
 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 
 

तातोपानी गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड २) तातोपानी, जुम्ला माघ १६ गते, २०७९ साि 

 

भाग-२ 
स्थानीय सरकार 

कर्ाािी प्रदेि 

तातोपानी गाउँपालिकाको सूचना 
 

तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन कायालवलध, २०७९           

प्रस्तावना 

तातोपानी गाउँपालिका के्षत्र लित्र उपिब्ध प्राकृलतक स्रोत साधनको पलिचान र 

त्यसको समुलचत उपयोग मार्फ त लिगो आलथफक लिकास िाँलसि गनफ नलतजामुखि 

कायफक्रम बनाई सोको कायाफन्वयन अपररिायफ छ । तातोपानी धारािाई पयफटलकय 

के्षत्रको रुपमा लिकास गिै आन्तररक एंि बाह्य पयफटक प्रिर्द्फन मार्फ त 

गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतको रुपमा लिकास गनफ सलकन्छ ।  लिलिन्न 

सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, नीलज के्षत्र, नागररक समाज, तथा अन्य 

सरोकारिािा लनकाय संगको समन्वय, सिकायफ र साझेिारी मार्फ त तातोपानी 

धाराको िौलतक संरचनाको स्तरोन्नती गरर आलथफक के्षत्रको रुपमा लिकास गनफ 

आिश्यक छ । तसथफ, तातोपानी धारािाई संरक्षण सम्वर्द्फन गरर पारिर्शी, लिगो 

आलथफक लिकास र सुर्शासन प्रिर्द्फन गिै नलतजामुखि बनाउन बान्छनीय िएकोिे, 



स्थालनय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िर्ा १०२ बमोलजम बनेको तातोपानी 

गाउँपालिकाको प्रर्शासलकय कायफलिलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को िर्ा ४ िे 

लिएको अलधकार प्रयोग गरर तातोपानी गाउँपालिकाकािे यो कायफलिलध बनाएको 

छ ।  

पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारिः (१) यस कायफलिलधको नाम तातोपानी धारा 

व्यिस्थापन तथा संचािन कायफलिलध २०७९ रिेको छ । 

  (२) यो कायफलिलध स्थालनय राजपत्रमा प्रकालर्शत िएको लमलत िेखि 

िागु हुनेछ ।  

२.    पररभाषाः लिषय िा प्रसंगिे अको अथफ निागेमा यस कायफलिलधमा, 

(क)  "संलिधान" िन्नािे नेपािको संलिधान, २०७२ सम्झनुपछफ , 

(ि)  "स्थानीय ति" िन्नािे नेपािको संलिधान, २०७२ को धारा ५६ को 

उपधारा ४ बमोलजमको गाउँपालिका   सम्झनुपछफ , 

(ग)  "कायफपालिका" िन्नािे तातोपानी गाउँपालिकाको कायफपालिका 

सम्झनुपछफ , 

(घ)  "कायफलिलध" िन्नािे तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन 

कायफलिलध, २०७९ सम्झनुपछफ ।  

(ङ)  "गाँउपालिका" िन्नािे तातोपानी गाउँपालिकािाई सम्झनुपछफ । 

(च)  "अध्यक्ष" िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछफ । 

(छ)  "उपाध्यक्ष" िन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछफ । 

(ज)  "प्रमुि प्रर्शासकीय अलधकृत" िन्नािे तातोपानी गाउँपालिकाको गाउँ 

कायफपालिकाको प्रमुि प्रर्शासकीय अलधकृत    सम्झनुपछफ , 

(झ)  "लिषयगत र्शािा" िन्नािे तातोपानी गाउँपालिकाको कायाफिय 

अन्तगफतका लिषयगत र्शािािाई सम्झनुपछफ , 

(ञ)  "ऐन" िन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झनुपछफ , 

(ट)  "सलमलत" यस कायफलिलधको िर्ा ५ को उपिर्ा (१) र (२) बमोलजम 

गठन िएको सलमलत समेतिाई जनाउँछ ।   

(ठ)  "िडा" िन्नािे यस तातोपानी गाउँपालिका अन्तगफत २ नं िडा 

कायाफियिाई िाई सम्झनुपछफ ।  

(ड)  "तातोपानी धारा" िन्नािे जलमनलित्र बाट लबरे नून (आयुिेिीय औषधी 

लिरे्शषमा प्रयोग गररने गन्धिार कािो नून) को गन्ध सलित तातोपानी 

लनसे्कर बनाईएको नुिाउने धारािाई जनाउँछ । 
 

पररचे्छद-२ 



उदे्दश्य, व्यवस्थापन तथा संचािन रर्नीलत 

३.  उदेश्यः यस कायफलिलधको मुख्य उदे्दश्य तातोपानी गाउँपालिका अन्तगफत 

िडा नं २ मा रिेको तातोपानी धाराको संरक्षण र संम्वर्द्फन गिै उतृ्कष्ट 

पयफटलकय एंि आलथफक लिकास के्षत्रको रुपमा लिकास गने रिेको छ िने 

अन्य उदे्दश्य िेिाय बमोलजमका रिनेछन् ।   

क)  तातोपानी धाराको मूिान संरक्षण गनफ, 

ि)  तातोपानी धारा लित्रका संरचनािाई सर्ा राख्न, 

ग)  तातोपानी धारािाई पयफटलकय के्षत्रको रुपमा लिकास गनफ, 

घ)  स्थानीय तथा बाह्य पयफटन अलििृखर्द् मार्फ त आलथफक लिकास गनफ, 

ङ)  तातोपानी धाराको व्यिस्थापन तथा संचािनिाई थप व्यिखस्थत र 

प्रिािकारी बनाउन, 

च)  तातोपानी धारा व्यिस्थापनमा स्थानीय सरकारको िुलमका स्थालपत 

गिै िडा कायाफिय, सरोकारिािा  लनकाय तथा आम नागररकिाई 

समेत पररचािन गनफ, 
 

४.  तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन रर्नीलतः १) गाउँपालिका 

के्षत्रलित्र रिेका प्राकृलतक स्रोत साधनको संरक्षण र संिर्द्फन गिै पयफटलकय 

के्षत्रको रुपमा लिकास गरर आलथफक लिकासमा टेिा पुयाफउन स्थानीय तिको 

एकि प्रयास बाट मात्र सम्भि नहुने िएकािे अन्य साझेिार एंि 

सरोकारिाि लनकाय संगको साझेिारी कायम गने, 

  २) तातोपानी धारािाई पयफटनमैत्री िौलतक संरचना लनमाफण गनफ 

आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरर िगानी लिस्तार गने, 

  ३) तातोपानी धाराको सरसर्ाई तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय 

िालसन्दािाई सचेतना अलििृखर्द् गने, 

  ४) तातोपानी धारा िरपर र्शान्ती सुरक्षा कायम राखि आम 

सेिाग्रािीिाई र्शान्ती सुरक्षाको प्रत्यािुलत लििाउन सम्बखन्धत सुरक्षा लनकाय 

संग समन्वय र सिकायफ गने, 

  ५) तातोपानी धाराको प्रिािकारी व्यिस्थापन र संचािनका िालग 

िडा कायाफिय, सलमलत र सुरक्षा लनकायिाई पररचािन गने,  
 

पररचे्छद-३ 

तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन लनदेिक सलमलत 

५.  तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन लनदेिक सलमलत गठनः (१) 

तातोपानी धारा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायफ सुचारु एंि सुव्यिखस्थत ढंगिे 



संचािन गनफ आिश्यक लनिेर्शन, समन्वय र सिलजकरण गनफ गाउँपालिकामा 

िेिायनुसारको लनिेर्शक सलमलत गठन गररनेछ । 

(क)  गाउँ कायफपालिका अध्यक्ष    सयोजंक 

(ि)  गाउँ कायफपालिका उपाध्यक्ष    सिस्य 

(ग)  प्रमुि प्रर्शासकीय अलधकृत    सिस्य 

(घ)  िडा अध्यक्ष (सम्बखन्धत िडाको)   सिस्य 

(ङ)  गाउँ कायफपालिका सिस्य एक जना मलििा सिस्य सिस्य 

(च)  िौलतक पूिाफधार लिकास र्शािा प्रमुि  

 सिस्य 

(छ)  िातािरण तथा लिपि् व्यिस्थापन सलमलत संयोजक सिस्य 

(ज)  सम्बखन्धत िडा लित्र िा नलजकको िडामा रिेको प्रिरी चौकी ईन्चाजफ 

सिस्य 

(झ)  लजल्ला लित्र पयफटन के्षत्र संग काम गने संघ संस्था मध्य बाट १ 

जना सिस्य 

(ञ)  स्थानीय िोटि व्यिसायी मध्य बाट १ जना   सिस्य 

(ट)  राजश्व र्शािा प्रमुि    सिस्य सलचि 
 

  (२) तातोपानी धाराको व्यिस्थापन र संचािनको िालग िडा स्तरमा 

िेिायनुसारको िडा स्तररय तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन 

सलमलत गठन गररनेछ ।   

(क)  सम्बखन्धत िडाको िडा अध्यक्ष   -अध्यक्ष 

(ि)  िडा सिस्य मध्य एक जना मलििा सलित २ जना  -सिस्य 

(ग)  सम्बखन्धत िडामा रिेको टोि लिकास संस्थाका संयोजकिरुमधे्य बाट 

एक जना        -सिस्य  

(ङ)  गाउँपालिका अन्तगफत पयफटन के्षत्रसंग काम गने संस्थाको प्रलतलनलध 

१ जना       -सिस्य  

(च)  स्थानीय स्तरम िोटि व्यिसाय गने व्यिसायी मधे्यबाट १ जना 

       -सिस्य 

(छ)  सम्बखन्धत िडाको िडा सलचि    -

सिस्य सलचि 
 

६.  तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन लनदेिक सलमलतको काम, 

कताव्य र अलधकारः 



(१) िर्ा ५ को उपिर्ा (१) बमोलजम गलठत तातोपानी धारा व्यिस्थापन 

तथा संचािन लनिेर्शक सलमलतको काम, कतफव्य र अलधकार िेिाय 

बमोलजमको हुनेछ ।  

(क) तातोपानी धाराको उलचत व्यिस्थापनका िालग आिलधक तथा बालषफक 

योजनािरु तजुफमा, कायाफन्वयन, अनुगमन मुल्ांकन र सलमक्षा गने 

।  

(ि) तातोपानी धारामा स्नान गनफ आउने आन्तररक एंि बाह्य नागररकिरु 

बाट उठाईने सेिा रु्शल्क िापत को रकम लनधाफरण गनफका िालग 

गाउँ कायफपालिका िैठकमा प्रस्ताि पेर्श गने । 

(ग) स्नान गनफ आउिाँ बढ्न सके्न र्ोिोरमैिािाई मध्यनजर गिै 

तातोपानी धारा िरपर र्ोिोर व्यिस्थापनका िालग आिश्यक संरचना 

लनमाफण एंि र्ोिोर संकिन कने्टनर/बाल्टी उपिब्ध गराउने ।   

(घ) तातोपानी मुिानको संरक्षण र सम्बर्द्फन गिै पयफटन प्रिर्द्फनका िालग 

लिलिन्न प्रकारका संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने। 

(ङ) तातोपानी धारा व्यिस्थापनका िालग सरकारी, गैर सरकारी संस्थािरु, 

लनलज के्षत्र र समुिायिरुको संगिग्नता बढाउन आिश्यक नीलत तय 

गने ।  

(च) र्ोिोरमैिा व्यिस्थापन तथा सरसर्ाईमा प्रचलित ऐन कानून तथा 

लनिेलर्शकािे तोकेको मापिण्ड पािना नगने उपर आिश्यक 

कारबािीका िालग लनिेर्शन लिने । 

(छ) पयफटन के्षत्र तथा र्ोिोरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने लिलिन्न 

रालष्टि य/अन्तरालष्टि य संघ संस्थािरु संग समन्वय तथा सिलजकरण गनफ 

संञ्जाि लिस्तार गने ।  

(ज) सलमलतबाट तातोपानी धाराको िौलतक एंि व्यिस्थापलकय पक्षको 

आिश्यक्ता अनुसार अनुगमन गरर सोको प्रलतिेिन अनुसुलच २ 

बमोलजम प्रलतिेिन तयार पारी कायफपालिका िैठकमा सलमक्षाका 

िालग पेर्श  

गने ।  
 

(२) िर्ा ५ को उपिर्ा (२) बमोलजम गलठत िडा स्तररय तातोपानी 

धारा व्यिस्थापन तथा संचािन सलमलतको काम, कतफव्य र अलधकार 

िेिाय बमोलजम हुनेछन ।  

(क) तातोपानी धारा तथा र्ोिोरमैिा व्यिस्थापनका िालग आिश्यक स्रोत 

साधन र जनर्शखक्तको व्यिस्था गने ।  



(ि) तातोपानी धारा व्यिस्थापनको िालग आिश्यक प्रलक्रया पुयाफई 

कमफचारी लनयुखक्त, मालसक तिब लनधाफरण, कमफचारीको आचार 

संलिता लनधाफरण गरर काममा िटाउने लजमे्मिारी सलमलतको रिनेछ 

।    

(ग) गाउँ कायफपालिकािे लनधाफरण गरेको सेिा रु्शल्क व्यिस्थापनमा 

िटाईएको जनर्शखक्तबाट अनुसूलच १ बमोलजम उठाई सोलि लिन 

िडा कायाफियमा िाखििा गनफ िगाउने र लिस्तारै राजश्व संकिन 

प्रिािकारी रुपमा उठेको िण्डमा ईलिलिङ्ग मा लिईनेछ ।  

(घ) सेिा रु्शल्क प्रिेर्श लटकट/रलसि अनुसूलच ३ मा उखल्लखित िए 

बमोलजमको हुनेछ ।  

(ङ) तातोपानी धाराको व्यिस्थापनमा थप प्रिािकारीता ल्ाउन िडा 

स्तरका टोि लिकास संस्था, युिा क्लब, आमा समूि, नागररक 

समाज संग सिकायफ गिै लिरे्शष कायफिि गठन गरर पररचािन गने 

। 

(च) तातोपानी धाराको व्यिस्थापनमा िगाईएको रु्शल्कको सलमक्षा गिै 

त्यसमा समयोलचत पुनराििोकन गनफ लनिेर्शक सलमलत समक्ष 

लसर्ाररस गने । 

(छ) तातोपानी धारािाई पयफटकीय के्षत्रको रुपमा लिकास गनफका िालग 

िौलतक संरचनाको लनमाफण एंि व्यिस्थापलकय के्षत्रको लिकासमा टेिा 

पुगे्न िािका योजना छनौट गरर लिषयगत र्शािामा पेर्श गने र 

खिकृत योजनाको कायाफन्वयन गने ।  

(ज) तातोपानी धाराको लनयलमत अनुगमन गरर िौलतक संरचनाको 

रेििेि, र्ोिोरमैिा व्यिस्थापनका िालग सचेतना कायफक्रम संचािन 

तथा आिश्यक अन्य कायफ गने गराउने ।  

(झ) स्नान गनफ आउने व्यखक्त िा संस्थाको यथातफ लििरण सलितको 

तथ्ांक तयार गरर गाउँपालिकामा बुझाउनुपनेछ ।   

(ञ) सलमलतिे तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन अिस्थाको 

मालसक रुपमा अनुगमन गरर सो को प्रगलत लििरण, उपिब्धी, सबि 

र िुिफि पक्ष, सुझाब सल्लाि तथा आगामी कायफलिर्शा सलितको 

लर्ल्ड अनुगमन प्रलतिेिन लनिेर्शक सलमलत समक्ष पेर्श गने ।  
 

पररचे्छद-४ 

तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन सेवा िुल्क 

७.  सेवा िुल्क उठाउनेः  (१) तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन गरे 

िापत स्नान गनफ आएका व्यखक्त िा संस्थािरुबाट िडा कायाफियिे सेिा 



रु्शल्क उठाउनेछ तर व्यिस्थापन तथा संचािनका क्रममा कुनै प्रलतकुि 

अिस्था लसजफना हुन गई िडा कायाफियिे व्यिस्थापन गनफ नसके्न िए 

सोको लिखित जानकारी लनिेर्शक सलमलतिाई गराउने र लनिेर्शक सलमलतिे 

कायाफपालिका िैठकमा प्रस्तािको रुपमा राखि आिश्यक कानून लनमाफण 

गरर कुनै लनजी के्षत्र िा सम्बखन्धत संस्थािाई व्यिस्थापन तथा संचािनको 

लजमे्मिारी लिईनेछ ।  

   (२) उपिर्ा (१) बमोलजमको रु्शल्कको िर अनुसूलच (१) मा 

उले्लि िए बमोलजम हुनेछ । जनर्शखक्त व्यिस्थापन तथा पररचािन गरर 

िडा कायाफियिे सेिा रु्शल्क उठाउने लजमे्मिारी िडा कायाफियको हुनेछ 

। यसरी उठाएको रु्शल्क िडा कायाफियिे गाउँपालिकाको संलचत कोषमा 

जम्मा गनुफपनेछ ।  

  (३) उपिर्ा (१) बमोलजम उठाएको रकम गाउँ कायफपालिकाको 

खिकृलतमा कमफचारी को तिब, र्ोिोरमैिा व्यिस्थापन तथा तातोपानी 

धारा व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकाबाट कायफक्रम खिकृत गराई सोलि 

अनुसार गाउँपालिकािे सलमलतिाई िचफ उपिब्ध गराउनेछ र जुन 

प्रयोजनका िालग लिलनयोजन गररएको िो सोलि काममा बािेक अन्य 

प्रयोजनका िालग िचफ गनफ पाईनेछैन ।  

   (४) तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन िापत उठेको 

रकम मध्य उपिर्ा (३) उखल्लखित लर्शषफकमा िचफ िई बाँकी रिेको मध्य 

प्रोत्सािन िरुप १५ प्रलतर्शत रकम सोिी तातोपानी धाराको ममफत संिार, 

सािफजलनक िौलतक संरचना लनमाफण, जनचेतनामुिक कायफक्रम तथा प्रचार 

प्रसारको िालग गाउँ कायफपालिकािे लिलनयोजन गनेछ ।  

  (५) अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापलन िडा स्तररय 

सलमलतबाट पूणफ अपंगता िएका, लिघफ रोगी तथा ७० बषफ िन्दा मालथका 

िृर्द्िृर्द्ािरुिाई सेिा रु्शल्कमा पुणफ छुट लिन सलकनेछ िने िडािासीको 

आय स्तरका आधारमा अनुसूलच (१) मा उखल्लखित व्यिस्थापन तथा 

संचािन सेिा रु्शल्कमा छुट लिन िडा कायाफियिे आिश्यक ठानेमा 

लनिेर्शक सलमलतको सिमलतमा िडा कायाफियिे छुट लिन सके्नछ ।  

  (६) स्नान गनफ आउने सेिाग्रािी िा संस्थािे िर्ा ७ बमोलजम 

बुझाउनुपने सेिा रु्शल्क नबुझाएमा र धुम्रपान तथा मध्यपानजन्य िसु्त 

(चुरोट, गुट्का, पान, रक्सीका बोति आलि) जस्ता िसु्त लिन िोजे 

लनजिाई तातोपानी धारा लित्र प्रिेर्श गनफ रोक िगाउन सके्नछ ।    

  (७) तातोपानी धारामा स्नान बािेक अन्य िुगा धुने, र्ोिोरमैिा 

र्ाल्ने तथा िोिल्ला गने कायफिाई लनषेध गररनेछ ।    



  (८) तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन सम्बन्धी गुनासो, 

सल्लाि सुझाब संकिनका िालग तातोपानी धारा प्रिेर्श र्द्ार नलजक गुनासो 

पेलटकाको व्यिस्था गररनेछ । 
 

पररचे्छद-५ 

कसुर र सजाय 

८.  कसुरः १ कसैिे िेिायको कुनै काम गरेमा तातोपानी गाउँपालिकाको 

सािफजलनक सम्पलतको संरक्षण तथा व्यिस्थापन लनिेलर्शका २०७९ र यस 

कायफलिलध बमोलजम कसुर गरेको मालननेछ ।  

(क)  तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन सलमलतिे तोलकलिएको 

समय र स्थान बािेक अन्यत्र र्ोिोरमैिा लनष्कार्शन गने,  

(ि)  तातोपानी धारा पररसरलित्र राखिएको कणे्टनर, बाल्टी तोडर्ोड गने, 

क्षलत पुयाफउने, राखिएको स्थानबाट िटाउने िा अन्य कुनै नोक्सानी 

पुयाफउने,  

(ग)  तातोपानी धारामा बनेका कुनै पलन िौलतक संरचना ित्काउने, 

तोडर्ोड गने, क्षलत पुयाफउने िा िाँचे्न,  

९.  सजायः (१)िर्ा ८ को िण्ड (क) बमालजमको कसुर गने व्यखक्त िा 

संस्थािाई गाउँपालिकाबाट िटाएको अनुगमन टोिी िा िडा कायाफियिे 

पलििो पटक िए पाँच सय रुपैया सम्म जररिाना, सोलि कसुर पटक 

पटक िोिोराएमा पटकै लपचे्छ िोब्बर जररिाना गनफ सके्नछ ।  

  (२) िर्ा ८ को िण्ड (ि) बमोलजमको कसुर गने व्यखक्त िा 

संस्थािाई गाउँपालिकािे िुई िजार िेखि पाँच िजार सम्म जररिाना गरर 

सोलि िण्डमा उखल्लखित सामाग्रीको नोक्सानीको व्यिस्थापनमा िागे्न िचफ 

असुि उपर गनफ सके्नछ ।  

  (३) िर्ा ८ को िण्ड (ग) बमोलजमको कसुर गने व्यखक्त िा 

संस्थािाई गाउँपालिकािे पाँच िजार िेखि िर्श िजार सम्म जररिाना गरर 

प्रालिलधक जाँचपास प्रलतिेिन अनुसार पुनलनमाफण िा ममफत संिारमा िागे्न 

िचफ असुि उपर गनफ सके्नछ ।    
 

पररचे्छद-६ 

लवलवध 

३. बाधा अडकाउ फुकाउने अलधकारः यस कायफलिलधको कायाफन्वयनमा कुनै 

बाधा अड्चन आएमा कायफपालिकाको लनणफय बमोलजम हुनेछ ।  



४. संिोधन तथा खारेजीः यस कालिफलधको संर्शोधन िा कुनै िर्ा िारेजी 

गनुफपरेमा कायफपालिकािे लनणफय गरर आिश्यक संर्शोधन िा िारेज गनफ 

सके्नछ ।  

५. बचाउः यो कायफलिलध जारी हुनु िन्दा पलििे िए गरेको कायफ तथा प्रिान 

गररएका सेिा सुलिधा यसै कायफलिलध बमोलजम िए गरेका मालननेछन ।  
 
 

  



अनुसूलच-१ 

(कायफलिलधको िर्ा (७) उपिर्ा १ संग सम्बखन्धत) 
 

तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन  सेिा रु्शल्क  

क्र.स. नागररक िुल्क कैलफयत 

१ सम्बखन्धत िडा 

नागररकका िालग 

१०  

२ गाउँपालिका लित्रका 

नागररक (सम्बखन्धत 

िडा बािेक) का 

िालग 

३०  

३ लजल्ला लित्रका 

नागररकका िालग 

४०  

४ लजल्ला िन्दा 

बालिरका नागररकका 

िालग 

५०  

५ लििेर्शी नागररकका 

िालग 

१००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



अनुसूलच-२ 

(कायालवलधको दफा (६) खण्ड (ज) संग सम्बम्भित) 
 

अनुगमन प्रलतिेिन 

लमलतः  स्थानः  

समयः  सहभालग 

संख्ाः 

 

उदे्दश्यः  

१)........................................................................................................ 
 

२)........................................................................................................ 

 

पृष्ठिूलमिः (Background) 
 
 

उपिब्धीिः (Findings) 

सबि पक्षिः 

  क) 

  ि) 

  ग) 

िुिफि पक्षिः 

  क) 

  ि) 

  ग) 
 
 

सुधार गनुफ पने पक्षिः 

  क) 

  ि) 

  ग) 
 

आगामी कायफयोजनािः 
   

अनुगमन कायफमा सििालगिरुिः 

क्र.स. नाम थर पद कायाािय फोन न 



१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

  

 



अनुसूलच-३ 

(कायफलिलधको िर्ा (६) उपिर्ा (२) िण्ड घ संग सम्बखन्धत) 

सेवा िुल्क रलसद 

तातोपानी गाउँपालिका  

२ नं वडा कायाािय 

जमी 

तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन 

कायफलिलध २०७९ को िर्ा (६) उपिर्ा (२) को 

िण्ड (घ) संग सम्बखन्धत 

सेवा िुल्क रलसद 

..............लजल्ला..................... गाउँ/नगरपालिकाको 

स्थायी िालसन्दा तपाई 

श्री........................................... बाट सेिा रु्शल्क 

िापत तपर्शलिको रकम स-धन्यिाि प्राप्त ियो ।  
 
 
 

अक्षरुपी रुिः .............................................. 

नोटः तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन 

सम्बम्भि केलह गुनासो, सुझाब सल्लाह भए 

गुनासो पेलटकामा राम्भखलदनहुन अनुरोध छ । 

                                                                                                  
.............................. 

तातोपानी गाउँपालिका  

२ नं वडा कायाािय 

जमी 

तातोपानी धारा व्यिस्थापन तथा संचािन 

कायफलिलध २०७९ को िर्ा (६) उपिर्ा (२) को 

िण्ड (घ) संग सम्बखन्धत 

सेवा िुल्क रलसद 

..............लजल्ला..................... गाउँ/नगरपालिकाको 

स्थायी िालसन्दा तपाई 

श्री.............................................. बाट सेिा रु्शल्क 

िापत तपर्शलिको रकम स-धन्यिाि प्राप्त ियो ।  
 
 
 

अक्षरुपी रुिः .............................................. 

नोटः तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचािन 

सम्बम्भि केलह गुनासो, सुझाब सल्लाह भए 

गुनासो पेलटकामा राम्भखलदनहुन अनुरोध छ । 

                                                                                                  
.............................. 

रु. रु. 



                                                                                                  

कमफचारीको िस्तित 

                                                                                       

कमफचारीको िस्तित 

 

गाउँकायफपालिकाबाट खिकृत लमलत २०७९।०९।२० 

आज्ञािे 

तीथा बहादुर कठायत 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 

 


