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स्वत  प्रकाशन (Proactive Disclosure) 
 
नेपालको संववधानको धािा २७ ले प्रत्यक नागरिकलाई आफ्नो वा सावविननक सिोकािको कुनैपनन 
ववषयको सूचना माग्ने ि पाउने हक हनुेछ भनी नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्बन्धी ब्यवस्था गिेको 
छ । सोवह ब्यवस्था बमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को िफा ५ ि सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम प्रत्येक सावविननक ननकायले ववनभन्न २० वटा शीषवकहरुमा 
आफ्ना गनतववनधहरुको ववविण हिेक ३/३ मवहनामा प्रकाशन गनुवपने कानूनी व्यवस्था गिेको छ । 
 
नेपालको संववधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ि सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ 
द्वािा ननिेजशवत भई दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयद्वािा यो स्वत: प्रकाशन 
प्रकाजशत गरिएको छ ।दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयको स्वरुप ि 
प्रकृनत, िनप्रनतननधी तथ कामवचािीहरुको ववविण, कायावलबाट प्रवाह हनुे सेवाहरु, तिुवमा गिेका स्थानीय 
कानूनहरु, २०७९ कानतवक १ गतेिेजख २०७९ पौष मसान्तसम्म कायावलबाट सम्पािन भएका 
महत्वपूणव कृयाकलापहरु लगायतका ववषयहरुलाई समेटेि यो िस्तावेि तयाि पारिएको छ ।यसलाई 
गाउँपानलकाले तीन मवहना सम्पन्न भएको १५ दिननभत्र प्रकाजशत गिेको छ ।  
 
नेपालको संववधान ि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनहरुको परिपालना तथा नागरिकको ससूुजचत हनु 
पाउने अनधकािको सम्मान गिै प्रकाजशत यस स्वत: प्रकाशनले गाउँपानलकाका आगामी दिनहरुको 
कायवसम्पािनका लानग समेत आवश्यक अनभलेखका रुपमा महत्व िाख्नछे भने्न ववश्वास नलइएको छ । 
 

२०७९ माघ १५ गते । 
 

 

 

 

 

  

----------------- 

वपएस्पी चाजम्लङ िाई 

सूचना अनधकािी 

----------------- 

वपएस्पी चाजम्लङ िाई 

सूचना अनधकािी 

----------------- 

लोकेन्र बहाििु िाई 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
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ववषयसूची 

१. कायावलयको स्वरुप, प्रकृनत तथा परिचय 

२. कायावलयको काम, कतवब्य ि अनधकाि 

३. कायावलयमा िहने िनप्रनतननध तथा कमवचािी संख्या ि कायव ववविण 

४. कायावलयबाट प्रिान गरिन ेसेवा 

५. सेवा प्रिान गने ननकायको शाखा ि जिम्मेवाि अनधकािी, सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने िस्तिु ि अवनध 

७. ननवेिन उपि उििुी सनेु्न अनधकािी 

८. ननणवय उपि उििुी सनेु्न अनधकािी 

९. सम्पािन गिेको कामको ववविण 

१०. सूचना अनधकािी ि प्रमखुको नाम ि पि 

११. ऐन, ननयम, ववननयम ि ननिेजशकाको सूची 

१२. आम्िानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ववविण 

१३. अन्य ववविणहरु 

१४. अजघल्लो आ. व. मा सञ्चानलत योिना तथा कायवक्रमहरु 

१५. कायावलयको वेबसाइट 

१६. कायावलयलाई प्राप्त वैिेजशक सहायता, ऋण, अनिुान एवम ्सम्झौता सम्बन्धी ववविण 

१७. कायावलयले सञ्चालन गिेको कायवक्रम ि सोको प्रनतवेिन 

१८. कायावलयले वगीकिण तथा संिक्षण गिेको सूचनाको नामावली 

१९. कायावलयमा पिेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेिन ि सूचना दिइएको ववषय 

२०. कायवलयका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको ववविण । 
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१. कायावलयको स्वरुप, प्रकृनत तथा परिचय 

नेपालको संववधान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ननदिवष्ट गिेको तीन तहको संजघय संिचना 
बमोजिम स्थानीय तहका रुपमा स्थापना भएको दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको सावविननक व्यवस्थापन 
गनव दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयको स्थापना भएको छ । 

यस कायावलयद्वािा नेपालको संववधानको अनसूुची ८ मा ब्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल 
अनधकािहरु, अनसूुची ९ मा ब्यवस्था भएको संघ, प्रिेश ि स्थानीय तहका साझा अनधकािहरु तथा 
स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ब्यवस्था गिेका काम, कतवव्य ि अनधकािका क्षेत्रहरुको 
समग्र ब्यवस्थापन ि सोवह अनरुुप नागरिकहरुमा सेवा प्रवाह गरििहेको छ । 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको सामान्य परिचय – 

क. स्थानीय तहको नाम – दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका । 
ख. स्थापना – नब. सं. २०७३ । 
ग. प्रिेश – १ नं. प्रिेश । 
घ. भौगोनलक अवजस्थनत – २७० २' ०५'' िेजख २७०९' ४४'' उत्तिी अक्षांशसम्म ि ८६०४१' 

५९" िेजख ८६०५३' ३५'' पूववव िेशान्तिसम्म । 
ङ. जिल्ला – खोटाङ । 
च. वडा संख्या – ७ । 
छ. नसमाना –  

• पूवव – साकेला गाउँपानलका । 
• पजिम – हलेशी तवुाचङु नगिपानलका ि उियपिु । 
• उत्ति – दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगिपानलका ि साकेला गाउँपानलका । 
• िजक्षण – खोटेहाङ गाउँपानलका । 

ि. कुल क्षेत्रफल – १३६.४८ वगव वक. नम. । 
झ. िनसंख्या – २२३८७ । 
ञ. घिधिुी – ३७५२ । 
ट. िीघवकानलन सोच – "हाम्रो परिकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा" । 
ठ. सामिुावयक ववद्यालय – ४8 । 
ड. स्वास््य चौकी – ६, उप-स्वास््यचौकी-१  
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२. कायावलयको काम, कतवब्य ि अनधकाि 

यस कायावलयबाट िेहाय बमोजिमका अनधकाि क्षेत्रको िायिामा िवह ननयनमत, आकजस्मक तथा 
ववकासात्मक कृयाकलाप सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन ि प्रयोग हुँिै आएको छ । 

१. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, 
२. स्थानीय कि, सेवा शलु्क तथा िस्तिु सम्बन्धी कायव, 
३. सहकािी संस्था व्यवस्थापन,  

४. स्थानीय त्यांक अनभखेल संकलन ि ब्यवस्थापन अनगुमन तथा वाताविण संिक्षण,  

५. आधािभतू तथा माध्यनमक जशक्षा, 
६. आधािभतू स्वास््य तथा सिसफाई,  

७. स्थानीय स्तिका ववकास अयोिना तथा परियोिना सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन,  

८. बेिोिगाि यवुाहरुको त्याङ्क संकलन, 
९. खानेपानी ,लघ ुउिाव तथा लघ ुिलववद्यतु आयोिना, 
१०. भाषा संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि ववकास, 
११. ववपि व्यवसथापन, 
१२. कृवष प्रसािको ब्यवस्थापन ि ननयन्त्रण,  

१३. गाउँ सभा, मेलनमलाप तथा मध्यस्थताको ब्यवस्थापन, 
१४. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन, 
१५. ज्येष्ठ नागरिक,  अपाङ्गता भएका व्यजक्त ि अशक्तहरुको व्यवस्थापन ,  

१६. िग्गाधनन िताव प्रमाण पूिाव ववतिण, 
१७. कृवष तथा पशपुालन  ,कृवष उत्पािन व्यवस्थापन,  पश ुस्वास््य , सहकािी 
१८. स्थानीय सडक  ,ग्रानमण सडक ,कृवष सडक ि नसँचाई, 
१९. पानलका प्रहिी व्यवस्थापन,  

२०. एफ एम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन, 
२१. नेपालको संववधान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचनलत कानूनले स्थानीय 

तहले गनुवपने भनी तोवकएका अन्य ववषयहरु । 
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३. कायावलयमा िहने िनप्रनतनननध तथा कमवचािी संख्या ि कायव ववविण 

िनप्रनतननधहरुको ववविण 

क्र. सं. नाम पि ठेगाना फोन नं. 

1 लोकेन्र िाई अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ४ 9851078443 

2 अरूणा थापा उपाध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ७  9842063127 

3 केशव कुमाि खत्री वडा नं. १ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा १ 9861462260 

4 बरी कटुवाल वडा नं. २ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा २ 9860705491 

5 भपुेन्र बस्नेत वडा नं. ३ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ३  9745278787 

6 बबेन्र िाई वडा नं. ४ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ४ 9869615265 

7 डम्बि बहाििु खड्का वडा नं. ५ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ५ 9841637075 

8 नमलन िाई वडा नं. ६ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ६ 9842950744 

9 गन्धमान थापा मगि वडा नं. ७ वडा अध्यक्ष दिप्रङु चइुचमु्मा ७  9862686648 

10 ववमला परियाि कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ५ 9827765430 

11 ननमवला शे्रष्ठ (मकाि)ु कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा. ४ 9842985125 

12 कृष्ण कुमािी िाई कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा. ३ 9808037583 

13 स्वजस्तका भिेुल कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा. ६ 9863007118 

14 कला परियाि कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा.१ 9862979134 

15 सबु्वा माझी कायवपानलका सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा.४ 9749406489 

16 सनमवला वव .क वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा १ 9817704800 

17 ववििु बहाििु खत्री वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा १ 9862818827 

18 धम्म बहाििु काकी वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा १ 9862620774 

19 मैया िेवी िाई वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा २ 9842906706 

२० िाम कुमाि खत्री वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा २ 9848445959 

२१ टंक वहाििु थापा वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा २ 9869391588 

2२ कुमािी माया साकी वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ३  9826715129 

23 बिी िाम िाई वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ३  9816779561 

24 भपुाल िाई वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ३  9846427554 

25 नगता वव.क. वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ४ 9841062829 

26 शनुनल िाई वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ४ 9861986200 

27 सवुाश प्रधान वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ४  9840300203 
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28 अजम्बका थापा वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ५ 9840938556 

29 िमेश खड्का वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ५ 9811724961 

30 लोक बहाििु खत्री वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ५ 9860666019 

31 सनुनता खाती वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ६ 9860364413 

32 ध्रवु कुमाि खड्का वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा  ६  9841754393 

33 श्याम कुमाि तामाङ वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ६ 9869639726 

34 अननला ववश्वकमाव वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ७  9842906444 

35 खड्गनसं मगि वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ७  9818491371 

36 दिपक कुमाि िाई वडा सिस्य दिप्रङु चइुचमु्मा ७  9842804940 

 

गाउँपानलकाको कायावलयमा कायवित कमवचािीहरुको ववविण 

क्र.सं कमवचािीको नाम पि तह.शे्रणी 
कमवचािी 

संकेत नम्बि मोवाइल नं शाखा 

1 लोकेन्र बहाििु िाई 

प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत िा. प. ततृीय २२६५१३ 9843544579 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

2 वपएस्पी चाजम्लङ िाई अनधकृत छैटौँ २३५८०५ 9845403041 

प्रशासन, योिना 
तथा अनगुमन 
शाखा 

3 िनक प्रसाि ढंुगाना अनधकृत छैटौँ - 9843421926 

सामाजिक तथा 
आनथवक 
ववकास शाखा 

४ 
मसु्ताक अहमि 
मंसिुी 

नस. अ. हे. व. 

(अनधकृत) छैटौँ 
१६६८६९ 

9842833622 

स्वास््य तथा 
सिसफाइ 
शाखा 

५ मजण कुमाि नगिी 
जशक्षा शाखा 
संयोिक मा.जश. तनृतय १२४९६३ 9842126579 

जशक्षा, यवुा 
तथा खेलकूि 
शाखा 
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६ चन्रमाया िाई 
नस. अ. न. नम. 
ननरिक्षक छैटौँ १८४००४ 9869634241 

स्वास््य तथा 
सिसफाई 
शाखा 

७ पषु्कि ढकाल 

सूचना प्रववनध 
अनधकृत छैटौँ किाि सेवा 9862144948 

सूचना प्रववनध 
शाखा 

८ मकेुश कुमाि यािव इजन्िननयि छैटौँ किाि सेवा 9807714454 

पूवावधाि 
ववकास शाखा 

९ सववन कटुवाल िोिगाि संयोिक छैटौँ किाि सेवा 9842862141 

प्रधानमन्त्री 
िोिगाि सेवा 
केन्र 

10 िञ् िन फुयाल कम््यटुि अपिेटि पाचौँ 
प्र लो से आ 
नयाँ ननयकु्ती 9746209943 

प्रशासन, योिना 
तथा अनगुमन 
शाखा 

11 िामचन्र िाई 

प्राववनधक सहायक 
– जशक्षा पाचौँ 

२३९३२५ 

9862976540 

प्रशासन, योिना 
तथा अनगुमन 
शाखा 

12 रिउला काकी 
प्राववनधक सहायक 
– जशक्षा पाचौँ 

प्र लो से आ 
नयाँ ननयकु्ती 9840720968 

जशक्षा, यवुा 
तथा खेलकूि 
शाखा 

13 िािन पजडडत सब-इजन्िननयि पाचौँ 
प्र लो से आ 
नयाँ ननयकु्ती 9843550477 

पूवावधाि 
ववकास शाखा 

14 सनुमत चौधिी 
प्राववनधक सहायक 
– िोिगाि पाचौँ किाि सेवा 9829788859 

प्रधानमन्त्री 
िोिगाि सेवा 
केन्र 

15 यमनलाल शे्रष्ठ िोिगाि सहायक पाचौँ किाि सेवा 9816906069 

प्रधानमन्त्री 
िोिगाि सेवा 
केन्र 

16 शान्ता िाई एम.आइ.एस.अपिेटि पाचौँ किाि सेवा 9862742486 

पजिकिण 
इकाई 

17 हकव िाि वव.क. सह-लेखापाल 

िा.प.अनं 
दद्वजत्तय २१३७७३ 9852886003 

आनथवक 
प्रशासन शाखा 
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18 सिय कलवि अ. सव - इजन्िननयि चौथो 
प्र लो से आ 
नयाँ ननयकु्ती 9849120182 

पूवावधाि 
ववकास शाखा 

19 ओमसिा िाई 

सहायक मवहला 
ववकास अनधकृत  चौथो 

२१५३८१ 

9862814009 

सामाजिक तथा 
आनथवक 
ववकास शाखा 

20 सनुनता िाई वफल्ड सहायक चौथो किाि सेवा 9862852607 

पजिकिण 
इकाई 

२1 इन्र कला िाई पोषण संयोिक चौथो किाि सेवा 9825757098 

पजिकिण 
इकाई 

२2 एल्वी मगि 

नायव प्राववनधक 
सहायक – कृवष चौथो किाि सेवा 9860414523 

कृवष तथा पश ु
ववकास शाखा 

23 सनुबन िाई गाउँ प्रहिी हवल्िाि ... किाि सेवा 9818962891 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

२4 सोननमा िाई गाउँ प्रहिी िवान ... किाि सेवा 9814734793 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

२5 समुन िाई गाउँ प्रहिी िवान ... किाि सेवा 9828978360 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

26 समिाि खड्का गाउँ प्रहिी िवान ... किाि सेवा 9814741469 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

२7 याया िाई गाउँ प्रहिी िवान ... किाि सेवा 9800911701 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

२8 िीत ब मगि हेभी सवािी चालक ... किाि सेवा 9803780723 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

29 भवुन बस्नेत 

हलकुा सवािी 
चालक ... किाि सेवा 9817758544 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 
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30 श्याम बहाििु िोगी 
हलकुा सवािी 
चालक ... किाि सेवा 9860676843 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

३1 धननिाम खड्का कायावलय सहयोगी ... किाि सेवा 9824755898 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

32 टेक बहाििु शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी ... किाि सेवा 9824064991 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

३3 िोशन नगिी कायावलय सहयोगी ... किाि सेवा 9813611682 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

३4 दिपीका चौधिी कायावलय सहयोगी  किाि सेवा 9825755042 

गाउँ 
कायवपानलकाको 
कायावलय 

 

वडा कायावलयको कमवचािी ववविण 

 

क्र.

सं 
कमवचािीको नाम पि तह  

संकेत 
नं 

मोवाइल नं सेवा कैवफयत 
 

 याम्खा (वडा-१) 
 

१ प्रकाशचन्र िाई वडासजचव पाँचौ स्थायी ९८६३९१५०३८ प्रशासन 

वडा नं १ 
ि ७  

 

२ महेश माझी 
अ.सब-

इजन्िननयि 
चौथो स्थायी 

 ९८४००३७६९
९ 

ईजन्िननयरिङ प्र. लो. से. आ. 
 

३ कल्पना िाई ना. प्रा. स. चौथो किाि 
 ९७४९२१९८९
४ 

कृवष    

४ िीवन जघनमिे ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि ९८६२२०६२०८ कृवष(पश)ु 

 

 

 

  

 

 ओख्र े(वडा-२) 
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१ बनबता िाई वडासजचव पाँचौ स्थायी ९८४२८३४४५८ प्रशासन    

२ लक्ष्मी िाहाल सब-इजन्िननयि पाँचौ स्थायी ९८६१०८४०२८ ईजन्िननयरिङ प्र. लो. से. आ. 
 

३ कुसमु भट्टिाई ना. प्रा. स. चौथो किाि   कृवष    

४ 
नडल्ली िाम 
ढुङ्गाना 

ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि ९८०२५३५६७० कृवष(पश)ु    

 छोिम्ब ु(वडा-३) 
 

१ दिनेश बस्नेत वडासजचव पाँचौ स्थायी ९८४२९९२२७५ प्रशासन 
वडा नं ३ 
ि ४  

 

२ 
वववेक कुमाि 
िाय 

अ.सब-

इजन्िननयि 
चौथो स्थायी 

 ९८६६१३२६५
० 

ईजन्िननयरिङ प्र. लो. से. आ. 
 

३ 
लक्ष्मी प्रसाि 
िेग्मी 

ना. प्रा. स. चौथो किाि ९८१०४३६८८५ कृवष    

४ दिवश िाई ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि ९८२७७५१७४७ कृवष(पश)ु    

 बतासे ( वडा-४) 
 

१ दिनेश बस्नेत वडासजचव पाँचौ स्थायी ९८४२९९२२७५ प्रशासन 
वडा नं ३ 
ि ४   

 

२ सिुन जघनमिे 
अ.सब-

इजन्िननयि 
चौथो किाि ९८४४४७७७१४ ईजन्िननयरिङ    

३ 
लक्ष्मी प्रसाि 
िेग्मी 

ना. प्रा. स. चौथो किाि ९८१०४३६८८५ कृवष    

स. नछतापोखिी (वडा-५) 
 

१ सवुास िाई वडासजचव चौथो स्थायी ९८४२८९९६५३ प्रशासन 
वडा नं ५ 
ि ६   

 

२ पशपुनत पनु 
अ.सब-

इजन्िननयि 
चौथो स्थायी ९८६८०३७००४ ईजन्िननयरिङ प्र. लो. से. आ. 

 

३ 
सिगम 
बढुाथोकी 

ना. प्रा. स. चौथो किाि ९८६३६५९७१७ कृवष    

४ सिला िाई ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि 
 ९८४३५५९८८
१ 

कृवष(पश)ु    

 नछतापोखिी (वडा-६) 
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१ सवुास िाई वडासजचव चौथो स्थायी ९८४२८९९६५३ प्रशासन 
वडा नं ५ 

ि ६ 

 

२ िािन खत्री सब-इजन्िननयि पाँचौ किाि 
९८४२८०४०१२

  
ईजन्िननयरिङ    

३ एल्बी मगि ना. प्रा. स. चौथो किाि ९८६०४१४५२३ कृवष    

४ मननिाि मगि ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि ९८६६३१९५७९ कृवष(पश)ु    

 टेम्मा (वडा-७) 
 

१ प्रकाशचन्र िाई वडासजचव पाँचौ स्थायी ९८६३९१५०३८ प्रशासन 
वडा नं ३ 

ि ७ 

 

२ सगवम िाई 
अ.सब-

इजन्िननयि 
चौथो किाि ९८६६१३२६५० ईजन्िननयरिङ    

३ सनबना िाई ना. प्रा. स. चौथो किाि   कृवष    

४ िीवन जघनमिे ना. प. स्वा. प्रा. चौथो किाि 
 ९८६२२०६२०
८ 

कृवष(पश)ु    

 

स्वास््य चौकी तथा सामिुावयक स्वास््य केन्र तफव को कमवचािी ववविण 

 

क्र.सं कमवचािीको नाम पि तह  संकेत नं मोवाइल नं कैवफयत 
 

स्वास््य चौकी, याम्खा (वडा-१) 
 

१ स्मनृत िाई हे.अ. पाचौ स्थायी ९८४३७८६६६१ ईन्चािव  

२ अन्ि ुभट्टिाई अ०न०मी चौथो किाि ९८४४३१९५१८    

३ सजुस्मता िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८४०८४४२५५ 
  

 
 

 

स्वास््य चौकी, ओख्र े(वडा-२) 
 

१ 
मिुािी प्रसाि 
नसग्िेल 

िनस्वास््य 
ननिीक्षक 

छैठौ २१३१३४ ९८४५४४०२९५ ईन्चािव  

२ नतथाव कुमािी नगिी नस०अ०न०मी पाचौ २१११४५ ९८४२९०३५१३    

३ सिना न्यौपाने अ०हे०ब० चौथो २२७७६८ ९८४३३१४३३२    

४ हनमता िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८२३०९०१०१    

स्वास््य चौकी, छोिम्ब ु(वडा-३) 
 

१ ध्रबु प्र० पोखिेल नस.अ०हे०ब० पाचौ १९५००८ ९८४२९८६९६९ ईन्चािव  
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२ धन कुमािी िाई अ०न०मी० पाचौ ७७१८३० ९८६१४५२५४३    

३ चन्रीमाया िाई अ०न०मी० पाचौ 222176      

४ सपना तामाङ अ०हे०ब० चौथो किाि ९८६२६९७८९५    

स्वास््य चौकी, बतासे ( वडा-४) 
 

१ 
मानिेबी बस्नेत 
िाहाल 

अ०न०मी 
पाचौ 

१५९३६३ ९८४५३६११३२    

२ नतथाव िाई अ०न०मी चौथो किाि ९८६५४९०७४३    

३ बलिाम मगि अ०हे०ब० चौथो किाि ९८६६४५३१६६ ईन्चािव  

उप-स्वास््य चौकी, स. नछतापोखिी (वडा-५) 
 

१ ननमवला िाई अ०हे०ब० पाचौ २१०९३६ ९८४०८९६११२ ईन्चािव  

2 सजुस्मता खत्री अ०हे०ब० चौथो किाि ९८१९९५४५२४    

3 कोपीला िाहाल अ०न०मी० चौथो किाि ९८४२८३८४२०    

स्वास््य चौकी, नछतापोखिी (वडा-६) 
 

१ सौिन िाई अ०हे०ब० चौथो २२२४४३ ९७४२४२५६०८ ईन्चािव  

२ लक्ष्मी िाई नस०अ०न०मी पाँचौ     

३ रुमा िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८४८४७१०७३    

४ गोनबन कटुवाल अ०हे०व० चौथो किाि ९८६२९७९३७१   

स्वास््य चौकी, टेम्मा (वडा-७) 
 

१ रुपक खङका अ०हे०ब० चौथो २२३०८३ ९८६६८८६०८३ ईन्चािव  

२ कौजशला आचायव अ०न०मी चौथो किाि ९८६३६९६२२७    

३ सिुक्षा िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८४२८८२५६५    

सामिुावयक स्वास््य केन्र 
 

१ मननसा िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८६२९२६६६९ खामडाडा  

२ सनुनता थापा अ०हे०ब० चौथो किाि ९८४५८७६६३१ िामेभञ्ज्याङ 
 

३ सनुसला िाई अ०हे०ब० चौथो किाि ९७४५८७६६३१ दिलैची  

४ नववन िाई अ०हे०ब० चौथो किाि ९८४२५३५८४५ भडडिेघाट 
 

५ जिवना िाई अ०न०मी० चौथो किाि ९८४२३१३५२३ िनुधलो भञ्ज्याङ 
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ववषयसूचीको बिुा नं. ४, ५, ६, ७ ि ८ संग सम्बन्धीत ववविण (कायावलयबाट प्रिान गरिने सेवा, 

सेवा प्रिान गने ननकायको शाखा ि जिम्मेवाि अनधकािी, सम्बन्धीत शाखा प्रमखु, सेवा प्राप्त गनव लाग्न े

िस्तिु ि अवनध, ननवेिन उपि उििुी सनु्न ेअनधकािी, ननणवय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािी) 
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सेवा 
सवुवधाको 
प्रकाि 

सेवाग्राहीले परु् याउन ुपने प्रवक्रया 
तथा कागिातहरु 

शूल्क 
िस्तिु 

लाग्ने 
समय 

जिम्मेवािी 
अनधकािी 

गनुासो सनु्न े
अनधकािी 

योिना.कायव
क्रम 
सञ्चालन 
सम्झौता 

▪ ननवेिन 

▪ िनप्रनतनननध वा वडासजचवको 
उपजस्थनतमा भएको भेलाबाट 
गदठत उपभोक्ता सनमनत 
(३३% मवहलासवहत भएको) 
ि अनगुमन सनमनत गठन 
भएको ननणवयको प्रनतनलपी 

▪ उ.स. पिानधकािी सबैको 
ना.प्र.को प्रनतनलपी 

▪  उपभोक्ता सनमनतबाट ननणवय 
गिी दिएको अजख्तयािी नामा 

▪ सम्बन्धीत वडा कायावलयको 
नसफारिस 

▪ लागत इजस्टमेट, नक्सा 
नडिाइन 

▪  काम गनुवपने ठाँउको पवुव 
अवस्थाको फोटो 

▪ उपभोक्ता सनमनतका सिस्यले 
भिेका स्वयम ्घोषणा फािाम 

▪ कायवक्रमको हकमा सनमनतको 
प्रस्ताव 

▪ योिना सम्झौता फािाम 

आनथवक  
ऐन 

अनसुाि 

कायावलय 
समय नभत्र 
आए हनु े

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

योिनाको 
पवहलो 
वकस्ता  
(पेश्की 
िकम) माग  

▪ ननवेिन 

▪ उपभोक्ता सनमनतको वकस्ता 
(पेश्की) िकम माग गिेको 
ननणवयको प्रनतनलपी 

▪ उपभोक्ताले व्यहोने लागत 
सहभानगता बापतको िकम 
िम्मा गिेको बैङ्कको भौचि 

ननशलु्क कायावलय 
समय नभत्र 
आए हनु े

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 
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योिनाको 
अजन्तम  
मलु्याकंन  

 

 

 

 

 

▪ प्राववनधक मलु्याकंन प्रनतवेिन  

▪ काम सम्पन्न भएको वडाको 
नसफारिस 

▪ अनगुमन सनमनतको प्रनतवेिन 

▪ उ.स को खचव  साबविाननक 
सवहतको ननणवय 

▪ योिना फिफािक ननवेिन 

ननशलु्क प्रानधववक 
प्रवक्रया  
पगेुपनछ 
हनु े

अनगुमन 
सनमनत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

योिनाको 
िाँचपास 
फिफािक ि 
अजन्तम 
भकु्तानी 

▪ प्राववनधक मूल्याकंन, 
प्रनतवेिन ि नापी वकताब 

▪ उ.स बाट काम सम्पन्न 
भएको ननणवय 

▪ प्रमाजणत  ववल भिपाई ि 
कागिातहरु 

▪ योिनाको  सम्पन्न पवुव ि 
पनछको फोटोहरु 

▪ योिना सम्पन्न भएको भनी 
सम्बन्धीत वडा कायावलयको 
नसफारिस 

▪ सावविननक परिक्षण(public 

audit) को ववविण 

▪ सावविाननक सनुवुाई 

▪ अनगुमन सनमनतको प्रनतवेिन 

▪ योिना फिफािकको ननणवय 

ननशलु्क प्राववनधक 
प्रवक्रया  
पगेुपनछ 
हनु े

प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

आनथवक 
सहायता, 
प्राकृनतक 
प्रकोप, 
प्रकोप िाहत, 
संस्थागत 
अनिुान 
सहयोग 

▪ माग गिेको व्यहोिा सवहतको  
ननवेिन 

▪ औजचत्य पवुष्ट हनुे आधाि 
प्रमाणहरु 

▪ प्राकृनतक प्रकोप सहायताको 
लानग वडाको नसफारिस ि 
प्रहिी मचुलु्का 

 

ननशलु्क कायवपानल
काको 
ननणवय 
आिेश 
भएपनछ 
तरुुन्त 

अध्यक्ष.उपाध्य
क्ष 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 
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ववनभन्न 
नसफारिस 
तथा 
प्रमाणपत्र 
(गाउँपानलका
) 

▪ नसफारिस माग गिेको ननवेिन 
नसफारिसलाई पषु्टयाँइ गने 
कागिात 

▪ आवेिनको परिचय वा सो 
खलु्ने कागिपत्र वा संस्थाको 
ननणवय 

▪ आवश्यकता अनसुाि वडाको 
नसफारिस 

आनथवक  
ऐन 

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

गैि सिकािी  
संस्था िताव ि 
नवीकिण 

▪ ितावको लानग  

क) संस्थाको ववधान 

ख) वडाको नसफारिस 

ग) ना.प्र.प्रनतनलपी— 
▪ वावषवक प्रगनत ववविण, लेखा 

परिक्षण प्रनतवेिनको ि कि 
चकु्ताको प्रमाण  पत्र 

संस्था 
िताव-
५०० 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

ववद्यालय 
खोल्ने,कक्षा 
थप नाम ि 
स्थान 
परिवतवन 

▪ अनसुचुी १ बमोजिमको 
ढाँचामा ननवेिन, 

▪ अनसुचुी २ बमोजिमको 
ढाँचामा पूवावधाि पूिा गिेको 
कक्षा थप गनवका लानग 
ननवेिन  

▪ िफा ४ बमोजिमको 
पूवावधाि  पूिा गिेको  

जशक्षा 
ऐन 

२०७७ 

जशक्षा 
संयोिक. 
जशक्षा 
अनधकृतको 
प्रनतवेिन 
प्राप्त भई 
कायवपानल
काको 
ननणवय 
भएपनछ 

प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

घि (नक्सा) 
पास तथा 
िताव स्वीकृनत 

▪ नागरिकता प्रमाणपत्र ि 
लाल पिुावको प्रनतनलपी 

▪ मालपोत कि नतिेको िनसि 

▪ सक्कल  नापी नक्सा ि पेश 
गरिएको घि नक्सा 
व्लवुप्रन्ट एक थान 

आनथवक 
ऐन 

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 
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सहकािी 
िताव. 
नवीकिण 

▪ सहकािी संस्थाको प्रस्ताववत 
ववननयम ि सहकािी संस्था 
संचालक सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रनतवेिन 

आनथवक 
ऐन  

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

पश ुतथा 
कृवष समहु 
िताव.नवीकि
ण 

▪ िताव-कृषक.पश ुसमूहको  
ववधान,कृषक हक समूहको 
ववविण ि वहतक वषव िकम 
फािम ३.३ प्रनत समूहको 
सिस्यहरुको ना.प्र प्रनतनलपी  

▪ नववकिण-समूहको वावषवक 
कायव योिना ि लेखा 
पिीक्षण प्रनतवेिन 

आनथवक 
ऐन 

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

न्यावयक 
कायव 
सम्बन्धी 
व्यबस्था 

▪ स्थानीय सिकाि संचालन 
ऐन २०७४ को परिच्छेि 
८ अनसुाि वववािको प्रकृनत 
हेिी आवश्यक 
कागिातहरुको प्रनतनलपी 

 प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

उपाध्यक्ष - 

१०० वाट 
सम्मको 
एफ.एम.िेनड
यो संचालन 
अनमुनत. 
नवीकिण 

▪ दिप्रङु चईुज्चमु्मा 
गाउँपानलकाको एफ.एम 
िेनडयो (व्यवस्थापन तथा 
संचालन) ऐन, २०७७ 
अनरुुप आवश्यक प्रवक्रया 
तथा कागिातहरु संलग्न 
िाख्ने 

आनथवक 
ऐन 

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 

सामाजिक 
सिुक्षा भत्ता 
ठाँउसािी 
नसफारिस 

▪ लगत कट्टा सवहत वडाको  
नसफारिस, 

▪ ननवेिन पत्र 

आनथवक 
ऐन 

अनसुाि 

प्रवक्रया 
पगेुमा 

सोही दिन 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

गाउँ 
कायवपानलका 
अध्यक्ष 
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९. सम्पािन गिेको कामको ववविण (नमनत २०७९/७/०१ िेजख २०७९/९/३0 गतेसम्म) 

• प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 

• कानतवक १७ गते -  प्रनतनननधसभा तथा प्रिेशसभा ननवावचन २०७९ प्रभावकािी बनाउन दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपानलकाभरिका मतिाताहरुलाई मतिाता जशक्षा प्रिान गनव अनधकृत छैटौँ श्री वपएस्पी चाजम्लङ 
िाईज्यूको संयोिकत्वमा मतिाता जशक्षा समन्वय सनमनत गठन गरियो । हिेक वडाका १/१ िना 
स्वयम सेववकाहरुलाई मतिाता जशक्षा सञ्चालन गनव तोवकयो । 

• कानतवक १९ गते दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाका ववनभन्न भगूोलहरु भएि प्रशािण लाईन नबस्ताि हनु े
अरुण तेस्रो िलववद्यतु परियोिनालाई टावि फउडडेशनको ववस्तािका लानग िग्गा िोक्का गनव सहमनत 
प्रिान गनव गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको अध्यक्षतामा सिोकािवालाहरु संग छलफल गरि 
िग्गा िोक्का सहमनत गरियो । 

• कानतवक २१ ि २२ गते स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) तथा िनप्रनतनननध तथा 
कमवचािीहरुको क्षमता अनभवृदि प्रजशक्षण कायवक्रम सम्पन्न भयो । प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री 
लोकेन्र बहाििु िाईज्यूको अध्यक्षता, गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको प्रमखु आनत्यता 
तथा गाउँपानलका उपाध्यक्ष श्री अरुणा थापा मगिज्यूको ववशेष आनत्यतामा सम्पन्न २ दिने कायवक्रममा 
श्री योगिाि गाउँले थपनलयाज्यू ि श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूले प्रजशक्षण प्रिान गनुवभएको नथयो । 

• मंनसि ११ गते स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ८३ मा ब्यवस्था भए बमोजिम 
गाउँपानलका मातहत कायावलय तथा शाखाहरुको संगठन तथा ब्यवस्थापन सवेक्षण (O&M Survey) 
गनव प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री लोकेन्र बहाििु िाईज्यूको अध्यक्षता, गाउँपानलका अध्यक्ष श्री 
लोकेन्र िाईज्यूको प्रमखु आनत्यता तथा गाउँपानलका उपाध्यक्ष श्री अरुणा थापा मगिज्यूको ववशषे 
आनत्यतामा कायवशाखा गोष्ठी सम्पन्न गरियो । कायवशाला सञ्चालन श्री योगिाि गाउँले थपनलयाज्यू ि 
श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूले गनुवभएको नथयो । 

• मंनसि ११ गतेिेजख १३ गतेसम्म प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री लोकेन्र बहाििु िाईज्यूको अध्यक्षता, 
गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको प्रमखु आनत्यता, गाउँपानलका उपाध्यक्ष श्री अरुणा थापा 
मगिज्यूको ववशेष आनत्यता तथा श्री योगिाि गाउँले थपनलयाज्यू ि श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूको 
प्रजशक्षणमा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय सिकाि सम्बन्धीत ववषयहरुमा 
िनप्रनतनननध तथा कमवचािीहरुका लानग ३ दिन ेक्षमता ववकास कायवक्रम सम्पन्न गरियो । 

• मंनसि १९ गतेिेजख २१ गतेसम्म सात वटै वडाहरुमा गई योिना सम्झौता, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन 
सम्बन्धी चालू आ. व. २०७९/८० को वावषवक विेट तथा कायवक्रम प्राप्त गिेका ववद्यालयका वव. ब्य. 
स., संघ/संस्था/समूह तथा उपभोक्ता सनमनतलाई अनभमूजखकिण गरियो ।  

• मंनसि २६ गतेिेजख पौष २ गतेसम्म दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको चालू आ. व. २०७९/८० को 
वावषवक योिना तथा कायवक्रमहरु सञ्चालनाथव िेहाय बमोजिम वडा कायावलयहरुमा गाउँपानलकाको 
कायावलयका कमवचािीहरु गई योिना तथा कायवक्रम सम्झौता गरियो ।  
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क्र. 
सं. 

नमनत वडा स्थान कैवफयत 

१ २०७९/०८/२६ सोमबाि वडा नं १ वडा कायावलय वडा नं १  

२ २०७९/०८/२७ मंगलबाि वडा नं २ ि ७ वडा कायावलय वडा नं २  

३ २०७९/०८/२८ बधुबाि वडा नं 3 वडा कायावलय वडा नं ३  

४ २०७९/०८/२९ नबवहबाि वडा नं 4 वडा कायावलय वडा नं ४  

५ २०७९/०९/०१ शकु्रबाि वडा नं 5 वडा कायावलय वडा नं ५  

६ २०७९/०९/०2 शननबाि वडा नं 6 वडा कायावलय वडा नं ६  

• सम्बन्धीत वडामा चालू तथा पूजँिगत प्रकािका ९८ वटा योिना तथा कायवक्रमहरुका ववद्यालय 
ब्यवस्थापन सनमनत, गाउँपानलकाको कायावलयमा िताव भई सूजचकृत संघ/संस्था/आमा समूह तथा 
उपभोक्ता सनमनतहरुसंग योिना सञ्चालनका लानग सम्झौता गरियो । 

• पौष २ गते गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको अध्यक्षतामा तथा गाउँपानलकाका िनप्रनतनननध 
तथा कमवचािीहरुको उपजस्थनतमा संगठन ब्यवस्थापन तथा सवेक्षण प्रनतविेन २०७९ को अजन्तम 
मस्यौिा प्रस्तनुतकिण तथा मस्यौिामानथ छलफल गरियो । 

• पौष १४ गते गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको अध्यक्षता तथा काठ व्यवसायीहरुको 
उपजस्थनतमा गाउँपानलकाबाट अन्यत्र ननकासी हनुे काठहरुको ननकासी किका सम्बन्धमा छलफल 
गरियो ।  

• पौष २१ गते गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको अध्यक्षतामा तथा िाविय भनूम आयोग, 
खोटाङका अध्यक्ष श्री सिेुश िाईज्यूको प्रमखु आनत्यतामा भनूम आयोगबाट उपजस्थत पिानधकािी, 
कमवचािी तथा दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाका िनप्रनतनननध, कमवचािी, िािनीनतक िल तथा 
सिोकािवालाववच भनूमवहन िनलत, सकुुम्बासी तथा अव्यवजस्थत वसोवास गने नागरिकहरुबाट ननविेन 
संकलन गरि भनूम ब्यवस्थापन गने तथा गाउँपानलकाको भ ू– उपयोग नीनत तय गने सम्बन्धमा 
अन्तिकृया कायवक्रम सम्पन्न भयो । 

• पौष २६ गते गाउँपानलका अध्यक्ष श्री लोकेन्र िाईज्यूको अध्यक्षता तथा साना नसचाँई कायवक्रम दिके्तल 
क्लस्टिका कायवक्रम संयोिक श्री िमा मगि तथा साना नसचाँई कायवक्रमका इजन्िननयि श्री कैलाश 
चौधिीको उपजस्थनतमा गाउँपानलका पिानधकािी, कमवचािी ि साना नसचँाई कायवक्रम दिके्तल क्लस्टिववच 
साना नसचाँई कायवक्रम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तिकृया कायवक्रम सम्पन्न भयो । 

• चालू आ. व. २०७९/८० का लानग ववननयोजित योिना तथा कायवक्रमहरुको हालसम्म योिना 
शाखाबाट १३६ वटा सम्झौता कायव सम्पन्न भएको छ । 
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(प्रशासन शाखा) िािश्व इकाई 

• दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको हालसम्म संकलन भएको िािश्वको ववविण – 

 
 

• स्वास््य तथा सिसफाई शाखा 

• परिमाजिवत HMIS TOOLS तथा QR Code Verification तानलम सञ्चालन भएको । 
• २०७९ श्रावणिेजख मंनसि मवहनासम्मको HMIS ि LMIS Report DHIS2 मा Entry गिी प्रनतविेन 

तयाि भएको । 
• पानलका स्तरिय अनभमूजखकिण तानलम सञ्चालन भएको । 
• बनथवङ सेन्टिहरुमा कानतवकिेखी पौषसम्म ३४ िनाको प्रसतुी भएको । 
• मवहला स्वास््य स्वयम सेववका दिवस मनाईएको । 
• जशश ु पोषण कायवक्रम अन्तगवत २०७४ सालिेखी हालसम्म छुट भएका जशशहुरुको पोषण 

भत्ताको लगत तयाि गरि गाउँ कायवपानलकाको वैठकमा प्रनतवेिन पेश गिी भत्ता ववतिण अगाडी 
बढाईएको । 

• ५ वषविेखी ११ वषव उमेि समूहका बालबानलकाहरुलाई वप फाईिि खोपको पवहलो ि िोस्रो 
चिणमा सञ्चालन गरिएको ।  

 
  

क्र.सं वडा नं श्रावन भार असोि/कानतवक मंनसि पौष िम्मा

१ याम्खा २०३८० ७३००० २५००० १२३१० १४०९० १४४७८०

२ डाँडागाउँ १३५४८ ४४५९५ १९९०४ १७२०० २०९०५ ११६१५२

३ छोिम्बु ३७३० ६००० ४८६० ११३३५ १०९१० ३६८३५

४ बतासे ७२४५ १८३७५ ७३८० १६०८५ १७७०० ६६७८५

५ स.नछतापोखिी ११३०३ ८४३९ १३३५९ १०८६० १०६३३३ १५०२९४

६ नछतापोखिी ५५०५ २५०० १०६२० ११५९० १८६८७ ४८९०२

७ टेम्मा २८६०० ४३००० ६०००० १३००० ३५८५० १८०४५०

८ पानलका १०५०० ११२९३२ १५५५०० २९२०० २१७३० ३२९८६२

िम्मा १००८११ ३०८८४१ २९६६२३ १२१५८० २४६२०५ १०७४०६०

आ.व २०७९/०८० मा श्रावन मवहना िेजख पौष मवहनासम्मको वडागत तथा गाउँ  

कायवपानलकाको कायावलयमा संकलन भएको िािश्व
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• सामाजिक तथा आनथवक ववकास शाखा 

• १. व्यावसाय िताव संख्या- २ वटा । 

• २. सहकािी िताव संख्या - २ वटा । 

• ३. न्यावयक सनमनत वववाि िताव -१ वटा । 

• ४. न्यावयक सनमनत वववाि फर्छ्यौट -१ वटा । 

• ५. अपाङ्गता भएको व्यजक्तहरूको परिचय पत्र ववतिण संख्या- २२ वटा । 

• ६. अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरूको परिचय पत्र का लानग  नयाँ ननवेिन िताव संख्या - ७ वटा । 

• ७. ववपद् व्यवस्थापन सनमनतमा ववपद् प्रभाववतहरूको िाहत माग ननवेिन िताव - १५ वटा । 
• कृवष तथा पश ुववकास शाखा 

• ववनभन्न कायवलयमा ववनभन्न योिनाहरुको नसफारिस गरिएको । 
• कृषक समूह नववकिण ि िताव गने काम ननिन्ति भईिहेको । 
• कृवष फमव सूजचकृत गने काम भईिहेको । 
• ववनभन्न सेवाहरू कृषककै खेतबािी मा गइ सेवा प्रवाह भईिहेको । 
• कृवष तथा पश ुववकास शाखाबाट िािस्व िम्मा रु. ३० हिाि संकलन भएको। 

 
 

• पजिकिण तथा घटना िताव सेवा इकाई 

 

#^gf btf{ ljj/)f sflt{s  

वडा 

नं. 

जन्म मृतु्य 

वववाह 

बसाई सराई 

सम्बन्ध 

ववचे्छद 
कैवियत 

मवहला  पुरुष जम्मा मवहला पुरुष जम्मा 

गएको 

दताा 

संख्या 

गएको सदस्य 

संख्या 

आएको 

दताा 

सख्या 

आएको सदस्य संख्या  

d k' hDdf  d k' hDdf 

१ 5 3 8 1 1 2 5 6 11 14 25      1  

२ 5 4 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

३ 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

४ 5 4 9 0 3 3 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0  

५ 2 5 7 0 2 2 2 3 4 3 7 0 0 0 0 0  

६ 4 2 6 2 1 3 1 3 4 5 9 0 0 0 0 0  

७ 11 16 27 2 0 2 5 2 2 3 5 0 0 0 0 1  

  35 34 69 6 9 15 15 15 24 26 50     2  
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#^gf btf{ ljj/)f d+l;/ 

वडा 

नं. 

जन्म मृतु्य 

वववाह 

बसाई सराई 

सम्बन्ध 

ववचे्छद 
कैवियत 

मवहला  पुरुष जम्मा मवहला पुरुष जम्मा 

गएको 

दताा 

संख्या 

गएको सदस्य संख्या 
आएको 

दताा 

सख्या 

आएको सदस्य संख्या  

d k' hDdf d k' hDdf 

१ 7 9 16 3 0 3 5 6 11 14 25 0 0 0 0 0  

२ 7 4 11 0 2 2 2  0        3 5 8         0 0 0 0 0  

३ 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

४ 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

५ 6 8 14 0 1 1 4 3 7 10 17 0 0 0 0 0  

६ 4 3 7 0 2 2 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0  

७ 6 7 13 0 1 1 4 2 1 2 3 0 0 0 0 3  

  35 35 70 4 6 10 16 13 24 35 59     3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#^gf btf{ ljj/)f kf}if 

वडा 

नं. 

जन्म मृतु्य 

वववाह 

बसाई सराई 

सम्बन्ध 

ववचे्छद 
कैवियत 

मवहला  पुरुष जम्मा मवहला पुरुष जम्मा 

गएको 

दताा 

संख्या 

गएको सदस्य संख्या 

आएको 

दताा 

सख्या 

आएको सदस्य 

संख्या  

d k' hDdf  d k' hDdf 

१ 6 8 14 0 2 2 3 1 1 3 4 0 0 0 0 0  

२ 6 5 11 1 0 1 4 2 5 5 10 0 0 0 0 0  

३ 5 6 11 0 3 34 4 4 2 5 7 0 0 0 0 0  

४ 5 7 12 1 2 3 1 3 3 2 5 1 2 2 4 0  

५ 4 8 12 1 0 1 1 2 3 7 10 0 0 0 0 0  

६ 2 4 6 0 2 2 1 3 3 4 7 0 0 0 0 0  

७ 17 8 25 0 0 0 3 3 11 14 25 0 0 0 0 1  

  45 46 91 3 9 43 17 18 28 40 68 1 2 2 4 1  



"हाम्रो परिकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा" 

23 

 

सामाजिक सिुक्षा लाभग्रावह ववविण 

 

 

 

• पूवावधाि ववकास तथा वाताविण ब्यवस्थापन शाखा 

8/2/2079 

गाउँपानलका पखावल ि गेट ि गाउँपानलका प्रवेश सडक ि प्रवेशद्वाि ननमावण क्रमागत भवन 
ननमावण, एचके पयवटवकय खेलपाकव  वपङ्गगैिा नािाँगा ि कृवष जचस्यान केन्र कायवक्रम भवन 
ननमावणको बोलपत्र खोनल मूल्याङकन प्रवक्रया अगानड बढाइएको । 

8/6/2079 

टेम्मा वडा कायावलय-गोपी िाने सडक योिना, तावा खोला-एक्लेबि स्याल गउडे सडक 
योिना, धतुवङ खोलािेजख वाडव कायवलय सम्म सडक ममवत योिना ि लानमबगि पन्चमी 
नछतापोखिी सडक ननमावण योिनाको बोलपत्र बोलपत्र खोनल मूल्याङकन प्रवक्रया अगानड 
बढाइएको । 

j*f 

g+= 

Hf]i& gful/s  h]i& gful/s 

blnt  

h]i& 

gful/s 

Psn 

dlxnf  

ljw'jf  k")f{ ckf~\u cltczQm ckf~\u  blnt afnaflnsf  s} 

d k' hDdf d k' hDdf d k' hDdf d k' hDdf d k' hDdf 

1 109 76 185 15 14 29 20 15 4 4 8 2 7 9 16 20 36  

2 95 71 166 9 15 24 15 22 5 7 12 4 10 15 24 20 44  

3 83 77 160 6 4 10 25 22 6 8 14 4 2 6 8 10 18  

4 106 115 222 9 8 17 14 38 2 6 8 6 9 15 19 21 40  

5 85 75 160 2 4 6 25 19 5 5 10 3 13 15 8 9 17  

6 49 59 108 5 3 8 13 12  1 1 3 5 8 1 5 6  

7 129 105 234 6 16 22 44 39 8 8 16 8 9 17 18 19 37  

 656 578 1235 52 64 116 156 167 30 39 69 30 55 85 94 104 198 2026 



"हाम्रो परिकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा" 

24 

 

8/11/2079 

गाउँपानलका पखावल ि गेट ि गाउँपानलका प्रवेश सडक ि प्रवेशद्वाि ननमावण क्रमागत भवन 
ननमावण, एचके पयवटवकय खेलपाकव  वपङ्गगैिा नािाँगा, कृवष जचस्यान केन्र कायवक्रम भवन 
ननमावण टेम्मा वडा कायावलय-गोपी िाने सडक योिना, तावा खोला-एक्लेबि स्याल गउडे 
सडक योिना, धतुवङ खोलािेजख वाडव कायवलय सम्म सडक ममवत योिना ि लानमबगि पन्चमी 
नछतापोखिी सडक ननमावण योिनाको बोलपत्र मूल्याङकनको प्रवक्रया सवक आशयको सूचना 
प्रकाशन भएको । 

8/26/2079-
9/02/2079 

गाउँपानलका ि वडा बाट ववननयोजित योिनाहरुको सम्झौताको लानग वडा वडामै गई सम्झौता 
गरिएको । 

9/4/2079 

ववमानस्थल िेजख दि. च.ु गा. पा. १ याम्खा (साववक याम्खा गा.वव.स.) सम्म सडक 
कालोपत्र (कालोपते्र सडक) योिनाको लानग को लागत अनमुान तयाि गिी जस्वकृत गरिएको 
। 

9/17/2079 

ववमानस्थल िेजख दि. च.ु गा. पा. १ याम्खा (साववक याम्खा गा.वव.स.) सम्म सडक 
कालोपत्र (कालोपते्र सडक) योिनाको  Bid Document  तयाि ि जस्वकृत गिी  बोलपत्र 
आह्वान गरिएको ।  

 

• यवुा, जशक्षा तथा खेलकुि ववकास शाखा 

संघीय,प्रिेश सिकाि वा अन्य कायवक्रम 
क्र.सं विेट 

उपजशषवक 
हाल (तेस्रो 
तै्रमानसक) 
सम्मको ननकासा  

तै्रमानसकमा 
ननकासा नलएको 
िकम 

तै्रमनसकमा 
भएको खचव 
िकम 

िम्मा खचव कैवफयत 

१ संघीय 
सिकािका 
कायवक्रम 

- - - -  

२ सवैका लानग 
जशक्षा-
आधािभतु तह  

१०,०९,००,००० ३,११,०४,०२५ ३,११,०४,०२५ ३,११,०४,०२५  

३ माध्यनमक 
जशक्षा 

२,५१,००,००० ८०,२०,९९७ ८०,२०,९९७ ८०,२०,९९७  

४ ववद्यालय जशक्षा 
क्षेत्र कायवक्रम 
( प्रिेश तथा 
स्थानीय तहका 
लानग  

३,५२,००,००० ९१,०४,०८३ ९१,०४,०८३ ९१,०४,०८३  
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५ प्राववनधक तथा 
व्यवसावयक 
तानलम परिषद् 
(ववशेष 
कायवक्रम 
समेत) 

- - - -  

६ सवहि स्मनृत 
ववद्यालयलाई 
अनिुान 

- - - -  

 िम्मा  - - - -  
 

• ववजत्तय हस्तान्तिण भएका कायवक्रमगत प्रगनत ववविण (स्थानीय तह) 

क्र.स. वक्रयाकलाप 
नं. 

वक्रयाकलापको 
नाम 

ववत्तीय लक्ष्य ववत्तीय प्रगनत ववत्तीय 
प्रगनत 
प्रनतशत 

कैवफयत 

१ १.१.३.३ आधािभतु तहका 
स्वीकृत ििवन्िीका 
जशक्षक िाहत अनिुान 
जशक्षकका लानग तलब 
भत्ता अनिुान( ववशेष 
जशक्षा परिषद् 
अन्तिगतका 
जशक्षक/कमवचािीहरु 
समेत) 

१०,०९,००,००० ३,११,०४,०२५ ३०.८२%  

२ १.१.३.४ माध्यनमक तहका 
स्वीकृत ििबन्िीका 
जशक्षक,िाहत अनिुान 
जशक्षकका लानग तलव 
भत्ता अनिुान ( ववशेष 
शीक्षा परिषद् 
अन्तिगतका जशक्षक 
/कमवचािी,प्राववनधक 
धािका प्रजक्षक समेत) 

२,५१,००,००० ८०,२०,९९७ ३१.९५%  

३ १.१.४.१ प्रािजम्भक वालववकास 
सहिकतावहरुको 
पारिश्रनमक तथा 

१,१९,१३,००० ३४,७२,५३३ २९.१४%  
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ववद्यालय कमवचािी 
व्यवस्थापन अनिुान  

४ २.७.१३.५० प्रनत ववद्यालय 
लागतका आधािमा 
नसकाई सामाग्री तथा 
नडजिटल नसकाई 
सामाग्री व्यवस्थाका 
लानग ववद्यालयलाई 
अनिुान  

१२,१४,००० - -  

५ २.४.६.१ सावविननक 
ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लानग 
पाठ्यपसु्तक अनिुान 

३३,१४,००० - -  

६ ७.२.१.१ सावविननक ववद्यालयमा 
अध्ययनित 
ववद्याथीहरुका लानग 
छात्रवृनत(आवासीय 
तथा गैिआवासीय) 

११,६८,००० - -  

७ २.७.१३.१० ववद्यालय संचालन तथा 
व्यवस्थापन अनिुान 

२८,११,००० ९१,००,००० ३२.३७%  

८ २.७.१३.११ शैजक्षक पहुँच 
सनुनितता,अनौपचारिक 
तथा वैकजल्पक जशक्षा 
कायवक्रम ( 
पिम्पिागत 
ववद्यालय,वैकजल्पक 
ववद्यालय,साक्षिता ि 
ननिन्ति जशक्षाका 
कायवक्रमसमेत)  

६,००,००० ९६,००० १६%  

९ २.७.११.१ तोवकएका ववद्यानथवको 
दिवा खािाका लानग 
ववद्यालयलाई अनिुान 

७९,३८,००० ४६,२५,५५० ५८.२७%  

१० ११.१.२.४४५ केन्रवाट छनौट 
भएका नमनुा 
ववद्यालय,ववशेष 
ववद्यालयको क्रमागत 
भवन ननमावण तथा 
कक्षा ११ को 
स्तोन्ननत भएका 

- - -  
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प्रववनधक धाि 
ववद्यालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनिुान 

११ २.७.१३.१३ ववद्यालयमा शैक्क 
गणुस्ति सदुृढीकिण 
एवम ्कायवसम्पािनमा 
आधारित प्रोत्साहन 
अनिुान 

३७,००,००० - -  

 १२ २.७.१३.२३ सामिुावयक 
ववद्यालयका 
छात्राहरुलाई ननशलु्क 
स्यानीटिी ्याड 
व्यवस्थापन 

१३,७३,००० - -  

१३ २.७.१३.२१ भटुानी शिणाथीका 
ववद्याथी अध्ययनित 
ववद्यालयका लानग 
जशक्षक ि पाठ्यपसु्तक 
व्यवस्थाका लानग 
अनिुान 

- - -  

१४ २.७.१३.४० माध्यनमक तह कक्षा 
(९-१०) मा 
अङ्ग्ग्रिी,गजणत ि 
ववज्ञान ववषयमा 
जशक्षण सहयोग 
अनिुान  

- - -  

१५ २.७.१३.४१ आधािभतु तह कक्षा 
(६-८) मा 
अङ्ग्ग्रिी,गजणत ि 
ववज्ञान ववषयमा 
जशक्षण सहयोग 
अनिुान 

- - -  

१६ २.७.१३.४९ कोनभड-१९ बाट 
पगेुको शैजक्षक 
क्षेनतको परिपिुण तथा 
अन्य ववपद्को 
समयमा नसकाई 
ननिन्तिताका लानग 
कायवक्रम  

४,००,००० - -  
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१७ २.७.१३.५१ संस्थागत क्षमता 
ववकास,परिक्षा संचालन 
एवम ्ववध्याथी 
मलु्याङ्कन 

७,६९,००० - -  

१८ २.७.१३.९ सवहि स्मतृी 
ववद्यालयलाई अनिुान 

- - -  

प्रिेश तह 
ववद्यालय जशक्षा क्षेत्र कायवक्रम ( प्रिेश तथा स्थानीय तहका लानग) 
१९ ११.१.२.१२६ बौदिक अपाङ्गता 

भएका 
वालवानलकाहरुका 
लानग प्रत्येक प्रिेशमा 
पवुावधाियकु्त आवसीय 
ववद्यालय संचालन 

- - -  

२० २.७.१३.३१ प्रिेश स्तिीय IEMIS 
व्यवस्थापन 

- -   

२१ २.७.१३.१२ वावषवक,चौमानसक 
प्रनतवेिन तयािी तथा 
प्रकाशन 

- - -  

२२ २.७.१३.४ शैजक्षक नननत,कायवक्रम 
तथा ननिेजशका 
सम्वन्धमा 
अनभमजुखकिण  

- - -  

२३ २.७.१३.१० ववपद् व्यवस्थापनका 
लानग शैजक्षक 
कायवक्रम 

- - -  

२४ २.६.१.१० जशक्षक तानलम - - -  
२५ २.७.१३.३५ जशक्षा तानलम केन्रको 

Digital Learning 
Centre को ववकास 
तथा सदुृवढकिण  

- - -  

२६ २.७.१३.३६ जशक्षा ववकास तथा 
समन्वय इकाईसंग 
कायवक्रम 
कायावन्वयनको सनमक्षा 
तथा समन्वय बैठक   

- - -  

२७ ११.१.२.३१५ स्थानीय तह ि प्रिेश 
संगको साझेिािीमा 

- - -  
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ठुला ववद्यालय ववकास 
गनव छनौट भई DPR 
तयाि भएका 
ववद्यालयका लानग 
पवुावधाि ववकास 
अनिुान 

२८ २.७.१३.२१ कक्षा १० SEE परिक्षा 
संचालन 

- - -  

 
िम्मा 

  १६,१२,००,००० ४,८२,२९,१०५ २९.९१%  

 

• सूचना प्रववनध शाखा 

• गाउँपानलका बाट प्रिान गरिने सेवा प्रवाहलाई नछटो ि चसु्त बनाउन िैननक रुपमा सहयोग 
गिेको । 

• गाउँपानलका नभत्र भएका हिेक सूचना तथा सेवामा आम िनताको पहुँच ववृद्ध गने ननयनमत 
रुपमा सूचना पावट,फेसबकु पेि,Website,Youtube लगायतका सूचना माध्यम माफव त सूचना 
प्रवाह भएको। 

• स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन(LISA) ि ववजत्तय सशुासन िोजखम मूल्याङ्कन 
(FRA) सम्बन्धी २ दिने अनजुशक्षण तथा अन्तिवक्रया कायवक्रम जिल्ला समन्व्य सनमनत 
खोटाङ मा नमनत २०७९-मंनसि-५ ि ६ गते मा सरिक भई ज्ञान अनभववृद्ध गिेको। 

• दिगो ववकास लक्ष्यको स्थानीयकिण तथा िाविय त्यगत ववविण (National Data Profile-
NDP) मा प्रववष्ट सम्बन्धी स्थानीय तहको क्षमता अनभववृद्ध कायवक्रम उियपिुको गाईघाटमा 
२०७९-मंनसि-१० िेजख २०७९-मंनसि १४ गते सम्म मा सरिक भई कायवक्रमको बािेमा 
ज्ञान नसप अनभववृद्ध गिेको। 

• िािपनत शैजक्षक कायवक्रम अन्तगवत पिेका ववद्यालयहरुलाई खरिि प्रकृयामा सल्लाह सूझाव 
ि  Technical Specification तयाि गरि खरिि प्रकृया अजघ बढाउन सहयोग पयुावउने काम 
भएको। 

• गाउँपानलका तथा वडामा स्थावपत सूचना प्रववनधका पूवावधाि,उपकिणहरुको व्यवस्थापन ि 
ननयनमत िाख्न प्रववनधक सहयोग प्रिान गिेको। 
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• गाउँपानलका नभत्रका कम््यटुि प्रणाली सम्बन्धी िैननक वक्रयाकलापहरु सचुारू रुपमा 
सञ्चालन भएको सनुनजित गरि,त्यसमा Antivirus लगायत अन्य सफटवयेि माफव त प्रणानल 
सिुजक्षत िाख्न सहयोग गिेको। 

• संजघय तथा प्रािेजशक सिकािले माग गिेका सूचना, त्याङ्क तथा ववविण स्थानीय तहको 
सम्बन्धीत शाखा/ पिानधकािीसँगको समन्वयमा अध्यावनधक ववविण समयमा E-mail 
माफव त उपलब्ध गने गिेको। 

• गाउँपानलका नभत्रको WI-FI System को समस्या पवहचान गरि थप क्षमताको WI-FI को 
जस्पड 45 MBPS बाट 100 MBPS मा ववृद्ध गरि प्रत्येक शाखामा एउटा िाउटि सवहत 
ईन्टिनेट को समस्या केवह हि सम्म समाधान गने कायव भएको। 

• गाउँपानलका तथा अन्य ववषयगत ननकायहरुका कायवक्रम/परियोिना, सेवा प्रिायक, गैि 
सिकािी संस्था, समिुायमा आधारित संघ-संस्थाहरुका आधािभतू ववविण (तानलम लगायत), 
िािस्व ववविण, सूचना आदि व्यवजस्थत रुपमा िाख्न ि सम्प्रषेणमा सहयोग गने काम 
भएको। 

• गाउँपानलकामा भएका असल अभ्यास तथा सूचनालाई ननयनमत ि व्यवजस्थत तविले प्रकाशन 
गने गिेको। 

• आ.व. २०८०/८१ का लानग प्रिेश सिकाि ि स्थानीय तहमा संघीय समपिुक अनिुान 
तथा संघीय ववशेष अनिुान अन्तगवत सञ्चालन गरिने आयोिना/कायवक्रमका लानग प्रस्ताव 
पौष मसान्त नभत्र ववविण Web Portal मापवत प्रववष्ट गिी ववविण तथा आयोिनाको सूजच 
समयमा नै पठाईएको। 

• स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलु्याङ्कन (LISA) कायवववनध,२०७७ (संशोधन सवहत) मा 
व्यवस्था भए बमोजिम आनथवक वषव २०७८/७९ मा यस दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले 
गिेका सम्पादित कायव प्रकृया ि उपलजब्धहरुको लेखािोखा गिेि सम्पूणव प्रकृया पिुा गिी  
Online Web Portal मा प्रववष्ट गिी पौष मसान्त नभतै्र कायव समापन गिी  ८३.५ अङ्क 
प्राप्त गने कायव भएको। 

• स्थानीय तह ववजत्तय सशुासन िोजखम मलु्याङ्कन (FRA) कायवववनध) २०७७ मा व्यवस्था भए 
बमोजिम आनथवक वषव २०७८/७९ मा यस दिप्रङु चइचमु्मा गाउँपानलकाले गिेका सम्पादित 
कायव प्रकृया ि उपलजब्धहरुको लेखािोखा गिेि सम्पूणव प्रकृया पिुा गिी Online Web 
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Portal मा प्रववष्ट गिी पौष मसान्त नभतै्र कायव समापन गिी ६० अङ्क प्राप्त गने कायव 
भएको। 

10.सूचना अनधकािीको नाम, पि ि सम्पकव  ववविण 

• सूचना अनधकािीको नाम – वपएस्पी चाजम्लङ िाई 

• पि – अनधकृत (छैटौँ) 

• कायवित शाखा – प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 

• जिम्मेवािी – सूचना अनधकािी, प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा प्रमखु 

• मोबाइल सम्पकव  नम्बि – ९८४५४०३०४१ 

• इमेल ठेगाना – piaspeerai123@gmail.com 

 

11.ऐन, ननयम, ववननयम ि ननिेजशकाको सूची 

खडड-१ 

भाग – १ 

 स्वीकृत नमनत प्रमाजणत नमनत प्रकाजशत नमनत 

१ 

सङ्ग्ख्या-
१ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
प्रशासकीय कायवववनध(ननयनमत गने) ऐन, 

२०७५ 2075/12/27 2075/12/28 2075/12/13 

२ 

सङ्ग्ख्या-
२ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँवपलकाको स्थानीय 
स्वास््य ऐन, २०७५ 2075/12/27 2075/12/28 2075/12/29 

३ 

सङ्ग्ख्या-
३ 

गाउँ ववपि िोजखम (न्यूननकिण तथा 
व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ 2075/12/27 2075/12/28 2075/12/29 

४ 

सङ्ग्ख्या-
४ आनथवक ऐन, २०७५ 2075/03/10 2075/03/20 2075/03/20 

५ 

सङ्ग्ख्या-
५ ववननयोिन ऐन, २०७५ 2075/03/10 2075/03/10 2075/03/20 

mailto:piaspeerai123@gmail.com
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भाग -२ 

१ 

सङ्ग्ख्या-
१ 

स्थानीय िािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी 
कायवववनध, २०७५ 2075/12/13 2075/12/13 2075/12/13 

२ 

सङ्ग्ख्या-
२ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँ कायवपानलकाको 
ननणवय वा अिेश ि अनधकािपत्रको  

प्रमाजणकिण (कायवववनध) ननयमावली, 
२०७४ 2074/04/16 2074/04/16 2075/12/13 

३ 

सङ्ग्ख्या-
३ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँ कायवपानलका 
(कायव सम्पािन) ननयमावली, २०७४ 2074/04/16 2075/04/16 2075/12/13 

४ 

सङ्ग्ख्या-
४ 

दिप्रङु चइुचमुा गाउँ कायवपानलयकाको 
(कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ 2074/04/16 2074/04/16 2074/04/16 

५ 

सङ्ग्ख्या-
५ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको अनथवक 
ननयमावली, २०७५ 2075/10/12 2075/11/12 2075/12/13 

६ 

सङ्ग्ख्या-
६ गाउँपानलका जशक्षा ननयमावली, २०७५ 2075/09/06 2075/09/06 2075/12/29 

७ 

सङ्ग्ख्या-
७ 

गाउँ कायवपानलकाको बैठक सञ्चालन 
कायवववध, २०७४ 2074/04/16 2074/06/16 2075/12/13 

८ 

सङ्ग्ख्या-
८ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
उपभोक्ता सनमनत गठन (परिचालन तथा 
व्यवस्थापन)सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 2075/05/16 2075/08/16 2075/06/16 

९ 

सङ्ग्ख्या-
९ 

अपाङ्गता भएका व्यकनतहरुको 
परिचयपत्र ववतिण कायवववनध, २०७५ 2075/10/13 2075/10/13 2075/10/13 

१० 

सङ्ग्ख्या-
१० 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका कृवष 
ववकास कायवक्रम संचालन तथा 
व्यवस्थापन  

कायवववनध, २०७५ 2075/10/16 2075/06/16 2075/06/16 

११ 

सङ्ग्ख्या-
११ 

व्यवसाय िताव तथा नववकिण 
ननिेजशका, २०७५ 2075/06/16 2075/06/18 2075/06/18 

१२ 

सङ्ग्ख्या-
१२ 

"घ" वगवको ननमावण व्यवसायी 
इिाितपत्र सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 207५/12/16 2075/06/18 2075/12/18 

१३ 

सङ्ग्ख्या-
१३ जशक्षा ननयमावली (संशोधन), २०७५ 2075/12/26 2075/12/26 2075/12/26 



"हाम्रो परिकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा" 

33 

 

१४ 

सङ्ग्ख्या-
१४ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका गाउँ सभा 
सञ्चालन कायवववनध, २०७४ 2074/04/16 2074/16 2075/12/29 

खडड-२ 
भाग -१ 

१ संख्या-१ आनथवक ऐन, २०७६ 2076/03/13 2076/03/13 2076/03/13 
२ संख्या-२ ववननयोिन ऐन, २०७६ 2076/03/13 2076/3/13 2076/03/13 

३ संख्या-३ 

न्यावयक सनमनत (कायवववनध) ऐन, 
२०७६ 2076/03/15 2076/03/15 2076/03/15 

भाग-२ 

१ संख्या-१ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
सहकािी सञ्चालन सम्बन्धी कायवववनध, 
२०७६ 2076/05/10 2076/05/10 2076/05/10 

२ संख्या-२ 

बाल अनधकाि संिक्षण ि सम्वद्धवन 
कायवववनध, २०७६ 2076/07/22 2076/07/22 2076/05/10 

३ संख्या-३ 

ववपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) 

कायवववनध, २०७६ 2076/07/22 2076/07/22 2076/07/22 

४ संख्या-४ 

कमवचािी प्रोत्साहन भत्ता ननदिवशका, 
२०७६ 2076/12/22 2077/07/22 2077/07/28 

५ संख्या-५ 

िाहत ववतिण सम्बन्धी मापिडड, 
२०७६ 2076/12/22 2076/12/22 2076/12/22 

खडड-३ 
भाग-१ 

१ संख्या-१ 

गाउँपानलकाको कृवष ववकास ऐन, 
२०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

२ संख्या-२ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
गाउँपानलका प्रहिी ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

३ संख्या-३ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको त्याङ्क 
तथा अनभलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

४ संख्या-४ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको पूववधाि 
ववकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, 
२०७७ 2077/02/28 2077/02/03 2077/03/01 
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५ संख्या-५ 

एफ/एम/ िेनडयो (व्यवस्थापन तथा 
सञ्चलन) ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

६ संख्या-६ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/02/01 

७ संख्या-७ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको संस्था 
िताव ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

८ संख्या-८ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
सावविननक ननिी साझेिािी सम्बन्धी 
ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/02/30 2077/03/01 

९ संख्या-९ गाउँपानलका जशक्षा ऐन, २०७७ 2077/02/28 2077/03/14  

१० 

संख्या-
१० आनथवक ऐन, २०७७ 2077/03/12   

११ 

संख्या-
११ ववननयोिन ऐन, २०७७ 2077/03/12   

१२ 

संख्या-
१२ 

गाउँपानलका जशक्षा ऐन (पवहलो 
संशोधन), २०७७ 2077/03/14 2077/03/14  

भाग-२ 

१ संख्या-१ 

कोनभड-१९ संक्रमण िोकथाम,  

ननयन्त्रण तथा उपचाि कोष सञ्चालन 
कायवववनध, २०७७ 2077/01/16 2077/01/17  

२ संख्या-२ 

प्राकृनतक प्रकोप तथा महामािीबाट 
उत्पन्न परिजस्थनत िोजखममा पिेका 
ववपन्न वगवका लानग भौचि प्रणाली 
प्रयोग माफव त खाद्यन्न िाहत ववतिण 
सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 2077/06/30 2077/07/02  

३ संख्या-३ 

संजक्षप्त वाताविणीय अध्ययन तथा 
प्रािजम्भक वाताविण परिक्षण कायवववनध, 
२०७७ 2077/10/18 2077/10/24 2077/10/20 

खडड-४ 
भाग-१ 

१ संख्या-१ आनथवक ऐन, २०७८ 2078/03/10 2078/03/10  
२ संख्या-२ ववननयोिन ऐन, २०७८ 2078/03/10 2077/03/10  
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३ संख्या-३ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
वाताविण तथा प्राकृनतक स्रवतको 
संिक्षण कायवववनध, २०७७ 2077/10/18 2077/10/24 2077/10/20 

४ संख्या-४ 

बाल अनधकि संिक्षण तथा सम्वद्धवन 
ऐन, २०७८ 2078/03/20 2078/03/31 2078/03/31 

५ संख्या-५ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको भनूम 
ऐन, २०७८ 2078/11/09 2078/11/13  

६ संख्या-६ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको वन 
ऐन, २०७८ 2078/11/09 2078/11/13  

भाग-२ 

१ संख्या-१ 

लैवङ्गक वहंसा ननवािण कोष सञ्चालन 
कायवववनध, २०७८ 2078/03/07 2078/03/07  

२ संख्या-२ 

उन्नत िातका बाख्रा,  बोका ववतिण 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवववनध, 
२०७८ 2078/06/13 2078/06/13  

३ संख्या-३ 

नािायण प्रसाि शे्रष्ठ अक्षय कोष 
सञ्चालन कायवववनध, २०७८ 2078/06/13 2078/06/13  

४ संख्या-४ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
गैिसिकािी संस्थासँग सहकायव सम्बन्धी 
ननिेजशका, २०७८ 2078/06/13 2078/09/18  

५ संख्या-५ 

तानलम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 
कायवववनध, २०७८ 2078/10/26 2078/09/18  

६ संख्या-६ 

सतु्केिी गभववती उद्धाि कायवववनध, 
२०७८ 2078/10/26   

७ संख्या-७ 

उिाव ववकास उप-सनमनत गठन तथा 
संचालन कायवववनध, २०७८ 2078/10/26 2078/10/28  

      

खडड-५ 

भाग-१ 

१ संख्या १ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको आनथवक 
ऐन, २०७९ २०७९/०३/०९ २०७९/०३/१३  
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२ संख्या २ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
ववननयोिन ऐन, २०७९ २०७९/०३/०९ २०७९/०३/१३  

भाग-२ 

१ संख्या १ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको बिेट 
तथा कायवक्रम तिुवमा सनमनतको कायव 
सञ्चालन कायवववनध, २०७९ २०७९/०५/०७ २०७९/०५/०८  

२ संख्या २ 

आन्तरिक ननयन्त्रण प्रणाली ननिेजशका, 
२०७९ २०७९/०५/०७ २०७९/०५/०९  

३ संख्या ३ 

कायवपानलका अन्तगवत िहने ववषयगत 
सनमनत गठन तथा सञ्चालन कायवववनध, 

२०७९ २०७९/०५/०७ २०७९/०५/०७  

४ संख्या ४ 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण सनमनतको 
कायवसञ्चालन कायवववनध, २०७९ २०७९/०५/०७ २०७९/०५/०७  

 

 

 

 

 

५ संख्या ५ दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको टोल 

ववकास संस्था गठन तथा परिचालन 

कायवववनध, २०७९ 

२०७९/९/२५ २०७९/९/२६  

६ संख्या ६ दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको यवुा 

तथा खेलकुि ववकास कायवववनध, 

२०७९ 

२०७९/९/२५ २०७९/९/२६  
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१२. आम्िानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ववविण 
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१३. अन्य ववविणहरु 

गाउँपानलकाका ववषयगत सनमनतहरुको ववविण 

सावविननक सेवा तथा क्षमता ववकास सनमनत 

संयोिक-श्री कला परियाि 

सिस्य- श्री ननमवला शे्रष् ठ 

सिस्य- श्री बरी कटुवाल 

आनथवक ववकास सनमनत 

संयोिक-श्री बबेन्र िाई 

सिस्य- श्री सबु्बा माझी 
सिस्य- श्री स्वाजस्तका भिेुल 

सामाजिक ववकास सनमनत 

संयोिक-श्री भपुेन्र बस्नेत  

सिस्य- श्री बरी कटुवाल 

सिस्य- श्री कृष्ण कुमािी िाई 

पूवावधाि ववकास सनमनत 

संयोिक-श्री नमलन िाई 

सिस्य- श्री डम्बि बहाििु खड्का 
सिस्य- श्री ववमला परियाि 

वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन सनमनत 

संयोिक-श्री स्वाजस्तका भिेुल 

सिस्य- श्री कृष्ण कुमािी िाई 

सिस्य- श्री सबु्बा माझी 
ववदे्ययक सनमनत 

संयोिक-श्री गन्धमान थापा 
सिस्य- श्री  भपुेन्र बस्नेत 

सिस्य- श्री केशव कुमाि खत्री 
स्थानीय िािश् व पिामशव सनमनत 

संयोिक- गाउँ कायवपानलका उपाध्यक्ष 

सिस्य- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
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सिस्य- श्री  भपुेन्र बस्नेत  
सिस्य- श्री ननमवला शे्रष् ठ (मकाि)ु 

सिस्य- घिेल ुतथा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यता प्राप्त संसथाको गाउँतहको अध्यक्ष तथा 
अध्यक्षले तोकेको प्रनतनननध 

सिस्य- ननिी क्षेत्रको उद्योग वाजणज्यसम्बन्धी मान्यता प्राप्त संसथाको गाउँतहको अध्यक्ष तथा 
अध्यक्षले तोकेको प्रनतनननध 

सिस्य सजचव- िािश् व इकाई प्रमखु  

स्रोत अनमुान तथा बिेट नसमा ननधाविण सनमनत 

संयोिक- गाउँ कायवपानलका अध्यक्ष 

सिस्य- गाउँ कायवपानलका उपाध्यक्ष 

सिस्य- श्री नमलन िाई 
सिस्य- श्री गन्धमान थापा 
सिस्य- श्री कला परियाि 

सिस्य- श्री कृष्ण कुमािी िाई 

सिस्य सजचव- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा सनमनत 

संयोिक- गाउँ कायवपानलका उपाध्यक्ष 

सिस्य- कायवपानलकाका ववषयगत सनमनतका संयोिकहरु 
सिस्य- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

सिस्य-सजचव- प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा प्रमखु 
 

कानतवक १ िेजख पौष मसान्तनभत्र भएका गाउँ कायवपानलकाका महत्वपूणव ननणवयहरु – 

िम्मा वैठक संख्या ३ 

तेह्रौँ वैठक नमनत २०७९ साल पषु २५ गते सोमबािको दिन नबहान ११ बिे - 

ननणवय नं/ १ 

प्रस्ताव नं/ १ मा छलफल गिाव  यस दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकामा आवश्यक आ/व/ २०८०/८१ को  

कायवक्रमको लानग समपूिक अनिुान ि ववशेष अनिुान अन्तगवत संचालन गरिन ेआयोिना/कायवक्रमको लानग 
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संघ ि प्रिेशमा तपजशलका आयोिना/कायवक्रमहरु तपजशलका प्राथनमकताक्रममा माग गने ननणवय सववसहमतमा 

गरियो। 

तपजशलः- 

क) संघीय समपूिक अनिुान ि ववशेष अनिुान अन्तगवत माग गरिने आयोिना/कायवक्रमहरुः- 

१. समपूिक अनिुान अन्तगवतका कायवक्रमहरु 

- िमाइलो-पंचमी बिाि-नछतापोखिी काजल्सङ खोला सडक 

- सजुम्नमा पारुहाङ पयवटकीय के्षत्र 

- सावविननक सभाहल 

- िेजग्मटाि-पंचमी सडक 

- नछतापोखिी 

      २. ववशेष अनिुान अन्तगवतका कायवक्रमहरु 

          - िाम्चे ननकेतन मा. नब. ईििा भवन ननमावण 

          - कृष्ण मा. नब. भवन ननमावण 

ख) प्रिेश समपिुक अनिुान ि ववशेष अनिुान अन्तगवत माग गरिने आयोिना/कायवक्रमहरुः- 

१. समपूिक अनिुान अन्तगवतका कायवक्रमहरु 

- िेजग्मटाि-पंचमी सडक 

- िमाइलो-पंचमी बिाि-नछतापोखिी काजल्सङ खोला सडक 

- नछतापोखिी 

      २/ ववशषे अनिुान अन्तगवतका कायवक्रमहरु 

           - िनता मा. नब. भवन ननमावण 

ननणवय नं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मा छलफल गिाव दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले आ. व. २०७४/७५ िेजख िन्मेिेजख २ 

वषवसम्मका जशशहुरुलाई जशश ुपोषण प्रवद्धवन भत्ता दििै गिेकोमा ववववधवस भत्ता छुटेका ि नमनत २०७४ 

साउन १ गतेिेजख २०७७ असाि मसान्तनभत्र िन्मेका जशशहुरुलाई गााउँ कायवपानलकाको नमनत 
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२०७९/६/४ को िशौ बैठकको ननणवय नं. ७ को कायविल सनमनतका संयोिक श्री वपएस्पी चाजम्लङ िाई 

(अनधकृत छेटौ), सिस्य श्री मसु्ताक अहमि मंसिुी (नस. अ. हे. व. अनधकृत) ि सिस्य श्री मिुािी प्रसाि 

नसग्िेल (िनस्वास््य ननिीक्षक) ले पेश गिेका प्रनतविेन पास गिी सोही बमोजिम जशश ुपोषण भत्ता ववतिण 

गने भनी सववसहमतमा ननणवय गरियो। 

ननणवय नं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मा छलफल गिाव प्रशासननक भवन सम्बन्धी प्रस्ताव अको बैठकमा ननणवय गने भनी ननणवय 

गरियो । 

ननणवय नं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मा छलफल गिाव स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को िफा १२ उपिफा २(क) २ 

बमोजिम दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका टोल ववकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कायवववनध, २०७९ 

सववसहमतमा पास गरियो। 

ननणवय नं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ मा छलफल गिाव स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को िफा ११ उपिफा २(फ) ४ 

क बमोजिम  दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका यवुा तथा खेलकूि ववकास  कायवववनध, २०७९ सववसहमतमा 

पास गरियो। 

ननणवय नं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मा छलफल गिाव आ. व. २०७९/८० को प्रधानमन्त्री िोिगाि कायवक्रम सम्बन्धी ननणवय 

अको बैठकमा गने सहमती भयो। 

 

चौधौँ वैठक नमनत २०७९ साल माघ ५ गते नबहीबािको दिन दिउँसो ३ बिे 

ननणवय नं. १ 

प्रस्ताव नं. १ मा छलफल गिाव  गिी स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कायवववनध, २०७७ 

(संशोधन सवहत) मा व्यवस्था भए बमोजिम आनथवक वषव २०७८/७९ मा यस दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले 
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गिेका सम्पादित कायव प्रवक्रया ि उपलब्धीहरुको लेखािोखा गिेि सम्पूणव प्रवक्रया पूिा गिी स्थानीय तह 

संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA- Local Government Institutional Capacity Self-Assessment)  को 

अनलाईन प्रणालीबाट प्राप्त भएको अजन्तम ननतिा ८३.५ अङ्ग् कलाई कायवववनधको िफा ४ (ि) बमोजिम 

अनमुोिन गने भनी सववसहमतमा ननणवय भयो। स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कायवववनध, 

२०७७ (संशोधन सवहत) को िफा ४ (झ), (ञ) ि (ट) बमोजिम मूल्याङ्कनको ननतिालाई सचुना 

पाटी ि वेवसाइटमा सावविननक गने, जिल्ला समन्वय सनमनतको कायावलय, प्रिेश मखु्यमन्त्री तथा 

मजन्त्रपरिषद्को कायावलय ि मन्त्रालयमा पठाउने ि अजन्तम ननतिालाई गाउँसभामा पेश गने भनी ननणवय 

सववसहमतमा गरियो। 

ननणवय नं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मा छलफल गिाव  गिी  स्थानीय तह ववत्तीय सशुासन िोजखम मूल्याङ्ग् कन  कायवववनध, 

२०७७ मा व्यवस्था भए बमोजिम आनथवक वषव २०७८/७९ मा यस दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले 

गिेका सम्पादित कायव प्रवक्रया ि उपलब्धीहरुको लेखािोखा गिेि सम्पूणव प्रवक्रया पूिा गिी स्थानीय 

तह ववत्तीय सशुासन िोजखम मूल्याङ्ग् कन  (FRA- Fiduciary Risk Assessment) को अनलाईन प्रणालीबाट 

प्राप्त भएको अजन्तम ननतिा ५९ अङ्ग् कलाई कायवववनधको िफा ५ (च) बमोजिम अनमुोिन गने भनी 

सववसहमतमा ननणवय भयो। मूल्याङ्कनको अजन्तम ननतिालाई सचुना पाटी ि वेवसाइटमा सावविननक गने, 

जिल्ला समन्वय सनमनतको कायावलय पठाउने ि गाउँसभामा पेश गने भनी ननणवय सववसहमतमा गरियो। 

ननणवय नं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मा छलफल गिाव  प्रशासननक भवनको सम्बन्धमा अको बैठकमा छलपल गने भनी ननणवय गरियो। 

ननणवय नं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४  मा छलफल गिाव  आ. व. २०७९/८० को माध्यनमक तह कक्षा (९,१०) ब.उ.शी.नं. 

३५००१८०१, वक्रयाकलाप नं. २.७.१३.४० ि ननम्नमाध्यनमक तह कक्षा (६,७,८), ब.उ.शी.नं. 

३५००१८०१, वक्रयाकलाप नं. २.७.१३.४१ अन्तगवतको जशक्षण सहयोग अनिुान िकम यस गाउँपानलकामा 
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हालसम्म ननकासा नभएकोले जशक्षण सहयोग अनिुान कोटामा कायवित जशक्षकहरुको प्रथम तै्रमानसक तलब 

भत्ता रु. १२,३३,५५५ (बाह्र लाख तेत्तीस हिाि पाँच सय पचपन्न) ि िोस्रो तै्रमानसक तलब भत्ता रु. 

१२,४६,६४४ (बाह्र लाख छयालीस हिाि छ सय चवलीस) गिी एकमसु्ट तलब भत्ता रु. २४,८०,१९९ ( 

चौबीस लाख असी हिाि एक सय उनान्सय) गाउँपानलकाकाको "ववद्यालय जशक्षक व्यवस्थापन अनिुान" 

जशषवकमा ववननयोजित िकम मध्येबाट ननकासा गरिएकोमा जशक्षण सहयोग अनिुान िकम गाउँपानलकामा ननकासा 

भई आएपनछ स्रोतभनाव गने भनी सववसहमतमा ननणवय गरियो।   

१४. अजघल्लो आ. व. मा सञ्चानलत योिना तथा कायवक्रमहरु 

१५. कायावलयको वेबसाइट 

www/diprungmun/gov/np 

१६. कायावलयलाई प्राप्त वैिेजशक सहायता, ऋण, अनिुान एवम ्सम्झौता सम्बन्धी ववविण 

• यस कायावलयलाई कुनै पनन प्रकािको वैिेजशक सहायता, ऋण, अनिुान प्राप्त नभएको एवम ्

सो प्रकािका कुनै पनन सम्झौता नभएको । 
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१७. कायावलयले सञ्चालन गिेको कायवक्रम ि सोको प्रनतवेिन 

जशश ुपोषण प्रवधवन कायवक्रम अध्ययन 
कायविलको प्रनतवेिन 

 
 

प्रनतवेिक 

संयोिक – श्री वपएस्पी चाजम्लङ िाई (अनधकृत छैटौँ) 
सिस्य – श्री मसु्ताक अहमि मन्सिुी (नस/ अ/ हे/ व/ अनधकृत छैटौँ) 

सिस्य – श्री मिुािी प्रसाि नसग्िेल (िनस्वास््य ननरिक्षक छैटौँ) 

 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 
याङसोलाटाि, खोटाङ 
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ववषय प्रवेश 

नेपालको संववधानको धािा ३९ (२) ले प्रत्येक बालबानलकालाई परिवाि तथा िाज्यवाट जशक्षा, स्वास््य, 
पालन पोषण, उजचत स्याहाि, खेलकुि, मनोििन तथा सवावङ्गीण व्यजक्तत्व ववकासको हक हनुेछ भने्न 
ब्यवस्था सवहत बालबानलकाको हक ननदिवष्ट गिेको छ ।  

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकामा ववद्यमान गरिबी, न्यून आय ि आयको स्रोत, न्यून साक्षिता िि, 
भौगोनलक ववकटताका कािण पोषणको पहुँचमा समस्या, पोषण सम्बन्धी िनचेतनाको कमिोि अवस्था 
लगायतका कािणबाट स्वाभाववक रुपमै दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाका जशशहुरुमा कुपोषण, 
कुपोषणिन्य िोग तथा समस्याहरु ववद्यमान िहेको िेजखन्छ । वयनै त्यलाई मध्यनिि गिै तथा 
नेपालको संववधानको ममव तथा स्थानीय तहको कतवव्यलाई आत्मसात गिै दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले 
आ/ व/ २०७4/७5 बाट गाउँपानलकानभत्रका जशश ुपोषण प्रवधवन कायवक्रम सञ्चालन गिै आएको 
छ ।  

जशश ुपोषण कायवक्रमको परिचय 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले आ/ व/ २०७4/७5 बाट सञ्चालन गिै आएको जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रम गाउँपानलकानभत्र िन्मेका २४ मवहनासम्मका जशशहुरुलाई पोषण सिुक्षाका लानग मानसक रु/ 
१ हिाि उपलब्ध गिाउने िनमखुी कायवक्रम हो । ४ पटक गभव िाँच गिेको काडव, िन्म िताव, 
जशशलेु ननयनमत खोप लगाएको खोप काडवका आधािमा एक िम्पतीबाट िजन्मएका २ वटासम्म 
जशशलुाई पोषण भत्ता उपलब्ध गिाउने गाउँपानलकाको ननणवयानसुाि कायवक्रम सञ्चालन हुँिै आएको छ 
। 

कायविल गठनको औजचत्य 
उजल्लजखत कायवक्रम सञ्चालन थालनी भए पिात ववववध कािणवस २०७७ असाि मसान्तसम्म पोषण 
कायवक्रम अन्तगवत िकम बजुझनलन छुट भएका गाउँपानलकाभरिका जशशहुरुको ववविण संकलन गरि 
प्रनतवेिन तयाि गिी पेश गने एवं सवै जशश ुि सवै नागरिकहरुमा ननवहत समानताको हक प्रवधवन गनव 
तथा सवै जशशमुा समान रुपमा कायवक्रमको पहुँच सनुनजित गने उिेश्यका साथ दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको २०७९ असोि ४ गतेको िशौँ वैठकको ननणवयानसुाि सोवह दिन ३ 
सिस्यीय िेहाय बमोजिम कायविल गठन भएको हो । 
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क. संयोिक – श्री वपएस्पी चाजम्लङ िाई (अनधकृत छैटौँ) 
ख. सिस्य – श्री मसु्ताक अहमि मंसिुी (नस/ अ/ हे/ व/ अनधकृत छैटौँ) 
ग. सिस्य – श्री मिुािी प्रसाि नसग्िेल (िनस्वास््य ननरिक्षक छैटौँ) 

अध्ययनको सीमा 
जशश ुपोषण प्रवधवन कायवक्रम कायविलले २०७४ श्रावण िेखी २०७७ असाि मसान्तसम्म ववववध 
कािणवस जशश ु पोषण पववधवन कायवक्रमवाट लाभ नलन वजञ्चत जशशहुरुको ववविण संकलन तथा 
अध्ययनका िेहाय बमोजिम सीमाहरु ववद्यमान नथए । 

• ववविण संकलन तथा अध्ययनका लानग नसनमत िनशजक्त । 
• ववविण संकलन तथा अध्ययनका लानग नसनमत समय । 
• स्वास््य चौकीहरुमा ब्यवजस्थत अनभलेजखकिणको अभाव । 
• कायवक्रम सञ्चालनका लानग बनाइएका मापिडड बमोजिम जशशहुरुको कागिात अभाव । 

इत्यािी । 

अध्ययनको ववनध 

जशश ुपोषण प्रवधवन कायवक्रम कायविलले िेहाय बमोजिम ववनधका माध्यमबाट ववविण संकलन तथा 
अध्ययन गिेको नथयो । 

• स्वास््य चौकीहरुमा उपलब्ध अनभलेखहरु । 
• स्वास््य शाखामा उपलब्ध अनभलेखहरु । 
• २०७४ श्रावणिेखी २०७७ असाि मसान्तसम्म कायवक्रम अन्तिगत ववतिण गरिएको िकमको 

भिपाई । इत्यािी । 

कायविलबाट संकलन भएको ववविण 
गाउँपानलकाका ७ वटा वडाहरुबाट २०७४ श्रावणिेखी २०७७ असाि मसान्तसम्म ववनभन्न समयमा 
िन्मेका ि ववनभन्न समयमा कायवक्रमबाट लाभ नलन छुटेका जशशहुरुको ववविण संकलन तथा अध्ययन 
गिाव िेहाय बमोजिम त्याङ्क तयाि भएको छ । 
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• वडा नं १ याम्खामा ५८ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ ५ लाख ९९ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ 
। 

• वडा नं २ ओख्रमेा ३१ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ २ लाख ५७ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ 
। 

• वडा नं ३ छोिम्बमुा ४९ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ ४ लाख ७६ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ 
। 

• वडा नं ४ बतासेमा ३३ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ ४ लाख ३९ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ 
। 

• वडा नं ५ स - नछतापोखिी ४७ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण 
प्रवधवन कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ ४ लाख २० हिाि मात्र ।- िेजखएको 
छ । 

• वडा नं ६ नछतापोखिी १५ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ ९७ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ । 

• वडा नं ७ टेम्मा ३२ िना जशशहुरु ववनभन्न समयमा छुट भएकामा जशश ु पोषण प्रवधवन 
कायवक्रमबाट भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ २ लाख ६८ हिाि मात्र ।- िेजखएको छ 
। 

• उजल्लजखत बमोजिम िम्मा २६५ िना जशशहुरु छुट भएकामा जशश ुपोषण प्रवधवन कायवक्रमबाट 
भकु्तानी गनुव पने िम्मा िकम रु/ २५ लाख ५६ हिाि िेजखएको छ । 

 

छुटेका जशशहुरु तथा िकमको पूणव ववविण अनसूुची १ मा संलग्न िहेको छ । 

अन्त्यमा, उजल्लजखत बमोजिम जशशहुरुलाई गाउँपानलकाद्वािा ब्यवस्था भएको जशश ुपोषण प्रवधवन 
कायवक्रम अन्तगवतको सवुवधा उपलब्ध गिाई नेपालको संववधानको धािा ३९, दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपानलकाको नीनत तथा कायवक्रमको प्रनतवि पालना गनव मनुानसव िेजखएको ब्यहोिा सवहत यो 
प्रनतवेिन पेश गरिएको छ । 
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प्रनतवेिन पेश गने 

संयोिक – श्री वपएस्पी चाजम्लङ िाई (अनधकृत छैटौँ) 

सिस्य – श्री मसु्ताक अहमि मंसिुी (नस/ अ/ हे/ व/ अनधकृत छैटौँ) 

सिस्य – श्री मिुािी प्रसाि नसग्िेल (िनस्वास््य ननिीक्षक छैटौँ) 

 

 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयद्वािा आयोजित 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी 

 

िनप्रनतननधी तथा कमवचािीहरुको िईु दिने प्रजशक्षण कायवक्रम 

नमनत २०७९/०७/२१ ि २२ 

 

प्रजशक्षण सत्रको िोस्रो दिन २०७९/०७/२२ गतेको प्रनतवेिन 

१. दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयद्वािा आयोजित स्थानीय तह 
संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी िनप्रनतननधी तथा कमवचािीहरुको िईु दिने प्रजशक्षण 
कायवक्रमको प्रजशक्षण सत्रको िोस्रो दिन २०७९/०७/२२ गतेको अजघल्लो दिन तोवकएको 
समयानसुाि नबहानको ठीक ११/१५ बिे दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको 
कायावलयको सभाहलमा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री लोकेन्र बहाििु िाईज्यूको अध्यक्षता 
तथा दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका वडा नं १ का वडाध्यक्ष श्री केशव खत्री, वडा नं २ का 
वडाध्यक्ष श्री बदर कटुवाल, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष श्री भपुेन्र बस्नेत, वडा नं ५ का 
वडाध्यक्ष श्री डम्बि बहाििु खड्का, वडा नं ७ का वडाध्यक्ष श्री गन्धमान थापा मगि, 
कायवपानलका सिस्य श्री सबु्बा माझी, नबमला परियाि ि ननमवलामाया शे्रष्ठ मकाि,ु कायावलयका 
शाखा प्रमखुहरु, वडा सजचवहरु तथा कमवचािीहरुको सहभानगतामा सरुु भयो । 

२. कायवक्रमका प्रजशक्षक श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूको सहजिकिणमा सरुु भएको कायवक्रममा 
अजघल्लो दिनको कायवक्रमको प्रनतवेिन दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका वडा नं १ ि ७ का वडा 
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सजचव श्री प्रकाश चन्र िाईले प्रस्ततु गनुवभएसंगै िोस्रो दिनको प्रनतवेिन तयािीको जिम्मेवािी 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका गाउँकायवपानलकाको कायावलयका अनधकृत छैटौँ श्री वपएस्पी 
चाजम्लङ िाईलाई हस्तान्तिण गनुवभयो । 

३. प्रजशक्षण सत्रको अजघल्लो दिनको सभामखु तथा वडा नं २ का वडाध्यक्ष श्री बदर कटुवालले 
आफ्नो भनाई िाख्िै आिको प्रजशक्षण सत्रको सभामखुका रुपमा वडा नं ७ का वडाध्यक्ष श्री 
गन्धमान थापा मगिज्यूलाई जिम्मेवािी हस्तान्तिण गनुवभयो । 

४. सभामखु श्री गन्धमान थापा मगिज्यूले आफ्नो भनाई िाख्िै प्रजशक्षकद्वय श्री योगिाि गाउँले 
थपनलया ि श्री सनुमत्रा अनधकािीलाई प्रजशक्षणका अनमुनत दििै हल हस्तान्तिण गनुवभयो । 

५. प्रजशक्षण सरुु हनुभन्िा अगाडी प्रजशक्षक श्री योगिाि गाउँलेज्यूले सहभागीहरुलाई सन्िेशमूलक 
औलँा समाउने िोमाञ्चक खेल खेलाउँिै एकै पटक िइुवटा काममा हात हाल्िा कसरि असफल 
भइन्छ भने्न सन्िेश प्रिान गनुवभयो । 

६. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका १० वटा ववषयगत क्षेत्रहरुमध्ये बाँकी िहेका ६ 
वटा ववषयक्षेत्रहरुमध्ये सावविननक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सवैभन्िा ववढ प्रभाव पाने एवं सवैभन्िा 
बवढ अंकभाि १६ िहेको सावविननक सेवा प्रवाहका सूचक तथा प्रमाजणकिणका लानग आवश्यक 
कागिातहरुका बािेमा िोचक ि आकषवक शैलीमा प्रकाश पािै प्रजशक्षक श्री योगिाि गाउँलेज्यूले 
सहभागीहरुलाई प्रजशजक्षत गनुवभयो । सावाविननक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपानलकाको समग्र अवस्था सन्तोषिनक िहेको पाइयो ।  

७. प्रजशक्षक श्री योगिाि गाउँलेज्यूले स्थानीय तह संस्थाग क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ७ अंकभाि 
भएको न्यावयक कायव सम्पािनका सूचक तथा प्रमाजणकिणका आधािहरुका बािेमा प्रकाश पािै 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकामा प्रभाकािी न्यावयक कायवसम्पािनका लानग आवश्यक 
ववषयवस्तहुरु तथा अन्य महत्वपूणव सझुावहरु प्रस्ततु गनुवभयो । न्यावयक कायवसम्पािनका 
सन्िभवमा दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको समग्र अवस्था सन्तोषिनक िहेपनन सधुाि गनुवपने थपु्रै 
ववषयवस्तहुरु िहेको पाइयो । 

८. कायवक्रमको मध्य समयनति दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका उपाध्यक्ष श्री अरुणा थापा मगिज्यूको 
उपजस्थनत भई ववषेश अनतनथको आसन ग्रहण गनुवभयो । 

९. स्थानीय तह संस्थाग क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १३ अंकभाि भएको भौनतक पूवावधाि सम्बन्धी 
सूचक तथा प्रमाजणकिणका आधािहरुका बािेमा प्रकाश पािै प्रजशक्षक श्री योगिाि गाउँलेले 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको भौनतक पूवावधाि ववकास माफव त सशुासन प्रवधवनका लानग 
अपनाउन ुपने उपायहरुका बािेमा समेत उपयोगी ववषयहरुमा प्रजशक्षण प्रिान गनुवभयो । दिप्रङु 
चइुचमु्मा गाउँपानलकाले भौनतक पूवावधािका क्षेत्रमा भगूोलको ववकटताका वावििु सन्तोषिनक 
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उपलजब्धहरु हाँनसल गिेको िेजखए पनन अनभलेजखकिण ि प्रनतवेिनका क्षेत्रमा कमिोि िहेको 
पाइयो । 

१०. भौनतक पूवावधाि सम्बन्धी प्रजशक्षण सत्र पिात दिउँसो 1/15 बिे जचया ववश्राम पिात 
प्रजशक्षण कायवक्रमका प्रजशक्षक श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूले दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाका 
उपाध्यक्ष श्री अरुणा थापा मगिज्यू ि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री लोकेन्र बहाििु 
िाईज्यूलाई मवहला तथा बालबानलका बेचनबखन ववरुद्ध सहकमी समूह नेपाल (एटववन) द्वािा 
प्रस्ताववत मानव बेचववखन तथा ओसािपसाि ननयन्त्रण सम्बन्धी नमूना स्थानीय नीनत तथा 
कायावन्वयन ननिेजशका, २०७७ – नागरिक सझुाव पत्र हस्तान्तिण गनुवहुँिै मानव वेचववखन 
तथा ओसािपसाि सम्बन्धमा समसामवयक सन्िभव ि नेपालको वतवमान अवस्था लगायतका 
ववषयमा आफ्नो भनाईहरु प्रस्ततु गनुवभयो । 

११. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा कुल १० अंकभाि िहेको सामाजिक 
समावेजशकिणका समग्र अवस्था, प्रकृयागत अवस्था ि परिमाणात्मक अवस्था अन्तिगतका 
सूचक, प्रमाजणकिणका आधाि तथा आवश्यक कागिातका ववषयमा १/३० विे पिात 
कायवक्रमका प्रजशक्षक श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूले अनभमूजखकिण गनुवभयो ।गाउँपानलकाको 
सामाजिक समावेजशकिणका क्षेत्रको समग्र जस्थनत ि अव गनुवपने आवश्यक नीनतगत ि कायवगत 
व्यवस्थाहरुका वािेमा समेत प्रजशक्षणका क्रममा स्पष्ट भयो । 

१२. दिउँसो ठीक २/15 बिे २० नमनेटका लानग खािा नबश्राम भयो । 
१३. स्वमूल्याङ्कनको नवौँ ववषयक्षेत्र कुल ९ अंकभाि िहेको वाताविण तथा ववपि ब्यव्थापन अन्तगवत 

प्रजशक्षक श्री सनुमत्रा अनधकािीले अनभमूजखकिण गनुव भयो ।सूचकहरुमानथ अनभमूजखकिण साथै 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको वाताविण संिक्षण तथा ववपद् ब्यवस्थापनका क्षेत्रको समग्र 
अवस्था ि आगामी कायवयोिनाका ववषयहरुमा समेत अन्तवक्रव या भयो । 

१४. प्रजशक्षण कायवक्रमको उत्तिाधवमा महत्वपूणव ति कम अंकभाि िहेको स्वमूल्याङ्कनको िशौँ 
ववषयक्षेत्र सहकायव ि समन्वयका ववषयमा प्रजशक्षक श्री सनुमत्रा अनधकािीज्यूले अनभमूजखकिण 
गनुवभयो । सूचकहरुमानथको अनभमूजखकिण तथा छलफलबाट सहकायव ि समन्वयको क्षते्रमा 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको प्राप्त हनु सक्ने अंक ि कायवसम्पािन समग्रमा सन्तोषिनक 
िहेको पाइयो । 

१५. कायवक्रमको समापन सत्र अगाडी दिउँसो ठीक ४ बिे प्रजशक्षण सत्रमा यो प्रनतवेिन प्रस्ततु 
गरिएको छ । 

अन्तमा, दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलयद्वािा आयोजित स्थानीय तह 
संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी िनप्रनतननधी तथा कमवचािीहरुको िईु दिने प्रजशक्षण 
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कायवक्रमको प्रजशक्षण सत्रको िोस्रो दिन २०७९/०७/२२ गतेको कायवक्रम समग्रमा सफल िहेको 
पाइयो । दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाले स्वमूल्याङ्कनका १०० वटा सूचकहरुमा आफ्ना कमिोिी 
ि सवलताका पक्षहरुमा स्पष्ट हनुे अपेजक्षत ननतिा हानसल भएको पाइयो । प्रजशक्षण कायवक्रमको 
िौिानमा गाउँपानलकाले सेवाग्राही मत सवेक्षण, गनुासो पजुस्तका, ववद्यनुतय भकु्तानी, सामाजिक 
परिक्षण, तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन तथा सावविननक सनुवुाइ सम्बन्धी कायवववनध ननमावण ि कायावन्वयन, 
टोल ववकास संस्था सम्बन्धी कायवववधी ि टोल ववकास संस्था गठन परिचालन, सडक गरुुयोिना 
ननमावण, घि नक्सा पास सम्बन्धी ब्यवस्था, न्यावयक सनमनतको इिलास ननमावण, भ ू– उपयोग 
योिना ननमावण ि कायावन्वयन, बालमैत्री गाउँपानलका ननमावण सम्बन्धी नीनत, ममवत सम्भाि कोष 
स्थापना, स्थानीय भवन मापिडड, फोहोिमैला ब्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत तथा कायवववनध, 
सामाजिक समावेजशकिण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, वातविणमैत्री स्थानीय नीनत, ववपद् िोजखम क्षेत्रको 
नक्सांकन लगायतका नीनतगत, कानूनी तथा ब्यवस्थापकीय ववषयहरुमा आगामी दिनमा आवश्यक 
ब्यवस्था गनुव पने समेत स्पष्ट भयो । समग्रमा आिको कायवक्रम दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपानलकाको 
सशुासन, समवृद्ध ि दिगो ववकासको अठोट पिुा गनव साझा संकल्प ि साझा प्रयत्नका लानग नया ँ
सरुुवातका लानग सहयोगीनसि हनुे ववश्वास गरिएको छ । 

 

प्रनतवेिक 

वपएस्पी चाजम्लङ िाई 

अनधकृत छैटौँ 

२०७९/०७/२२ गते मंगलबाि । 

 

१८. कायावलयले वगीकिण तथा संिक्षण गिेको सूचनाको नामावली 

• यस कायावलयद्वािा सूचनाको वगीकिण हालसम्म नभएको । संिजक्षत सूचना ववनधवत ्रुपमा 

माग भएनसुाि उपलब्ध गिाउने गरिएको । 

१९. कायावलयमा पिेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेिन ि सूचना दिइएको ववषय 

• यस कायावलयमा चालू आ. व. मा सूचना माग सम्बन्धी कुनै पनन ननवेिन प्राप्त नभएको । 
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२०. कायावलयका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको ववविण । 

• प्रकाशन भएका सूचनाहरुको ववविण िेहाय बमोजिमका ठेगानामा हेनव सवकने -  

िेहाय – 

• कायावलयको आनधकारिक वेबसाइट www/diprungmun/gov/np, 

• कायावलयको आनधकारिक फेसबकु पेि "Diprung Chuichumma EM Khotang - दिप्रङु 

चइुचमु्मा गाउँपानलका खोटाङ" । 

http://www.diprungmun.gov.np/

