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:yfgLo txsf] :j¿k / k|s[lt, 

gu/kflnsf  

 

kl/ro 

 :yfgLo g]t[Tjsf] ljsf; u/L hgtfsf] b}lgs cfjZostf hg hghLjgnfO{ c;/ kfg]{ ljifox¿df lg0f{o ug{ ;Sg] u/L :yfgLo :jfoQ zf;g 

k4ltsf] ljsf;sf] nflu :yfgLo lgsfox¿sf] u7g x'g] k|fjwfg cg';f/ :yfgLo :jfoQ zf;g P]g @)%% cg';f/ :yfgLo lgsfosf] ¿kdf 

gu/kflnsfsf] Joj:yf ePsf]df g]kfnsf] ;+ljwfgdf :yfgLo txsf] ;+a}wflgs Joj:yf ePkZrft ;fljssf :yfgLo lgsfox? :yfgLo txdf 

?kfGt/0f eO{ :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf :yflkt 5g\ . 

 g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd ;+3, k|b]z / :yfgLo tx larsf] ;xsfl/t, ;xcl:tTj / ;dGjonfO{ k|j4{g ub}{ hg;xeflutf, pQ/bfloTj, kf/blz{tf 

;'lglZrt u/L ;'ne / u'0f:t/Lo ;]jf k|jfx ug{, nf]stGqsf nfex?sf] ;dfg'kflts ;dfj]z / Gofof]lrt ljt/0f u/L sfg'gL /fHo / lbuf] ljsf;sf] 

cjwf/0ff cg'?k ;dfhjfbpGd'v ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g k|0ffnLnfO{ :yfgLo txb]lv g} ;'b[9Ls/0f ug{, :yfgLo g]t[Tjsf] ljsf; ub}{ 

:yfgLo zf;g k4ltnfO{ ;'b[9 u/L :yfgLo txdf ljwflosL, sfo{sfl/0fL / Goflos cEof;nfO{ ;+:yfut cEof;nfO ;+:yfut ug{ :yfgLo ;/sf/ 

;++rfng P]g, @)&$ hf/L ePsf] 5 . 

 :yfgLo txsf ¿kdf gu/kflnsfn] ljs]Gb|Ls/0fsf] dfWodåf/f ;fj{ef}d;Qf ;DkGg hgtfnfO{ zf;g k|lqmofdf clwsflws dfqfdf ;lDdlnt x'g] 

cj;/ h'6fO{ k|hftGqsf nfex¿sf] pkef]u ug{ ;Sg] Joj:yf ug]{, cfk\mgf] If]qsf] ljsf;sf] nflu ;fwgsf] kl/rfng, ljlgof]hg / ljsf;sf] 

k|ltkmnsf] ;Gt'lnt tyf ;dfg ljt/0fdf ;fdflhs ;dfgtf Nofpg] sfo{df hghflt, cflbjf;L, blnt / ;fdflhs tyf cfly{s b[li6sf]0fn] 

lk5l8Psf ju{ ;d]tsf ;du| hgtfsf] ;xeflutfdf clea[l4 ub}{ ljsf; k|lqmofnfO{ ;+:yfut ug]{, of]hgfx¿sf] th'{df / ;~rfng ug{ cfjZos 

lhDd]jf/L / clwsf/ :yfgLo:t/df g} k|bfg u/L hjfkmb]xL axg ug{ ;Sg] :yfgLo txx¿sf] ;+:yfut ljsf; ug{] sfo{nfO{{ cufl8 a9fpF5 . 

 ljs]GbLs/0f eg]sf] clwsf/sf] lgIf]k0f xf], ljs]Gb|Ls/0fsf] csf]{ ?kdf ;+3Lotf xf] / ;+3Lotf :yfgLo cfjZostfdf cfwfl/t x'G5 . ;+3LotfnfO{ 

;+:yfut u/L nf]stGq, ljsf; / dfgj clwsf/sf] k|Tofe"t ug{ :yfgLo ;/sf/sf] ljz]if e"ldsf /xG5 . 

 Onfd gu/kflnsf, g]kfnsf] ! g+= k|b]zcGtu{t kxf8L If]qsf] Ps gu/kflnsfsf] ¿kdf lj=;+= @)!% ;fnb]lv g} :yflkt /x]sf] 5 . 

 

gu/kflnsfsf] :j¿k 

 gu/ ;ef — k|d'v, pkk|d'v, j8fWoIf, gu/ sfo{kflnsf ;b:o, j8f ;b:o 

 gu/ sfo{kflnsf — k|d'v, pkk|d'v, j8fWoIf, gu/ sfo{kflnsf ;b:o 

 gu/ k|d'v 

 

Onfd gu/kflnsfsf] 5f]6f] kl/ro 

 Onfd lhNnf, lgjf{rg If]q g+= #, Onfsf g+= !, kxf8L e]udf :yflkt Onfd gu/kflnsf la=;+= !*&% df ;b/d'sfd tyf uf}8f x'Fb}  la=;+= @)!% 

gu/kflnsf, la =;+= @)!( gu/ k+rfot, la=;+= @)$& df k'gM gu/kflnsf ePsf] xf] .  

 /fHo k'g/;+/rgfsf] qmddf ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] k'g/;+/rgf x'Fbf @)&# kmfu'gb]lv Onfd gu/kflnsfsf] If]q lj:tf/ ePsf] 5 . ;fljsdf 

Onfd gu/kflnsfsf] If]qkmn @& ju{ ls=ld= /x]sf]df xfn !&@=^( ju{ ls=ld k'u]sf] 5 . 

 Onfd gu/kflnsfsf] jf8{ laefhg ! b]lv !@ ;Dd 5 . /fli6«o hgu0fgf @)^* sf] tYofª\sn] k'g/;+/lrt Onfd gu/kflnsfsf] hg;+Vof $*%#^ -

dlxnf @%@#^ k'?if @#^)^_ / 3/;+Vof !!$#( b]vfPsf] 5 . 

 /fli6«o hgu0fgf @)&* sf] k|f/lDes tYofª\sn] Onfd gu/kflnsfsf] hg;+Vof %)$%% -dlxnf @%^&$ k'?if @$&*!_ , 3/;+Vof !!($# kl/jf/ 

;+Vof !##(% b]vfPsf] 5 . 

 Onfd gu/kflnsf Pp6f ko{6sLo gu/sf] ¿kdf ljsl;t eP/ uO/x]sf] / ko{6sLo gu/ xf] .  

 o; If]qdf ko{6sLo k"jf{wf/sf nflu ljdfg:yn, h}ljs ljljwtfn] o'Qm ljleGg ko{6sLo :yn, ;efu[x / z}lIfs ;+:yfx¿sf] Joj:yfkg sfo{  

tLa|t/ ultdf eO/x]sf] 5  

 cfˆgf] If]qsf gful/sx?sf] b}lgs tyf cfjlws cfjZostf kl/k"lt{ ug]{ :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf ;]jf k|wfg ub} cfPsf] ;+:yf xf] . 

 d'n'sdf ljBdfg\ sfg'gL k|fjwfg cg';f/ :yfkgf  ePsf] / :yfgLo ;/sf/n] ug'{kg]{ sfd st{Jo / clwsf/ k|of]u ub} cfPsf] lgsfo xf] . 

 gu/jf;Lx¿sf] cfly{s, ;fdflhs pGgltsf nflu cu|ufdL lbzf]Gd'v u/fpg] tkm{ nufpg] lgsfosf] ¿kdf k|of;/t  5 . 

 Onfd gu/kflnsf g]kfn ;/sf/sf] cf=a= )^&.)^* sf] ah]6, gLlt tyf sfo{qmddfk{mt xl/tgu/ 3f]if0ff ul/Psf] gu/ xf] . xl/tgu/sf] ¿kdf 

;+;f/e/ Onfdsf] klxrfg :yflkt x'Fb} uO/x]sf] cj:yf 5 .  

 Onfd gu/kflnsfsf] ldlt @)&&.#.!) df a;]sf] ;ftf} gu/ ;efsf] ljz]if lg0f{oaf6 Onfd gu/kflnsfnfO{ ko{6sLo gu/ 3f]if0ff 

ul/Psf] 5 . 

 

Onfd gu/kflnsfsf] gjf} gu/ ;efaf6 kfl/t gLlt tyf sfo{qmd 

 

cfly{s ljsf; 

 इलाममा उत्पादन हनेु कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण तर्फ  उन्मखु गराउने कायफक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 गाईपालनमा अनदुान कायफक्रमलाई यस विफ पनन ननरन्तरता दददैं पशपुालनका क्षेत्रमा थप प्राषवनिकसषहत कायफक्रम ल्याइनेछ । 

 माछापालन र मौरीपालनमा कृिकहरुलाई सहयोग गररनेछ । 

 गररवी ननवारण तथा सामाजिक पररचालन कोिबाट सहकारी सस्थामार्फ त कृिकहरुलाई ऋण सषुविा प्रवाह गररनेछ । 

 कृषिलाई समषृिको प्रमखु आिार बनाउन एक वडा दस कृषि स्नातक उत्पादन नारालाई अगानड बढाइनेछ । 
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 कृषि प्रबदफनका लानग सहभानगतामलुक र्लरु्लका षवरुवा, कृषि मल, वीउषविन कृषि औिार तथा उपकरण अनदुानको साथै नसिंचाई कुलोको व्यवस्था गररनेछ । 

 वडा वडामा व्यावसाषयक नमनुा कृषि र्मफहरुलाइ प्रोत्साषहत गररनेछ । 

 नगरका मूख्य स्थानमा कृषि बिारको षवस्तार तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 पयफटन प्रबदफन गनफ सम्भाव्य पयफटकीस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा आवश्यक पूवाफिार ननमाफणका योिना कायाफन्वयन गररनेछ । 

 नगरमा पयफटकीय स्थल तथा पाकफ हरुको ननमाफण तथा ममफतसिुार गररनेछ ।  
 िानमफक तथा सािंस्कृनतक पयफटन प्रवदफन गने नीनत अवलम्बन गररनेछ । 

 पयफटन प्रवफदनका लानग इलाम नगरपानलका वडा निं. ६ सेती देवी देजख देउमाइ नगरपानलका वडा निं. ५ मा पवुा खोलामा झोलङु्ग ेपलु तथा बञ्जी िम्पको ननमाफण 
कायफ प्रारम्भ गररने छ । 

 इलाम नगरपानलकालाई शानलकको सहरको रुपमा जचनाउनका लानग षवनभन्न स्थानहरुमा मूती तथा शानलकको स्थापना गररनेछ । 

 पाटेनागी पयफटकीय क्षते्रको षवकासका लानग सिंस्थागत रुपमा कायफक्रम ल्याइनेछ । 

 इलाम नगरपानलकामा ननमाफणानिन र्नपाकफ  ननमाफण कायफ सम्पन्न गरी सञ्चालन गररनेछ । 

 जिल्लाका नछमेकी स्थानीय तहहरुसँग पयफटकीय के्षत्रहरुको प्रविफन तथा षवकासको लानग सहकायफ गररने छ । 

 लगानी प्रबदफनका लानग लगानीकताफलाई छुट लगायत लगानी प्रवदफनका कायफक्रमलाई सहयोग गने नीनत अवलम्बन गररनेछ । 

 उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लानग अल्पकालीन तथा मध्यकालीन तानलम ददने तथा पुँिी प्रवाह गररनेछ । 

 पयफटन षवकासको लानग सावफिननक िनमन बहाल नबटौरीमा ददने नीनत अवलम्बन गररनेछ । 

 सहकारीहरुलाई कृयाशील तथा मिबतु बनाउने र सहकारी एकीकरण नीनतलाई प्रोत्साहन गने कायफक्रम ल्याइनेछ  
 भ-ूउपयोग नीनतलाई अवलम्बन गररने छ, बाँझो िनमनमा खेती गनफ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 सावफिननक बाँझो िमीनमा सामषुहक तथा व्यजिगत रुपमा खेती गनफ प्रोत्साहन गररने छ । 

 सावफिननक/सरकारी िनमनहरुको उजचत सिंरक्षण र षवकास गररनेछ । 

 नगरपानलका नभत्र रहेका िग्गािनीहरुको िनमनको स्वानमत्वमा वगीकरण गररनेछ । 

 सकुुम्वासीहरुलाई िनमनको मानलक बनाउने कायफका लानग आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

 भूउपयोग योिनाअनसुार खेती योग्य िनमनमा बस्ती षवकासका कायफलाई दरुुत्साहन गररने छ । 
 इलाम नगरपानलकालाई जिल्ला कै व्यापारीक केन्रको रुपमा षवकास गने नीनत अवलम्वन गररनेछ । 

 बिार अनगुमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन श्रोत सािनको व्यवस्था गररनेछ । 

 सावफिननक नीजि साझदेारी कायफक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ९ मा काले दमाई िनकदेव शाक्य साइन्स पाकफ को ननमाफण गररने छ । 

 
;fdflhs ljsf; 

 िनसिंख्याको सन्तलुनलाई कायम गने नीनत अवलम्वन गररनेछ । 

 बसाइसरी आउनेलाई प्रोत्साहन तथा बसाईसरी िानेलाई ननरुत्साहन गने गरी आवश्यक कायफक्रमहरु सन्चालनमा ल्याइनेछ । 

 स्थानीय भािा तथा सिंस्कृनत सिंरक्षणको नीनत अवलम्वन गररने छ । 

 भाषिक, सािंस्कृनतक क्षेत्र तथा सम्पदाको सिंरक्षण गनफ सम्बि सिंस्थामार्फ त काम गररनेछ । 
 १ वडा १ खेलकुद मैदानको ननमाफण तथा सिुार कायफलाई ननरन्तरता ददइने छ । 

 जिल्लास्तरीय माइ भगवती रङ्गशाला ननमाफण कायफलाई ननरन्तरता ददइनेछ भने अन्य खेलकुद पूवाफिारका कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 खेलकुद कायफक्रम आयोिना तथा सहयोग गने कायफलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 यवुा स्वरोिगार तथा सीप षवकास कायफक्रम सञ्चालन गररनकुा साथै यवुा प्रनतभाहरुलाई प्रोत्साषहत गररनेछ । 

 समािमा रहेका कुररती कुसिंस्कार तथा दरुव्यसनका षवरुिमा यवुालाई नै पररचालन गरर न्यूनीकरण गने कायफक्रम ल्याइनेछ ।  
 लजक्षत वगफको उत्थानका लानग क्षमता षवकास गनफ सीप मलक तथा आयमलुक कायफक्रम सञ्चालन गनफ प्राथनमकता ददइनेछ । 

 मषहलाको क्षमता षवकासका लानग उपप्रमखु मषहला सीप षवकास कायफक्रमलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 जशक्षाको गणुस्तर अनभबषृिको लानग अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कायाफन्वयन गररनेछ । 

 पररवनतफत नया ँपाठ्यक्रम अनसुार जशक्षण प्रणाली व्यवजस्थत रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रमबमोजिम पठनपाठन कायफ प्रारम्भ गररनेछ । 

 हाल रै्नलएको महामारीबाट उत्पन्न भएको असरबाट शैजक्षक शत्रमा असर नपने गरर शैजक्षक गनतषवनि अजि बढाइनेछ । 

 १ वडा १ स्वास््य सिंस्थाको नीनत कायाफन्वयन गरी स्वास््य सिंस्थाहरुलाई प्रभावकारी ढिंगबाट सञ्चालन गररनेछ । 

 स्वास््य क्षते्रको क्षमता बषृिका कायफक्रम ल्याइनेछ । 

 स्वयमसेषवकाको प्रोत्साहनका कायफक्रम ल्याइनेछ। 

 सतु्केरी सषुविा कायफक्रमलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 स्वास््य केन्रहरुमा पयाफप्त औिनि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 इलाम जिल्ला अस्पतालको क्षमता षवकासका लानग सहयोग साथै डायलोनसस सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

 इलाम सामदुाषयक आखँा अस्पताल भवनको ननमाफण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

 इलाम सामदुाषयक कृषि क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गररनेछ । 
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 वडामा रहेका िेष्ठ नागररक नमलन केन्रलाई व्यवजस्थत गररनेछ । 

 अपाङ्ग,अनाथ तथा बिृाबिृलाई सिंरक्षण तथा सहयोग गने नीनत ल्याइनेछ । 

 िेष्ठ दनलत षवमा कायफक्रमलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 कडारोगीलाई सहयोगको कायफक्रमलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 सामाजिक सरुक्षा कायफक्रमलाई व्यवजस्थत गररनेछ । 

 बालबानलकाको लानग षवषवि कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 साना तथा िरेल ुउद्योगहरुलाई ननयमन तथा प्रोत्साहनको नीनत अवलम्वन गररनेछ । 

 हाल रै्नलएको कोनभड १९ को महामारीको समयमा बस्त ुतथा सेवाको आपूती व्यवस्थामा सहिता ल्याइनेछ । 

 षवशेि महामारीको रुपमा रै्नलएको कोनभड-१९ ननयन्त्रणका लानग सूचना सम्प्रेसण गरी सचेतना गने कायफक्रम ल्याईनेछ । 

 महामारीसँग िधु्न आवश्यक औिनि, उपकरण, िनशजिको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 िानमफक मठमजन्दर ननमाफण सहयोग अनदुान उपलब्ि गराउने कायफलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

 नगरपानलकाबाट गदठत ८ वटा सनमनतलाई अनदुान उपलब्ि गराउने कायफलाई ननरन्तरता ददइनेछ । 

k"jf{wf/ ljsf; 

 नगरका ननमाफणानिन सडकहरुको पूणफताका लानग आवश्यक कायफ गररने छ भने सडकहरुको ननमाफण तथा स्तरोन्नतीका लानग सिंि तथा प्रदेश सरकारसँग पहल 
गररनेछ । 

 सडक ननमाफणमा लागत सहभानगताको नीनतलाई प्राथनमकतामा राजखनेछ । 

 वडा प्रशासकीय भवन, षवद्यालय भवन तथा स्वास््य भवनहरु ननमाफण तथा सिुार गररनेछ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं ९ मा रहेको नया ँबसपाकफ  सञ्चालनमा ल्याउन पहल गररनेछ । 

 भानपुथ बसपाकफ मा ननमाफणािीन मखु्यमन्त्री बहतुले पाषकफ ङ्ग भवनको ननमाफण समयमै सम्पन्न गनफ सहयोग गररनेछ  
 एक िर एक िाराको नसिान्त अनरुुप इलाम नगर क्षते्रमा खानेपानी आयोिना सञ्चालन गदै लनगनेछ । 

 साषवक इलाम नगरपानलकाको खानेपानी आयोिनालाई पूणफता गरर सञ्चालनको व्यवस्था गररने छ भने नगरका अन्य वडामा समेत खानेपानीका योिना सञ्चालन 
गररनेछ ।  

 नसिंचाईका योिनाहरु सञ्चालन गनफ साझदेारीको कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 नसिंचाई कुलोको सिंख्या बषृि गने नीनत अवलम्बन गररनेछ । 

 नगरमा रहेका परुाना नसिंचाई तथा कुलोहरुको ममफत गररनेछ । 

 व्यवजस्थत सहरीकरण र बसोबासको नीनतलाई अगानड बढाइनेछ । 

 रु्सको छानोरषहत िर ननमाफण तथा रु्सको छानो हटाई व्यवजस्थत गने कायफलाई प्रोत्साषहत गररनेछ । 

 उपनगरहरुको अविारणा अनसुार बसोबासलाई व्यवजस्थत गने नीनत नलइनेछ । 

 राषिय भवन सिंषहता र स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन २०७४ बमोजिम िर ननमाफण प्रषक्रया लागू गराइनेछ । 

 नक्सापास नबना ननमाफण गररएका ननिी तथा सावफिननक िर भवन लाई २०७८ काजिक मसान्तनभत्र नक्सा पास गनफ म्याद ददइनेछ र सो म्यादनभत्र नक्सापास गरेमा 
िररवाना नलइने छैन । 

 बनी सकेका सरकारी भवनहरुलाई २०७८ कानतफक मसान्तसम्म मात्र शलु्क नमनाहा गरी नक्सापास गररददने र त्यसबाहेकका सरकारी भवनहरुलाई पनन 
काननुबमोजिम शलु्क नलएर मात्र नक्सापास गररनेछ । 

 नक्सापास प्रषक्रया नगरी िबरिस्ती िर ननमाफण गने व्यजि सिंि सिंस्थालाई सबै प्रकारको सेवा सषुविा रोक्का गरी काननु बमोजिम कारवाही गने नीनत नलइनेछ । 
 

jg jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg / kmf]x/d}nf Joj:yfkg 

 सरसर्ाई क्षते्रको षवस्तार तथा र्ोहोरमैला व्यवस्थापन केन्रको व्यवस्थापन गनफ षवस्ततृ पररयोिना प्रस्तावबमोजिम ननमाफण प्रारम्भ  गररनेछ । 

 नगरको ढल व्यवस्थापन तथा कम्पोि प्लाण्टलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 नगर के्षत्रमा वन षवकासका लानग सामदुाषयक वन दताफ र सामदुाषयक वनसँगको सहकायफमा कायफक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 सडक दायाँबाया ँतथा सावफिनीक खाली िग्गामा बकृ्षारोपण तथा षवरुवाको सिंरक्षणका कायफक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

 वैज्ञाननक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गदै वनलाई वालीको रुपमा षवकास गने नीनत अवलम्वन गदै प्रोत्साहन गररनेछ । 

 ननिी वन लगाउने कायफलाई प्रोत्साषहत गररनेछ। 

 षवपद व्यवस्थापनमा तत्काल राहत तथा पनुरस्थापनाका लानग कोिको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 नगर क्षेत्रमा षवद्यतु षवस्तार तथा सौयफ बजिको व्यवस्थापन गररने छ । 

 षवपद व्यवस्थापन योिना तयार गरी वडागत रुपमा उिार तथा राहत सामग्रीको अनभलेख अद्यावनिक गररनेछ । 

 वातावरणीय प्रदिुण ननयन्त्रणका लानग वाय ुप्रदिुण मापनको लानग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 माध्यनमक षवद्यालयमा वातावरण सूचक षक्रयाकलाप कायाफन्वयनको कायफ अननवायफ गररनेछ । 

 षवपद् िोजखम क्षते्रको पषहचान र नक्साङ्कनका लानग प्रनतवेदन तयार गरी िोजखम न्यूनीकरण कायफक्रम गररनेछ । 

 हररयाली क्षेत्र षवस्तार तथा वातावरणीय सौन्दयफका लानग समानीकरण अनदुानको बिेट खचफ गररनेछ । 

 वातावरण सरक्षणका लानग गैसस तथा ननिी क्षते्रको सहभानगता अनभबषृिका लानग लागत सहभानगता कायफक्रम गररनेछ । 

 षवपद व्यवस्थापनअन्तगफत पूवफ तयारी प्रनतकायफ पनुलाफभका लानग आकजस्मक कोिमा पूँिीगत बिेट षवननयोिन गररनेछ । 
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 एम्बलेुन्स दमकल िस्ता आकजस्मक सेवामा पहुँच अनभबषृिका लानग नगरका मोटरेवल सडक र नाली सर्ाइमा अन्य स्रोत समेत पररचालन गररनेछ । 

;'zf;g tyf ;:yfut ljsf; 

 नगरपानलकािारा सञ्चालन भएका कायफक्रमको अनगुमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा गररनेछ । 

 न्याषयक सनमनतलाई प्रभावकारी तथा सवल वनाउन श्रोत सािनको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 प्रिानमन्त्री स्वरोिगार कायफक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 सहभानगता तथा श्रममा आिाररत रोिगारका कायफक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपानलकाको सूचना तथा त्याङ्क प्रणालीलाई व्यवजस्थत गररनेछ । 

 नगरपानलकाको सािंगठननक सिंरचना तानलका अनसुारका महाशाखा तथा शाखामा आवश्यकतानसुार करारसेवामार्फ त िनशजि व्यवस्थापन गररनेछ । 

 भूउपयोग योिनालाई प्रभावकारी बनाउन भूनम व्यवस्थापन शाखामा िनशजि तथा उपकरण थप गररनेछ । 

 कमफचारीको क्षमता षवकास तथा बजृि षवकासका कायफक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 इलाम नगरपानलकामा प्रगनतशील कर प्रणालीलाई अवलम्वन गररनेछ । 

 करको दरमा समायोिन गरी करको दायरा र्राषकलो वनाइनेछ । 

 नगरमा कर असलुीका लानग सहि वातावरणको ननमाफण गररनेछ । 

 करदातालाई कर नतनफ प्रोत्साहन गररने छ । 

 नगरका उत्कृि करदातालाई परुस्कृत गने नीनत अवलम्बन गररने छ । 

 रािस्व अनमुानको ९० प्रनतशत भन्दा बढी प्रगनत गने वडालाई आगामी आ ब मा रु ५० हिार थप प्रशासननक अनदुान ददइनेछ । 

 साझा षहत र सरोकारका षवियमा आवश्यकतानसुार स्थानीय तह सिंयिु सनमनत गठन तथा सञ्चालन गररनेछ । 

 चाल ुखचफबाट समेत बिेट व्यवस्थापन गरी क्षमता षवकास योिना तयार गरी  कायाफन्वयन गररनेछ । 

 नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आिाररत सामाजिक सरुक्षा योिना, सामाजिक सरुक्षा कोि र बीमा कायफक्रमलाई ननरन्तरता ददइनेछ  
 लैनगक उिरदायी बिेट परीक्षण कायाफन्वयन तथा बेरुि ुशून्य कायफलाई प्रभावकारी गररनेछ । 

 सरुजक्षत आप्रवासनका लानग नगर प्रमखु सरुजक्षत आप्रवासन आपतकालीन कोि ननमाफण गरी सञ्चालन व्यवस्थापन गररनेछ । 

 नगरपानलकाको सूचना प्रणालीलाई अनलाइन सेवाअन्तगफत सञ्चालन गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको षवकास गररनेछ । 

 दीगो षवकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लानग कायफयोिना बनाई कायाफन्वयन गररनेछ । 

 सेवाग्राहीहरुलाई अनलाइन सेवाबाट सेवा उपलब्ि गराउने प्रणाली षवकास र सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपानलकाको ४ विे कायफषववरणलाई पसु्तकाकारमा प्रकाजशत गररनेछ । 

 हालसम्म ननमाफण भएका ऐन काननुहरुको सिंग्रह प्रकाशन गररनेछ । 

 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ 

cg';"rL–* 

-wf/f %& sf] pkwf/f -$_, wf/f @!$ sf] pkwf/f -@_, wf/f @@! sf] pkwf/f -@_ 

/ wf/f @@^ sf] pkwf/f -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

:yfgLo txsf] clwsf/sf] ;"rL 

qm=;+     ljifox¿ 

!  gu/ k|x/L 

@  ;xsf/L ;+:yf 

#      Pkm= Pd ;~rfng 

$   :yfgLo  s/  -;DklQ  s/,  3/  axfn  s/,  3/  hUuf  /lhi6]«zg  z'Ns, ;jf/L  ;fwg  s/_,  ;]jf  z'Ns  b:t'/,  ko{6g  z'Ns,  lj  1fkg  

s/, Joj;fo  s/,  e"lds/  -dfnkf]t_,  b08  hl/jfgf,  dgf]/~hg  s/, dfnkf]t ;+sng 

%      :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg 

^  :yfgLo tYof+s / clen]v ;+sng 

&     :yfgLo :t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx¿ 

*  cfwf/e"t / dfWolds lzIff 

(     cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO 

!)  :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf 

!!  :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO 

!@  ufpF  ;ef,  gu/  ;ef,  lhNnf  ;ef,  :yfgLo  cbfnt,  d]nldnfk  / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

!#  :yfgLo clen]v Joj:yfkg  

!$  3/ hUuf wgL k'hf{ ljt/0f 

!% s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, ;xsf/L   

!^   Ho]i7 gful/s, ckf+utf ePsf JolQm / czQmx¿sf] Joj:yfkg 

!&  a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng 

!*  s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgoGq0f 

!(  vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks pmhf{ 

@)     ljkb Joj:yfkg 
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@!    hnfwf/, jGohGt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 

@@    efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; 

 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! cg';f/ gu/kflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

क. नगर प्रहरी 
(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, ननयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्डको ननमााण तथा कायाान्वयन, 

(२) देहायका कायामा सहयोग पुर् याउनको लागग नगर प्रहरीको पररचालन गना सकनेेः– 

(क) गाउँपाललका वा नगरपाललकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननणाय कायाान्वयन, 

(ख) गाउँपाललका वा नगरपाललकाको सम्पत्ततको सुरक्षा र संरक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवाको सुरक्षा व्यवस्थापन, 

(घ) स्थानीय बजार तथा पार्का ङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, 

(ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाान्वयन, 

(च) न्यानयक सलमनतले गरेका लमलापत्र तथा ननणायको कायाान्वयन, 

(छ) सावाजननक ऐलानी र पती जग्गा, सावाजननक भवन, सम्पदा तथा भौनतक पूवााधारको संरक्षण र सुरक्षा, 
(ज) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना, 
(झ) अनगधकृत ववज्ञापन तथा होडडङ बोडा ननयन्त्रण, 

(ञ) छाडा पशु चौपायाको ननयन्त्रण, 

(ट) अनगधकृत ननमााण तथा सावाजननक सम्पत्तत अनतक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण, 

(ठ) कायापाललकाले तोकेको अन्य काया। 
ख. सहकारी संस्था 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्डको ननमााण, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) सम्बत्न्धत गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको भौगोललक क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दताा, अनुमनत, खारेजी र ववघटन, 

(३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड ननधाारण र ननयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी रात्रिय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेलशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकाया, 
(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभववृद्ध, 

(७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पररचालन र ववकास । 
ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडडयो सञ्चालन अनमुनत, नवीकरण, ननयमन र खारेजी, 
(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काया । 
घ. स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तत कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रत्जरिेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, 

पयाटन शुल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय पूवााधार तथा सेवाको शुल्क ननधाारण, सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) िेर्कङ्ग, कायार्कङ्ग, कयानोननङ्ग, बञ्जी जम्प, त्जपफ्लायर, र् यात्फ्टङ्ग, मोटरबोट, केवुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा 
सञ्चालन हुने नवीन पयाटकीय सेवा तथा साहलसक खेलको शुल्क, 

(४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर ननधाारण तथा सङ्कलन, 

(५) स्थानीय राजस्वको आधार ववस्तार तथा प्रवद्र्धन, 

(६) ढुगां, गगट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुगां आदद प्राकृनतक वस्तुको बबक्री तथा ननकासी शुल्क दस्तुर संकलन 

(७) प्रचललत कानुन बमोत्जम गने लसफाररस, दताा, अनुमनत, नवीकरण आददको शुल्क, दस्तुर ननधाारण र संकलन 

(८) स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागग प्रोतसाहन, 

(९) राजस्व सूचना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट ननयन्त्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

(११) स्थानीय पूवााधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

(१२) मालपोत सकंलन, 

(१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य काया। 
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ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शता, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोत्जम समायोजन भएका कमाचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, 

(३) सगंठन ववकास, जनशत्कत व्यवस्थापन र वतृ्तत ववकास, 

(४) स्थानीय काननू बमोत्जम सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी सगठंन संरचना तथा दरबन्दी ननधाारण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववगधको उपयोग, प्रवद्र्धन र ननयमन, 

(६) जनशत्कत व्यवस्थापन तथा वतृ्तत ववकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया। 
च. स्थानीय तथ्याकं र अलभलेख सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) आधारभूत तथ्याकं सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) जन्म, मतृय,ु वववाह, सम्बन्ध ववच्छेद, बसाइसराइ दताा र पाररवाररक लगतको अलभलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, 

(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रववगधयुकत आधारभूत तथ्याकंको सकंलन र व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं र अलभलेख सकंलन सम्बन्धी अन्य काया । 
छ. स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजना 
(१) ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन र ननयमन, 

(२) आगथाक, सामात्जक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, प्रववगध र पूवााधारजन्य ववकासका लागग आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुामा, 
कायाान्वयन, अनगुमन तथा मूल्याकंन, 

(३) आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पदहचान तथा अलभलेख व्यवस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना 
तजुामा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायाान्वयन र ननयमन, 

(६) रात्रिय भवन संदहता तथा मापदण्ड बमोत्जम भवन ननमााण अनुमनत, अनुगमन र ननयमन, 

(७) सरकारी भवन, ववद्यालय, सामुदानयक भवन, सभागहृ र अन्य सावाजननक भवन तथा संरचनाको ननमााण र ममात सम्भार तथा सञ्चालन र 
व्यवस्थापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा पररयोजनाको कायाान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, 

(९) सुरक्षक्षत बस्ती ववकास सम्बन्धी नीनत, योजना, कायाक्रम तजुामा, कायाान्वयन, अनगुमन, ननयमन र मूल्याकंन, 

(१०) सावाजननक ननमााण कायाको लागग प्रचललत कानून बमोत्जमको “घ” वगाको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण तथा खारेजी, 
(११) पयाटन क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रवद्र्धन सम्बन्धी आयोजनाहरूको पदहचान, कायाान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१२) नवीन पयाटकीय सेवा तथा कायाहरू सम्बन्धी आयोजनाहरूको पदहचान, कायाान्वयन, व्यवस्थापन, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१३) ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य काया । 
ज. आधारभूत र माध्यलमक लशक्षा 
(१) प्रारत्म्भक बाल ववकास तथा लशक्षा, आधारभूत लशक्षा, अलभभावक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खुला तथा वैकत्ल्पक ननरन्तर लसकाइ, सामुदानयक 
लसकाइ र ववशेष लशक्षा सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुामा, कायाान्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन र ननयमन, 

(२) सामुदानयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी ववद्यालय स्थापना, अनुमनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमन, 

(३) प्राववगधक लशक्षा तथा व्यावसानयक ताललमको योजना तजुामा, सञ्चालन, अनुमनत, अनगुमन, मूल्याकंन र ननयमन, 

(४) मातभृाषामा लशक्षा ददने ववद्यालयको अनुमनत, अनगुमन तथा ननयमन, 

(५) गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यालयहरूको सम्पत्तत व्यवस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगर लशक्षा सलमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(७) ववद्यालय व्यवस्थापन सलमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) ववद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामुदानयक ववद्यालयको जग्गाको स्वालमतव, सम्पत्ततको अलभलेख, सरंक्षण र व्यवस्थापन, 

(१०) ववद्यालयको गुणस्तर अलभववृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण, 

(११) सामुदानयक ववद्यालयको लशक्षक तथा कमाचारीको दरबन्दी लमलान, 

(१२) ववद्यालयको नकसाकंन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोजन तथा ननयमन, 
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(१३) सामुदानयक ववद्यालयको शैक्षक्षक पूवााधार ननमााण, ममात सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(१४) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यवस्थापन, 

(१५) ववद्याथी लसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, 

(१६) ननेःशुल्क लशक्षा, ववद्याथी प्रोतसाहन तथा छात्रवतृ्ततको व्यवस्थापन, 

(१७) ट्यसून, कोगचङ जस्ता ववद्यालय बादहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमनत तथा ननयमन, 

(१८) स्थानीयस्तरको शैक्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रववगधको सरंक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यलमक तहसम्मको शैक्षक्षक कायाक्रमको समन्वय र ननयमन, 

(२१) सामुदानयक ववद्यालयलाई ददने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, ववद्यालयको आय व्ययको लेखा अनशुासन कायम, अनगुमन र 
ननयमन, 

(२२) लशक्षण लसकाइ, लशक्षक र कमाचारीको ताललम तथा क्षमता ववकास, 

(२३) अनतररकत शकै्षक्षक र्क्रयाकलापको सञ्चालन । 
झ. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुामा, कायाान्वयन तथा ननयमन, 

(२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन, 

(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवााधार ववकास तथा व्यवस्थापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथाको गुणस्तर र वायु तथा ध्वननको प्रदषूण ननयन्त्रण र ननयमन, 

(६) सरसफाई सचेतनाको अलभववृद्ध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, 

(७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सड्ढलन, पुनेः उपयोग, प्रशोधन, ववसजान र सोको सेवा शुल्क ननधाारण र ननयमन, 

(८) रकत सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सवेा सञ्चालन, 

(९) औषगध पसल सञ्चालन, अनुमनत, अनगुमन र ननयमन, 

(१०) सरसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट ननरकालसत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ननजी तथा गरैसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकाया र साझेदारी, 
(११) पररवार ननयोजन तथा मातलृशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमनत, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१२) मदहला तथा बालबाललकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, ननयन्त्रण र व्यवस्थापन । 
ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
(१) स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूनता तथा अनगुमन, उपभोकता अगधकार तथा दहत सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वस्तुहरूको उतपादन, आपूनता तथा ननकासी प्रक्षेपण, मूल्य ननधाारण र अनुगमन, 

(४) स्थानीय व्यापार र वाणणज्य सम्बन्धी पूवााधार ननमााण, 

(५) स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमाको दताा, अनुमनत, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र ननयमन, 

(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 

(८) ननजी तथा गरैसरकारी क्षेत्रसग समन्वय र सहकाया, 
(९) स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन, सहजीकरण र ननयमन, 

(१०) स्थानीय बौवद्धक सम्पत्ततको संरक्षण, प्रवद्र्धन र अलभलेखाकंन, 

(११) उपभोकता सचेतना अलभववृद्ध, लक्षक्षत उपभोकताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण, 

(१२) वातावरण सरंक्षण र जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुामा तथा तयसको कायाान्वयन, अनगुमन र 
ननयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोणखम न्यनूीकरण, 

(१४) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रनतकूल असर पने र्कलसमका उपभोग्य वस्तुको बेचववखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदषूण र हाननकारक 
पदाथाहरूको ननयन्त्रण, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा न्यून काबानमूखी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवाद्धन, 
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(१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र ननधाारण र व्यवस्थापन, 

(१९) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता सम्बन्धी अन्य काया। 
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक र लसचाइ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुामा, कायाान्वयन, अनगुमन र 
ननयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोलुगें पूल, पुलेसा, लसँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तजुामा, कायाान्वयन, ममात, सम्भार र 
ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तरका लसँचाइ प्रणालीको ननमााण, सञ्चालन, रेखदेख, ममात सम्भार, स्तरोन्ननत, अनगुमन र ननयमन, 

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य काया । 
ठ. गाउँसभा, नगर सभा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीनत, काननू र कायाववगध, 

(२) स्थानीयस्तरका ववषय क्षेत्रगत नीनत तथा रणनीनत, आवगधक तथा वावषाक योजना, कायाक्रम र बजेट स्वीकृनत, 

(३) सभाका सलमनतहरूको गठन र सञ्चालन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका ववषयमा संयकुत सलमनत गठन, 

(५) कायापाललका तथा न्यानयक सलमनतबाट सभामा प्रस्तुत प्रनतवेदनमागथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक ननदेशन, 

(६) ववकास योजना तथा कायाक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयन तथा सुशासनको लागग कायापाललकालाई ननदेशन, 

(७) गाउँपाललका तथा नगरपाललकालाई आगथाक व्ययभार पने ववषयको ननयमन, 

(८) स्थानीय मेलवपलाप र मध्यस्थता, 
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया । 
ड. स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको ननमााण, कायाान्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) जनसाङ्त्ययक, प्राकृनतक, आगथाक, सामात्जक, सांस्कृनतक, भौनतक पूवााधार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उतपादन, प्रनतव्यत्कत आय, मानव 
ववकास तथा लैगगकं सशकतीकरण सूचकाड्ढ, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याकं सकंलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रववगधयकुत र रात्रिय 
तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व गचत्र तथा श्रोत नकसाको अद्यावगधक अलभलेखन, 

(३) सूचना तथा अलभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) सावाजननक सम्पत्तत, सामुदानयक सम्पत्तत, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको वववरण सदहतको अद्यावगधक अलभलेख, 

(५) आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको वववरण र तयस्तो योजनाको सम्पत्ततको अद्यावगधक अलभलेखन, 

(६) स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववगधको उपयोग, 

(७) स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया। 
ढ. जग्गा धनी दताा प्रमाणपुजाा ववतरण 

(१) स्थानीय जग्गाको नाप नकसा, र्कतताकाट, हालसाववक, रत्जरिेशन नामसारी तथा दाणखल खारेज, 

(२) जग्गा धनी दताा प्रमाणपुजाा ववतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 

(३) भूलमको वगीकरण अनुसारको लगत, 

(४) सावाजननक प्रयोजनका लागग जग्गा प्रात्तत, मुआब्जा ननधाारण तथा ववतरणमा समन्वय र सहजीकरण, 

(५) नापी नकसा तथा जग्गाको स्वालमतव ननधाारण कायामा समन्वय र सहजीकरण, 

(६) जग्गा धनी दताा प्रमाणपुजाा ववतरण सम्बन्धी अन्य काया । 
ण. कृवष तथा पशुपालन, कृवष उतपादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 
(१) कृवष तथा पशुपालन, कृवष उतपादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन, अनुगमन र 
ननयमन, 

(२) कृवष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूवााधार ननमााण, साना लसँचाइ ननमााण, ताललम, प्रववगध प्रसार, प्राववगधक टेवा, कृवष 
सामग्री आपूनत ा र कृषक क्षमता ववकास कायाक्रमको सञ्चालन, अनगुमन र ननयमन, 

(३) कृवष तथा पशुपक्षीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको ननयन्त्रण, 

(४) पशुपक्षी गचर्कतसा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन, 
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(६) पशुनश्ल सुधार पद्धनतको ववकास र व्यवस्थापन, 

(७) उच्च मूल्ययकुत कृवषजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, ववकास तथा बजारीकरण, 

(८) स्थानीय चरन तथा खका  ववकास र व्यवस्थापन, 

(९) पशु आहारको गुणस्तर ननयमन, 

(१०) स्थानीयस्तरमा पशुपक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली, 
(११) पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(१२) पशुपक्षी सम्बन्धी बीमा र कजाा सहजीकरण, 

(१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य काया। 
त. जेरठ नागररक, अपागंता भएका व्यत्कत र अशकतहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ र प्रदेश काननूको अधीनमा रही सामात्जक सुरक्षा कायाक्रमको कायाान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२) जेरठ नागररक, अपागंता भएका व्यत्कत तथा असहायको लगत अद्यावगधक, पररचयपत्र ववतरण, सामात्जक सुरक्षा तथा सुववधाको व्यवस्थापन 
तथा ववतरण, 

(३) जेरठ नागररक कलव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पुनस्र्थापना केन्र, ज्येरठ नागररक केन्र तथा अशकत स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(५) सडक बालबाललका, अनाथ, असहाय, अशकत र मानलसक असन्तुलन भएका व्यत्कतहरूको पुनस्र्थापना केन्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन 
र ननयमन, 

(६) जेरठ नागररक, अपागंता भएका व्यत्कत र अशकतहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया । 
थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन 

(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशत्कतको तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, 
(२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा ववदेशी श्रलमकको लगत सकंलन तथा सूचना व्यवस्थापन, 

(३) ववलभन्न क्षेत्र तथा ववषयका दक्ष जनशत्कतको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सुरक्षक्षत वैदेलशक रोजगारी र वैदेलशक रोजगारीमा रहेको श्रमशत्कतको सूचना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(५) रोजगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

(६) वैदेलशक रोजगारीमा जाने श्रमशत्कतको लागग ववततीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन, 

(७) वैदेलशक रोजगारीबाट फकेका व्यत्कतहरूको सामात्जक पुनेः एकीकरण, 

(८) वैदेलशक रोजगारीबाट प्रातत ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, 

(९) बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य काया। 
द. कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण 

(१) कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(२) कृवष प्रसार तथा जनशत्कतको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अलभववृद्ध, प्राववगधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशकतीकरण, 

(४) कृवष बबउववजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषगधहरूको आपूनत ा, उपयोग र ननयमन, 

(५) कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रववगधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांररक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य काया । 
ध. खानेपानी, साना जलववद्युत आयोजना, वैकत्ल्पक उजाा 
(१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) खानेपानी महसुल ननधाारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका जलववद्युत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुामा, कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वैकत्ल्पक ऊजाा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुामा, कायाान्वयन, ननयमन, 

(५) स्थानीय ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र ननयमन, 
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(६) स्थानीय तहमा वैकत्ल्पक ऊजाा सम्बन्धी प्रववगध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभववृद्ध र प्रवद्र्धन, 

(७) खानेपानी, साना जलववद्युत आयोजना तथा वैकत्ल्पक उजाा सम्बन्धी अन्य काया । 
न. ववपद् व्यवस्थापन 

(१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवा तयारी तथा प्रनतकाया योजना, पूवा सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवा भण्डारण, ववतरण र 
समन्वय, 

(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी र पदहरोको ननयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(४) ववपद् जोणखम क्षेत्रको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पदहचान र स्थानान्तरण, 

(५) ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा ननजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकाया, 
(६) ववपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

(७) ववपद् जोणखम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुामा, कायाान्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(८) ववपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनननामााण, 

(९) स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

(१०) स्थानीय आपतकालीन काया सञ्चालन प्रणाली, 
(११) समुदायमा आधाररत ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रमको सञ्चालन, 

(१२) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया । 
प. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खननज पदाथाको संरक्षण 

(१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खननज पदाथाको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) पानी मुहानको संरक्षण, 

(३) सामुदानयक भू–संरक्षण र सोमा आधाररत आय आजान कायाक्रम, 

(४) भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदानयक अनुकूलन, 

(५) खानी तथा खननज पदाथा सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 

(६) बहुमूल्य धातु, पतथर तथा खननज पदाथाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग, 

(७) ढुगां, गगट्टी, बालुवा,  माटो, तथा स्लेट जस्ता वस्तु सवेक्षण, उतखनन ्तथा उपयोगको दताा, अनुमनत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, 

(८) भौगलभाक नकसा प्रकाशन । 
फ. भाषा, संस्कृनत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास 

(१) भाषा, संस्कृनत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(२) पुरातइभ्व, प्राचीन स्मारक तथा सगं्रहालयको सरंक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र ववकास, 

(३) परम्परागत जात्रा तथा पवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(४) प्रचललत कानून बबरुद्धका कुरीनत तथा कुसंस्कार बबरुद्ध सामात्जक पररचालन सम्बन्धी काया, 
(५) भाषा, संस्कृनत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी अन्य काया । 
(३) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायामा प्रयोग गने साझा अगधकार संववधानको अनसूुची–९ मा उल्लेख भए 
बमोत्जम हुनेछ । 
(४) उपदफा (३) को सवासामान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहायको ववषयमा सङ्घ तथा प्रदेश काननूको अधीनमा रही गाउँपाललका तथा 
नगरपाललकाको काम, कताव्य र अगधकार देहाय बमोत्जम हुनेछेः– 

क. खेलकुद र पत्रपबत्रका 
(१) स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पूवााधार ननमााण, सञ्चालन तथा ववकास, 

(२) स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन र समन्वय, 

(३) खेलकुदको ववकास र प्रवद्र्धन, 

(४) खेलकुद प्रनतयोगगता आयोजना र सहभागगता, 
(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवााधारको ववकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपबत्रकाको दताा, अलभलेख तथा ननयमन । 
ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोत्जम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर ननधाारण, 

(२) जनरल अस्पताल, नलसाङ होम, ननदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था र त्कलननक दताा, सञ्चालन अनुमनत र ननयमन, 
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(३) स्थानीयस्तरमा औषगधजन्य वनस्पनत, जडीबुटी र अन्य औषगधजन्य वस्तुको उतपादन, प्रशोधन र ववतरण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामात्जक सुरक्षा कायाक्रमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा औषगध तथा अन्य मेडडकल उतपादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाारण र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा औषगधको उगचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव ननरोधक प्रनतरोध न्यनूीकरण, 

(७) स्थानीयस्तरमा औषगध र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण, 

(८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य ननगरानी (पत्ब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 
(१०) स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनातमक, प्रनतकारातमक, उपचारातमक, पुनस्र्थापनातमक र तयाललएदटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वतृतको पालना, पञ्चकमा लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन, 

(१२) जुनोदटक र कीटजन्य रोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सुती, मददरा र लागू पदाथाजन्य वस्तुको प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अलभववृद्ध, 

(१४) आयुवेददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोतयागथक, प्राकृनतक गचर्कतसा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको ननयन्त्रण योजना र कायाान्वयन, 

(१६) रोगको ननयन्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकत्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 
ग. ववद्युत, खानेपानी तथा लसँचाइ जस्ता सेवाहरू 

(१) ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) खानेपानी महसुल ननधाारण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भूलमगत लसँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममात सम्भार, सेवा शुल्क ननधाारण र सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापन । 
घ. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्रातत रोयल्टी, पयाटन शुल्क 

(१) स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योजना तजुामा, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सड्ढलन, समन्वय र ननयमन, 

(३) खननज पदाथाको उतखनन ्र सो सम्बन्धी रोयल्टी सकंलन, 

(४) सामुदानयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्रातत रोयल्टी सकंलन, 

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्रातत रोयल्टी सकंलन । 
ङ. वन, जगलं, वन्यजन्तु, चराचुरुगीं, जल उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा जैववक ववववधता 
(१) वन, ज·ल, वन्यजन्तु, चराचुरुगीं, जल उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामुदानयक, ग्रामीण तथा शहरी, धालमाक, कवुललयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनगुमन र ननयमन तथा 
वन उपभोकता समूहको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती क्षेत्रको सामुदानयक, धालमाक र कबुललयती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तरमा नदी र्कनार, नदी उकास, नहर र्कनार तथा सडक र्कनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा ननजी वनको प्रवद्र्धन, अनुगमन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा सावाजननक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तरमा जडीबुटी तथा अन्य गरैकारठ वन पैदावार सम्बन्धी सवेक्षण, उतपादन, सकंलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन, 

(९) नसारी स्थापना, बबरुवा उतपादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्र्धन, 

(१०) वन्यजन्तु र चराचुरुगींको संरक्षण, व्यावसानयक पालन, उपयोग र अनगुमन, 

(११) मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (गचडडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यजन्तु पयाटन र आयआजान, 

(१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुगींको अलभलेखाकंन र अध्ययन अनसुन्धान, 

(१६) ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्तवक महतवका वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत, 

(१७) लमचाहा प्रजानतको ननयन्त्रण, 



15 

 

(१८) स्थानीयस्तरको जोणखम न्यनूीकरण, 

(१९) जैववक ववववधताको अलभलेखाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्र्धन, 

(२१) स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोजना तजुामा, कायाान्वयन, अनगुमन र ननयमन, 

(२२) रैथाने प्रजानतको संरक्षण र प्रवद्र्धन, 

(२३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोणखम न्यनूीकरण, 

(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदषूण ननयन्त्रण र हाननकारक पदाथाहरूको ननयमन तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तरमा न्यून कावानमुखी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र ननधाारण र व्यवस्थापन । 
च. सामात्जक सुरक्षा र गररबी ननवारण 

(१) सामात्जक सुरक्षा तथा गररबी ननवारण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, ननयमन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(२) लक्षक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायाक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन, 

(३) सामात्जक सुरक्षाको कायाान्वयनको लागग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पका , समन्वय र सहकाया, 
(४) सामात्जक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं र सूचना व्यवस्थापन, 

(५) गररब घरपररवार पदहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र ननयमन, 

(६) स्थानीय सामात्जक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन । 
छ. व्यत्कतगत घटना, जन्म, मतृय,ु वववाह र तथ्याकं 

(१) व्यत्कतगत घटना (जन्म, मतृय,ु वववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमापुत्र र धमापुत्री) को दताा, 
(२) व्यत्कतगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(३) व्यत्कतगत घटनाको अलभलेख व्यवस्थापन र प्रनतवेदन । 
ज. स्थानीयस्तरमा पुराततव, प्राचीन स्मारक र सगं्रहालय संरक्षण, सम्वद्र्धन र पुनेः ननमााण । 
झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सुकुम्बासीको पदहचान र अलभलेख व्यवस्थापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजान र बसोबास व्यवस्थापन । 
ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्रातत रोयल्टी 
(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्रातत हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्रातत हुने रोयल्टीको सकंलन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवारी साधन अनमुनत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय सावाजननक यातायातको रुट ननधाारण, अनुमनत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर ननधाारण र ननयमन, 

(३) वातावरणमैत्री, जलवायु पररवतान अनुकूलन, ववपद् जोणखम संवेद्य, अपागंता र लैंगगकमैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन । 
ठ संघ संस्था दताा तथा नवीकरण 

(१) संघ संस्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय स्तरका संघ संस्थाको दताा तथा नवीकरण 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उत्ल्लणखत अगधकारका अनतररकत गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अन्य काम, कताव्य र अगधकार देहाय बमोत्जम 
हुनेछेः– 

क. भूलम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू–उपयोग नीनत, योजना, कायाक्रम तजुामा र कायाान्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवत्स्थत बस्ती ववकासका कायाक्रमको तजुामा र कायाान्वयन, एकीकृत वस्ती ववकासका लागग 
जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तरमा अव्यवत्स्थत बसोबास व्यवस्थापन । 
ख. सञ्चार सेवा 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेललसेन्टर, केबुल तथा तारववहीन टेलललभजन प्रसारणको अनुमनत, 

नवीकरण र ननयमन, 

(२) स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रववगधको ववकास र प्रवद्र्धन गने । 
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ग. यातायात सेवा 
(१) स्थानीय बस, िली बस, िाम जस्ता मध्यम क्षमताका मास िात्ञ्जट प्रणालीको नीनत, मापदण्ड, योजना, कायाान्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) रात्रिय रेल पूवााधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रलभत्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, ममात सम्भार, समन्वय, साझेदारी र 
सहकाया। 
घ लघु घरेलु तथा साना उद्येग 

(१) लघ ुघरेलु र साना उद्येगके दताा नवीकरण खारेजी ननयमन ववकास प्रवद्धन र व्यवस्थापन 

(२) उद्यमशीलताके ववकास र प्रवद्धन 

(६) सङ्घ वा प्रदेशले संववधान तथा प्रचललत काननू बमोत्जम आफ्नो अगधकारक्षेत्रलभत्रको कुनै ववषय गाउँपाललका वा नगरपाललकालाई कानून बनाई 
ननक्षेपण गना सकनेछ । 
(७) गाउँपाललका वा नगरपाललकाले यस दफा  बमोत्जमको काम, कताव्य र अगधकारको प्रयोग गदाा आवश्यकता अनसुार कानून, नीनत, योजना, 
मापदण्ड तथा कायाववगध बनाई लागू गना सकनेछ । 
(८) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशामा नेपाल सरकारको पूवा स्वीकृनत ललई ववदेशका कुनै स्थानीय सरकारसँग भगगनी सम्बन्ध कायम गना 
सकनेछ ।FacebookTwitterLinkedInGoogle +Emil 
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 gu/ sfo{kflnsf ;b:o >L k[yl;+x ;'g'jf/ k'jfde'mjf (*!$(%&%$! 

 gu/ sfo{kflnsf ;b:o >L Zofdsdn d'lvof hl:a/] (*$@^#^#^* 

 gu/ sfo{kflnsf ;b:o >L lutf/fd ljZjsdf{  (*$@^#^)%), (*!^(#()(# 

 

 

Onfd gu/kflnsf,  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, Onfd 

sd{rf/Lx¿sf] gfdfjnL  
 

 

qm=;+= kb tx :yfoL ?kdf 

sfo{/t 

;]jf s/f/df 

sfo{/t 

kmf]g g+= ;+s]t g+= 7]ufgf 

 k|d'v k|zf;sLo clws[t /f=k=låtLo sfnLaxfb'/ 

e'h]n 

 (*%@^@$!!! !^)*@%  

 clws[t clws[t bzf} k|]ds'df/ uf}td  (*$@^@&%!^ !*@$*!  

 clws[t clws[t cf7f} /flwsf l3ld/]  (*%!@#%$%# !()&)&  

 n]vf clws[t  clws[t ;ftf} gf/fo0f 9sfn  (*$@@@&*!) @!&#*!  

 k|zf;sLo clws[t clws[t ;ftf} /fds'df/ zfx  (*%@^#%)%&   

 OlGhlgo/ clws[t ;ftf} lbks u'/fufO{  (*%!@$#%#*   
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 zfvf clws[t clws[t 5}6f} n'gf vltj8f  (*$!#^#@##   

 clws[t clws[t 5}6f} ;Ltfb]jL vjf;  (*$@^#%@@(   

 clws[t clws[t 5}6f}      

 clws[t clws[t 5}6f} uf}/f e6[/fO{  (*$@^$^$&$ !(#**^  

 zfvf clws[t clws[t 5}6f} sdn e08f/L  (*$@&)(@!% !#@)!%  

 clws[t clws[t 5}6f} ?kaxfb'/ lnDa'  (*%@^*!*!@ !&)@*%  

 clws[t clws[t 5}6f} aa'n eSt/fh  (*$@^@&@$#   

 ;"rgf k|ljlw clws[t clws[t 5}6f}   lbk]zs'df/ 

>]i7 

(*$@&@(&*$  Onfd ( 

 sDKo'6/ ck|]6/ ;xfos kfFrf} xl/ du/  (*@%(@@@(^ @$)@&^  

 sDKo'6/ ck|]6/ ;xfos kfFrf} ;lGbk la;'Gs]  (*$@&@!**^   

 n]=kf= ;xfos kfFrf} sdns'df/ 

d}gfnL 

 (*$@^#%!$)   

 ;xfos ;xfos kfFrf} v8\u a= a:g]t  (*$@^^)@*( )@%#  

 ;xfos ;xfos kfFrf} rGb|snf 

clwsf/L 

 
(*^@&$)#@@ 

@#!%&#  

 s[lif k|fljlws ;xfos kfFrf} pk]Gb| g]kfn  (*$@&#*!&! @#$))$  

 ;xfos ;xfos kfFrf} pld{nf cjfn]  (*$@^$%!((   

 ;xfos  ;xfos kfFrf} nf]rg e6[/fO{  (*$(^!@**^ @)@%#)  

 ;xfos  ;xfos kfFrf} /fdrGb| g]kfn  (*^!$%$)^*   

 ;xfos  ;xfos kfFrf} /ljGb| l3ld/]  (*^@^&)@$$   

 ;xfos  ;xfos kfFrf} ;ljtf lwtfn  (*^^##$&*$   

 ;xfos ;xfos kfFrf} xf]d lzjfsf]6L  (*$@^#%@%^   

 ;xfos ;xfos kfFrf} /]j'/fh cfrfo{  (*$@&@&!^^   

 ;xfos ;xfos kfFrf} ltns'df/L zdf{  (*$$^^^!!*   

 ;xfos ;xfos kfFrf} x]d/fh 9sfn  (*%@^*%)))   

 ;xfos ;xfos kfFrf} ch'{g yfkf  (*%@^*!*@*   

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf} s'nlbk l3ld/]  (*$@^#%(#^   

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf} ladn 9'+ufgf  (*$@^#%!$!   

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf} df]xg zD;]/ 

s'Fj/ 

 (*$@^$&#*!   

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf}      

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf} ladnf u'?Ë  (*^)&%@@($   

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf} af;'b]j kf]v/]n  (*%@^*!^#$   

 
;a OlGhlgo/ 

;xfos kfFrf} k"0f{s'df/ 

cfËb]Da] 
 

(*$^%!*)*$   

 
k|fljlws ;xfos 

;xfos kfFrf} ;dLIffs'df/L 

9sfn 
 

 @$)@&&  

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf}  k'hg tfd|fsf/ (*$$^#)%()  Onfd & 

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf}  wgdfg n]Krf (*!^(@$^!#  ;"of]{bo * 

 ;a OlGhlgo/ ;xfos kfFrf}  ladn /fO{ (*@$)$&!**  Onfd % 
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;a OlGhlgo/ 

;xfos kfFrf}  ljzfn ofDk'm 

/fO{ 

(*$())*(!)  Onfd * 

 lghL ;lrj ;xfos kfFrf}  1fg]Gb 

lzjfsf]6L 

(*$@^^#^&@  Onfd ( 

 ;=d=lj=lg= ;=:t/ rf}yf] lbNkgf cfrfo{  (*$@@&&*#   

 ;xfos ;=:t/ rf}]yf] ;'hgf /fO{  (*@$)&&@@#   

 ;xfos ;=:t/ rf}yf] k|sfz nsfO{  (*!*$$!!$$   

 ;n]kf ;=:t/ rf}yf] kbdl;+x yfkf  (*$@^#%$@(   

 /fhZj ;+sns ;=:t/ rf}yf]  /fdk|;fb v/]n (*$@^$^!*^  Onfd ^ 

 ;xfos ;=:t/ rf}yf] k'iknfn bfxfn  (*$@^#^^)%   

 ;xfos ;=:t/ rf}yf] k|]ds'df/ lbofnL  (*$@^@&)%@   

 sfof{no ;xfos ;=:t/ rf}yf] dgs'df/ u'?Ë  (*!&(^&#))   

 
sfof{no ;xfos ;=:t/ rf}yf] 

nlntaxfb'/ 

ofVvf 
 

(*$$^)%!$*   

 sfof{no ;xfos ;=:t/ rf}yf] OGb|nfn l3ld/]  (*$@&@&%^&   

 gf=k|f=;= -kz' ;]jf_ ;=:t/ rf}yf] k|sfz n'O6]n  (*$@&*(*#) @@($)!  

 s=c= ;=:t/ rf}yf]  dlGb/f >]i7 (*^@&%%^!(  Onfd ^ 

 s=c= ;=:t/ rf}yf]  /lGht d'lvof (*$@^#%)*!  Onfd $ 

 cldg ;=:t/ rf}yf]  x]d ;fksf]6f (*%@^*!&^*  b]pdfO ^ 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  /f]zg lnDa' (*!%(&&)%$  Onfd % 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  nlnt rf}xfg (*$@^^^%#(  Onfd ( 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 a'l4dfof 

t'Djfkf] 

(*$@^^@!()  Onfd % 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  gf/fo0f >]i7 (*$@&@)*%%  Onfd % 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 lbns'df/ 

/fpt 

(*$@&@%%^^  Onfd ^ 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  clg; kf]v|]n (*^#(*#(@$  Onfd @ 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 sdnf 

ltlD;gf  

(*^@^^%*@$  Onfd & 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 /ljg /fof 

If]qL 

(*%@^*!@&)  Onfd ^ 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  bz{g /fO{ (*^#^*@@)^  Onfd !@ 

 s=;= ;=:t/ rf}yf]  k|]d clwsf/L (*$@&@!*!#  Onfd !) 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 l6sf s6'jfn 

a:g]t 

(*)^)(^^!)  Onfd ( 

 s=;= 
;=:t/ rf}yf] 

 eLdk|;fb 

vltj8f 

(*%@^*##!^  b]pdfO ^ 

 lghL ;lrj 

;=:t/ rf}yf] 

 eLdaxfb'/ 

;fsL{ 

(*!#!^$)(*  Onfd !) 

 gf=k|f=;= s[lif 
;=:t/ rf}yf] 

 df;]dL y]a] (*!^)$$^))  dfOhf]udfO{ 

^ 

 KnDa/ ;=:t/ t];|f] 6+sgfy af:sf]6f  (*$@&$)!**   

 KnDa/ ;=:t/ t];|f] rGb|s'df/ >]i7  (*$@^$%**^   

 gu/ k|x/L ;=:t/ t];|f]      
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;'k/efOh/   

j]bk|;fb 

bfxfn 

(*))(*@&%!  b]pdfO{ ^ 

 ;'k/efOh/   lbg]z g]kfn (*$@&@@)*!  ;Gbsk'/ 

 
sfof{no ;xof]uL  

rqmk|;fb 

d}gfnL 

 (*$@&@(%%&   

 ;jf/L rfns  /fh]Gb| v8\uL  (*$@^#^^)#   

 ;jf/L rfns  s[i0f Bf}n]  (*$@^#%!!(   

 ;jf/L rfns  6]saxfb'/ a:g]t  (*$@^#^$)*   

 sfof{no ;xof]uL  ?b|axfb'/ a:g]t     

 sfof{no ;xof]uL  u0f]z >]i7  (*!&((#$&$) !&@!%)  

 sfof{no ;xof]uL  ;'jf; tfdfË  (*$@&$$$!)   

 sfof{no ;xof]uL  cfOtdfg /fO{  (*$@^#%!^*   

 vf=kf= rf}lsbf/  lji0f' k|wfg  (*$$^!@*##   

 vf=kf= rf}lsbf/ 
 

u0f]zk|;fb 

vgfn 

 (*$@^#%(@*   

 vf=kf= rf}lsbf/ 
 

cDa/axfb'/ 

>]i7 

 (&$@^@!&@)   

 vf=kf= rf}lsbf/ 
 

dgf]h s'df/ 

d'lvof 

 (&$@^)^^)@   

 vf=kf= rf}lsbf/  lrq a= e08f/L  (*$@^@&$%(   

 vf=kf= rf}lsbf/ 
 

nIdLk|;fb 

vltj8f 

 (*$@&@$%$$   

 nfOgDofg  n]vaxfb'/ /fO{  (&$@^!%^&)   

 s'lrsf/  /fdfzL 8f]d  (*$@^#%)&&   

 rf}sLbf/   sdn kf7s   ;Gbsk'/ 

 On]lS6«l;og   lbk]Gb| aflgof (*$$^!$%*$  Onfd * 

 s'lrsf/   ;'lgtf 8f]d   Onfd & 

 s'lrsf/   a'4 /dt]n (*!$(@*&)*  Onfd ( 

 s'lrsf/   z+s/ If]qL   Onfd ( 

 
s'lrsf/  

 dg a= 

a/fOnL  
 

 Onfd ( 

 
s'lrsf/  

 rf]saxfb'/ 

tfdfË 

(*)&(!(^@%  Onfd ( 

 
s'lrsf/  

 cf]lkGb/ 

dlNns 

(*!^((^*)%  ;Kt/L 

agf}lgof ( 

 

s'lrsf/  

 rGb|axfb'/ 

;fsL{  

(*!%)$(*&)  Onfd ( 

 

s'lrsf/  

 cd[t 

aonsf]6L 
 

 Onfd ( 

 s'lrsf/   lg/f]h vftL   Onfd ( 

 s'lrsf/   pd]z ;fsL{   Onfd ( 

 s'lrsf/   ;Gtf]if g]kfnL   Onfd ( 

 s'lrsf/ 
 

 g/]Gb|s'df/ 

lnDa' 

(*^)@^!(@)  Onfd & 
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 s'lrsf/   xf]dk|;fb /fO{    

 

s'lrsf/  

 l8NnLaxfb'/ 

vqL 

(*)$(!*#)&  Onfd !@ 

 s'lrsf/   xf]dk|;fb /fO{ (*!#@*!$@!  Onfd & 

 

s'lrsf/  

 k'lgtfb]jL 

dl/s 

  ;Kt/L 

agf}lgof ( 

 rf}sLbf/   ;f]dgfy uf}td (*$@^^@@(!  Onfd ( 

 KnDa/   k|lgtf /fO{ (*@^(!%@#$  Onfd ( 

 rf}sLbf/   d's]z kf]v/]n (*$@&^&@^(  Onfd ( 

 x]Nk/  

 

 rGb| k|;fb 

yfkf 

(&$@^!$!@%  Onfd ( 

 rf}sLbf/   kGrL /fO{ (*!^)!&*(!  ;Gbsk'/ 

 rf}sLbf/ 

 

 bnaxfb'/ 

u'¿Ë 

(*!^(*#&##  ;Gbsk'/ 

 rf}sLbf/   anaxfb'/ /fO{ (*)^)#(#)!  Onfd ^ 

 rf}sLbf/   a'l4k|;fb :jf/   Onfd $ 

 rf}sLbf/ 
 

 hLtaxfb'/ 

vjf; 

(*!&()%^$(  Onfd ( 

 rf}sLbf/ 

 

 tf/fb]jL 

vltj8f 

(*%@^*))^!  Onfd & 

 dfnL   ldng a:g]t (*$@)!$$&!  Onfd ( 

 dfnL 

 

 r]tgfy 

sfnLsf]6] 

(*!&(()#))  Onfd ( 

 sfof{no ;xof]uL 
 

 uf]kfn a:g]t (*^#^@#%@*  ef]hk'/ 

b]jfg6f/ 

 sfof{no ;xof]uL 

 

 xl/s[i0f 

e6[/fO{ 

(*@^($*%&%  Onfd * 

 rf}sLbf/   lak'n k/fh'nL (*!^)$%@)$  Onfd !! 

 rf}sLbf/   a;Gt y]lud (*)#)$#$*!  Onfd !! 

 ;jf/L rfns 

 

 dgaxfb'/ 

u'?Ë 

(*!%(((^&*  ONfd # 

 ;jf/L rfns   /fh' a:g]t (*$@&@*$$$  Onfd * 

 ;jf/L rfns   c?0f ;]lGro'/L (*!&(!!#!)  Onfd ^ 

 ;jf/L rfns 

 

 dfgaxfb'/ 

lai6 

(*^#*^%*((  Onfd * 

 ;jf/L rfns 

 

 1fg]Gb| 

pk/s'6L 

(*$@&&^!)^  Onfd % 

 ;jf/L rfns 

 

 aL/axfb'/ 

lai6 

(*$@&!#&@*  Onfd ( 

 rf}sLbf/ 

 

 s[i0faxfb'/ 

a:g]t 

(*@$)%*%%$  Onfd ( 

 
;jf/L rfns  

 /fdaxfb'/ 

a;]n 

(*!^(*#*^(  Onfd ( 

 ;jf/L rfns   ldng a:g]t (*$$^*!^!#  Onfd ( 
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 ;jf/L rfns   lbk]Gb| d'+u|ftL (*$$^^^!*@  Onfd ( 

 ;jf/L rfns 

 

 v]d/fh 

a'9fyf]sL 

(*@$(!)%*@  Onfd ( 

 ;jf/L rfns 

 

 v]daxfb'/ 

s6'jfn  

(*)^)!&#%*  Onfd ( 

 ;jf/L rfns   l8NnL ldhf/ (*)$(!*#)&  Onfd ( 

 ;jf/L rfns   ;+hLj ;'j]bL (*^(*!!!!%  Onfd ( 

 
sfof{no ;xof]uL  

 vgs'df/L 

vjf; 

(*$$^@&$@%  Onfd ^ 

 sfof{no ;xof]uL 

 

 r]tgfy 

vltj8f 

(*^%^^@^*&  b]pdfO ^ 

 
sfof{no ;xof]uL  

 lji0f's'df/L 

sf]ª/]g 

(*!$)!()!^  Onfd # 

 sfof{no ;xof]uL   s?0ff /fO{ (*!$)$#^)$  Onfd % 

 
sfof{no ;xof]uL  

 zs'Gtnf 

vjf; 

(*!%(%&^)!  Onfd ^ 

 
sfof{no ;xof]uL  

 wgs'df/ 

tfdfË 

(*!&)&$#&(  Onfd * 

 
sfof{no ;xof]uL  

 ;Ltfb]jL 8fFuL 

lai6 

(*$@^^%&)*  Onfd ( 

 
sfof{no ;xof]uL   

u0f]z axfb'/ 

du/ 

(*!$(^$)*)  Onfd !! 

 sfof{no ;xof]uL   nIdL afF:tf]nf (*$@&*#!@&  Onfd !@ 

 
sfof{no ;xof]uL  

 
k"l0f{df e6[/fO{ 

(*)$(^&$%( 

(*)$(&!**% 

 Onfd ( 

 
sfof{no ;xof]uL  

 lrq/fh 

;f]ªdL 

  Onfd $ 

 
sfof{no ;xof]uL  

 6f]daxfb'/ 

ofvf 

(*$@&#&&^!  Onfd @ 

 

? &))).)) dfl;s kfl/>lds kfpg] vfg]kfgL tk{msf rf}lsbf/x? 

qm=;+= kb :t/  ;]jf s/f/df  sfo{/t If]q kmf]g g+= s}lkmot 

 rf}lsbf/   ;'dg bxfn ltNs]gL  Onfd * 

 rf}lsbf/   d]g'sf v8\sf hf]/wf/f  Onfd ( 

 rf}lsbf/   g]qk|;fb bxfn ltNs]gL  Onfd * 

 rf}lsbf/   slj/wg u'?Ë u'Djf8f8f  Onfd ^ 

 rf}lsbf/   dgaxfb'/ a:g]t uf]nfvs{  Onfd ( 

 rf}lsbf/   6]saxfb'/ v8\sf uf]nfvs{  Onfd ( 

 

 

? &))).)) dfl;s kfl/>lds kfpg] s'lrsf/x? 

qm=;+= kb :t/  ;]jf s/f/df sfo{/t sfo{/t If]q kmf]g g+= s}lkmot 

 s'lrsf/   ;f]jLb]jL 8f]d laKNof6]  ;Kt/L 

hfgsLgu/ 

 s'lrsf/   cGh' dl/s g]kfn6f/  w/fg * 

 

gu/ k|x/L 6f]nL 

kb gfd y/ 7]ufgf df]jfOn g+= s}lkmot 
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gu/ k|x/L gfoj lgl/Ifs -kfFrf} _ ;+lha e§/fO{ O=g=kf=^ (*$@)*&@$!   

gu/ k|x/L ;xfos lgl/Ifs -rf}yf]_  sdn clwsf/L  O=g=kf (  (*$@^(@&!^  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   b]js'df/ /fO{  O=g=kf= *  (*)$(!@&#*  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   lgd{n sfsL{ O=g=kf= *  (*$@&*##!(  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   ljj]s l;jfsf]6L  O=g=kf = (  (*!$(($)#*  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   w/d a= k/fh'nL  O=g=kf= ^  (*!%(*%$!%  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   sdn lnËb]g  O=g=kf= ^  (*@%(!))@$  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   s[i0fs'df/ yfkf O=g=kf= ^ (*!%)%))!%  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   hfg'sf vjf; O=g=kf= & (*^@&&)#&)  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   ;'lhtf sfsL{ O=g=kf= ( (*!^()*$@)  

gu/ k|x/L hjfg -bf]>f]_   od'gf bfxfn vltj8f O=g=kf= %  (*^!$)#(%#  

 

x]/rfxsf nflu pTk|]/0ff sfo{qmdtk{m 

 kb gfd y/  kmf]g g+= s}lkmot 

  k'g:yf{kgf ;xhstf{ pk]Gb| vgfn  (*@%(!^^*) Onfd ! 

  k'g:yf{kgf ;xhstf{ lg/axfb'/ uhd]/  (*$@&#%!*$ Onfd % 

 

;'/lIft cfk|jf;g kl/of]hgf -SAMI_ 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ s}lkmot 

!= sfo{qmd ;+of]hs OZj/L tfdfË (*^@^)))%) Onfd & 

@= n]vf tyf k|zf;g clws[t u0f]zk|;fb >]i7 (*%!!%@%%$ Onfd ( 

#= ;"'rgf tyf k/fdz{bftf ljh' nsfGb|L (*^(@#%#%) Onfd * 

$= ;"'rgf tyf k/fdz{bftf sNkgf b]jL yfkf (*^@^$$)(( Onfd & 

%= dgf];fdflhs k/fdz{stf{ sNkgf uhd]/ (*$$^@**@& Onfd * 

^= ljlQo ;fIf/tf ;xhstf{ lglndf e§/fO{ (*$$^(@#() Onfd ( 

&= l/6gL{ :jod ;]js ;Ghg /]UdL (*$@&$)*^$ Onfd * 

*= l/6gL{ :jod ;]js ljZjf; kf}8]n (*!%(^@)@) Onfd * 

(= l/6gL{ :jod ;]js Hof]lt v8\sf (*$@&^(*%^ Onfd ^ 

 
k~hLs/0f tyf ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ s}lkmot 

!= PdcfOP; ck/]6/ kZkltgfy e6[/fO{ (*$@^$%@!@ Onfd % 

@= PdcfOP; ck/]6/ aGbgf clwsf/L (*$@^$&%^$ Onfd & 

#= lkmN8 ;xfos c?0ff PSt]g (*^@&$)@@& Onfd % 

 

/f]huf/ ;]jf s]Gb| 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ s}lkmot 

!= clws[t -/f]huf/ ;+of]hs_ >L 8s]Gb| af]xf]/f (*$@^^@^^# Onfd ( 

@= k|fljlws ;xfos -kfFrf}_ >L ;'ldt zfx  (*^@^##^%*   Onfd & 

 

ul/aL lgjf/0fsf nflu n3' pBd sfo{qmd 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ s}lkmot 

!= pBd ljsf; ;xhstf{ >L u0f]z s];L (*^($^&&(# hfh/sf]6] 5]8fu9 !@ 

@= pBd ljsf; ;xhstf{ >L r]tgs'df/ yfkf (*^$(%)$^# g]kfnuGh !@ 

 

:jf:Yotk{msf sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL 

qm=;+= kb tx :yfoL ?kdf sfo{/t ;]jf s/f/df sfo{/t kmf]g g+= ;+s]t g+ s}lkmot 
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 l;=c=x]=j= 5}6f} >L /dGtf kf}8]n  (*%@^*)$)! !&@$$)  

 hg:jf:Yo 

lg/LIfs 

5}6f} >L k+sh kf]v/]n  (*%@^*!&!* @)*(^!  

 x]=c= kfFrf} >L uLtf /fO{  (*^@^^%&!* @@!^#(  

 x]=c= kfFrf} >L t]haxfb'/ ;f]8f/L  (*$^*)$)&  !(!)#@  

 x]=c= kfFrf} >L k]Djfl5l/Ë tfdfË  (*@$(&(*$@ @@$&)^  

 hg:jf:Yo 

lg/LIfs 

5}6f} >L k'hf e6[/fO{  (*!%)*!&)@ @!&*&& @)&*.!@.@$ df 

:t/a[l4 

 l;=c=g=ld= kfFRff} >L ;'lgtf a:g]t  (*$$^@*^#$ @!)&*&  

 c=g=ld= rf}yf] >L aflnsf /fO{  (*@)&)@)$% @@@!#(  

 c=g=ld= rf}yf] >L sNkgf vgfn  (*$@^$%&(( @@)#*^  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L s[i0fs'df/L ;'j]bL  (*$@&&&@@@ @)&%$(  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L b]ljsf e6[/fO{  (*!$)!^@&@ !&*)@%  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L rDkfb]jL b'nfn  (*$@^$&!$# !&%&$*  

 c=g=ld= rf}yf] >L ;lGbkf lnDa'  (*^(*%!&*( @@!$&)  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L hgss'df/L yfkf  (*$@^$^)&& @)***^  

 c=g=ld= rf}yf] >L lzNef tfdfË     

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L ;jgd s6'jfn  (*^@^)!*&$ !&^$@^  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L  nIdL l3ld/]  (*$@^$%&!( !&^)(!  

 l;=c=g=ld= kfFrf} wgs'df/L tfdfË  (*!%(%*$#% !&%$*@  

 l;=c=g=ld=  5}6f} >L lagf /fO{  (*!$()#(&& !)(&$^  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L cf]dfb]jL vltj8f  (*!&(^#&#* !&*)@^  

 l;=c=g=ld= kfFrf} >L g/s'df/L /fO{   !&*)@^  

 l;=c=x]=a= 5}6f} >L bLkss'df/ kf}8ofn  (*$@^#%*!( !&&$$$  

 c=x]=j= rf}yf] >L dft[sf kf]v/]n  (*!(&$#(@) @##%)(  

 l;=c=x]=a= kfFrf} >L d~h' /fO{  (*@$)$&(*% @!$^&) @)&*.!!.!^ df 

:t/a[l4 

 c=x]=j= rf}yf] >L xf]ldt v8\sf  (*@^&%%@$ @@!$%!  

 c=x]=j= rf}yf] >L kljqf /fO{  (*@$(*(#@^ @!%)*(  

 c=x]=j= rf}yf] >L lgd{nf /fO{  (*^@&^^&@$ @@)(@(  

 c=x]=j= rf}yf] >L k|ltdf l3ld/]  (*$$^*#$^% @@!%(!  

 c=x]=j= rf}yf] gjLgs'df/ tfdfË  (*!^()&$#% @@!%*(  

 c=x]=j= rf}yf] kj{t a'9f  (*^%#$^$!$ @##@@#  

 x]=c= kfFrf}      

 x]=c= kfFrf} afns[i0f k'mon  (*%@^*%(*) @@$#*@  

 al/i7 a}B kfFrf} >Lgf/fo0f ;fx  (*$@(@!**( @)%@*#  

 slj/fh 

lg/LIfs 

5}6f} nfnb]j d08n  (*%@^*%!($ !(*)$)  

 c=x]=j=   uf]laGb 9sfn   Onfd ! 

 c=g=ld=   ddtf nf]Stfd (*@$)^&$)*  ;Gbsk'/ % 

 c=g=ld=   a;Gtf l;6f}nf (*$@^#%($(  Onfd * 

 c=g=ld=   Pln;f k|wfg (*^))@*!!&  dfO gkf % 
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 c=g=ld=   sNkgf yfkfdu/ (*)&(^)#*^  kmfskmf]sy'd ! 

 c=g=ld=   b]jL yNnf]Ë (*!&)($*!#  dfOhf]udfO{ ^ 

 c=g=ld=   k|Zgf ljZjsdf{ (*!&#@@))@  Onfd ^ 

 c=x]=j=   laho vgfn (*$@^$&!@)  Onfd ( 

 u|f=:jf=sf=   s'df/L cfn] (*^@^)&*(*  Onfd * 

 c=x]=j=   a;Gt ;'j]bL (*$@&@@%*&  Onfd * 

 c=g=ld=   dlgiff afF:tf]nf   Onfd !! 

 c=x]=j=   lai0f' a=/fO{ (*^#^*!%*#  Onfd !! 

 c=g=lg=   gGbs'df/L rfkfufO{ (*)&(%#@$&  Onfd ! 

 y]/flk:6   lbkf e6'/fO{ (*^@&%%^)@  Onfd * 

 x]=c=  c:ktfn, 8fonf]l;;tk{m dlg;f bxfn   Onfd ! 

 x]=c=   ;fwgf dNn   Onfd % 

 sf=;=   s'nk|;fb clwsf/L   Onfd @ 

 sf=;=   aljtf u'?Ë   Onfd # 

 sf=;=   e'jg b'nfn   Onfd $ 

 sf=;=   OGb|snf kf}8]n   Onfd % 

 sf=;=   ;Gh' e6[/fO{   Onfd ^ 

 sf=;=   od'gf clwsf/L   Onfd !) 

 sf=;=   zfGtfb]jL cf]nL   Onfd !! 

 sf=;=   nId0f kf08]   Onfd !@ 

 sf=;=   lai0f'sfGt 9'+u]n (*^@^##^**  dfOhf]udfO{ ! 

 sf=;=   sNkgf zdf{ (*$())**()  Onfd 

 sf=;=   e'mdfb]jL clwsf/L    Onfd ( 

 sf=;=   /flwsf ;'j]bL   Onfd * 

 sf=;=   ck]Iff g]kfn   Onfd ! 

 sf=;=   /]laGb| a/fn   Onfd $ 

 sf=;=   sdnf /fO{ (*!$((&^*&  Onfd % 

 

cGo ;]jf s/f/sf ;Nnfxsf/ tyf ;]jf k|bfosx? 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ ;+s]t g+=÷gf= g+= 

!= sfg'gL ;Nnfxsf/ >L ljBf ;fksf]6f (*%@^*)**#  

@ sfg'gL ;Nnfxsf/ >L ;'lw/ af]xf]/f (*%@^*)^@%  

# On]lS6«l;og >L ;~hLj 9sfn (*%@^#*&@)  

$ On]lS6«l;og  >L nLnf bfxfn (*$!*^!^^#  

% d]sflgsn x]Nk/ >L Zofd a= lnDa' (*!^(##&#(  

 
cGo s/f/ ;]jf vfg]kfgL ;~rfng ;ldlt af]8{cGtu{t 

qm=;+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ ;+s]t g+=÷gf= g+= 

!= ;xfos rf}yf] >L dgdfof kf08] (*!&(($@**  

 
g=kf= tyf j8f sfof{noaf6 af6 k|bfg ul/g] ;]jf 
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 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ n] tf]s] cg';f/sf 

;]jf ;'ljwf 

 ljsf; lgdf{0f;DaGwL sfo{x? 

 gS;fkf; Ohfht 

 ljBfno ;~rfng cg'dtL 

 lgdf{0f ;DkGgtf k|df0f kq 

 pkrf/ ;xof]u l;kmfl/; 

 s/ ;ª\sng ;]jf 

 cfunfuLdf jf?0foGq ;]jf 

 vfg]kfgL ;]jf 

 kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg 

  ;f}o{ ;8saQL ;]jf 

 ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f 

 

j8f sfof{noaf6 af6 k|bfg ul/g] l;kmfl/; ;DaGwL ;]jf 

 

          (१) नाता प्रमाणणत गने, 
(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रनतललवप ललनका लागग लसफाररस गने, 
(३) बहाल करको लेखाजोखा लसफाररस गने, 
(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने, 
(६) घर जग्गा करको लेखाजोखा लसफाररस गने, 
(७) जन्म लमनत प्रमाणणत गने, 
(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदै नभएको लसफाररस गने, 
(९) वववाह प्रमाणणत तथा अवववादहत प्रमाणणत गने, 
(१०) ननेःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 
(११) वडाबाट जारी हुने लसफाररस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेत्ज भाषामा समेत लसफाररस तथा प्रमाणणत गने, 
(१२) घर पाताल प्रमाणणत गने, 
(१३) व्यत्कतगत वववरण प्रमाणणत गने, 
(१४) जग्गा धनी दताा प्रमाणपुजाामा घर कायम गना लसफाररस गने, 
(१५) कुनै व्यत्कतको नाम, थर, जन्म लमनत तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यत्कत एकै हो भन्ने लसफाररस गने, 
(१६) नाम, थर, जन्म लमनत संशोधनको लसफाररस गने, 
(१७) जग्गा धनी दताा प्रमाणपुजाा हराएको लसफाररस गने, 
(१८) र्कतताकाट गना लसफाररस गने, 
(१९) संरक्षक प्रमाणणत गने तथा संस्थागत र व्यत्कतगत संरक्षक लसफाररस गने, 
(२०) जीववतसँगको नाता प्रमाणणत गने, 
(२१) मतृकसगँको नाता प्रमाणणत तथा सजालमन लसफाररस गने, 
(२२) जीववत रहेको लसफाररस गने, 
(२३) हकवाला वा हकदार प्रमाणणत गने, 
(२४) नामसारी गना लसफाररस गने, 
(२५) जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 
(२६) उद्योग ठाउँसारी गना लसफाररस गने, 
(२७) आधारभूत ववद्यालय खोल्न लसफाररस गने, 
(२८) जग्गा मूल्याकंन लसफाररस गने, 
(२९) ववद्यालयको कक्षा थप गना लसफाररस गने, 
(३०) अशकत, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागग लसफाररस गने, 
(३१) वैवादहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस गने, 
(३२) आगथाक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी लसफाररस गने, 
(३३) ववद्यालय ठाउँसारी गना लसफाररस गने, 
(३४) धारा तथा ववद्युत जडानको लागग लसफाररस गने, 
(३५) प्रचललत कानून अनुसार प्रतयायोत्जत अगधकार बमोत्जमको अन्य लसफाररस वा प्रमाणणत गन े। 
 

 

Onfd gu/kflnsfsf] dxfzfvf / cGtu{t zfvf, pkzfvf, ;]jfs]Gb| ;d]tsf] gfdfjnL  
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j8fWoIf, j8f ;lrj / j8f sfof{nosf ;xfos sd{rf/Lsf] gfdfjnL 

jf8{ 

g+= 

j8f sfof{no 

/xg] s]Gb| 

;fljs 

uf=lj=;= 

g=kf= 

;fljs 

j8f 

g+= 

j8fWoIfsf] 

gfdy/ 
;Dks{ gDa/ 

j8f 

;lrjsf] 

gfdy/ 

;Dks{ gDa/ 

;xfos 

sd{rf/L 

;Dks{ g+= 

! 

! g+= j8f 

sfof{no 

;fFv]h'Ë 

;fFv]h'Ë !—( clDasf uf}td (*$@^%)&%@ 
;lGbk 

la;'+s] 
(*$@&@!**^ 

;'hgf /fO{ (*@$)&&@@# 

@ 

@ g+= j8f 

sfof{no 

;'Da]s 

;'Da]s !—( 
gf/bk|;fb 

nD;fn 
(*$@&#%*## 

/fdrGb| 

g]kfn 

 

(*^!$%$)%* 

gf/fo0f 

>]i7 

(*$@&@)*%% 

# 

# g+= j8f 

sfof{no 

k'jfdem'jf 

k'jfdem'jf !—( lty{/fh u'?Ë (*!$)*!&#$ 

dgs'df/ 

u'?Ë 

(*!&(^&#)) clg; 

kf]v|]n 

(*^#(*#(@$ 

dxfzfvfsf] 

gfd 

dxfzfvf k|d'vsf] 

gfd 

zfvf, pkzfvf, OsfO ;]jfs]Gb|sf] gfd zfvf pkzfvf 

k|d'vsf] gfd 

;xof]uL 

sd{rf/Lsf] gfd 

s}lkmot 

;fdfGo 

k|zf;g 

dxfzfvf 

>L /fds'df/ zfx sd{rf/L Joj:yfkg zfvf      

sfg'g pkzfvf      

lhG;L Joj:yfkg zfvf    

cfGtl/s Joj:yfkg zfvf    

vl/b OsfO{ lhG;L  zfvfaf6 Joj:yfkg  

;"rgf k|ljlw tyf tyof+s ljZn]if0f 

zfvf 

   

Ifdtf ljsf; tyf j8f ;dGjo zfvf sd{rf/L Joj:yfkg zfvfaf6 

Joj:yfkg 

 

sfof{Gjog tyf lgodg zfvf    

;+3;+:yf zfvf    

;fdflhs 

ljsf; 

dxfzfvf 

>L k|]ds'df/ uf}td hg:jf:Yo zfvf     

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|÷pks]Gb|    

cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|    

dlxnf afnaflnsf h]i7 gful/s ckf+u 

k+hLs/0f zfvf  

   

lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf    

k"jf{wf/ 

ljsf; 

dxfzfvf 

>L lbksk|;fb 

u'/fufO{ 

of]hgf k|zf;g zfvf     

;x/L ljsf; tyf lgdf{0f zfvf    

gS;fkf; tyf ejg lgdf{0f zfvf    

jftfj/0f jg ljkb Joj:yfkg tyf 

;/;kmfO zfvf 

   

vfg]kfgL lgdf{0f tyf Joj:yfkg zfvf    

dd{t;Def/ zfvf    

cfly{s 

ljsf; 

dxfzfvf 

 s[lif ljsf; zfvf    

s[lif ;]jf s]Gb|    

kz'k+5L ljsf; zfvf    

kz' ;]jf s]Gb|    

;xsf/L >d tyf /f]huf/ zfvf    

e"ld Joj:yfkg zfvf    

pBf]u jfl0fHo tyf ko{6g k|j4{g 

zfvf 

  

ljQ 

Joj:yfkg 

dxfzfvf 

>L gf/fo0f 9sfn cfly{s k|zf;g zfvf     

/fhZj zfvf    

/fhZj ;+sng tyf k/LIf0f OsfO    

cfGtl/s n]vf k/LIf0f tyf a]=km= 

zfvf 
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$ 

$  g+= j8f 

sfof{no 

l;4]Zj/Lrf]s 

a/af]6] $,% 

g'tgb]j b'nfn 
(*!%()@#&^  

(*)$()^)^% 

xf]d 

lzjfsf]6L 
(*$@^#%@%^ 

lbns'df/ 

/fpt 

(*$@&@%%^^ 

dfOkf]v/L !–# 

% 

% g+= j8f 

sfof{no 

a/af]6] 

a/af]6] 
!—#, 

^—( 

7fs'/gf/fo0f 

>]i7 
(*%@^*)!)* 

a'l4dfof 

t'Djfkf] 

(*$@^^@!() a'l4dfof 

t'Djfkf] 

(*$@^^@!() 

^ 

^ g+= j8f 

sfof{no 

gf/fo0fyfg 

Onfd *,( 
dfwjk|;fb 

e6[/fO{ 
(*^@^&!$(( 

xl/ du/ 

 
(*@%(@@@(^ 

sdnf 

ltlD;gf 

 

(*^@^^%*@$ 

& 

& g+= j8f 

sfof{no 

s'nwf/f 

Onfd !,@ g/]z >]i7 (*$@^@&^#( ;Ltf vjf; (*$@^#%@@( 

dlGb/f >]i7 (*^@&%%^!( 

* 

* g+= j8f 

sfof{no 

Pg;L8L;L  

Onfd ^,& xf]d a:g]t (*%@^*)*!* tLnf zdf{ (*$$^^^!!* 

/lag /fof 

If]qL 

 

(*%@^*!@&) 

( 

( g++ j8f 

sfof{no 

uf]nfvs{ 

Onfd #,$,% Zofds[i0f l3ld/] (*$@^#%)@) ch{'g yfkf (*%@^*!*@* 

nlnt 

rf}xfg 

(*$@^^^%#( 

!) 

!) g+= j8f 

sfof{no 

uf]bs 

uf]bs !—( /f]daxfb'/ n'Ë]nL (*$@&$*%!@ 
v8\u a= 

a:g]t 

(*$@^^)@*( 

(*)^)%%!)! 

nlnt 

ofVvf 

(*$$^%!$* 

!! 

!! g+= j8f 

sfof{no 

;f]ofs 

;f]ofs !—( 

/lag PSt]g (*%@^*!@@! /ljGb| l3ld/] (*^@^&)@$$ 

k|]dgfy 

clwsf/L 

(*$@&@!*!# 

l;l4y'Dsf & 

!@ 

!@ g+= j8f 

sfof{no 

;fË?Djf 

;fË?Djf !—^ nfvdfg lnDa' (*!%)$(!*@ 
OGb|nfn 

l3ld/] 
(*$@&@&%^& 

bz{g /fO{ (*^#^*@@)^ 

 

 

lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/L 

 jflif{s sfo{qmd gu/ ;ef  

 b}lgs ;~rfng;DaGwL lg0f{o — gu/ sfo{kflnsf 

 cGo b}lgs lgoldt ljsf; lgdf{0f tyf gLltut sfo{x¿ — gu/ k|d'v  

 cGo b}lgs lgoldt k|zf;lgs sfo{x¿ — k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L 

gu/ k|d'v >L dx]z a:g]t, Onfd gu/kflnsf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t >L sfnLaxfb'/ e'h]n, Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 

 

;"rgf clwsf/L / k|d'vsf] gfd kb 

;"rgf clwsf/L M >L /fds'df/ zfx, k|zf;sLo clws[t 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  M >L sfnLaxfb'/ e'h]n,  

gu/ k|d'v M >L dx]z a:g]t 

 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd @)&$.#.!$ ut] ;DkGg :yfgLo txsf] bf];|f] r/0fsf] lgjf{rgcGtu{t Onfd gu/kflnsfsf] lgjf{rtkZrft  

Onfd gu/kflnsfaf6 :jLs[t P]g, lgod, sfo{ljlw, lgb]{lzsfx?sf] ;"rL  

 

Onfd gu/kflnsf, k|yd gu/;ef -@)&$.%.@% — @)&$.^.$_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, cfly{s Joj:yfkg P]g, @)&$— @)&$.%.@& 

@= Onfd gu/kflnsf, cfly{s ljlgof]hg P]g, @)&$ — @)&$.%.@& 

#= Onfd gu/kflnsf, ;xsf/L Joj:yfkg tyf ;~rfng P]g, @)&$ — @)&$.%.#) 

$= Onfd gu/kflnsf, ;fj{hlgs lghL ;fe]mbf/L nufgL Joj:yfkg tyf ;~rfng P]g, @)&$ — @)&$.%.#)  

 

Onfd gu/kflnsf, bf];|f] gu/;ef -@)&$.!!.@& — @)&$.!!.@(_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, ;xsf/L P]g, @)&$ — @)&$.!!.@* -Onfd gu/kflnsfsf] k|yd gu/ ;efaf6 kfl/t ;xsf/L Joj:yfkg tyf 

;~rfng P]g, @)&$ vf/]h eO{ gofF ;xsf/L P]g, @)&$ hf/L ePsf]_ 
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@= Onfd gu/kflnsf, k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&$ — @)&$.!!.@* 

#= Onfd gu/kflnsf, sd{rf/L Joj:yfkg P]g, @)&$ — @)&$.!!.@* 

$= Onfd gu/kflnsf, s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&$ — @)&$.!!.@* 

%= Onfd gu/kflnsf, ahf/ cg'udg P]g, @)&$— @)&$.!!.@* 

^= Onfd gu/kflnsf, Goflos ;ldlt -sfo{ljlw lgoldt ug]{_ P]g, @)&$ — @)&$.!!.@* 

& = Onfd gu/kflnsf, cfly{s ljlgof]hg P]g, @)&$ sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ sf] ;fljs cg';"rL—! nfO{ ;+zf]wg — @)&$.!!.@( 

 

Onfd gu/kflnsf, t];|f] gu/;ef -@)&%.#.& — @)&%.#.!!_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, ljkb\ Joj:yfkg P]g, @)&$ — @)&%.#.* 

@= Onfd gu/kflnsf, s/ tyf u}/s/ nufpg] tyf p7fpg] P]g, @)&%  — @)&%.#.* 

#= Onfd gu/kflnsf, lzIff P]g, @)&%  — @)&%.#.* 

$=Onfd gu/kflnsf, cfly{s Joj:yfkg P]g, @)&% — @)&%.#.!! 

%= Onfd gu/kflnsf, cfly{s ljlgof]hg P]g, @)&%  — @)&%.#.!! 

 

Onfd gu/kflnsf, rf}yf] gu/;ef -@)&%.(.!! — @)&%.(.!@_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, gu/ k|x/L Joj:yfkg P]g, @)&% — @)&%.(.!@ 

@= Onfd gu/kflnsf, ;+:yfsf] clen]v Joj:yfkg P]g, @)&% — @)&%.(.!@ 

#= Onfd gu/kflnsf, ;fj{hlgs lghL ;fe]mbf/L nufgL Joj:yfkg tyf ;+rfng P]g, @)&$ df ;+zf]wg — @)&%.(.!@ 

 

Onfd gu/kflnsf, kfFrf} gu/;ef -@)&^.#.( — @)&^.#.!!_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, ;+3;+:yf P]g, @)&^ — @)&^.#.!) 

@= Onfd gu/kflnsf cfly{s Joj:yfkg P]g @)&^ — @)&^.#.!) 

#= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg P]g, @)&^ — @)&^.#.!) 

$= Onfd gu/kflnsf, :jf:Yo tyf ;/;kmfO P]g, @)&^ — @)&^.#.!! 

%= Onfd gu/kflnsf, k"jf{wf/ ljsf; ;DaGwL P]g, @)&^ —@)&^.#.!@ 

^= Onfd gu/kflnsf, n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]u k|j4{g P]g, @)&^ — @)&^.#.!@ 

 

Onfd gu/kflnsf, 5}6f} gu/;ef -@)&^.!!.* — @)&^.!!.!!_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, Onfd gu/sfo{kflnsfsf] sd{rf/L Joj:yfkg -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&^ — @)&^.!!.* 

@= Onfd gu/kflnsf, ;fj{hlgs lghL ;fe]mbf/L nufgL Joj:yfkg tyf ;~rfng -bf];|f] ;+zf]wg_ P]g, @)&^ — @)&^.!!.* 

#= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&^ — @)&^.!!.!! 

$= Onfd gu/kflnsf, cfly{s -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&^ — @)&^.!!.!! 

 

Onfd gu/kflnsf, ;ftf} gu/;ef -@)&&.#.( — @)&&.#.!)_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf cfly{s Joj:yfkg P]g @)&& — @)&&.#.!) 

@= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg P]g, @)&&  — @)&&.#.!) 

#= Onfd gu/kflnsf sd{rf/L Joj:yfkg -bf];|f] ;+zf]wg_ P]g, @)&&  — @)&&.#.!) 

 

 

Onfd gu/kflnsf, ljz]if gu/;ef -@)&&.^.!*_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf jftfj/0f tyf k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g, @)&& — @)&&.^.!* 

 

Onfd gu/kflnsf, cf7f} gu/;ef -@)&&.(.@&_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf vfg]kfgL Joj:yfkg P]g, @)&& — @)&&.(.@& 

@= Onfd gu/kflnsf, gu/ k|x/L Joj:yfkg -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&& — @)&&.(.@& 

 

Onfd gu/kflnsf, gjf} gu/;ef -@)&*.#.( — @)&*.#.!)_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf cfly{s Joj:yfkg P]g @)&* — @)&*.#.( 

@= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg P]g, @)&* — @)&*.#.( 

#= Onfd gu/kflnsf, gu/ k|x/L Joj:yfkg -bf];|f]] ;+zf]wg_ P]g, @)&*  — @)&*.#.!) 

$= Onfd gu/kflnsf sd{rf/L Joj:yfkg -t];|f] ;+zf]wg_ P]g, @)&*  — @)&*.#.!) 

%= Onfd gu/kflnsf, jftfj/0f tyf k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&*  — @)&*.#.!) 

Onfd gu/kflnsf, ljz]if gu/;ef -@)&*.&.%_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, vfg]kfgL Joj:yfkg -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&% — @)&*.&.% 

@= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg -klxnf] ;+zf]wg_ P]g, @)&* — @)&*.&.% 
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Onfd gu/kflnsf, b;f} gu/;ef -@)&*.!).@&_ af6 kfl/t P]gsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, jg P]g, @)&* — @)&*.!).@& 

@= Onfd gu/kflnsf, ljlgof]hg -bf];|f] ;+zf]wg_ P]g, @)&*  — @)&*.!).@& 

 

Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf a}7saf6 kfl/t lgodfjnL, sfo{ljlw tyf lgb]{lzsfsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&$ — @)&$.$.% 

@= Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ — @)&$.$.% 

#= Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf -a}7s ;~rfng_ sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.$.% 

$= Onfd gu/kflnsf, k|df0fLs/0f lgodfjnL, @)&$ — @)&$.%.% 

%= Onfd gu/kflnsf, a:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f;DaGwL cfwf/e"t lgdf{0f dfkb08, @)&$ df ;+zf]wg —  @)&$.%.% 

^= Onfd gu/kflnsf, of]hgf tyf ah]6 th'{df lgodfjnL, @)&$ — @)&$.%.!( 

&= Onfd gu/kflnsf, gu/ ;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.%.!( 

*= Onfd gu/kflnsf, Pkm=Pd= /]l8of] -Joj:yfkg tyf ;~rfng_ sfo{ljlw, @)&$  — @)&$.%.@^ 

(= Onfd gu/kflnsf, :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg tyf ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.^.$ 

!)= Onfd gu/kflnsf, oflGqs pks/0f ;~rfng sfo{ljlw, @)&$  — @)&$.&.* 

!!= Onfd gu/kflnsf, 3/ lgdf{0f tyf dd{t sfo{ ug]{ dhb'/ sNof0f sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.&.* 

!@= Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ — @)&$.(.!^ 

!#= Onfd gu/kflnsf, ;flxTo, snf ;+uLt k|lti7fg ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$ — @)&$.!!.!) 

!$=Onfd gu/kflnsf, gu/ v]ns'b k|lti7fg ;~rfng lgb]{lzsf, @)&$ — @)&$.!!.!) 

!%=Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&$ df ;+zf]wg— @)&$.!!.!) 

!^=Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ df ;+zf]wg— @)&$.!!.!) 

!&= Onfd gu/kflnsf d]nldnfk sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.!!.@% 

!*= Onfd gu/kflnsf, o'jf kl/ifb ;~rfng sfo{ljlw, @)&$— @)&$.!!.@% 

!(= Onfd gu/kflnsf, gu/:t/Lo blnt ;dGjo ;ldlt sfo{ljlw, @)&$— @)&$.!!.@% 

@)= Onfd gu/kflnsf, ko{6g k|j4{g ;ldlt lgb]{lzsf, @)&$— @)&$.!!.@% 

@!= Onfd gu/kflnsf, :yfgLo /fhkq k|sfzg;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ — @)&$.!@.%  

@@= Onfd gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] ;'ljwf ;DaGwL lgodfjnL, @)&%, — @)&%.@.#! 

@#= Onfd gu/kflnsfdf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ sfoljlw, @)&%— @)&%.!.* 

@$= Onfd gu/kflnsf, æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq;DaGwL sfo{ljlw, @)&%— @)&%.!.* 

@%= Onfd gu/kflnsfsf] PsLs[t ;DklQ s/ sfo{ljlw, @)&%— @)&%.!.* 

@^= Onfd gu/kflnsf pkef]Stf ;ldlt u7g kl/rfng tyf Joj:yfkg;DaGwL sfo{ljlw @)&%— @)&%.!.!& 

@&= Onfd gu/kflnsf wfld{s tyf ;f+:s[lts If]q ljsf; ;ldlt u7g tyf ;~rfng lgb]{lzsf, @)&% — @)&%.@.#! 
@*= Onfd gu/kflnsf, uf}tda'4 ;efu[x ;~rfng lgb]{lzsf, @)&% — @)&%.#.& 

@(= Onfd gu/kflnsf æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq;DaGwL sfo{ljlw, @)&% df ;+zf]wg— @)&%.%.% 

#)= Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ df ;+zf]wg  — @)&%.%.% 

#!= Onfd gu/kflnsfdf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ sfoljlw, @)&% df ;+zf]wg — @)&%.%.% 

#@= Onfd gu/kflnsf, ;fdflhs ;'/Iff sfo{ljlw, @)&% — @)&%.%.% 

##= Onfd gu/kflnsf, :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg tyf ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ df ;+zf]wg — @)&%.^.% 

#$= Onfd gu/kflnsf, a:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f;DaGwL cfwf/e"t lgdf{0f dfkb08, @)&$ df ;+zf]wg —  @)&%.&.& 

#%= Onfd gu/kflnsf, ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/rokq ljt/0f sfo{ljlw, @)&% — @)&%.!).@# 

#^= Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ df ;+zf]wg  — @)&%.!!.% 

#&= Onfd gu/kflnsf, gu/ dlxnf ;dGjo ;ldlt ;~rfng sfo{ljlw, @)&% — @)&%.!!.% 

#*= Onfd gu/kflnsf, gu/ cflbjf;L hghflt ;dGjo ;ldlt ;~rfng sfo{ljlw, @)&% — @)&%.!!.% 

#(= Onfd gu/kflnsf, ul/aL lgjf/0f tyf ;fdflhs kl/rfng sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&% — @)&%.!!.!& 

$)= Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ df t];|f] ;+zf]wg  — @)&^.!.% 

$!= Onfd gu/kflnsf, :jf:Yo ;+:yf btf{, cg'dlt tyf gjLs/0f ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&^ — @)&^.!.@& 

$@= Onfd gu/kflnsf Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ df rf}yf] ;+zf]wg  — @)&^.$.% 

$#= Onfd gu/kflnsf ;+:yf btf{ ;DaGwL lgod, @)&^ — @)&^.^.@& 

$$= Onfd gu/kflnsf, pkk|d'v dlxnf ;Lk ljsf; sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.&.% 

$%= Onfd gu/kflnsf, gu/:t/Lo blnt ;dGjo ;ldlt sfo{ljlw, @)&$ df klxnf] ;+zf]wg @)&^ — @)&^.&.% 

$^= Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL @)&$ df kfFrf} ;+zf]wg — @)&^.*.!# 

$&=Onfd gu/kflnsf, d]nldnfk sfo{ ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ df klxnf] ;+zf]wg @)&^ — @)&^.*.!# 

$*= Onfd gu/kflnsf Onfd gu/kflnsf, lzIff lgodfjnL, @)&$ df kfFrf}] ;+zf]wg @)&^ — @)&^.*.!# 

$(= Onfd gu/kflnsf, rf8kj{ tyf zf]s labf Jojl:yt ug]{ sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.*.@& 
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%)= Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL -bf];|f] ;+zf]wg_, @)&^ — @)&^.!).% 

%!= Onfd gu/kflnsf, ;+3;+:yf btf{ ;DaGwL lgodfjnL, @)&^ — @)&^.!).% 

%@= Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{;Dkfbg lgodfjnL -bf];|f] ;+zf]wg_, @)&^ — @)&^.!).% 

%#= Onfd gu/kflnsf, OG8S;g r'Nxf] cg'bfg ljt/0f sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.!).% 

%$= Onfd gu/kflnsf, 3/ axfn s/ Joj:yfkg, sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.!@.% 

%%= Onfd gu/kflnsf, Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.!@.% 

%^= Onfd gu/kflnsf, gu/ dlxnf ;dGjo ;ldlt ;~rfng sfo{ljlw, @)&% -klxnf] ;+zf]wg_, — @)&^.!@.% 

%&= Onfd gu/kflnsf, kf6]gfuL ko{6sLo tyf ljz]if If]q ;+/If0f tyf ;Dj4{g ;ldlt ;~rfng lgb]+lzsf, @)&^ — @)&^.!@.% 

%*= Onfd gu/kflnsf, cfsl:ds sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&^ — @)&^.!@.!( 

%(= Onfd gu/kflnsf, Onfd c:ktfndf ljz]if1 ;]jf ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& — @)&&.$.% 

^)= Onfd gu/kflnsf, cfof]hgf pkef]Stf ;ldlt ;~rfng -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&& — @)&&.%.!( 

^!= Onfd gu/kflnsf, ;"rgf tyf lj1fkg k|;f/0f sfo{ljlw, @)&& — @)&&.^.!! 

^@= Onfd gu/kflnsf, ;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog tyf k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f sfo{ljlw, @)&& — @)&&.^.@# 

^#= Onfd gu/kflnsf, ul/aL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd -d]8kf_ ;~rfng sfo{ljlw, @)&& — @)&&.^.@# 

^$= Onfd gu/kflnsf, vfg]kfgL ;]jf z'Ns lgodfjnL, @)&& — @)&&.!).!^ 

^%= Onfd gu/kflnsf, n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]if -;~rfng_ sfo{ljlw @)&& — @)&&.!).!^ 

^^= Onfd gu/kflnsf, s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg -bf];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw @)&& — @)&&.!!.@# 

^&= Onfd gu/kflnsf, afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Dj4{g sfo{ljlw, @)&& — @)&&.!@.% 

^*= Onfd gu/kflnsf, Onfd gu/kflnsfsf] sfo{;~rfng lgb]{lzsf, @)&& — @)&&.!@.!& 

^(= Onfd gu/kflnsf, Onfd cfFvf c:ktfn ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& — @)&&.!@.@# 

&)= Onfd gu/kflnsf, l;6Ldf6{ ;+/If0f, ;~rfng, Joj:yfkg tyf ;Dj4{g sfo{ljlw, @)&* — @)&*.!.^ 

&!= Onfd gu/kflnsf kf6]gfuL ko{6g k|j4{g ;ldlt ;~rfng -klxnf] ;+zf]wg_ lgb]{lzsf, @)&* — @)&*.!.!& 

&@= Onfd gu/kflnsf, lzIff -5}6f} ;+zf]wg_ lgodfjnL, @)&* — @)&*.!.!& 

&#= Onfdgu/kflnsf, s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg;DaGwL -t];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&* — @)&*.@.@# 
&$= Onfd gu/kflnsf, Onfd cfFvf c:ktfn ;~rfng tyf Joj:yfkg -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&* — @)&*.@.#) 

&%= Onfd gu/kflnsfåf/f ;~rflnt Onfd ;fd'bflos s[lif SofDk; ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&* — @)&*.@.#) 

&^= Onfd gu/kflnsf, Onfd gu/kflnsf, Onfd gu/kflnsfsf] sfo{;~rfng -klxnf] ;+zf]wg_ lgb]{lzsf, @)&* — @)&*.#.!% 

&&= Onfd gu/kflnsf lzIff -;ftf} ;+zf]wg_ lgodfjnL, @)&* — @)&*.$.@) 

&*= Onfd gu/kflnsf, gu/ blnt ;dGjo ;ldlt ;~rfng -bf];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&* — @)&*.%.& 

&(= Onfd gu/kflnsf, u}/;/sf/L If]q;Fu ;dGjo / ;xsfo{;DaGwL lgb]{lzsf, @)&* — @)&*.^.% 

*)= Onfd gu/kflnsf, vfg]kfgL sd{rf/L Joj:yfkg;DaGwL lgodfjnL, @)&* — @)&*.*.% 

*!= Onfd gu/kflnsf, lzIff -cf7f} ;+zf]wg_ lgodfjnL, @)&* — @)&*.*.!% 

*@= Onfd gu/kflnsfåf/f ;+rflnt Onfd ;fd'bflos s[lif SofDk; ;~rfng tyf Joj:Yffkg -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&*—@)&*.*.@@ 

*#= Onfd gu/kflnsfåf/f ;+rflnt Onfd ;fd'bflos s[lif SofDk; ;~rfng tyf Joj:Yffkg -bf];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&*—@)&*.!).@^ 

*$= Onfd gu/kflnsf, :jf:Yo aLdf ;+of]hg ;ldlt ;~rfng sfo{ljlw, @)&*—@)&*.!!.% 

*%= Onfd gu/kflnsfåf/f ;~rflnt Onfd ;fd'bflos cfFvf c:ktfn ;~rfng tyf Joj:yfkg -t];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw @)&*— 

@)&*.!!.@$ 

*^= Onfd gu/kflnsf, kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg tyf ;/;kmfO;DaGwL sfo{ljlw, @)&* — @)&*.!!.@$ 

*&= Onfd gu/kflnsf, ljifout ;ldlt -sfo{;~rfnbg_ sfo{ljlw, @)&* — @)&*.!@.@$ 

**= Onfd gu/kflnsf, ;'/lIft cfk|jf;g;DaGwL sfo{ljlw, @)&* — @)&*.!@.@$ 

 

Onfd gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf a}7saf6 kfl/t gLlt÷k|ltj]bgsf] ljj/0f 

!= Onfd gu/kflnsf, nufgL k|f]T;fxg gLlt, @)&% — @)&%.&.@) -sfo{kflnsf_ 

@= Onfd gu/kflnsf, 3/]n' pBf]u k|j4{g gLlt, @)&% — @)&%.&.@) -sfo{kflnsf_ 

#= Onfd gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0f k|ltj]bg, @)&^ — @)&^.!!.* -5}6f} gu/ ;ef_ ÷ @)&*.#.!) sf] gjf} gu/  

   ;efaf6 yk b/aGbL cg'df]bg -gu/ ;ef_ 

 

 

 

Onfd gu/kflnsf 

cf=a= @)&^.)&& sf] oyfy{ / cfa= )&&.)&* sf] cg'dflgt ah]6sf] ljj/0f 

 

l;

=g+

= 

cfo zLif{s cf=a= )&^.)&& sf] 

oyfy{ 

cf=a= )&&.)&* sf] 

cg'dflgt 

cf=a= 

)&&.)&* 

sf] oyfy{ 

 cf=a= )&*.)&( sf] 

k|:tfljt 



32 

 

cfo 

! cfGtl/s cfo !@,^(,#!,@#^.@( !%,!@,%),))).))   !*,(),^@,%)).)) 

@ /fhZj afF8kFmf8 !),#@,)*,&&^.!) !@,@&,&!,&!).))   !%,#$,^$,^#&.%) 

# ljQLo 

x:tfGt/0f 

%^,!%,$(,))).)) ^*,(&,^),@().))   (#,&@,)),#^@.%) 

 hDdf cfo &(,!^,*(,)!@.#( (^,#&,*@,))).))   !,@&,(&,@&,%)).)) 

Joo 

! rfn' $),(),&@,*$#.@) %(,%%,$(,)^(.*!   &!,$^,%*,**#.&& 

@ k"FhLut #$,%*,(@,&!$.$( $^,&(,@(,@(@.!(   ^%,((,!!,^!%.@$ 

# hDdf Joo &%,$(,^%,%%&.^( !,)^,#$,&*,#^@.))   !,#&,$%,&),$((.)! 

$ C0f @,#*,(^,#%).^^ ^,&$,@^,#%).^^   %,)),)),))).)) 

 

 

Onfd gu/kflnsfsf] gjf} gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=a= )&*.)&( sf] cfo Joo ljj/0f 

cfo 

वििरण अनुमाननत आय प्रनतशत 

आन्तररक श्रोत 
30,35,33,160.00 

 

२२.२२ % 

आन्तररक राजश्व जम्मा                     12,75,00,000.00 
 

 

मालपोत रत्जश्िेशन 
                    2,00,00,000.00 

 
 

ववलभन्न योजना तथा कायाक्रममा उपभोतता लागत सहभागगता                       4,00,33,160.00 
 

 

सावाजननक ननत्ज साझदेारी                      1,10,00,000.00 
 

 

गत वषाको अ.ल्या.                     5,00,00,000.00 
 

 

नगरववकास कोष ऋण 
                    2,00,00,000.00 

 
 

अन्य संस्था(करुणा फाउण्डशेन र सडक वोडा त्जसस) बाट साझदेारी आय 
                      50,00,000.00 

 
 

आन्तररक ऋण 
                    3,00,00,000.00 

 
 

संघीय सरकार 
75,80,00,000.00 

 
62.46% 

समानीकरण अनुदान 
                  15,88,00,000.00 

 
 

 सशता अनुदान 
                   39,69,00,000.00 

 
 

समपुरक अनुदान 
                    2,08,00,000.00 

 
 

ववशषे अनुदान 
                    4,15,00,000.00 

 
 

स्थानीय पुवााधार ववकास साझदेारी कायाक्रम                                      -     

सामात्जक सुरक्षा                   14,00,00,000.00  
 

 

प्रदेश सरकार 
3,99,97,000.00 

 
3.30% 

समानीकरण अनुदान 
                       92,93,000.00  

 
 

 सशता अनुदान(ननवााचन क्षेत्र कायाक्रम समते)                     2,07,04,000.00 
 

 

समपुरक अनुदान 
                    1,00,00,000.00 
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ववशषे अनुदान                                      -     

राजश्ि बााँडफााँड 
11,19,69,840.00 

 
9.23% 

संघीय सरकार 
                     9,99,93,000.00  

 
 

प्रदेश सरकार 
                     1,19,76,840.00 

 
 

कूल आय 
1,21,35,00,000.00 

 

100.00% 

 

Joo 

 
Onfd gu/kflnsf cf=a= )&&.)&* ;Ddsf] k|ult ljj/0f -gjf} gu/ ;efsf] gLlt tyf sfo{qmdaf6_ 

 

 सिंस्थागत षवकास तर्फ  : नगरका १२ वटै वडामा वडा कायाफलय स्थापना तथा सञ्चालन भइ आवश्यक िनशजिको व्यवस्थापन गररएको छ। 

हालसम्म ८ वटा नगरसभा र १ वटा षवशेि नगरसभा सम्पन्न भई सकेको छ। यस अवनिमा आनथफक विफ २०७७।०७८ अन्तरगतः  २०७७।४।१ 
देजख हाल सम्मको षववरण  
नगर कायफपानलका बैठक २५ पटक, रािश्व परामशफ सनमनतको बैठक ४ पटक, स्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा ननिाफरण सनमनतको बैठक २ पटक, रािश्व 
परामशफ सनमनतको बैठक २, उद्यम षवकास सनमनतको बैठक १ पटक, िलस्रोत सनमनतको बैठक, कोनभड १९ का लानग नगर कायफपानलकाको अनिकार 
प्रत्यायोिन बमोजिम प्रमखुको अध्यक्षतामा एकल बैठक १५ पटक, अन्तरवाताफ तथा सूचीकरण सनमनतको बैठक २२ पटक, समीक्षा बैठक १ पटक, 

वडासजचव शाखा प्रमखु तथा स्टार् बैठक १४ पटक बसेको छ । 

इलाम नगरपानलकावाट हाल सम्म 110 वटा ऐन, ननयमावली तथा कायफषवनि ननमाफण भई कायाफन्वयनमा आइसकेको छ  

वििरण अनुमाननत व्यय प्रनतशत 

राजश्ि, ऋण  तथा ननसतत अनुदान 
58,35,96,000.00 

 
48.09% 

कायाालय सञ्चालन तथा प्रशासननक  
             12,50,00,000.00 

 
10.30% 

आगथाक ववकास 
               2,71,50,000.00 

 
2.23% 

सामात्जक ववकास 
              3,98,00,000.00 

 
3.27% 

पूवााधार ववकास 
               33,83,33,160.00  

 
27.88% 

सुशासन तथा अन्तरसम्बत्न्धत क्षेत्र 
               5,33,12,840.00  

 
4.39% 

सशतत अनुदान 
48,99,04,000.00 

 
40.37% 

आगथाक ववकास 
              4,68,00,000.00 

 
3.85% 

सामात्जक ववकास 
             30,47,00,000.00 

 
25.10% 

पूवााधार ववकास 
             12,12,04,000.00 

 
9.98% 

सुशासन तथा अन्तरसम्बत्न्धत क्षेत्र 
               1,72,00,000.00 

 
1.41% 

     

सामाजजक सुरक्षा 14,00,00,000.00 
 

11.53% 

  
 

कूल व्यय 
1,21,35,00,000.00 

 
100.00% 
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इलाम नगरपानलकामा तपजशल बमोजिमका सिंसदीय सनमनत, षवियगत सनमनत तथा अन्य षवनभन्न सनमनतहरु गठन भइसकेको छ।  
 षवियगत सनमनतहरु  
(१) अथफ तथा सावफिननक लेखा सनमनत : श्री टेकबहादरु कटुवाल, श्री सोमनाथ राई, श्री टिंकबहादरु खत्री, श्री िनमाया एिेन, श्री बसन्ती ितानी 
(२) षविायन सनमनत :श्री दगुाफ शे्रष्ठ, श्री भान ुजिनमरे, श्री कणफबहादरु राई, श्री सशुीला षवश्वकमाफ, श्री गोमा आचायफ 
(३) सामाजिक सनमनत :श्री डाकप्रसाद दलुाल, श्री सीता मगराती, श्री िमफमजण गौतम, श्री सीता बराल, श्री प्रनमला नलम्ब ु

(४) सशुासन तथा स्थानीय सेवा सनमनत :श्री गषृ्म सबु्बा, श्री शेरबहादरु खड्का, श्री पषवत्रा रसाइली, श्री केशव खत्री, श्री नबमला बराइली 
(५) कृषि पयफटन पूवाफिार तथा प्राकृनतक स्रोत सनमनत : श्री सिंिीव राई, श्री शेरबहादरु राई, श्री कमला दाहाल, श्री नबष्ण ुसबु्बा, श्री सररता ददयाली 
(६) पूवाफिार षवकास सनमनत सिंयोिक - कायफपानलका सदस्य श्री श्यामकमल मजुखया 

सदस्यहरू :-कायफपानलका सदस्य श्री पथृनसिंह सनुवुार, वडाध्यक्ष श्री होम ब. बस्नेत, कायफपानलका सदस्य श्री इजन्दरा पौडेल  
(७) आनथफक षवकास सनमनत :- सिंयोिक :-वडाध्यक्ष श्री नारद लम्साल  

सदस्यहरू :- वडाध्यक्ष श्री रोम लुिंगेली, वडाध्यक्ष श्री अजम्बका गौतम, कायफपानलका सदस्य श्री जचत्रमाया गरुुङ्ग,  

वडासदस्य श्री सिंिीव राई 
(८) सावफिननक सेवा तथा क्षमता षवकास सनमनत :-सिंयोिक :-कायफपानलका सदस्य श्री गीताराम षव.क. 

सदस्यहरू :-वडाध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण जिनमरे, वडाध्यक्ष श्री मािव भटृराई, वडाध्यक्ष श्री नतथफराि गरुुङ्ग,  

कायफपानलका सदस्य श्री साषवत्री राई, वडा सदस्य श्री नबष्ण ुसबु्बा, वडासदस्य श्री गोमादेवी आचायफ,  
वडासदस्य श्री बनलमाया ितानी  

(9) वातावरण तथा षवपद् व्यवस्थापन सनमनत :- सिंयोिक :- वडाध्यक्ष श्री नतुनदेव दलुाल  
सदस्यहरू :-वडासदस्य श्री शेरबहादरु राई, वडासदस्य श्री िनबहादरु शे्रष्ठ, वडासदस्य श्री दगुाफ शे्रष्ठ (मदन),  
वडासदस्य श्री डाकप्रसाद दलुाल, वडासदस्य श्री शेरबहादरु खड्का,वडासदस्य श्री सीता बराल, 

वडासदस्य श्री कमला रनपहेली, वडासदस्य श्री िनमाया एिेन  
(10) सामाजिक षवकास सनमनत :- सिंयोिक :- कायफपानलका सदस्य श्री सीता ररिाल 

सदस्यहरू :-वडाध्यक्ष श्री रनबन एिेन, वडाध्यक्ष श्री नरेश शे्रष्ठ, वडाध्यक्ष श्री नारदप्रसाद लम्साल  
वडासदस्य श्री पषवत्रा रसाइली, वडासदस्य श्री बसन्ती ितानी  

इलाम नगरपानलका न्यायीक सनमनतले पूणफता पाइ १0 वटा वडामा वडास्तरीय मेलनमलाप सनमनतहरु गठन भएक छन ्भने नगरका १२ वटै वडाका १११ 
िनालाई मेलनमलाप सम्बजन्ि तानलम सम्पन्न गरर सषकएको छ । 

इलाम नगरपानलका सिंगठनात्मक सिंरचना  (O&M)  ननमाफण गरर  ५ वटा महाशाखा तथा २५१  िना कमफचारी सिंख्या भएको दरबजन्द कायम गररएको छ । 

 पूवाफिार तर्फ  : 
 षवगत ३ आ.व. मा ननमाफण भएका मूख्य नया ँसडकहरु 

 भञ्ज्याङ्ग भाङ्गटार बेलासे सडक इ.न.पा.-९ र ११ 

 इन्टेक साङ्गरुम्बा सडक इ.न.पा.-९ र १२ 

 रत्न चौक सािबोटे इन्टेक सडक इ.न.पा.-९ 

 नतल्केनी बज्रदेषव सडक इ.न.पा.- ८ 

 नमलगोलाई षवणापाणी सडक इ.न.पा.- ३ र १ 

 ररब्स समु्बेक सडक इ.न.पा.- ५ र २ 

 साङ्गरुम्बा ढोले देषव सडक स्तारोन्ती इ.न.पा.- १२ 

 ओषपिारा दृपादेषव सडक कालोपते्र इ.न.पा.-७ र ६ 

 इलाम बिार क्षते्र बाटो कालोपते्र ममफत इ.न.पा.- ६, ७, ८ र ९ 

 नेपालटार वेतेनी सडक इ.न.पा.-१ र ३ 

 रािदवुाली करर्ोक खोला सडक इ.न.पा.- १० 

 कोलडाडाँ भञ्ज्याङ्ग सडक इ.न.पा.-९ 

षवगत ३ आ.व. मा ननमाफण तथा ममफत भएका षपच सडकहरु 

 जिरो षक.मी. रत्न चौकिं  हदैु इलाम चौंक बिारसम्म ममफत 

 रत्न चौक, म.र.ब. क्याम्पस हदैु नषवन चौकिं   षपच  
 षवगत ३ आ.व. मा ननमाफणभएका षपच सडकहरु 

 षपपलबोटे, चरेुिाटी सडक  
 ओषपिारा, दृपादेषव सडक 

 भ्यू टावर, आमी क्याम्प सडक 

 ननमाफणानिन मूख्य सडकहरु :- 
 खगेन्र नाथ शमाफ मागफ (लोकसेवा खरेलडाडाँ) सडक षपच इ.न.पा.-६ 

 रत्न समानिस्थल सडक इ.न.पा.-९ 
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 लावरको बोट भगवती मा. षव. सडक स्तरोन्ती इ.न.पा.-९ 

 काफ्लेिारा नसिंहवाषहनी सडक इ.न.पा.-९ 

 सेती देषव मागफ इ.न.पा.-६ 

 प्रनतमान डाँडा हेल्थ पोि सडक स्तरोन्ती इ.न.पा.- २ । 

 ननमाफण भएका पलु तथा किवे  
 भाङ्गटार पलु (क) इ.न.पा.- ९ र ११ िोड्ने  
 भाङ्गटार पलु (ख) इ.न.पा.-१ र ३ िोडने  
 पवुाखोला अल्छेढुङ्गा किवे इ.न.पा- ३ र ४ 

 इलाम नगरपानलकाको प्रशासषकय भवन ननमाफण कायफ अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ७ मा रहेको इलाम नसषट माटफ ननमाफणको अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ७ मा मोटरसाइकल पाषकफ ङ्ग भवन ननमाफण कायफ सम्पन्न भई ठेक्का लाग्ने प्रकृयामा रहेको  छ । 

 इलाम बिार सब्िी हषटया ननमाफण कायफ अजन्तम चरणमा पगेुको छ । 

 इलाम नगरपानलकाको वडा निं.  ३, ४ र ११  मा वडाको प्रशासषकय भवनको ननमाफण भइसकेको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. १ ,६ र १० को वडा प्रशासषकय भवन ममफत कायफ सम्पन्न भएको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ८ को वडा प्रशासषकय भवन ननमाफणका लानग ठेक्का लानग सेकेको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ४, ६, ८ र १०  मा स्वास््य भवनहरु ननमाफणनिन अवस्थामा रहेको छ । 
 

इलाम नगरपानलकाको वडा निं. ७ को आदशफ मा.षव. र वडा निं. ११ को वालकन्या मा. षव.को भवन ननमाफण सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा निं. १ को 
नेपालटार मा.षव., वडा निं. ९ को भगवती मा. षव. र वडा निं. ३ को षवणापाणी मा.षव. को भवन ननमाफणानिन अवस्थामा रहेको छ । 
 
इलाम नगरपानलकाका षवभन्न वडाहरुमा ननमाफण सम्पन्न तथा ननमाफणानिन रहेका खेल मैदानहरुः 
इलाम नगरपानलका वडा निं. ९ मा १ खेलमैदान /वडा निं. २ मा १ खेल मैदान /वडा निं. ३ मा २ स्थानमा खेल मैदानसिंगै नगरका अन्य वडा ६ निं. 
बाहेक सवै स्थानमा खेल मैदान ननमाफण कायफ भएको छ भने वडा निं. ५ मा प्रदेश निं. १ कै ठूलो कवडफ हल तथा चमु्लङु्गषहम सामदुाषयक भवन 
ननमाफणानिन अवस्थमा रहेको छ ।त्यस्तै गरर वडा निं. १० मा माइ भगवती गोदक रङ्गशालाको ननमाफण कायफ भइरहेको छ ।  

 इलाम नगरपानलका वडा निं.३ वािखोरमा ननमाफण भएको कवडफ हलमा आनथफक सहयोग गररएको छ । 

 इलाम नगरपानलका वडा निं. ७ मा बास्केटवल कोटफको ननमाफण कायफ सम्पन्न गररएको छ। 

इ. न.पा ९ मा रहेको राहसल वाल अनाथालयको तला थपका लानग बिेट षवननयोिन गरर कायफ अगाडी बढइएको छ। 

साषवक इलाम नगरपानलकामा सञ्चानलत खानेपानीमा व्यापक सिुार र क्षमता बदृि गरर खानेपानी आपूती सहि बनाइएको छ ।नगरमा खोपानी आपूती 
सहिताका लानग साना सहरीसिंगको साझदेारीमा साषवक इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा खानेपानी सिुार कायफक्रम सचुारु रहेको छ भने इलाम नगरपानलका 
वडा निं. ११ मा यसै विफदेजख नडप बोररङ्गबाट खानेपानी योिना सञ्चालन गने कायफ अगाडी बढेको छ । 

इलाम नगरपानलकाको षवकास ननमाफणमा सहिताका लानग २ थान व्याक ह ुलोडर तथा ट्रयाक्टर ४ थान खररद गरर कायफ गराई राजखएको छ । 

 कृषि क्षते्र :- 
षवगत आनथफक विफसम्म इलाम नगरपानलकाका १० वटा वडामा कृिकहरुलाई गाई पालन अनदुान प्रदान गदै आइरहेकोमा यस आ.व. देजख 
नगरपानलकाको वडा निं.११ थप गरर ११ वटा वडामा गाई पालन अनदुानमा बषृि गररएको छ  िस अनसुार िम्मा १६६ िना षकसानलाई गाई खररदमा 
अनदुान उपलव्ि गराई सषकएको छ।  
नगरका १२ वटै वडामा रहेका कृिकहरुलाई नमननषटल्लर, ह्याण्ड स्प्रयेर, उन्नत खाद्यान्न तथा तरकारी वीउ षवतरणका साथै नगरबाट उत्पादन भएको 
प्राङ्गाररक मल षवतरण, वडा स्तरीय खाद्यान्न तथा तरकारी साथै र्लरू्ल खेती तानलम, माटो सिुारका लानग सामाग्री तथा प्राषवनिक सहयोग, सहकारी 
मार्फ त तरकारी खेती षवस्तार कायफक्रममा सहयोग, नसिंचाई सषुविाका लानग  पाइप तथा प्लाषिक पोखरीमा अनदुान साथै नगरका १० वटा वडाका माटोको 
नमूना पररक्षण तथा भकारो सिुार कायफक्रमहरु सम्पन्न गररएको छ ।  

 इलाम नगगरपानलकाको र्ोहोरबाट उत्पादन भएको कम्पोि मलमा कृिकलाई ४०%  अनदुानको व्यवस्था गररएको छ । 

 पयफटन क्षते्र :- 
इलाम नगरपानलकाको पयफटषकय क्षते्रको षवकासका लानग नगरका सवै वडामा रहेको पयफटषकय (भालढुुङ्गा, रक क्ल्याइषवङ्ग, दददीबषहनी झरना, असले 
झरना, पाटेनागी, सेती देषव) क्षते्रको पूवाफिार ननमाफणका लानग बाटो, पाकफ , मूती ननमाफणका साथै उि स्थानको प्रचार प्रसार तथा प्रविफनका लानग अन्य 
सहयोग गररदै आएको छ । 

नगर क्षेत्रमा रहेको षवनभन्न िानमफक क्षते्रको सिंरक्षणका लानग व्यवस्थापन सनमनतको गठन गरर सािंस्कृनतक तथा परुातात्वीक क्षेत्रको सिंरक्षणका लानग 
लगानीका साथै उि स्थानहरुको जिणोिार समेत गररएको । 

इलाम नगरपानलका वडा निं. ७ मा नेपाल सरकारको स्वानमत्वमा रहेको परुानो दरबार इलाम नगरपानलकाले भोगानिकारमा नलइ उि स्थानमा अरननको 
साँस्कृनतक सिंग्राहलयको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

 इलाम नगरपानलकाको शैजक्षक क्षते्रमा भएका मखु्य उपलजब्िहरु :- 
 इलाम नगरपानलका जशक्षा ऐन तथा ननयमावलीको स्वीकृत गररएको छ । 

 इलाम नगरपानलका नगर जशक्षा सनमनतको गठन भएको छ । 
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 इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा रहेका सामदुाषयक षवद्यालयहरुमा षवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको गठन भएको छ । 

इलाम नगरपानलका जशक्षक तथा कमफचारी छनौट सनमनतको गठन गरी शैजक्षक िनशजि व्यवस्थापन गरर सषकएको छ।  
 नगर स्तरीय पररक्षा सञ्चालन तथा समन्वय सनमनतको गठन  
 इलाम नगरपानलका अन्तरगतका जशक्षक कमफचारीको तलब सषुविा बैंषकङ्ग प्रणालीिारा षवतरण 

 नगर क्षेत्रका सामदुाषयक षवद्यालयमा लेखापररक्षकको छनौट तथा ननयजुि गरर कायफ गराइएको 
 इलाम नगरपानलकाका सिंस्थागत षवद्यालयको वगीकरण नगरएको छ । 

इलाम नगरपानलकाका सवै सामदुाषयक षवद्यालयहरुको सहभानगता हनेु गरर आ.व. २०७५/७६ देजख खेलकुद, गायन तथा नतृ्य िस्ता षविाहरु समेटी 
इलाम नगरपानलका प्रनतभा षवकास कायफक्रमको सञ्चालन गररएको । 

इलाम नगरपानलकाका सवै षवद्यालयका प्रिानाध्यपक, षवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतका अध्यक्ष तथा जशक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सवैको उपजस्थनतमा 
इलाममा पषहलो पटक नमनत २०७५ साल भार २३ गते शननवारका ददन इलाममा शैजक्षक सम्मेलन सम्पन्न गररएको छ। 

 षवद्यालयको शैजक्षक कायफक्रममा एकरुपता ल्याउनका लानग २०७६ सालबाट शैजक्षक पात्रो प्रकाशन गनफ थानलएको  
इलाम नगरपानलकामा रहेका सामदुाषयक षवद्यालयको सम्पूणफ पक्षको अवस्थाको अनगुमन गनफका लानग षवद्यालय अनगुमन सिंसददय सनमनतको गठन गरी 
नगरका ५२ वटा षवद्यालयको अनगुमन सम्पन्न गरर आएको प्रनतवेदन छैटौं नगरसभामा पेश गरर सषकएको छ । 

 इलाम नगरपानलका के्षत्रका षवद्यालयमा लागू हनेु गरर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गररसषकएको छ । 

इलाम नगरपानलकाले मषहला, यवुा, दनलत, आददवानस िनिाती लगायतका क्षते्रमा कायफषवनि ननमाफण गरर सनमनत मार्फ त सामाजिक क्षते्रमा लगानी गररएको 
छ ।   
इलाम नगरपानलकाको प्रत्येक वडामा सामाजिक षवकास तर्फ  छुटै्ट बिेटको व्यवस्थापन गररनकुा साथै यसका अलवा नगरमा षक्रयाजशल षवनभन्न सिंि 
सिंस्थासँगको सहकायफमा कायफक्रम सञ्चालन गररएको छ ।  
इलाम नगरपानलकाको समषृिको मूख्य आिारहरु कृषि, स्वास््य, जशक्षा तथा पयफटनलाई प्रबिफन गनफका लानग इलाम नगरपानलकाले नमनत २०७५ पौि २० 
गते शकु्रबार नेपालमा नै पषहलो पटक देशका ठूला उद्योगपनतहरुलाई इलाममा लगानी गनफ आकिफण गनफका लानग काठमाण्डौंमा माननीय झलनाथ खनाल 
तथा माननीय सवुासचन्र नेम्बाङ्ग ज्यूको आनत्यतामा लगानी सम्मेलनको आयोिना गरी बहृत रुपमा इलाम नगरपानलकामा सम्माननीय प्रिामन्त्री केषप  
शमाफ ओली ज्यूको प्रमखु आनत्यतामा लगानी सम्मेलनको आयोिना गररएको छ । यसका साथै इलाम नगरपानलका सदरमकुाम स्थापनाको २०० औिं 
विफको अवसरमा सम्माननीय उपराष्ट्रपती नन्द बहादरु पनु मगर ज्यूको प्रमखु आनत्यतामा भव्य रुपमा इलाम महोत्सवको आयोिना सम्पन्न गररएको छ 
। 

इलाम जिल्लामा उत्पादन हनेु षकषव तथा जचयाको प्रविफनका लानग इलाम नगरपानलकाको प्रमखु आयोिना तथा इलाम उद्योग वाजणिय सिंिसिंगको 
सहकायफमा िरान उपमहानगरपानलकामा जचया तथा षकषव महोत्सवको सर्ल आयोिना सम्पन्न गररएको छ ।  

 स्वास््य क्षते्र :- 
इलाम नगरपानलका वडा निं. ५ मा आरुबोटे आिारभतु स्वास््य सेवा उपकेन्र ननमाफण परुा गरी षवगत ३ बिफ देजख सिंचालनमा आएको छ । 

इलाम नगरपानलका वडा निं. १ मा साखेिङु्ग आिारभतु स्वास््य सेवा उपकेन्र ननमाफण परुा गरी षवगत १ बिफ देजख सिंचालनमा आएको छ ।  
 इलाम नगरपानलका वडा निं. ४, ६,८ र १० मा आिारभतु स्वास््य सेवा केन्रको ननमाफण कायफ भइरहेको छ ।  

िेष्ठ नागरीक नमलनकेन्र इलाम नगरपानलकामा रहेको सम्पूणफ स्वास््य केन्रमा सञ्चालनमा रहेको साथै िेष्ठ नागररक हेरचाह गनेलाई श्रवणकुमार 
परुस्कारिारा सम्मान गररदै आएको छ ।  

 दनलत िेष्ठ नागररकको बाषिफक स्वास््य षवमाको व्यवस्था गररएको  छ । 

मषहला स्वास््य स्वयम सेषवकालाई मानसक रु १०००।- प्रोत्साहन भिा व्यवस्था साथै मषहला स्वास््य स्वयमसेषवकालाई बाषिफक स्वास््य  नबमामा ५० 
% इलाम नगरपानलकाले वेहोने व्यवस्था  गररएको छ । 

इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा सतु्केरी सषुविा अन्तरगत रु.३०००।– र  यातायात खचफ वापतको रु १०००।–गरर िम्मा रु ४०००।- व्यवस्था 
गररएकोमा हाल एम्बलेुन्सको व्यवस्था नमलाई सतुकेरी मषहलालाई ननशलु्क एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ि गराइएको छ ।  
अन्तराषष्ट्रय अपाङ्गता ददवस प्रत्येक बिफ मनाइदै आएको र सो अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यजिहरुलाई आवश्यक सहायक सामाग्री समेत षवतरण गने 
गररएको छ । 

इलाम नगरपानलकाका वडा निं. २, १० र ११ मा १ ददने ननशलु्क स्वास््य जशषवर सञ्चालन गररएको र यसरी सञ्चालन भएको जशषवरबाट हरेक वडामा 
७५० भन्दा बषढ सेवाग्राहीले स्वास््य सषुविा प्राप्त गरेका छन । 

इलाम नगरपानलका नभत्रका वडामा रहेका कडा रोगीहरुलाई प्रनत व्यिी रु १०,०००। आनथफक सहयोगको व्यस्था गररएको छ। 

 इलाम नगरपानलकाका स्वास््य चौकीहरुमा मानसक रुपमा िेष्ठ नागररक जक्लननक सञ्चालन गने गररएको छ। 

 वातावरण तथा सरसर्ाई :- 
 र्ोहोरमैला व्यवस्थापन 

षव.सिं. २०७३ देजख सावफिननक ननिी साझेदारीमा नगरपानलका क्षते्रको र्ोहोरमैला व्यवस्थापन भइरहेको छ । कुषहने र नकुषहने र्ोहोर अलग अलग 
उठाउने गररएको छ । इलाम नगरपानलका वडा निं. १० िौवारी देजख वडा निं.१ रक्से सम्मको मेची रािमागफ क्षते्रमा र्ोहोर सिंकलनको व्यवस्था 
गररएको छ। 

 र्ोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन तथा ननयमावली षवपररत कायफ गनेलाई दण्ड िररवाना तोषकएको छ । 

 इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा २०७५ श्रावण १ गते देजख प्लाषिक ग्लासको षवक्री षवतरणमा प्रनतवन्ि गररएको छ  
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इलाम नगरपानलका वडा निं. ९ जस्थत खाल्डेमा र्ोहोरमैलाको अजन्तम षवसिफनका लानग ल्याण्डषर्ल साइट ननमाफण भइरहेको छ । 

नगर क्षेत्रको र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लानग  ४ वटा ट्याक्टर र १ वटा षट्रपर पररचालन गररएको छ । साथै २ वटा नयाँ ट्याक्टर खररद भएको छ 
।  
षवद्यालय स्तरीय वातावरण क्लब गठन भई षवद्यालय सरसर्ाइ, स्वच्छता तथा वातावरण सिंरक्षणमा क्लब पररचालन गररएको छ । 

 इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा ढल ननमाफण कायफ योिना नेपाल सरकार र इलाम नगरपानलका वीच सिंझौता भइसकेको छ  
 वन तथा वातावरणः 

इलाम नगरपानलका ३ जस्थत पाटेनागी क्षेत्रको िैषवक षवषविता सिंरक्षणका लानग सनमनत गठन, स्थलगत ननररक्षण, सरोकारवालाहरुसँग अन्तरषक्रया गरी 
पाटेनागी क्षेत्रलाई सिंरजक्षत क्षते्रको रुपमा षवकास गने कायफ अजि बढेको छ । 

वातावरणमा िलवाय ुपररवतफनको असर र प्रभाव न्यून गनफ स्थानीय स्तरमा िलवाय ुपररवतफन अनकूुलन कायफक्रम बनाउने ननणफय छैंटौं नगरसभाले पाररत 
गरेको छ । 

मानव र वन्यिन्त ुबीचको िन्ि न्यूनीकरण गनफका लानग सामदुाषयक वन उपभोिा समूहहरुलाई स्थानीय िातको र्लरू्ल र कन्दमूल १० प्रनतशत 
अननवायफ लगाउने, प्रत्येक मषहना कृिक चौतारी कायफक्रम सिंचालनको व्यवस्था नमलाउन सामदुाषयक वन उपभोिा समूहलाई अनरुोि गने छैंटौं नगरसभाको 
ननणफय बमोजिम सबै सामदुाषयक बन उपभोिा समूहहरुलाई पत्राचार गररएको छ ।  
षवपद व्यवस्थापनः 

 षवपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ िारी भएको छ । षवपद व्यवस्थापनको लानग आकजस्मक कोिको व्यवस्था गररएको छ ।आगलानग ननयन्त्रणका लानग १         
            वटा दमकल तथा आवश्यक िनशजि व्यवस्थापन गररएको छ । 

 नगरपानलका स्तरीय षवपद व्यवस्थापन सनमनत र वडास्तरीय षवपद व्यवस्थापन सनमनत गठन भएको छ । 

हालसालै रै्नलएको कोनभड १९ को षवश्वव्यापी महामारीको सिंक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रणका लानग इलाम नगरपानलकाले २५० बेड सिंख्या सम्मको 
क्वारेजन्टन सिंचालनमा ल्याई १३४ िनालाई मापदण्ड अनसुारको समयसम्म बसाई सरुजक्षत तवरले िर पठाईसषकएको छ भने हालसम्म २०९ िनाको 
RDT पररक्षण तथा १४४ िनाको  PCR पररक्षण गररएको छ । 

 अन्य मखु्य कायफहरु :- 
 इलाम नगरपानलका न्यायीक नसनमतबाट नगरवासीले सहि र सरल रुपमा न्याय प्राप्त गने व्यवस्था नमलाइएको छ। 
 नगर पाश्र्वजचत्रको ननमाफण सम्पन्न गररएको छ । 

 नगर यातायात गरुु योिनाको ननमाफण सम्पन्न गररएको छ । 

 नगर भउूपयोग योिनाको ननमाफण सम्पन्न गररएको छ । 

 इलाम नगरपानलकाका ५ वटा मूख्य सडकहरुको षवस्ततृ पररयोिना प्रस्ताव (नडषपआर) सम्पन्न गररसषकएको । 

 इलाम नगरपानलका क्षेत्रमा सिन बसोबास तथा उपनगर ननमाफण नीनत स्वीकृत गरर स्थानहरुको पषहचान गररएको छ। 
 


