक्ता हहत सॊयऺण सम्फन्धी कामवको सभन्वम गने ।   

- मोजना तथा कामविभको अननगभन तथा सनऩरयवेऺण गयी सो को प्रनतवेदन फैठकभा ऩेश गने  ।  

- सबा य कामववऩानरकाद्राया गठठत सनभनतहरुको काभभा सहजजकयण य सभन्वम गने  ।   

- सात ठदनबन्दा फढी सभम गाउॉऩानरकाभा अननऩजस्थत हनने बएभा अध्मऺराई जानकायी गयाउने  ।   

- सबा, कामवऩानरका तथा अध्मऺरे प्रत्मामोजन गयेका वा तोकेका अन्म कामव गने ।  

 

(ग) कामवऩानरका सदस्महरुको काभ कताव्म य अनधकाय् 
- कामवऩानरकाको फैठकभा बाग नरन,े   

- अध्मऺरे तोकेको नफषमगत ऺेत्रको सॊमोजक वा प्रभनि बई तोहकएको कामव गने,   

- सात ठदनबन्दा फढी सभम गाउॉऩानरकाभा अननऩजस्थत हनने बएभा अध्मऺराई जानकायी गयाउने,   
- कामवऩानरकारे तोकेको अन्म काभ गने ।   

 

(ि) प्रभनि प्रशासकीम अनधकृतको काभ, कतवव्म य अनधकाय् 
- सबा य कामवऩानरकाको सजचवको रूऩभा कामव गने,  

- सबा य कामवऩानरकाको ननणवम कामावन्वमन गने, गयाउने,   
- अध्मऺको ननदेशनभा वाहषवक कामविभ तथा फजेट तजनवभा, कामावन्वमन य अननगभन तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े   

- कोष तथा आनथवक कायोफायको हहसाव तथा अनबरेि दनरुस्त याख्न,े याख्न रगाउने, रेिा ऩयीऺण गयाउन ेतथा फेरुजन पछ्यौट गने, 

गयाउन,े  

- आमोजनाहरूको पयपायकका रानग कामवऩानरकाभा ऩेश गने,  

- गाउॉऩानरकाको चर अचर सम्ऩजत्तको सॊयऺण गने, रगत याख्न ेतथा अद्यावनधक गने, गयाउने    

- न्माहमक सनभनतफाट बएको भेर नभराऩ तथा ननणवम नभनसर सॊयऺण गने, गयाउन े

- अध्मऺको ननदेशनभा कामवऩानरका वा सबाको फैठक फोराउने य फैठक सम्फन्धी आवश्मक कामव गने, गयाउने   

- कामवऩानरकाको ननणवम प्रभाजणत गने सबा य कामवऩानरकाको ननणवमको अनबरेि सनयजऺत गने,   

- प्रशासकीम तथा आनथवक ननमन्त्रण गने,   

- साफवजननक िरयद मोजना तमाय गयी िरयद सम्फन्धी कामव गने, गयाउन,े   

- सबा वा कामवऩानरकारे तोकेको अन्म कामव गने, गयाउने । 

 

(ङ) वडाध्मऺको काभ, कतवव्म य अनधकाय्  

- वडा सनभनतको अध्मऺ बई काभ गने ।  

- वडा सनभनतका सदस्महरूको काभभा सभन्वम य सहजीकयण गने,  

- वडाको हवकास मोजना, फजेट तथा कामविभ तमाय गने, गनव रगाउने तथा स्वीकृनतका रानग गाउॉऩानरकाभा ऩेश गने, ।वडाफाट 
कामावन्वमन हनने मोजना तथा कामविभ कामावन्वमन गने गयाउने, सोको अननगभन तथा आवनधक सभीऺा गने, गयाउन,े ।दपा १२ 
को (ङ) भा उल्रेजित हवषमभा नसपारयश तथा प्रभाजणत सम्फन्धी कामव गने,   

- नाता प्रभाजणत गने । जन्भ नभनत प्रभाजणत गने, गयाउन,े जीहवतसगॉको नाता प्रभाजणत गने ।  

- हववाह प्रभाजणत तथा अहववाहहत प्रभाजणत गने । अङ्ग्रजेी भाध्मभभा नसपारयस तथा प्रभाजणत गने ।  

- भोही रगत कट्टाको नसपारयस गने । हवद्यारम िोल्न नसपारयस गने ।  

- नागरयकता तथा नागरयकताको प्रनतनरहऩ नरनका रानग नसपारयस गने ।  



- आनथवक अवस्था कभजोय वा नफऩन्नता प्रभाजणत गने वा आनथवक अवस्था फनरमो वा सम्ऩन्नता प्रभाजणत गने ।  

- िय जग्गा कयको रेिाजोिा गयी नसपारयस गने, जग्गा भूल्माङ्कन नसपारयस प्रभाजणत गने,  

- सातठदनबन्दा फढी सभम हवदा वा अननऩजस्थत हनने बएभा दैननक प्रशासननक तथा नसपारयश सम्फन्धी कामव गनव सम्फजन्धत वडा 
सनभनतको कन नै सदस्मराई जजम्भेवायी तोकी सोको जानकायी अध्मऺराई ठदने,   

- कामवऩानरका, सबा वा वडासनभनतरे तोकेका अन्म कामव गने । 

 

(छ) शािा प्रभनिको कामव हववयण् 
- अन्तगवतका कामावरम, केन्ि, कभवचायीहरुसॉग सभन्वम गने  

- शािागत रुऩभा भानसक प्रनतवेदन तमायी य प्रकाशन गने  

- शािागत कामव जजम्भेवायीहरुको कामावन्वमन तानरका फनाई कामावन्वमन गने  

- प्रभनि प्रशासकीम अनधकृतको ननदेशनभा वाहषवक कामिभ तथा फजेट तजनवभा, कामावन्वमन य अननगभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
प्रनतवेदन गने ।   

- शािाको चर अचर सम्ऩजत्तको सॊयऺण गने, रगत याख्न ेतथा अद्यावनधक गने, गयाउने    

- प्रभनि प्रशासकीम अनधकृतरे तोकेको अन्म कामव गने, गयाउन े। 

 

(च) वडा सजचवको काभ, कतवव्म य अनधकाय्  

- वडा सजचवको रूऩभा कामव गने, वडा सनभनतको ननणवम कामावन्वमन गने   

- ननणवम प्रभाजणत गने तथा ननणवमको अनबरेि सनयजऺत याख्न े।  वडा अध्मऺको ननदेशनभा वडा सनभनतको फैठक फोराउने य 
फैठक सम्फन्धी आवश्मक कामव गने, गयाउने ।   

- प्रचनरत काननन फभोजजभ वडाफाट हनने आनथवक कायोफायको हहसाव तथा अनबरेि दनरुस्त याख्न,े याख्न रगाउने य गाउॉऩानरकाभा 
भानसक रुऩभा प्रनतवेदन गने ।   

- वडानबत्रको गाउॉऩानरकाको चर अचर सम्ऩजत्तको रगत यािी सॊयऺण गने ।   

- वडा अध्मऺरे तोकेको अन्म कामव गने, गयाउने ।   

 

४) गाउॉ कामवऩानरकाको कामावरमफाट प्रदान गरयन ेसेवा्  

(क) मोजना तजनवभा, कामावन्वमन तथा अननगभन  

• सहबानगताभूरक मोजना तजनवभा प्रणारी अननसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजनवभा प्रहिमा अवरम्फन गयी फस्ती तथा 
टोरस्तयीम मोजनाको भाग सॊकरन, प्राथवनभकीकयण तथा छनौट गने गयाउने ।  

• गाउॉऩानरका नबत्र कृमाशीर याजनीनतक दर, नागरयक सचेतना केन्ि, हवकासे सॊस्था रगामत साभनदाहमक एवॊ साभाजजक सॊि 
सॊस्था, ननकामहरुसॉग ऩयाभशव, छरपर, सहबानगताभूरक प्रकृमाको अवरम्फन गने।  

• गाउॉऩानरका नबत्रका आमोजना तथा बौनतक ऩूवावधायको सॊयऺण, भभवत सम्बाय, येिदेि तथा व्मवस्थाऩन गने, गयाउने।  

(ि) व्मजक्तगत िटना दताव 
• प्रचनरत कानननफभोजजभ व्मजक्तगत िटना दताव, अद्यावनधक तथा सोको अनबरेि सॊयऺण कामवराई व्मवजस्थत गयाउने य सोको 
प्रनतवेदन कामव ननमनभत गने गयाउने।  

• व्मजक्तगत िटना दतावसम्फन्धभा जनचेतना अनबवजृध्दगने गयाउने। 

(ग) साभाजजक सनयऺा  

• साभाजजक सनयऺा बत्ता हवतयण तथा अनबरेि व्मवस्थाऩन गयी च नस्तदनरुस्त बए नबएको अननगभन गयी व्मवजस्थत गयाउने । 

(ि) कय सम्फन्धी   

• गाउॉऩानरका य अन्तगवतका वडा कामावरमफाट सम्ऩादन हनने हवबन्न सेवा फाऩतका शनल्कहरु जस्तै: भारऩोत तथा बभूीकय, 

व्मवसाम कय, ियफहार कय, हवऻाऩन कय, नसपारयस दस्तनय, सवायी साधन कय, नमाॉ व्मवसाम दताव, भनोञ्जन कयहरूको रेिाजोिा 
गयी एकरुऩता कामभ गननवका साथै सो कय सॊकरनराई व्मवजस्थत गने ।  



(ङ) नसपारयस सम्फन्धी   

• वडा कामाववरम नबत्रका हवनबन्न काभ कायफाहीको आवश्मक नसपारयसहरु सम्फजन्धत वडा कामावरमफाट य सभर गाउॉऩानरका 
तथा दनई वा सो बन्दा फढी वडासॉग सम्फजन्धत काभको रानग गाउॉऩानरकाफाट नसहपयस गने गयाउने ।  

(च) अन्म सेवा प्रवाहसम्फन्धी   

• उऩरब्ध जनशजक्तको जजम्भेवायी फाॉडपाॉड गयी गाउॉऩानरका य अन्तगवतका वडा कामावरमहरुफाट ननमनभत तथा दनरुस्त ढॊगरे सेवा 
प्रवाह गने गयाउने।  

(छ)  ननमभन कामव 
• गाउॉऩानरकानबत्र सञ्चानरत हवकास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोक्ता सनभनतहरुको कामवहरुको ननमभन गने।  

• िाद्यान्न, भाछा भासन, तयकायी, परपूर, ऩेमऩदाथव तथा उऩबोग्म साभारीहरूको गनणस्तय य भनल्मसूची अननगभन गयी उऩबोक्ता हहत 
सॊयऺण गने।  

(ज)  अन्म कामवहरु  

• कृहष, जशऺा, स्वास्थ्म, िानेऩानी, सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, साॉस्कृनतक प्रवधवन, उद्योग तथा व्मवसाम प्रवधवन गने 
गयाउने। 



 

५. हार सम्भ मस गाउॉऩानरकारे ननभावण गयेका ऐनकाननन, नननत ननमभ, भाऩदण्ड, कामवहवनध य ननमभावरी 
तथा ननदेजशकाहरू् 

 

गाउॉसबाफाट ऩास बएको कानननहरु 

कानूनको 
प्रकाय 

कानूनको नाभ स्वीकृत नभनत स्वीकृत 
गरे्न 

नर्नकाय 
(काययपालऱ
का/सभा) 

राजपत्रमा प्रकालित 
लमनत 

कैफि
यत 

ऐन चाभे गाउॉऩानरकाको प्रशासकीम कामवहवनध (ननमनभत गने) 
ऐन, २०७४ 

२०७४।१२।१० सबा २०७४।१२।१२ १ 

चाभे गाउॉऩानरकाको न्मामीक सनभनत (कामवहवधी सम्वन्धी) 
ऐन २०७४ 

२०७४।०३।१६ सबा २०७४।१२।१२ २ 

चाभे गाउॉऩानरका सहकायी ऐन, २०७४ २०७४।१२।१० सबा २०७४।१२।१२ ३ 
चाभे गाउॉऩानरकाको कृहष व्मवसाम प्रवधवन ऐन, २०७४ २०७४।१२।१० सबा २०७४।१२।१२ ४ 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवऩद् जोिीभ न्मूननकयण तथा 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

२०७५।०३।२५ सबा २०७५।०३।३१ ५ 

अनाथ तथा जजजिभमनक्त वारवानरकाको रानग साभाजजक 
सनयऺा कामविभ सञ्चारन कामवहवनध ऐन, २०७५ 

२०७५।०३।२५ सबा २०७५।०३।३१ ६ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७४ २०७४।०३।२९ सबा २०७४।०३।३० ७ 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७४ २०७४।०३।२९ सबा २०७४।०३।३० ८ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक कामवहवनध (ननमनभत तथा 
व्मवस्थीत गनव वनेको ) ऐन, २०७४ 

२०७४।१२।१० सबा २०७४।१२।१२ ९ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७५ २०७५।०३।२९ सबा २०७५।०३।३१ १० 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७५ २०७५।०३।२९ सबा २०७५।०३।३१ ११ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७६ २०७६।०३।११ सबा २०७६।०३।१२ १२ 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७६ २०७६।०३।११ सबा २०७६।०३।१२ १३ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७७ २०७७।०३।३० सबा २०७७।०३।३१ १४ 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७७ २०७७।०३।३० सबा २०७७।०३।३१ १५ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७८ २०७८।०३।२५ सबा २०७८।०३।३१ १६ 

चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७८ २०७८।०३।२५ सबा २०७८।०३।३१ १७ 

चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७९ २०७९।०३।१० सबा  १८ 
चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७९ २०७९।०३।१० सबा  १९ 

कामवहवनध एप एभ येनडमो व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन कामवहवधी,२०७४ २०७४।१२।१० कामवऩानरका २०७४।१२।१५ १ 

चाभे गाउॉऩानरकाको "ि" वगवको ननभावण व्मवसामी इजाजत 
ऩत्र सम्वन्धी कामवहवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१० कामवऩानरका २०७४।१२।१५ २ 

चाभे गाउॉ सबा सॊचारन सम्वधी कामवहवनध, २०७४ २०७४।०३।०९ कामवऩानरका २०७४।०३।२५ ३ 



चाभे गाउॉऩानरको याजऩत्र प्रकाशन सम्वन्धी कामवहवनध, 

२०७४ 

२०७४।१२।०९ कामवऩानरका २०७४।१२।१५ ४ 

चाभे गाउॉऩानरकाको उऩबोक्ता सनभनत गठन, ऩरयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन कामवहवनध, २०७४ 

२०७४।१२।०९ कामवऩानरका २०७४।१२।१५ ५ 

चाभे गाउॉऩानरकाभा कयायभा प्राहवनधक कभवचायी व्मवस्थाऩन 
कामवहवनध, २०७४ 

२०७४।१२।०९ कामवऩानरका २०७४।१२।१५ ६ 

चाभे गाउॉऩानरकाको एहककृत सम्ऩजत्तकय व्मवस्थाऩन 
कामवहवनध, २०७५ 

२०७५।०३।२४ कामवऩानरका २०७५।०३।२७ ७ 

चाभे गाउॉऩानरकाभा गरयहव ननवायणका रानग रिन उधभ 
हवकास कामविभ सॊचारन कामवहवनध, २०७५ 

२०७५।०३।२४ कामवऩानरका २०७५।०३।२७ ८ 

चाभे गाउॉऩानरकाका हवऩत व्मवस्थाऩन कोष कामवहवनध 
(सॊचारन) २०७५ 

२०७५।०९।०२ कामवऩानरका २०७५।०९।०५ ९ 

गाउॉकामवऩानरका फैठक सॊञ्चारन सम्फन्धी कामवहवनध, २०७४ २०७४।०३।२० कामवऩानरका २०७४।०३।२५ १० 

चाभे गाउॉऩानरका आऩतकानरन कामव सॊञ्चारन हवनध, २०७५ २०७५।०९।०२ कामवऩानरका २०७५।०९।०५ ११ 

अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको ऩरयचम-ऩत्र हवतयण कामवहवनध, 

२०७७ 

२०७७।०३।३० कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १२ 

तातोऩानी कन ण्ड सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन कामवहवनध २०७७ २०७७।०३।३० कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १३ 

जग्गा प्राद्ऱी तथा भनआव्जा हवतयण कामवहवनध २०७७ २०७७।०३।३० कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १४ 

व्मावसाहमक कृषक प्रोत्साहन अननदान कामवहवनध २०७७ २०७७।०३।३० कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १५ 

चाभे गाउॉऩानरकाको सॊगठन तथा सॊयचना, २०७७ २०७७।०३।३१ कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १६ 

ननदेजशका स्थानीम उजाव हवकास सम्वन्धी ननदेजशका, २०७५ २०७५।०३।२४ कामवऩानरका २०७५।०३।२७ १ 

चाभे गाउॉऩानरकावाट गरयने वजाय अननगभन ननदेजशका, 
२०७४ 

२०७४।१२।०९ कामवऩानरका २०७४।१२।१५ २ 

छात्राफास व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७७ २०७७।०३।३१ कामवऩानरका २०७७।०४।०१ ३ 

ननमभाव
री 

चाभे गाउॉऩानरकाको जशऺा ननमभावरी, २०७५ २०७५।०३।२४ कामवऩानरका २०७५।०३।२७ १ 

चाभे गाउॉऩानराका ननणवम वा आदेश य अनधकाय ऩत्रको 
प्रभाजणकयण(कामवहवनध) ननमभावरी, २०७४ 

२०७४।०३।०९ कामवऩानरका २०७४।०३।२५ २ 

चाभे गाउॉऩानरकाको (कामव हवबाजन) ननमभावनर, २०७४ २०७४।०३।१६ कामवऩानरका २०७४।०३।२५ ३ 

चाभे गाउॉऩारकाको (कामव सम्ऩादन) ननमभावनर, २०७४ २०७४।०३।१६ कामवऩानरका २०७४।०३।२५ ४ 

चाभे गाउॉऩारकाको साववजननक िरयद ननमभावरी २०७६ २०७६।०३।११ कामवऩानरका २०७६।०५।२२ ५ 

आचाय 
सॊहहता 

चाभे गाउॉऩानरकाको ऩदानधकायीहरुको आचाय सॊहहता, 
२०७४ 

२०७४।०३।०९ सबा २०७४।०३।११ १ 

भाऩदण्ड चाभे गाउॉऩानरका साहवक स्थानीम ननकामका 
कभवचायीहरुराई प्रोत्साहन सनहवधा सम्वन्धी भाऩदण्ड, 

२०७७ 

२०७७।०३।३० कामवऩानरका २०७७।०४।०१ १ 

 

 

 

 

 

 



६. हार सम्भ मस गाउॉऩानरकारे ननभावण गयेका याजऩत्रहरु 

 

(क) अनतरयक्तङ्क-०१ प्रकाजशत नभनत्२०७८-०३-३१ 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७८ 

२. चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७८ 

 

(ख) अनतरयक्तङ्क-०२ प्रकाजशत नभनत्२०७७-०४-०१ 

१. अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको ऩरयचम-ऩत्र हवतयण कामवहवनध, २०७७ 

२. तातोऩानी कन ण्ड सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन कामवहवनध २०७७ 

३. जग्गा प्राद्ऱी तथा भनआव्जा हवतयण कामवहवनध २०७७ 

४. व्मावसाहमक कृषक प्रोत्साहन अननदान कामवहवनध २०७७ 

५. चाभे गाउॉऩानरकाको सॊगठन तथा सॊयचना, २०७७ 

६. छात्राफास व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७७ 

७. चाभे गाउॉऩानरका साहवक स्थानीम ननकामका कभवचायीहरुराई प्रोत्साहन सनहवधा सम्वन्धी 
भाऩदण्ड, २०७७ 

 

(ग) अनतरयक्तङ्क-०१ प्रकाजशत नभनत्२०७७-०३-३१ 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७७ 

२. चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७७ 

 

(घ) अनतरयक्तङ्क-०१ प्रकाजशत नभनत्२०७६-०३-१२ 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७६ 

२. चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७६ 

 

(ङ) अनतरयक्तङ्क-०१  प्रकाजशत नभनत्२०७५-०३-२७ 

१. चाभे गाउॉऩानरका जशऺा ननमभावरी २०७५ 

२. चाभे गाउॉऩानरका एकीकृत सम्ऩजत्तकय व्मवस्थाऩन कामवहवनध, २०७५ 

३. चाभे गाउॉऩानरकाभा गरयनफ ननवायणका रानग रिन उद्यभ हवकास कामविभ (भेडऩा) 
सञ्चारन कामविभ, २०७५ 

४. स्थाननम उजाव हवकास सम्फन्धी ननदेजशका, २०७५ 

  



(च) अनतरयक्तङ्क-०२  प्रकाजशत नभनत्२०७५-०३-३१ 

१. आनथवक ऐन, २०७५(ऐन—१) 
२. चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७५ (ऐन—२) 
३. चाभे गाउॉऩानरका हवऩद जोजिभ न्मनननकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ (ऐन—३) 
४. अनाथ तथा जोजिभमनक्त फारफानरकाको रानग साभाजजक सनयऺा कामविभ (सञ्चारन 

कामवहवनध) ऐन, २०७५ (ऐन—४) 
 

(छ) अनतरयक्तङ्क-०३    प्रकाजशत नभनत्२०७५-०९-०५ 

१. चाभे गाउॉऩानरका आऩतकानरन कामव सञ्चारन हवनध, २०७५ 

२. चाभे गाउॉऩानरका हवऩत व्मवस्थाऩन कोष कामवहवनध (सञ्चारन) २०७५ 

 

(ज) ऩूववअनतरयक्तङ्क-०१  प्रकाजशत नभनत्२०७४-०३-११ 

 १. चाभे गाउॉऩानरकाको ऩदानधकायीहरुको आचाय सॊहहता, २०७४ 

 

(झ)  ऩूववअनतरयक्तङ्क-०२ प्रकाजशत नभनत्२०७४-०३-२५ 

  १ चाभे गाउॉऩानरकाको ननणवम वा आदेश य अनधकाय ऩत्रको प्रभाजणकयण (कामवहवनध) 
ननमभावरी, २०७४ 

  २. चाभे गाउॉऩानरकाको (कामव हवबाजन) ननमभावनर २०७४ 

  ३. चाभे गाउॉऩानरकाको (कामव सम्ऩादन) ननमभावनर, २०७४ 

  ४. गाउॉ कामवऩानरका फैठक सञ्चारन सम्फन्धी कामवहवनध, २०७४ 

  ५. चाभे गाउॉ सबा सञ्चारन कामवहवनध, २०७४ 

 

(ञ) ऩूववअनतरयक्तङ्क—०३   प्रकाजशत नभनत्२०७४-०३-३० 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक ऐन, २०७४ (ऐन—१) 
२. चाभे गाउॉऩानरकाको हवननमोजन ऐन, २०७४ (ऐन—२) 

 

(ट) ऩूववअनतरयक्तङ्क -०४   प्रकाजशत नभनत्२०७४-१२-१२ 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको प्रशासकीम कामवहवनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७४ (ऐन—३) 
२. चाभे गाउॉऩानरकाको न्माहमक सनभनत (कामवहवनध सम्फन्धी) ऐन, २०७४ (ऐन—४) 



३. चाभे गाउॉऩानरकाको सहकायी ऐन, २०७४ (ऐन—५) 
४. चाभे गाउॉऩानरकाको कृहष व्मवसाम प्रवद्र्िन ऐन, २०७४(ऐन—६)  
५. चाभे गाउॉऩानरकाको आनथवक कामवहवनध ऐन, २०७४ (ऐन—७) 

 

(ठ) ऩूववअनतरयक्तङ्क-०५  प्रकाजशत नभनत्२०७४-१२-१५ 

  १. चाभे गाउॉऩानरका याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामवहवनध, २०७४ 

  २. चाभे गाउॉऩानरकाको उऩबोक्ता सनभनत गठन ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामवहवनध, 

२०७४ 

  ३. एप एभ येनडमो (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) कामवहवनध, २०७४ 

  ४. चाभे गाउॉऩानरकाको  'ि' वगवको ननभाणव व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामवहवनध, 

२०७४ 

  ५. चाभे गाउॉऩानरकाफाट गरयने फजाय अननगभन ननदेजशका, २०७४ 

  ६. चाभे गाउॉऩानरकाभा कयायभा प्राहवनधक कभवचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
कामवहवनध,२०७४ 

 

 

७. गाउॉऩानरकाभा भाग बएको सूचनाको सॊख्मा  

 हार सम्भ भाग बएको सूचना २०७९ कानतवक देजि ऩनस सम्भ भाग बएको सूचनाको सॊख्मा्  ० 

  



 

८. गाउॉऩानरकाका ऩदानधकायीहरूको हववयण् 
 

लि.नं. नाम थर पद िम्पकय  नं. कैलिर्त 

१ श्री रोकेन्ि फहादनय िरे अध्मऺ ९८५६०४९५३१  

२ श्री नभङभाय ढोभा राभा उऩाध्मऺ ९८४६१२१५५५  

३ श्री िड्ग जॊग गनरुङ  वडा अध्मऺ ९८४६९४७३१५ वडा नॊ. १ 

४ श्री भॊगर देव गनरुङ वडा अध्मऺ ९८४९९४५१६३ वडा नॊ. २ 

५ श्री हवनोद राभा वडा अध्मऺ ९८४६१२१६२४ वडा नॊ. ३ 

६ श्री रोप्साङ राभा वडा अध्मऺ ९८५११४९०४७ वडा नॊ. ४ 

७ श्री कैरे गनरुङ वडा अध्मऺ ९८४१९१११५३ वडा नॊ. ५ 

८ श्री दो ऩाल्भा राभा कामवऩानरका सदस्म ९८४६२२९९७२ वडा नं. ३ 

९ श्री कान्छी गनरुङ कामवऩानरका सदस्म ९८४६१६२२०३ वडा नं. ४ 

१० श्री नहवना ऩरयमाय कामवऩानरका सदस्म 9846624994 वडा नं. २  

११ श्री गभ भामा गनरुङ कामवऩानरका सदस्म ९८४६५८९९९२ वडा नं. २ 

१२ श्री गणेश िरे कामवऩानरका सदस्म ९८६१७४५१३४ - 

१३ श्री पूऩाव हपन्जो िरे कामवऩानरका सदस्म ९८६१९७७२९७ - 

१४ श्री धन फहादनय गौचन वडा सदस्म 98४९०८००५७ वडा नॊ. १ 
१५ श्री अननता हव.क. वडा सदस्म 98६६०८७५९६ वडा नॊ. १ 
१६ श्री याज काशी गनरुङ वडा सदस्म 98६९७४९२९६ वडा नॊ. १ 
१७ श्री भाइता गनरुङ वडा सदस्म ९८४६३१६४०४ वडा नॊ. २ 
१८ श्री भहेन्ि िरे वडा सदस्म 98५११५११५७ वडा नॊ. २ 
१९ श्री साङगे राभा वडा सदस्म 9846६२४९११ वडा नॊ. ३ 
२० श्री वासनदेव थाऩा वडा सदस्म 9846162306 वडा नॊ. ३ 
२१ श्री रक्ष्भी हव.क. वडा सदस्म 98४६२२९६४९ वडा नॊ. ३ 
२२ श्री धावा नछरयङ राभा वडा सदस्म 98४६१२१५८६ वडा नॊ. ४ 
२३ श्री सहवन कन भाय शे्रष्ठ वडा सदस्म 9846१९२७१६ वडा नॊ. ४ 
२४ श्री पूर भामा गनरुङ वडा सदस्म 98४६५२७१६५ वडा नॊ. ५ 
२५ श्री सनभया गनरुङ वडा सदस्म 98४६८२७८८२ वडा नॊ. ५ 
२६ श्री नभना राभा वडा सदस्म 98५६०४९६४८ वडा नॊ. ५ 
२७ श्री हवष्णन भामा कानभ  वडा सदस्म  ९८६४८९७२११ वडा नॊ. ५ 
२८ श्री जचन फहादनय िरे सभन्वम  वडा नॊ. १ 
२९ श्री शनक भामा हव.क. सभन्वम 9846५८९५९२ वडा नॊ. ४ 

 

 

 

 

 



 

९. चाभे गाउॉऩानरकाभा कामवयत कभवचायीहरु 

ि.
सॊ 

नाभ,थय ऩद सम्ऩकव  नॊ. कैहपमत 

१ नवेशयाज हभार प्रभनि प्रशासकीम अनधकृत ९८५६०४९२७०  

२ रक्ष्भण गौरी (इजन्जननमय) ९८५६०४९६६१  

३ नभनायामण भल्र अ.छैठौं रेिा ९८५६०४९६६०  

४ ठदऩेन्ि गोदाय सूचना प्रहवनध अनधकृत ९८५६०४९६६२  

५ नडर फहादनय गनरुङ हे.अ. ९८४५३३११४१  

६ इन्ि जॊग गनरुङ जशऺा सॊमोजक ९८४६३२००७२  

७ सभझना फयार प्रशासन सहामक ९८५६०७२५३७  

८ नरर फहादनय गनरुङ सहामक चौथो ९८५६०४९२७८  

९ भननस कन भाय याम सव इजन्जननमय  ९८६११८०९१७  

१० कभर याज डागी प्रा.स. कृहष ९८६६५७१६८५  

११ सनठदऩ प्रकाश नतभल्सेना सव इजन्जननमय  ९८४९६१३४४९  

१२ शभसेय साउद प्रा.स. जशऺा ९८६८७४८८००  

१३ ऩनष्ऩाञ्जरी प्रधान स्टाप नसव ९८६०७७४३०१  

१४ सजन्दऩ ऩाण्डे ल्माऩ अनसस्टेन्ट ९८६७१०७१४१  

१५ ऩूजा िठामत ना.प्र.स. कृहष ९८६५९१७८७३  

१६ धनकृष्ण शभाव ना.प्र.स्वा.प्र. ऩशन ९८४८९७८१७५  

१७ मरम्फय जेठया िा.ऩा.स.टे ९८६३१६००१५  

१८ सनयेन्ि फहादनय नसॊह अनसस्टेन्ट सव इजन्जननमय ९८६८९१०७६५  

१९ जानकी नभश्र िरयदाय   

२० सनजशरा गनरुङ  सहामक कम्ऩनटय अऩयेटय ९८४६३२०४५५  

२१ सनननर थाऩा नामव ऩशन स्वास्थ्म प्राहवनधक ९८४६५२७६००  

२२ सहवना गनरुङ  हपल्ड सहामक ९८४६७८६९०९ साभाजजक सनयऺा तथा व्मजक्तगत िटना दताव सनदृजणकयण आमोजना 
२३ कल्ऩना गनरुङ  हपल्ड सहामक  ९८४६७३४४६६ साभाजजक सनयऺा तथा व्मजक्तगत िटना दताव सनदृजणकयण आमोजना  
२४ येिा गनरुङ नभटय रयडय ९८४६१२१५२४  

२५ अशोक थाऩा उद्मभ हवकास सहजकताव ९८६८९१५०९५ गरयहव ननवायणका रानग रिन उद्यभ हवकास कामविभ 

२६ 
िड्क फहादनय सहकायी 
(फोगटी) 

उद्मभ हवकास सहजकताव ९८६८३३५२१० गरयहव ननवायणका रानग रिन उद्यभ हवकास कामविभ 

२७ सवयाज देवकोटा हे.अ ९८६४७४०९७७ स्वास्थ्म चौकी थानचोक 

२८ िगने्ि ित्री अ.हे.व. ९८६४७४२३८०  

२९ ननभा याना  अ.न.भी. ९८४६७८६५४९  

३० अनबराष याना भगय हपल्ड सनऩयबाइजय ९७४५२८७५५४  

३१ जिर फहादनय गनरुङ जशऺक (वडा सजचव) ९८४६१६२३४७ वडा नॊ. ४ 
३२ ऩेच फहादनय िरे जशऺक (वडा सजचव) ९८४६२२९९२१ वडा नॊ. १ 
३३ ननभवरा गनरुङ जशऺक (वडा सजचव) ९८४६७३४४४६ वडा नॊ. २ 
३४ सनयेश शभाव वडा सजचव  ९८४६०९४७८७ वडा नॊ. ३ 
३५ आशरार गनरुङ जशऺक (वडा सहामक) ९८४६१२१७३६ वडा नॊ. ३ 
३६ नधयेन्ि हकशोय ऺेत्री वडा सजचव ९८६०६६०४३० वडा नॊ. ५ 
३७ भान फहादनय याना हरनका सवायी चारक ९८४६८०५१३५  



३८ राक्ऩा ढोभा राभा कामावरम सहमोगी  ९८४६७८६४४७  

३९ तनर फहादनय गनरुङ िा.ऩा.स.टे.सहमोगी ९८४६१२१७९१  

४० फारकन भायी ताभाङ कामावरम सहमोगी  ९८६६०८७६४७  

४१ कसावङ राभा कामावरम सहमोगी  ९८६२३८११६४  

४२ सनजशरा गनरुङ सयसपाई सहमोगी ९८६४३८९९२९  

४३ फषृ फहादनय गनरुङ कामावरम सहमोगी  ९८४७०८२७०३  

४४ नछरयङ नाम्क्मार गनरुङ कामावरम सहमोगी  ९८४६९०८०८४  

४५ फैशभामा गनरुङ कामावरम सहमोगी  ९८४५६५१८०१  

४६ जशरा राभा कामावरम सहमोगी  ९८४६९४७३०९  

४७ रुक कन भायी गनरुङ कामावरम सहमोगी ९८४६४५८६००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

१०. चाभे गाउॉऩानरकाको ०७८/०७९ को आम व्मअको हववयण् ऩनष भसान्त सम्भको









 

 

 

 

 

सचूना प्रलवलि अलिकृत                                                                                  प्रमखु प्रशासलकय अलिकृत 


