
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र धिम्मेवारी सम्बन्िी धनरे्दधिका, २०७३ को र्दफा 

१० बमोधिम २०७९ काधर्तक मधिना रे्दधि पौष मसान्र् सम्म (३ मधिना अवधिमा) 

सम्पाधर्दर् मूख्य कायतिरु संग सम्बधन्िर् अद्यावधिक धववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका 

गाउँ  कायतपाधिकाको कायातिय 

धिर्ाकोट, िुम्िा 

 

२०७९ पौष मसान्र् सम्म 

 

 



तातोपानी गाउँपालिका, लिताकोट जुम्िा   "प्राकृलतक स्रोत र सम्पदाको खानी 

  सुलख र समृद्ध, हाम्रो तातोपानी" 

 

 
1 

लिषय सूलि 

क्र.स.   लिषषक         पेज न 

१. तातोपानी गाउँपालिकाको स्वरुप र प्रकृलत .................................................................. ३ 

२. तातोपानी गाउँपालिकाको काम कततव्य र अलिकार ....................................................... ४ 

३.  तातोपानी गाउँपालिकाको कायतपालिका पदालिकारी ...................................................... ६ 

४.  तातोपानी गाउँपालिकाको लस्वकृत कमतचारी दरबन्दी र कायत लववरण ................................... ६ 

५.  तातोपानी गाउँपालिका बाट प्रदान गररने सेवा/कायतहरु .................................................... १२ 

६.  तातोपानी गाउँपालिकाको शाखा र लिम्मेवार अलिकारी .................................................. १४ 

७. सेवा प्राप्त गनत िाग्ने दस्तरु र अवलि ......................................................................... १५ 

८. लनणतय गने प्रलिया र अलिकारी .............................................................................. १८ 

९. लनणतय उपर उिरुी सनु्ने अलिकारी ........................................................................... १८ 

१०.  सम्पादन गरेको कामको लववरण ............................................................................. १८ 

११. कायातिय प्रमखु र सचूना अलिकारीको नाम र पद ......................................................... २० 

१२. तातोपानी गाउँपालिकािे िारी गरेको ऐन, लनयम, लवलनयम वा लनदलेशका .............................. २० 

१३.  आम्दानी, खचत तथा आलथतक कारोबार सम्बन्िी अद्यावलिक लववरण .................................. २२ 

१४. अनसुलूच-१ ........................................................................................................ २९ 

 



तातोपानी गाउँपालिका, लिताकोट जुम्िा   "प्राकृलतक स्रोत र सम्पदाको खानी 

  सुलख र समृद्ध, हाम्रो तातोपानी" 

 

 
2 

तातोपानी गाउँपालिका, जुम्िाको सेिाग्राहीहरुिाई लििेष अनरुोध ! 

१) तातोपानी गाउँपालिका कायातियबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही आफ्नो कामको िालग आफै उपलस्थत 

हुनहुोिा । 

२) तातोपानी गाउँपालिका कायातियबाट हुने कामका िालग कसैसंग भनसनु नगराउनहुोिा । 

३) तातोपानी गाउँपालिका कायातिय बाट प्रदान गररने कुनै पलन सेवा वापत सेवाग्राहीिे तोलकएको शलु्क 

बाहके अरु कुनै पलन अलतररक्त शलु्क लतनुत पदनै ।  

४) तातोपानी गाउँपालिका कायातियबाट सेवा लिन आउन ुपवुत आवश्यक कागिात अलनवायत लिएर 

आउनहुोिा ।  

५) कायातियबाट हुने कायतसम्पादनका िममा कुनै पलन कमतचारीिे आलथतक िाभको प्रस्ताव रालख काम लिटो 

िररतो गररलदन्िु भलन भनेको खण्डमा त्यसका लवरुद्ध यथालसघ्र गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत र सचूना अलिकारीिाई लसिै लिलखत वा मौलखक रुपमा िानकारी लदनहुोिा । 

६) कायातियबाट लनस्कनभुन्दा अगालड आफ्नो समान/कागिात िुटे निुटेको एलकन गरर िानहुोिा । 

७) यस कायातियबाट लदने सेवा सम्बन्िी कुनै चासो, लिज्ञासा वा िानकारी चालहएमा कायातियका सचूना 

अलिकारी वा सम्बलन्ित फाटँ प्रमखुहरु संग सम्पकत  राख्नहुोिा ।  

८) कायातियको थप िानकारी चालहएमा कायातियको फेसबकु पेि, वेवसाईट वा ईमेि माफत त सेवा प्राप्त गनत 

सक्नहुुन्ि । 

९) कायातिय वा कुनै कमतचारीसंग तपाईको सल्िाह, सझुाब, प्रलतलिया या अन्य केलह गनुासो भए सम्बलन्ित 

वडा कायातिय र पालिकामा रालखएको गनुासो सनुवुाई पेलटकामा राख्न सक्नहुुनेि । या प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृतको फोन नं (९८६८९०२१११) र सचूना अलिकारीको फोन न (९८४६२६११९६) मा लसिै सम्पकत  

गनत सक्नहुुनेि ।  

१०) कायातिय संग कुनै िानकारी पाउन वा पठाउन परे कायातियको ईमेि ito.tatopanimun.gov.np मा 

पठाउन सक्नहुुनेि ।   
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१. र्ार्ोपानी गाउँपाधिका िुम्िाको स्वरुप र प्रधकधर्िः 

 नेपािमा लवलभन्न कािखण्डमा भएका रािलनलतक आन्दोिन र संघर्तिे आि मुिकु संलघय िोकतालन्िक 

गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थामा आईपगेुको ि । िसको िगमा टेकेर नेपाि ७ प्रदशे, ७७ लिल्िा र ७५३ वटा 

स्थालनय तहमा लवभालित ि । िसअन्तगतत कणातिी प्रदशे अन्तगतत िमु्िा लिल्िा लभिका ८ वटा स्थानीय तह मध्य 

तातोपानी गाउँपालिका पलन एक हो । सालवकका िाम्रा, हाँकु, तातोपानी र ताम्ती गालवस लमिेर तातोपानी 

गाउँपालिका बनेको हो र यो िम्मा ८ वटा वडामा लवभक्त ि । यसको नामाकरण ऐलतहालसक र प्राकृलतक अनपुमको 

रुपमा तातोपानी गाउँपालिका वडा नं २ लस्थत िमीमा रहकेो तातोपानी महुानको नामबाट रालखएको हो । लवश्वमान 

लचिमा यस गाउँपालिकाको भौगोलिक अवलस्थलत २८ º ५८' दलेख २९ º ३०' उत्तरी अंक्षास सम्म र ८१ º ५१' दलेख 

८२ º ३५' पवूी दशेान्तरसम्म रहकेो ि भने पवूतमा चन्दननाथ नगरपालिका, पलिममा लतिा गाउँपालिका, दलक्षणमा 

िािरकोट लिल्िा र उत्तरमा लहमा, लसंिा गाउँपालिकाको लसमाना रहकेो ि । यस गाउँपालिकािे कुि के्षिफि 

५२५.५१ वगत लकिोलमटर ओगटेको ि । तातोपानी गाउँपालिकामा रालरिय िनगणना २०७८ को प्रारलम्भक प्रलतवेदन 

अनसुार यस गाउँपालिकामा मलहिा ७,९९३ परुुर् ७,७२८ गरर िम्मा १५,७२१ िनसंख्याको बसोवास रहकेो ि ।  

स्थानीय भेर्भुर्ा, ररलतररवाि, िालमतक चाडपवत र प्राकृलतक एंव ऐलतहालसक स्थिहरुका कारण तातोपानी गाउँपालिका 

चलचतत ि ।  

नेपािको संलविान, २०७२, स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे तोके बमोलिम बाहकेका अन्य िनता संग 

प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रुपमा िोलडएका लवर्यहरुमा काम गद ैआईरहकेो ि । लवशेर् गरर गाउँपालिकािे हाि लवलभन्न 

सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, नागररक समाि, लनिी के्षि िगायत अन्य सरोकारवाि लनकाय संग समन्वय, 

सहकायत र साझेदारीको माध्यमबाट आफ्ना कामहरु कायतसम्पादन गरररहकेो ि । स्थानीय तह एउटा िुटै्ट सरकार 

भएकािे गाउँ सभा, न्यालयक सलमलत र कायतपालिका माफत त िुट्टािुटे्ट कामहरु गद ै आईरहकेो ि । िस अन्तगतत 

स्थानीय काननू (ऐन, लनयम, कायतलवलि, लनदलेशका, मापदण्ड) लनमातण, न्यालयक सलमलतमा आफ्नो क्षेिालिकार लभि 

रहने गरर पेश हुन आएका लववादको लनवेदनको दतात र त्यस उपर कारवाही,मेिलमिाप सलमलत गठन, लवपद ्

व्यवस्थापन, स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन, योिना तिुतमा र कायातन्वयन, प्राकृलतक, सांस्कृलतक एंव ऐलतहालसक 

क्षेिको पलहचान गरर सोको संरक्षण र सम्वद्धतन िस्ता महत्वपणूत कामहरु गद ै आईरहेको ि । यसका साथै बिेट 

व्यवस्थापन, रािश्व संकिन, िनशलक्त पररचािन, कृलर्, लशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण, 

नलद लनयन्िण, उद्योग, लवद्यतु, संचार, यातायात, सामालिक सरुक्षा, सरकारी सवारी सािनको समलुचत प्रयोगको 

व्यवस्था, सामालिक कुसंस्कार, कुरीलत, कुप्रथाका रुपमा स्थालपत बािलववाह, िाउपडी (िुई) िस्ता प्रथाहरुको 

न्यलुनकरण, िनचेतनात्मक कायतिम संचािन आलद कामहरु गद ैआईरहकेो ि ।      
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२. र्ार्ोपानी गाउँपाधिका िुम्िाको काम, कर्तव्य र अधिकारिः 

तातोपानी गाउँपालिका िमु्िािे समालिक, आलथतक, पवूातिार, वन वातावरण तथा लवपद ् व्यवस्थापन र संस्थागत 

सशुासन संग सम्बलन्ित रहरे गाउँपालिका के्षिलभि सडक, सावतिलनक भवन, खानेपानी, लसचाई िगायतका संरचना 

लनमातण र लवलभन्न स्थानीय काननू लनमातण िस्ता कामहरु गद ैआईरहकेो ि । स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 

पररच्िेद ३ को दफा ११ मा उलल्िलखत गाउँपालिकाको काम, कततव्य र अलिकार के्षि लभि रलह लनम्नानसुारको काम 

गद ैआईरहकेो ि ।  

➢ लवलभन्न स्थानीय काननू (ऐन, लनयम, कायतलवलि, लनदलेशका, मापदण्ड) लनमातण, 

➢ गाउँपालिका लभिका वडा कायातिय बाट व्यलक्तगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु लववाह, बसाई सराई, सम्बन्ि 

लवच्िेद) िस्ता कायतहरुको दतात, 

➢ गाउँपालिका के्षिलभि सहकारी संस्थाको दतात, अनमुलत, खारेिी र लवघटन सम्बन्िी कायत, 

➢ स्थानीय स्रोत सािनको पररचािन र रािश्व संकिन सम्बन्िी कायत, 

➢ स्थानीय त्यांक र अलभिेख संकिन र प्रकाशन सम्बन्िी कायत, 

➢ कमतचारी समायोिन ऐन २०७५ अनसुार समायोिन र लनयलुक्त भएका कमतचारीहरुको व्यवस्थापन, उपयोग 

र समन्वय सम्बन्िी कायत, 

➢ योिना तिुतमा, प्रदशे तथा संघीय सरकारबाट लस्वकृत भएका योिना/ कायतिमहरुको कायातन्वयन 

सम्बन्िी कायत, 

➢ योिना अनगुमन, मलु्यांकन तथा प्रलतवेदन तयार र अलन्तम भकु्तानी,  

➢ सामालिक सरुक्षा भत्ता लिने िाभग्राहीहरुको त्यांक संकिन, सचूना व्यवस्थापन, र भत्ता लवतरण, 

➢ सामदुालयक लवद्याियको शैलक्षक पवूातिार लनमातण, ममतत संभार, शैलक्षक सामाग्री लवतरण, ल्याब 

व्यवस्थापन, लशक्षक तालिम सम्बन्िी कायत, 

➢ तातोपानी िारा व्यवस्थापन र संचािन, प्रत्यक वडाका वलस्तलभि एक घर एक खानेपानी आयोिना 

लनमातण,     

➢ पालिका स्तररय पाँच शैया अस्पताि लनमातणका िालग लडलपआर तयार, स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््यकमी 

व्यवस्थापन र और्लि व्यवस्थापन र स्वास््यिन्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायत, 

➢ अलत लवपन्न नागररकका िालग लनशलु्क स्वास््य लबमा कायतिम संचािन,  
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➢ न्यालयक सलमलतमा दतात भएका लनवेदन उपर ििपफि र कारवाही, 

➢ रोिगार सेवा केन्र माफत त बेरोिगार श्रमशलक्तको त्यांक संकिन, अनिाईन दतात र पररचािन, 

➢ स्थानीय ग्रालमण तथा कृलर् सडक लनमातण, झोिङ्ुगे पिु लनमातण, लसचाई ट्यांकी र कुिो लनमातण, नलद 

लनयन्िणका िालग तटबन्ि लनमातण, 

➢ गाउँपालिका के्षिलभिका कृर्किाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेलत सम्बन्िी तालिम, लवउ, 

लग्रनहाउस र अन्य कृलर् सामाग्री लवतरण, 

➢ कृलर् समहू, सहकारी र व्यलक्तिाई स्याउ तथा ओखर खेलत लवस्तारका िालग प्रलवलि हस्तारण, बटुा 

लवतरण र सो सम्बन्िी कृर्किाई तालिम प्रदान, 

➢ गररलव लनवारणका िालग िघ ुउद्यम लवकास कायतिम माफत त व्यवसायीक तालिम अन्तगतत लसिाईकटाई, 

होटि व्यवसाय, तरकारी खेलत, फिफूि खेलत सम्बन्िी आिारभतु र स्केि अप तालिम संचािन, 

त्यसैगरर, उद्यमी व्यवसायीिाई प्रलवलि हस्तारण, उन्नत िातका बाख्रा कुखरुा लवतरण, 

➢ बाढी, पलहरो तथा आगिनी िस्ता प्राकृलतक लवपद ् बाट के्षलत हुन पगेुका स्थानीय सडक, सावतिलनक 

भवन र तटबन्ि लनमातण तथा ममतत, लपलडत नागररकिाई राहत समाग्री लवतरण, आगिालग लनयन्िण िस्ता 

कायत, 

➢  सनुौिा हिार लदनका आमा र बच्चाको पोर्णमा सिुार ल्याउनका िालग बहुके्षलिय पोर्ण कायतिम 

माफत त पौलिक आहरा लवतरण,  

➢ पयतटलकय के्षिको पलहचान गरर सो के्षिमा पयतटनमैिी भैलतक संरचना लनमातण र प्रचार प्रसार, 

➢ आम पालिका वासीको सचूनामा सहि पहुचँ वलृद्धका िालग लडलिटि नागररक वडापि,सचूना पांटी 

िगायत अन्य लवद्यलुतय माध्यमहरु बाट सचूना प्रवाह, 

➢ लवलभन्न रालरिय तथा अन्तरालरिय लदवसहरु मनाउने र सामालिक कुप्रथा, कुरीलत र कुसंस्कार लवरुद्ध 

िचचेतनामिुक कायतिम संचािन, 

➢ यवुाहरुिाई खेिका माध्यमबाट लवकासका कायतहरुमा सहभालग गराउन खेिकुद संरचनाहरुको लनमातण र 

खेि आयोिना,   

➢ प्रदशे तथा संघीय सरकार अन्तगततका मन्िािय, लवभाग, कायातियबाट लनदलेशत अन्य कायत, 

➢ लवलभन्न सरोकारवािा लनकाय संग समन्वय, सहलिकरण तथा साझेदारी सम्बन्िी कायत, 
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३. र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको कायतपाधिका पर्दाधिकारीिः 

क्र.स. नाम थर पर्द फोन नं 

१ नन्द प्रसाद चौिागाई गाउँपालिका अध्यक्ष ९८६८३५६५३८ 

२ रेवती रावि गाउँपालिका उपाध्यक्ष ९८६०९०६८६१ 

३ कणत बहादरु कठायत १ नं वडा अध्यक्ष ९८६५३१३३६७ 

४ चन्रमान बढुा २ नं वडा अध्यक्ष ९८४८३०२८०७ 

५ गोकणत रावि ३ नं वडा अध्यक्ष ९८५८०३४०४० 

६ अमर बहादरु रोकाया ४ नं वडा अध्यक्ष ९८४८३००२४९ 

७ लिररङ्ग महत ५ नं वडा अध्यक्ष ९८५८०३३०७१ 

८ लवशाि खड्का ६ नं वडा अध्यक्ष ९८४८०९९२७७ 

९ लतिक रावत ७ नं वडा अध्यक्ष ९८६६७७७३४३ 

१० नर बहादरु रावत ८ नं वडा अध्यक्ष ९८५८३६६८२ 

११ कृरणादलेव शाही का.पा. सदस्य  

१२ शन्तादवेी बढुा का.पा. सदस्य ९८६४६१२६८६ 

१३ शोभा चौिागाई का.पा. सदस्य ९८६४७४९१२० 

१४ भकुृटी नेपािी का.पा. सदस्य ९८६६७७८३७४ 

१५ दिलसं कामी का.पा. सदस्य ९८६८१९६२२३ 

१६ ििकुी साकी का.पा. सदस्य ९८४२३०९८७७ 

१७ तीथत बहादरु कठायत सदस्य सलचव ९८६८९०२१११ 

 

४. र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको धस्वकृर् कमतचारी र्दरवन्र्दी र कायतधववरणिः 

४.१ र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको धस्वकृर् कमतचारी र्दरबन्र्दी 

क) गाउँपाधिका र वडा कायातियको धस्वकृर् र्दरबन्र्दीिः 

क्र.स. पर्द र्ि सेवा/समूि र्दरवन्र्दी 

संख्या 

पर्दपुधर्त ररक्त कैधफयर् 

१ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत रा.प. ततृीय प्रशासन/सा.प्र.  १ १   

२ िेखा अलिकृत  ७/८ औ ं प्रशासन/िेखा  १ १   

३ अलिकृत  ६ औ ं प्रशासन/सा.प्र. २ २   

४ इलन्िलनयर ७/८ औ ं इलन्ि/लसलभि  १ १   

५ अलिकृत ७/८ औ ं लशक्षा/लशक्षा.प्र.  १  १ माग गररएको 
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६ आन्तररक िेखापरीक्षक ५ औ ं प्रशासन/सा.प्र.  १ १   

७ सहायक ५ औ ं प्रशासन/सा.प्र.  ४ ४   

८ कम््यटुर अपरेटर ५ औ ं प्रशासन/सा.प्र.  १ ० १  

९ िेखा सहायक ५ औ ं प्रशासन/सा.प्र.  १ १   

१० प्रा.स. ५ औ ं लशक्षा/लशक्षा.प्र.  १ १   

११ ह.ेअ. ५/६ औ ं स्वास््य/ह.ेई.  १ १   

१२ सव इलन्िलनयर ५ औ ं इलन्ि/लसलभि  १ १   

१३ अ. सव. इलन्िलनयर चौथो इलन्ि/लसलभि  १ १   

१४ स.मलहिा लवकास लनररक्षक चौथो/पाँचौ लवलवि १ १   

१५ खा.पा.स.टे. चौथो/पाँचौ इलन्ि/लसलभि १ १   

कायातिय र्फत  १९ १७ २  

वडा कायातिय ८ वटा 

१ सहायक ५ औ ं प्रशासन/सा.प्र.  ३ ३   

२ सव इलन्िलनयर ५ औ ं इलन्ि/लसलभि  ३ ३   

३ सहायक चौथौ प्रशासन/सा.प्र.  ५ ७  २ फालिि 

४ अ. सव इलन्िलनयर चौथौ इलन्ि/लसलभि ५ ६  १ फालिि 

िम्मा  १६ १९   

कुि िम्मा  ३५ ३६ २ ३ 

 

ि) धवषयगर् िािाको धस्वकृर् र्दरबन्र्दीिः 

क्र.स. पर्द र्ि सेवा/समूि र्दरवन्र्दी 

संख्या 

पर्दपुधर्त ररक्त कैधफयर् 

१ कृलर् अलिकृत ७/८ औ ं  १  १ माग गररएको 

२ पश ुलचलकत्सक ७/८ औ ं  १  १ माग गररएको 

३ लस.अ.ह.ेव. अलिकृत  ६ औ ं  ५ ६  १ फालिि 

४ पश ुसेवा अलिकृत ६ औ ं   १ १   

५ लस अनलम अलिकृत ६ औ ं   १ १   
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६ पश ुसेवा प्रालवलिक ५ औ ं  २ २   

७ पश ुस्वास््य प्रालवलिक ५ औ ं  २ २   

८ प्रा.स. कृलर् ५ औ ं  २ २   

९ ह.ेअ./लस अ.ह.ेव. ६औ ं  ४ ५  १ फालिि 

१० स्टाफ नसत/ लस अनलम ५ औ  ४ ५  १ फालिि 

११ ना प्रा.स. कृलर् चौथो/पाँचौ  १ १   

१२ ना.पश ुसेवा प्रालवलिक चौथो  १ १   

१३ ना.पश ुस्वास््य प्रालवलिक चौथो/पाँचौ  १ १   

१४ अहवे/लसअहवे अनलम पदनाम चौथो  ४ ५  १ फालिि 

१५ अनलम/लस.अनलम पदनाम  चौथो/पाँचौ  ४ ५  १ फालिि 

१६ कायातिय सहयोलग श्रे.लव.   ४  स्थायी 

िम्मा ३४  ४१ २ ५ 

 

ग) करार कमतचारीिरुको धववरणिः 

क्र.स. पर्द र्ि संख्या कायतक्रम कैधफयर् 

१ सचूना प्रलवलि अलिकृत ६ औ ं १ प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग 

कायतिम 

 

२ रोिगार संयोिक ६ औ ं १  

प्रिानमन्िी रोिगार कायतिम 

 

३ प्रालवलिक सहायक पाँचौ १ 

४ रोिगार सहायक पाँचौ १ 

५ पोर्ण स्वसेवक चौथो १ बहुके्षलिय पोर्ण कायतिम  

६ MIS अपरेटर पाँचौ १  

सामालिक सरुक्षा तथा व्यलक्तगत घटना दतात 

प्रणािी सदुृलढकरण आयोिना 

 

७ लफल्ड सहायक चौथो २ 

८ उद्दम लवकास सहिकतात पाँचौ १ गररलव लनवारणका िालग िघ ुउद्दम लवकास 

कायतिम 

 

९ उद्दम लवकास सहिकतात चौथो १ 

१० कायातिय सहयोलग श्रे.लव. २७ गाउँपालिका अन्तगततका कायातियहरुमा कायतरत 

िम्मा  ३७   
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४.२ कमतचारीको कायत धववरणिः 

तातोपानी गाउँपालिकामा कायतरत कमतचारीहरुको कायतलववरण लनम्नानसुार रहकेो ि ।  

क्र.स. पर्द कायतधववरण 

 

 

 

१ 

 

 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अलिकृत 

गाउँसभाको कायतमा सहयोग गने, सभा र कायतपालिकाको लनणतय कायातन्वयन गने र गराउने, 

बालर्तक कायतिम तथा बिेट तिुतमा, कायातन्वयन र अनगुमनत तथा मलु्यांकन गने गराउने, 

कोर् तथा आलथतक कारोबारको लहसाव तथा अलभिेख दरुुस्त राख्ने राख्न िगाउने, िेखा 

पररक्षण गराउने, गाउँपालिकाको चि अचि सम्पनलत्तको संरक्षण र प्रशासकीय तथा 

आलथतक लनयन्िण गन,े अध्यक्षको लनदशेनानसुार सभा र कायतपालिकाको वैठक बोिाउने र 

सो सम्बनिी आवश्यक कायत गने गराउने, सावतिलनक खररद योिना तयार गरी खररद 

सम्बन्िी कायत गने र सभा वा कायतपालिकािे तोकेको अन्य कायत गने गराउने ।   

 

 

 

२ 

 

 

 

िेखा अलिकृत 

 बिेट तयारी,आम्दानी िम्मा गने र अलभिेख राख्ने, भकु्तानी र अलभिेख राख्ने, आन्तररक 

तथा अलन्तम िेखा पररक्षण गराउने, सामालिक भत्ता लनकासा गने, बेरुि ुफच्यौटका िालग 

प्रमाण िटुाउने, िरौटी अलभिेख राख्ने तथा फतात लदने, आय व्यय लववरण सावतिलनक गनत 

सचूना केन्रमा पठाउने, कमतचारी कल्याण कोर् संचािन सम्बन्िी कायत गने, कमतचारी तथा 

िनप्रलतलनलिहरुको तिब भत्ता लवतरण गने, प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरर पेश गने, काननुिे 

तोकेका र प्र.प्र.अ िे िाए अह्राएको िगायत अन्य कायत गने ।   

 

 

 

३ 

 

 

 

अलिकृत 

(योिना शाखा) 

योिना कायातन्वयनिाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई लिटो िररतो एंव सवतसिुभ रुपमा 

सेवा प्रवाह, उपभोक्ता सलमलत गठन कायतमा सहयोग, कोटेशन, लसिबन्दी दरभाउपि, 

बोिपि माफत त संचािन हुने योिनाहरुको अद्यावलिक अलभिेख राख्ने, बोिपि आह्वानको 

सचूनािाई वेवसाईट र सचूना पाटीमा राख्ने, लस्वकृत भएका योिनाहरुको सम्झौता गने र 

कायातदशे लदने, योिनाहरुको अनगुमन गरर सोको प्रलतवेदन का.पा. वैठकमा पेश गने, 

अलन्तम भकु्तानीका िालग लट्पणी उठाउने, लवलभन्न सरोकारवािा लनकाय संग समन्वय 

सहकायत गने, काननूिे तोकेक अन्य कायतका साथै प्रप्रअ िे िाए अह्राएको काम गने आलद । 

 

 

 

४ 

 

 

 

अलिकृत 

(प्रशासन 

शाखा) 

कमतचारी कायत लववरण तयार गरर आवश्यक्ता अनसुार लनयलमत रुपमा पररमाितन गने, 

बैठकहरुको उपयकु्त व्यवस्थापन र लनणतय पलुस्तकाको सरुक्षा गनत, कमतचारीहरुको व्यलक्तगत 

लववरण, लवदा तथा अन्य रेकडतको अद्यावलिकता गने, वैठकमा भएका लनणतयहरुको िेखन 

कायतमा सहयोग गरर लनणतय पलुस्तका सरुलक्षत राख्ने, पिाचार, करार कमतचारीहरुको म्याद थप 

तथा लनयमानसुार तोलकएका के्षिहरुमा लसफाररसका िालग आवश्यक कागिातहरु तयार गने, 

कमतचारी तथा िनप्रलतलनलिहरुको अलभिेख राख्ने, कमतचारीहरुको दलैनक उपलस्थलत हालिरी 

र िगबकु कायातन्वयनमा ल्याई प्रप्रअ िे तोकेका अन्य कायत गने ।   
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५ 

 

 

 

 

इलन्िलनयर 

योिना तथा कायतिमको सम्भाव्यता अध्ययन, लडिाईन, िागत अनुमान आलद गनत िगाउने, 

गाउँपालिकाको दर रेट लनिातरण तयार गरर लस्वकृलतका िालग सम्बलन्ित लनकायमा पेश गने, 

योिनाको अलन्तम भकु्तानीका िालग प्रालवलिक कायत सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरर लसफाररस 

गने, लनयमानसुार बोिपि, कोटेशन, उपभोक्ता अमानत वा सोझै कायातन्वयन गने प्रलिया 

लमिाउन िागाई राय सलहत कायतिय प्रमखु माफत त पेश गनत िगाउने, ठेक्का द्धारा गराईने 

कायतहरुको समयमै टेण्डर, कोटेशन आह्वान तथा सम्झौतासंग सम्बलन्ित कायत गने, घर नक्सा 

पास गदात राय सलहत लस्वकृलतका िालग का.प्र. समक्ष पेश गने, भवन लनमातण आचर सलहता 

िाग ू गनतका िालग सहयोग गने, प्रचालित काननू बमोलिम अन्य कायत गने र प्रमुख 

प्रशासकीय अलिकारीिे तोकको काम गने आलद ।  

 

 

 

६ 

 

 

 

आन्तररक िेखा 

पररक्षक 

सम्पन्न योिनाहरुको समयमै िेखा पररक्षण गने, आलथतक कारोबार ऐन लनयम तथा बोडतको 

नीलत लनदशेन अनसुार खचत भए नभएको िाँच गने, बेरुिु मालथ लनयन्िण र पवूत बेरुिुको 

आकारमा कटौलत, मालसक रुपमा गापाको आम्दानी तथा खचतको सम्बलन्ित खाताहरुको 

परीक्षण गरर िलुट दलेखएमा लिलखत प्रलतवेदन प्रप्रअ समक्ष पेश गने, आिेप बाट दलेखएका 

बेरुिहुरुको लकताब खडा गरर आलथतक शाखामा पेश गने, अलन्तम िेखा पररक्षण गराउन 

िेखा पररक्षकको िनौटमा राय सझुाब लदई सहयोग गने, िेखा पररक्षणको प्रलतवेदन प्रप्रअ 

माफत त गापा मा पेश गने, कायातिय प्रमखुको अन्य लनदशेन पािना गने आलद ।  

 

 

 

 

७ 

 

 

 

 

स्वास््य शाखा 

प्रमखु 

िन सरुलक्षत स्वास््य कायतिम गने, रालरिय खोप, लभटालमन खवुाउने कायतिमहरु प्रभावकारी 

बनाउने र पोर्ण कायतिम संचािन गने, और्िी र स्वास््य उपकरणको खररदको योिना 

लनमातण गरर लिन्सी शाखामा पठाउने, र खररद भएका और्लिको भण्डारण र लवतरण गने, 

स्वास््य सम्बन्िी लवलभन्न िनचेतनात्मक कायतिम संचािन गने, स्वास््कमीहरुिाई 

आवश्यक तालिमको व्यवस्था लमिाउने, एम्बुिेन्स संचािन सेवािाई प्रभावकारी बनाउन 

िालग पने, स्वास््य लबमा कायतिमिाई प्रभावकारी रुपमा कायातन्वयनमा ल्याउने, मालसक 

प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरर प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश गने, स्वास््य चौकी, 

आिारभतु स्वास््य इकाईहरुको लनयलमत अनगुमन गने, त्यांक अलभिेख अद्यावलिक गरर 

अनिाईनमा प्रवलृि गने, महामरी िस्ता रोगहरुको रोकथाम एंव लनयन्िणका िालग समन्वय 

सहलिकरण गने र कायातियिे तोकेको अन्य कायत गने ।  

 

 

८ 

 

 

कृलर् शाखा 

प्रमखु 

कृलर् उपिको वलृद्धमा कृर्कहरुिाई सहयोग गने, कृलर्िन्य रोगको लनयन्िण र रोकथाममा 

सहयोग गने, स्थानीय रैथाने बािीको संरक्षण र सम्बद्धतन गनत पहि गने, कृलर् लवमा दाबी र 

स्याउ लनयाततका सम्बन्िी लसफाररस गने, कृर्कहरुिाई तालिमको व्यवस्था लमिाउने, कृलर् 

लवकास शाखा अन्तगततका कायातियहरुको अनगुमन गरर प्रगतलग लववरण सलहतको प्रलतवेदन 

तयार गने र कायातिय प्रमुखिाई उपिब्ि गराउने, कृर्कहरुिाई और्िी बाँडफाड र 
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िानकारी गराउने र कायातियिे तोके बमोलिमको अन्य कायत गने ।  

 

 

९ 

 

पश ुलवकास 

अलिकृत 

पश ु पंक्षीहरुको वलृद्धमा कृर्कहरुिाई सहयोग गने, पश ु पंक्षीमा िाग्ने रोगको लनयन्िण र 

रोकथाम गने, पशपुंक्षी लवकास शाखा अन्तगतत कायातियको अनगुमन गने, कृर्कहरुिाई 

पशपुंक्षी लवकास सम्बन्िी तालिम प्रदान र और्िी लवतरण गने, प्रगलत प्रलतवेदन तयार गने 

प्रप्रअ समक्ष पेश गने, कायातिय प्रमखुिे तोकेका अन्य कायत गने । 

 

१० 

 

लिन्सी शाखा 

प्रमखु 

गाउँपालिका बाट खररद योिना बमोलिम खररद भएका कायातिय सामाग्रीहरुको दालखिा 

प्रलतवेदन तयार गने, कायातियिाई आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरर बलुझलिने 

कमतचारीहरुको भरपाई राख्ने, कायातिय संग सम्बलन्ित सम्पणूत लिलन्स सामानको रेकडत 

सरुलक्षत राख्ने, कायातियको चिअचि सम्पलत्तको सरुक्षाको व्यवस्था गने ।  

 

 

 

११ 

 

 

 

लशक्षा अलिकृत 

लवद्याियबाट प्राप्त अलभिेखहरु अध्ययन गरी आवश्यक लसफाररस गने, लशक्षक लवज्ञापनको 

अनमुलत लनयलुक्त समथतन, लवद्यािय अनुगमन तथा लनररक्षण, लशक्षक कायत सम्पादन 

मलु्यांकनमा लसफाररस प्रमालणत गने, गाउँपालिका स्तररय पररक्षा संचािन तथा व्यवस्थापन, 

स्थानीय स्तरको पाठ्यिम लनमातणमा सहयोग, लवद्यािय भनात अलभयान संचािन र लवद्यािय 

िोड्ने दर घटाउन पहि गने, लशक्षा सम्बन्िी स्थानीय काननू लनमातणमा सहलिकरण, लशक्षा 

सलमलत वैठक बसाल्ने र कायातियिे ताकेको अन्य कायतहरु कायातन्वयनमा ल्याउने ।  

 

 

१२ 

 

 

सचूना प्रलवलि 

अलिकृत 

सचूना तथा सञ्चार प्रलवलिमा सवतसािरण िनताको सहि र सरि पहुचँ तथा सूचना 

प्रलवलिको लवकास र लवस्तार सम्बन्िी कायतिम तिुतमा र कायातन्वयन गने, गाउँसभा, 

कायतपालिका, कायातिय तथा शाखाबाट भएका महत्वपणूत लनणतयहरु र स्थालनय काननूिाई 

लविलुतय सचूना अलभिेख वा वेवसाईटमा प्रकालसत गने, सचुना तथा सञ्चार प्रलवलिमा 

आिाररत त्यांक व्यवस्थापन गने, स्थानीय त्यांक संकिन, प्रशोिन, अलभिेलखकरण 

तथा लवतरण सम्मबन्िी कायत गने र कायातियिे तोकेको अन्य कायत गने ।   

 

 

१३ 

 

 

रोिगार 

संयोिक 

प्रत्येक चाि ु आलथतक वर्तमा गाउँपालिका लभिका बेरोिगार व्यलक्तहरुको त्यांक संकिन 

गरर अनिाईन सफ्टवयरमा सुलचकृत गने, बेरोिगार व्यलक्तहरुिाई पररचयपि लवतरण गने, 

सलुचकृत बेरोिगार व्यलक्तहरुिाई प्राथलमकताका आिारमा काममा िगाउने, स्थानीय 

तहलभि र बालहर रोिगारीका अवसर पलहचान गरर सोको सूचना प्रवाह गने र काममा िगाउन 

सहलिकरण गने, आफूिे सम्पादन गरेका कायतको प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरर प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश गने र कायातियिे तोकेका अन्य कायत गने ।   

 

 

१४ 

 

 

एम.आई.एस 

अपरेटर 

सामालिक सरुक्षा तथा सलुविाको लवतरण व्यवस्थापन कायत गने, सामालि सरुक्षा भत्ता प्राप्त 

गने नागररकहरुको त्यांक संकिन गरर अलभिेख सरुलक्षत राख्ने, लवद्यलुतय माध्यमबाट 

व्यलक्तगत घटना दतात (िन्म, मतृ्य,ु बसाईसराई, सम्बन्ि लवच्िेद) सम्बन्िी कायत गने, आफ्नो 

शाखा संग सम्बलन्ित सचूना तथा िानकारी प्रवाह गने, दतात लशलवर सञ्चािन सम्बलन्ि 



तातोपानी गाउँपालिका, लिताकोट जुम्िा   "प्राकृलतक स्रोत र सम्पदाको खानी 

  सुलख र समृद्ध, हाम्रो तातोपानी" 

 

 
12 

अलभमुलखकरण/कायतशािा गोष्ठी/तालिम सञ्चािन गने, घटना दतातको अलभिेख दरुुस्त 

रुपिे सरुलक्षत राख्ने आलद ।  

 

१५ 

सहायक मलहिा 

लवकास 

लनररक्षक 

बैंक खाता िोरी कायतिम अन्तगतत बैंक खाता खोल्नका िालग आवश्यक प्रलिया अपनाउने, 

अपङ्गता भएका र िेष्ठ नागररक पररचय पि बनाई लवतरण गने, सामालिक कुप्रथा लवरुद्ध 

िनचेतनामिुक कायतिम सञ्चािन गने, प्रलगत प्रलतवेदन तयार गने   

१६ िघ ुउद्दम 

लवकास 

सहिकतात 

नयाँ व्यावसाय िनौट, व्यवसाय लसितनाका िालग तालिम सञ्चािन गने, व्यवसायीहरुिाई 

प्रलवलि हस्तान्तरण गने, उद्दम व्यवसाय दतात गने 

 

 

 

१७ 

 

 

 

बहुके्षलिय पोर्ण 

स्वंसेवक 

पोर्णयकु्त स्थानीय खाद्य उत्पादन तथा उपभोगका िालग स्थानीय स्तरमा पैरलव गने, िलक्षत 

वगत (सनुौिा हिार लदनका आमा, २ बर्त मलुनका बच्चा र लकशोरी) हरुको पोर्ण सिुारका 

िालग घर पलहचान गने, सचेतना अलभयान सञ्चािन गने, पोर्ण सम्बन्िी तालिम गोष्ठीको 

सहलिकरण गने, त्यांक संकिन र अलभिेख व्यवस्थापन, िलक्षत वगतका िालग बहुके्षलिय 

पोर्ण सम्बन्िी योिना िनौटमा सहयोग गने, गाउँपालिका/वडा स्तररय पोर्ण तथा खाद्य 

सरुक्षा लनदशेक सलमलतको वैठक चौमालसक रुपमा सञ्चािन गने र कायातिय प्रमखुिे 

तोकेको अन्य कायत गने ।  

 

५. र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाबाट प्रर्दान गररने सेवा/कायतिरुिः 

५.१ प्रिासधनक कायतिः 

✓ नागररकता प्रमाणपिको प्रलतलिलप र लनवेदन सम्बलन्ित वडा कायातियबाट,  

✓ व्यवसाय/सहकारी संस्था/ कृलर् समहू को दतात, 

✓ व्यवसाय, संस्था वा समहू दतातका िालग लनवेदनको ढाँचा र कायतलवलि, मापदण्ड उपिब्ि गराउने, 

✓ खानेपानी महुान दतात, 

✓ रािश्व संकिन, 

✓  घरभाडा सम्झौता, 

✓ घ बगतको लनमातण व्यवसायको ईिाित पि दतात, प्रमाणपि लवतरण तथा नलवकरण, 

✓ घर नक्सा पास, 

✓ लवलभन्न प्रकारका लसफाररस पि, 

✓ कृलर् तथा पशपुािन सम्बलन्ि फमत दतात र नलवकरण, 
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✓ उद्यम लवकास संस्था दतात र नलवकरण 

✓ कमतचारीहरुको हालिर अलभिेख व्यवस्थापन र करार कमतचारीको करार म्याद थप, 

 

५.२ योिना र्िुतमा, अनुगमन र्था मुल्याकंन सम्बन्िी कायतिः 

✓ योिनाको िागत इलस्टमेट तयार गनत िगाई उपभोक्ता सलमलतिाई उपिब्ि गराउने, 

✓ योिना सम्झौता, कायातन्वयन र अलन्तम भकु्तानीको िालग लट्पणी उठाउने, 

✓ योिनाहरुको अनगुमन गरर अनगुमन प्रलतवेदन तयार गने र कायतपालिका वैठकमा पेश गने, 

✓ योिना सम्बन्िी सचूना प्रवाह गने, 

✓ लवलभन्न योिनाहरुको कोटेशन, लशिबन्दी दरभाउपि, ठेक्का आह्वान गने, 

 

५.३ धवपर््द व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतिः 

✓ प्राकृलतक लवपद बाट के्षलत हुन पगेुको मानलवय तथा भौलतक के्षलतको त्यांक संकिन, 

✓ लपलडत नागररकहरुिाई खाद्यान्न सामाग्री सलहतको राहत लवतरण, 

✓ लवपदबाट के्षलत पगेुका भौलतक संरचनाहरुको तत्कािै पनुलनमातण र ममतत, 

 

५.४ सामाधिक सुरक्षा सम्बन्िी कायतिः 

✓ सामालिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्यलक्तहरुको त्यांक संकिन, िागत कट्टा गने, 

✓ सामालिक भत्ता िैमालसक रुपमा लनकासा गनत लसफाररस गने, 

 

५.५ न्याय सम्बन्िी कायतिः 

✓ लनवेदन दतात गने, 

✓ प्रलतउत्तर माग गनतका िालग सूचना प्रवाह गने, 

✓ ताररख सम्बन्िी सचूना िारी गने, 

✓ मदु्दाको मेिलमिाप गने, 
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५.६ अन्य कायतिः 

✓ असक्त लवमारीहरुका िालग एम्बिेुन्स सेवा, 

✓ सहि सचूना प्रवाहका िालग सावतिलनक सनुवुाई गने र नागररक लडलिटि वडापि, सचुना पाटी र गनुासो 

सनुवुाई पेलटकाको व्यवस्था गने, 

✓ िेष्ठ नागररक तथा अपंगता भएका व्यलक्तहरुिाई पररचय पि लवतरण, 

✓ अलत लवपन्न तथा लवपन्न नागररकहरुका िालग स्वास््य लबमा,   

✓ सनुौिा हिार लदनका आमा र २ बर्त मुलनका बािबालिकाको पोर्ण सिुारका िालग घरभेट कायतिम, 

✓ लशघ्र कुपोलर्त बच्चाहरुको पलहचान गरर उलनहरुिाई OTC सेन्टर सम्म पयुातउन सहलिकरण गने, 

✓ बेरोिगार व्यलक्तहरुको सलुचकृत गने, 

✓ पश ुखोप सेवा, कृलतम गवातिारण, पश ुउपचार सेवा तथा प्रयोगशािा सेवा, 

✓ और्िी लवतरण, खोप तथा प्रसलुत सेवा, 

 

६. र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको िािा र धिम्मेवार अधिकारीिः 

क्र.स. िािा धिम्मेवार अधिकारी फोन नं कैधफयर् 

१ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत तीथत बहादरु कठायत ९८६८९०१११  

२ िेखा  लमिन बडुथापा/ 

लशवराि न्यौपाने 

९८५८३२०८२३ 

९८५८३२२५५१ 

 

३ प्रशासन/लवपद ्व्यवस्थापन अंगराि डाँगी ९८६८१०१९४७  

४ योिना, अनगुमन तथा मलु्यांकन  ओम बहादरु चन्द ९८४६२६११९६  

५ भौलतक पवूातिार लवकास लडल्िी बहादरु बढुा ९८४८३११४२७  

६ स्वास््य गरुु प्रसाद चौिागाई ९८४८३०७५५१  

७ पश ुपंक्षी लवकास लवरण ुरावि ९८४८२३६२२५  

८ सचूना तथा प्रलवलि ऋलर्केश उपाध्याय ९८४९३३७७१२  

९ रोिगार सेवा केन्र सररता शमात ९८४९९०३८५४  

१० सामालिक सरुक्षा/लिन्सी   गोलपकृरण पाण्डे ९८५८३२००९०  

११ न्याय आलद प्रसाद न्यौपान े ९८४८३०२९३१  

१२ लशक्षा लवकास सरुत बहादरु शाही ९८५८३२०१०६  
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१३ कृलर् लवकास  पदम नेपािी ९८४८३१३२९६  

१४ आन्तररक िेखा पररक्षण अंगत सेिुवाि ९८४८५६९०१२  

१५ मलहिा तथा बािबालिका लवकास शान्ती भिी ९८४८३४२७५८  

१६ रािश्व गोकणत पाण्डे ९८४८१६३८८४  

१७ गररलव लनवारणका िालग िघ ुउद्यम लवकास हररलसंह नेपािी ९८४८३०५६१३  

१८ बहुके्षलिय पोर्ण पावतती गौतम लवि ९८४०१६९२४९  

वडा कायातिय 

१ १ नं वडा कायातिय लमन बहादरु डाँगी ९८५८३२२२३९ वडा सलचव 

२ २ नं वडा कायातिय तेि बहादरु रावि ९८४८३००६२१ वडा सलचव 

३ ३ नं वडा कायातिय लवकास आचायत ९८४८३२६६२६ वडा सलचव 

४ ४ नं वडा कायातिय लटकाराि न्यौपान े ९८५८३२२४७४ वडा सलचव 

५ ५ नं वडा कायातिय आरलत न्यौपाने खिी ९८४८३१२८६९ वडा सलचव 

६ ६ नं वडा कायातिय प्रेम खिी ९८६८०६८९६७ वडा सलचव 

७ ७ नं वडा कायातिय कालि बहादरु रावत ९८४८३५५०५७ वडा सलचव 

८ ८ नं वडा कायातिय केशव पाण्डे ९८६८३५६०८९ वडा सलचव 

 

७. सेवा प्राप्त गनत िाग्ने र्दस्र्ुरिः 

क्र.स. प्रर्दान गररने सेवा िाग्ने र्दस्र्ुर िाग्ने अवधि कैधफयर् 

१ खानेपानी महुान दतात ५,००० ३५ लदन   

२ घ बगतको लनमातण व्यवसायी ईिाित पि दतात १२,००० प्रलिया पगेुकै लदन  

३ घ बगतको लनमातण व्यवसायी ईिाित पि नलवकरण ३,००० प्रलिया पगेुकै लदन  

४ इिाित पि नवीकरण (६ मलहना पलि) ६,००० प्रलिया पगेुकै लदन  

५ योिना सम्झौता/सम्पन्न लसफाररस ५०० प्रलिया पगेुकै लदन सम्बलन्ित वडाबाट 

६ एफ.एम.संचािन लसफाररस ३,००० प्रलिया पगेुकै लदन  

७ नक्सा पास लसफाररस २.५ प्रलिया पगेुकै लदन प्रलत वगत लमटर 

८ सहकारी संस्था दतात ३,००० प्रलिया पगेुकै लदन  

९ न्यालयक सलमलतमा मदु्दाको लनवेदन दतात २३० प्रलिया पगेुकै लदन  

१० प्रलतउत्तर माग गने ५०० प्रलिया पगेुकै लदन प्रलत पटक 

११ उद्योग दतात ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

१२ व्यलक्तगत घटना दतात लविम्ब शलु्क २०० प्रलिया पगेुकै लदन  
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१३ व्यलक्तगत घटना दतात नक्कि दस्तरु / प्रलतलिपी ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

१४ बसाईसराइ १००० प्रलिया पगेुकै लदन  

१५ नाता प्रमालणत १०० प्रलिया पगेुकै लदन  

१६ नागरीकता लसफाररस २०० प्रलिया पगेुकै लदन  

१७ चार लकल्िा प्रमालणत ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

धवधिन्न धसफाररस 

१८ ठुिा उयोगमा लबितु िाइन िडान लसफाररस ३००० प्रलिया पगेुकै लदन  

१९ मझौिा उयोगमा लबिुत िाइन िडान लसफाररस १००० प्रलिया पगेुकै लदन  

२० पेन्सन लसफाररस - लिलटस/तेस्रो मिुकु ५००० प्रलिया पगेुकै लदन  

२१ पेन्सन लसफाररस - भारलतय १००० प्रलिया पगेुकै लदन  

२२ पेन्सन लसफाररस - नेपािी पेन्सनर २०० प्रलिया पगेुकै लदन  

२३ लववालहत/अलववालहत प्रमालणत १५० प्रलिया पगेुकै लदन  

२४ आलदवासी िनिाती िोपोन्मुख दलित प्रमालणत २०० प्रलिया पगेुकै लदन  

२५  चािचिन प्रमालणत २०० प्रलिया पगेुकै लदन  

२६ िन्म लमलत प्रमालणत ११० प्रलिया पगेुकै लदन  

२७ अन्य प्रमालणत १५० प्रलिया पगेुकै लदन  

२८ नाता कायम/नाता प्रमालणत १७० प्रलिया पगेुकै लदन  

२९ नाता कायम/नाता प्रमालणत अङ्ग्रेलिमा ३४० प्रलिया पगेुकै लदन  

३० संरक्षक लसफाररस ५५ प्रलिया पगेुकै लदन  

३१ बसोबास प्रमालणत १५० प्रलिया पगेुकै लदन  

३२ ना.प्र.प. सितलमन ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

३३ नाता कायम/नाता प्रमालणत ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

३४ घटना दतात सेवा शलु्क(िन्म दतातको हकमा ३५ 

लदन लभि हुन आएमा लन:सलु्क) 

 प्रलिया पगेुकै लदन  

३५ घटना दतात संशोिन सितलमन १०० प्रलिया पगेुकै लदन  

३६ नाम,थर, लमलत प्रमालणत १५० प्रलिया पगेुकै लदन  

३७ घरसारको लसफाररस गाउँपालिका लभि १५० प्रलिया पगेुकै लदन  

३८ घरसारको लसफाररस गाउँपालिका वालहर २५० प्रलिया पगेुकै लदन  

३९ लसफाररस प्रलतलिपी दस्त्तरु ११० प्रलिया पगेुकै लदन  
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४० खा. पा. िारा िडान लसफाररस १२० प्रलिया पगेुकै लदन  

४१ महुान दतात लसफाररस सलु्क २५० प्रलिया पगेुकै लदन  

४२ अन्य लसफाररस दस्तरु २५० प्रलिया पगेुकै लदन  

कृधष िािा र्फत  

१ कृलर् समहू दतात  १०० प्रलिया पगेुकै लदन पटक 

२ कृलर् समहू नलवकरण ५० प्रलिया पगेुकै लदन पटक 

३ एग्रोभेड नसतरी फमत सलूचकृत २०० प्रलिया पगेुकै लदन पटक 

४ उद्योग /  फमत / एग्रोभेड दतात लसफारस १००० प्रलिया पगेुकै लदन पटक 

५ अन्य सामान्य लसफाररस १०० प्रलिया पगेुकै लदन पटक 

पिु धवकास  िािा र्फत  

१ उद्योग तथा व्यवसालयक फमत लसफाररस  ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

२ गाई /गोरु प्रलत रु ५ प्रलिया पगेुकै लदन बालर्तक 

३ भैसी प्रलत रु ५० प्रलिया पगेुकै लदन बालर्तक 

४ बाख्रा /भेडा प्रलत रु २ प्रलिया पगेुकै लदन बालर्तक 

५ घोडा / घोडी / खच्चर प्रलत रु १० प्रलिया पगेुकै लदन बालर्तक 

६ कुकुर / लवरािो प्रलत रु ५ प्रलिया पगेुकै लदन  

७ पश ुपन्क्षी  समहू दतात शलु्क १०० प्रलिया पगेुकै लदन  

८ पश ुपन्क्षी  समहू नलवकरण शुल्क ५० प्रलिया पगेुकै लदन  

९ उद्योग / फमत /  एग्रोभेड दतात लसफारस ५०० प्रलिया पगेुकै लदन  

१० अन्य समान्य लसफाररस १०० प्रलिया पगेुकै लदन  

 

एम्बुिेन्स सेवा 

ि.स. र्देधि सम्म र्दस्र्ुर कैधफयर् 

१ िमु्िा सखेुत २०,०००  

२ िमु्िा  नेपािगन्ि २५,०००  

३ िमु्िा काठमाण्डौ ४०,०००  

४ तातोपानी कणातिी स्वास््य लवज्ञान प्रलतष्ठान १,६००  
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८. धनणतय गने प्रधक्रया र अधिकारीिः 

धनणतय गने प्रधक्रया 

➢ सरकारी लनणतय प्रलिया सरिीकरण लनदलेशका २०६५, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, सचूनाको हक 

सम्बन्िी ऐन, २०६४ एंव सम्बलन्ित स्थानीय काननू िगायत प्रचलित काननु बमोलिम 

धनणतय गने अधिकारीिः 

➢ गाउँपालिका अध्यक्ष, 

➢ न्यालयक सलमलतको संयोिक, 

➢ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

९. धनणतय उपर उिुरी सुन्ने अधिकारीिः 

➢ प्रचलित काननू बमोलिम, 

 

१०. सम्पार्दन गरेको कामको धववरणिः 

२०७९ श्रावण मधिना र्देधि पौष मसान्र् सम्म 

क्र.स. सम्पार्दन गरेका कामको धववरण ईकाइ संख्या कैधफयर् 

१ गाउँ सभा संचािन वटा २  

२ कायतपालिका वैठक वटा ८  

३ लगलडदह सम्मेिन पटक १  

४ गाउँपालिका स्तररय लवद्यािय अनगुमन वटा १  

५ गाउँपालिका स्तररय बालर्तक पररक्षा संचािन पटक १  

६ योिना सम्झौता वटा  १५७  

७ सावतलिनक सनुवुाई कायतिम  पटक १  

८ गत आ.व. का योिनाहरुको भकु्तानी वटा ५   

९ चाि ुआ.व. का योिनाहरुको भकु्तानी वटा २०  

१० योिनाहरुको ठेक्का आह्वान वटा ४ बाँकी ३ वटा 

११ सामालिक सरुक्षा भत्ता पटक १  

१२ तातोपानी गाउँपालिका के्षि लभि रहकेा सामदुालयक 

लवद्याियहरुको अनगुमन 

पटक १ वडा नं ६ 

१३ िेष्ठ नागररकिाई पररचय पि लवतरण िना २  
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१४ अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुिाई पररचय पि लवतरण िना १४  • वगत ख १० िना 

• वगत ग ३ िना  

• वगत घ १ िना  

१५ बैंक खाता िोरीको कायतिममा आवद्धता  िना ५६   

१६ िेष्ठ नागररक मालसक वैठक वटा ६  

१७ उद्यम व्यवसायीिाई ग्रीन हाउस पाि लवतरण  िना ८ वडा नं ५ 

१८ सनुौिा हिार लदनका आमाहरुिाई कृलर् सामाग्री लवतरण िना २५ वडा नं ७ 

१९ लवलभन्न लदवसहरु मनाईएको वटा ३  

२० न्यालयक सलमलतमा दतात भएका मदु्दा  वटा ७  

२१ न्यालयक सलमलतमा दतात भएका मदु्दाको फचतयौट वटा ३ फच्यौट हुन बाँकी ४ 

२२ लवलभन्न योिनाहरुको ठेक्का आह्वान वटा ४  

२३ कमतचारी लडलिटि हालिरी िडान वटा १  

र्ाधिम/गोष्ठी/अधिमुधिकरण 

१ स्याउ लनयातत तथा बिारीकरण सम्बन्िी गोष्ठी पटक १  

२ स्याउ वैगचा व्यवस्थापन सम्बन्िी घमु्ती तालिम पटक १  

३ उद्यमलशिता तालिम संचािन पटक २ ८० िना सहभालग 

४ गररलव लनवारणका िालग िघ ु उद्यम लवकास 

अलभमुलखकरण कायतिम 

पटक २ ८० िना सहभालग 

५ स्याउ लनयातत तथा बिारीकरण सम्बन्िी १ लदने गोष्ठी पटक १ कृलर् शाखा 

६ स्याउ वगैचा व्यवस्थापन सम्बन्िी घमु्ती तालिम पटक १ कृलर् शाखा 

७ स्टाफ नसतिाई MNH Update सम्बन्िी तालिम  पटक १ स्वास््य शाखा 

८ वदृ्ध वदृ्धािाई न्यानो कपडा (ज्याकेट, मफिर, टोपी) 

लवतरण 

िना १३४ वडा नं ६ 

वैठक 

१ िेष्ठ नागररक मालसक वैठक वटा ६  

२ वडा स्तररय बािक्िब वैठक  वटा ३  

३ उद्यम लवकास सलमतको वैठक  वटा ३  

४ गाउँपालिका स्तररय पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा लनदशेक 

सलमलतको वैठक 

पटक १  

५ वडा स्तररय पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा लनदशेक सलमलतको पटक २  
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वैठक 

६ रािश्व परामशत सलमलतको वैठक पटक ३  

७ स्टाफ वैठक पटक २  

 

११. कायातिय प्रमुि र सूचना अधिकारीको नाम र पर्दिः 

कायातिय प्रमुि 

नामः तीथत बहादरु कठायत 

पदः प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

फोन नः ९८६८९०२१११ 

ईमेिः tirthakathayat123@gmail.com/ito.tatopanimun@gmail.com 

 

सूचना अधिकारी 

नामः ओम बहादरु चन्द 

पदः सचूना अलिकारी 

फोन नः ९८४६२६११९६ 

ईमेिः om.thakuri879@gmail.com/ito.tatopanimun@gmail.com 

 

१२. र्ार्ोपानी गाउँपाधिकािे िारी गरेको ऐन, धनयम, धनयमाविी वा धनर्देधिकािः 

२०७९ काधर्तक मधिना िन्र्दा अधि पाररर् िएका स्थानीय कानून 

क्र.स. ऐन, धनयम, धनयमाविी, धनर्देधिका 

१ तातोपानी गाउँपालिकाको लवलनयोिन ऐन, २०७४ 

२ तातोपानी गाउँपालिकाको आलथतक ऐन, २०७४ 

३ तातोपानी गाउँपालिकाको (वैठक सञ्चािन सम्बन्िी कायतलवलि) ऐन, २०७४ 

४ तातोपानी गाउँपालिकाको (कायत सम्पादन) लनयमाविी २०७४ 

५ तातोपानी गाउँपालिकाको (कायतलवभािन) लनयमाविी, २०७४ 

६ तातोपानी गाउँपालिकाको (गाउँ सभा सञ्चािन कायतलवलि) ऐन, २०७४ 

७ एफ.एम रेलडयो व्यवस्थापन तथा संचािन कायतलवलि ऐन, २०७४ 

८ तातोपानी गाउँपालिकाको आलथतक कायतलवलि लनयलमत तथा व्यवलस्थत गनत बनेको काननू ऐन, २०७४ 

९ तातोपानी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

mailto:tirthakathayat123@gmail.com
mailto:om.thakuri879@gmail.com
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१० तातोपानी गाउँपालिकाको कृलर् व्यवसाय प्रवद्धतन ऐन, २०७४ 

११ तातोपानी गाउँपालिकाको पदालिकारीहरुको आंचारसलहता कालवतलि ऐन, २०७४ 

१२ तातोपानी गाउँपालिका बाट गररने बिार अनगुमन लनदलेशका ऐन, 

१३ तातोपानी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कायतलवलि (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ 

१४ तातोपानी गाउँपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायतलवलि, 

१५ तातोपानी गाउँपालिकाको लनणतय वा आदशे र अलिकार पिको प्रमाणीकरण (कायतलवलि) लनयमाविी ऐन, 

२०७४ 

१६ तातोपानी गाउँपालिकामा करारमा प्रालवलिक कमतचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायतलवलि, २०७४ 

१७ तातोपानी गाउँपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७४ / पलहिो संशोिन, २०७९ 

१९ तातोपानी गाउँपालिकाको लशक्षा लनयमाविी, २०७४/ पलहिो संशोिन, २०७९ 

२० तातोपानी गाउँपालिकाको न्यालयक उिरुीको कारवाही लकनारा गदात अपनाउनपुने कायतलवलि ऐन, २०७४ 

२१ तातोपानी गाउँपालिका स्तररय गनुासो सम्बन्िोन तथा व्यवस्थापन कायतलवलि ऐन, २०७४ 

२२ तातोपानी गाउँपालिकाको सावतिलनक खररद लनयमाविी, २०७८ 

२३ तातोपानी गाउँपालिकाको स्वास््य ऐन,  

२०७९ काधर्तक मधिना र्देधि िाि सम्म पाररर् िएका स्थानीय कानुनिरुिः 

१ तातोपानी गाउँपालिकाको सावतिलनक सम्पलत्तको संरक्षण तथा व्यवस्थापन लनदलेशका, २०७९ 

२ तातोपानी िारा व्यवस्थापन तथा संचािन कायतलवलि, २०७९ 

३ तातोपानी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्िता सम्बन्िमा व्यवस्थापन गनत बनेको लविेयक, 

२०७९ 

४ सरुलक्षत खानेपानीयकु्त समदुाय घोर्णा लनदलेशका, २०७९  

५ तातोपानी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्िता सचूना व्यवस्थापन प्रणािी लनदलेशका, २०७९ 

६ खानेपानी गणुस्तर तथा अनगुमन लनदलेशका, २०७९ 

७ तातोपानी गाउँपालिकाको स्थानीय पवूातिार ममतत संभार कोर् तथा कायत संचािन कायतलवलि, २०७९ 

८ तातोपानी गाउँपालिका स्थानीय पवूातिार लवकास आयोिना संचािन कायतलवलि, २०७९ 

९ तातोपानी गाउँपालिका बाि लववाह न्यलुनकरण सम्बन्िी रणनीलत तथा कायतययोिना, २०७९।८०-२०८४/८५ 
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१३. आम्र्दानी, िचत र्था आधथतक कारोबार सम्बन्िी अद्यावधिक धववरणिः 

आलथतक बर्त २०७९/८० को श्रावण मलहना दलेख हाि सम्मको अद्यावलिक खचत लववरण के्षिगत रुपमा अनसुलूच-१ 

मा रहकेो ि ।   

 

क्र.स. बिेट धिषतक धवधनयोधिर् बिेट बिेट िचत िचत प्रगधर् 

(%) 

मौिर्दार् 

१ पुँलिगत २६,९२,३३,२२५.०० ४,१०,६७,३००.८२ १५.२५% २२,८१,६५,९२४.१८ 

२ चाि ु ३४,१०,४५,६७६.०० १२,९२,४४,१८०.०० ३७.८९% २१,१८,०१,४९६.०० 

कुि िम्मा ६१,०२,७८,९०१.०० १७,०३,११,४८०.८२ २७.९० ४३,९९,६७,४२०.१८ 

 

प्रलतिेदन तयार गननेः 

ओम बिारु्दर चन्र्द 

सूचना अधिकारी 

९८४६२६११९६ 

ito.tatopanimun@gmail.com/om.thakuri879@gmail.com 
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फोटोेः  

  

  

 

 

 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको १२औ ंगाउँसिामा गाउँपाधिका 

अध्यक्ष श्री नन्र्द प्रसार्द चौिागाई िगायर्का अन्य अधर्धथिरु 

उद्घाटन ित्रमा सििाधग ि ँरै्द । 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको १२औ ंगाउँसिामा आफ्नो 

िुिकामना मन्र्व्य राख्रै्द प्रधर्धनधि सिा सर्दस्य मानधनय श्री 

धवधनर्ा कठायर् 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका अन्र्गतर् मधििा र्था बािबाधिका िािा बाट 

आयोधिर् १६ धर्दने िैङ्धगक धिंसा धवरुद्धको अधियानको यातिीमा 

सििाधग ि ंरै्द गाउँपाधिका उपाध्यक्ष श्री रेवर्ी रावि िगायर्का अन्य 

कमतचारी र स्थानीयिरु 

धमधर् २०७९ पौष १४ गरे् सम्पन्न िएको र्ार्ोपानी 

गाउँपाधिकाको प्रथम चौमाधसक सावतिधनक सुनुवाई 

कायतक्रमको एक झिक 
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आधिन मधिनामा आएको अधवरि बषातका कारण र्ार्ोपानी 

गाउँपाधिका अन्र्गतर् वडा नं ७ धस्थर् धत्रवेणी र्ाम्र्ी सडक 

िण्डमा आएको पधिरोिे अवरुद्ध सडक  

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका वडा नं ३ मा िोिामा आएको बाढीिे 

क्षधर् पगेुको ज्युिािाई थप के्षधर् ि ननधर्दनका िाधग िोिामा 

डोिर मेधिनबाट ढुङ्गा पन््याउने प्रयास गरै्द 

धवपर््द बाट के्षधर् पुगेको िरको ध्वस्र् संरचना िटाउरै्द र उद्धार 

कायतमा संिग्न ि ँरै्द सिस्त्र प्रिरी बिका सुरक्षाकमी र स्थानीय 

वाधसन्र्दािरु 

अधवरि बषातका कारण क्षधर् पगेुको र्ार्ोपानी गाउँपाधिका 

अन्र्गतर् वडा नं ४ धस्थर् गौर्मवाडा सडक िण्डको ममतर् पधि 

गाधड गुड्न र्यार ग्राधमण सडक 
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धगधडर्दि सम्मेिनका केधि झिकिरुिः 
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आधिन मधिनामा आएको अधवरि बषातका कारण िौधर्क 

संरचनामा के्षधर् पधुग धपधडर् िएका नागररकिरुिाई िाद्यन्न 

िगायर् ित्ता कपडा सधिर् रािर् धवर्रण गर्दै गाउँपाधिका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुि प्रिासकीय अधिकृर्   

गाउँपाधिकाद्धारा धवपर््द बाट धपधडर् िएका नागररकिरुिाई 

िाद्यन्न िगायर् ित्ता कपडा सधिर् रािर् धवर्रण गररएको 

सम्बन्िी समाचार राििानी र्दैधनक पधत्रकामा प्रकाधिर् 

 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका अन्र्गतर् वडा नं ५ का वाधसन्र्दािरुिाई 

ग्यास चुिो र ड्रम धवर्रण गरै्द गाउँपाधिका अध्यक्ष श्री नन्र्द 

प्रसार्द चौिागाई, प्र.प्र.अ श्री र्ीथत बिारु्दर कठायर् र ५ नं वडा 

अध्यक्ष श्री धिररङ्ग मिर् 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका अन्र्गतर् ३ नं वडा धस्थर् 

पाटनमा धििेकाँि िेधडगोठ िवन धनमातण 
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र्ार्ोपानी गाउँपाधिका २ नं वडा धस्थर् िमी मा 

अवधस्थर् चधचतर् र्ार्ोपानी िाराको  

एक झिक 

धवपर््द बाट के्षधर् िएको सडक र काठेपुिको धनमातणमा 

िुट्र्दै स्थानीयिरु 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिकाको कायातियमा िडान गरर 

सञ्चािनमा ल्याईएको धडधिटि नागररक वडापत्र 

र्ार्ोपानी गाउँपाधिका वडा नं ८ धस्थर् स्थानीय धनमातण 

सामाग्रीिरुको प्रयोग बाट धनमातधिन मधन्र्दरिरु  
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बाधबरा मधन्र्दर, र्ार्ोपानी गाउँपाधिका वडा नं २ िुम्िा  धिक्षा के्षत्रको सुिारका िाधग चाधिएको कर्दम 
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                 अनुसूधच-१ 

के्षत्र/उप के्षत्रगर् बिेट र िचतको धववरण 
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