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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

सूचना सावविननक गने ननकायः सजचजचला गाउँपानलकाको कायावलय 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः वव.सं. २०७९ साल श्रावण १ देजि असोि मसान्तसम्म । 

१. जचजचला गाउँपानलकाको स्वरूप र प्रकृनतः 

सङ िवुासभा जिल्लाको साववकका ददददङ र मत्सस्यापोिरी गाउँ ववकास सनमनतको संयोिनबाट नेपाल 
सरकारको नमनत २०७३ साल फाल्गनु २६ गतेको ननणवय बमोजिम यस जचजचला गाउँपानलका गठन भएको 
हो । साववकको दईु गा.वव.स. को केन्र नपने हुँदा दवैु गा.वव.स. केन्रववन्द ु जचजचला बिारमा केन्र राख्न े
सहमनतमा यस गाउँपानलकाको नाम पनन जचजचला गाउँपानलका रहेको हो ।  

जचजचला गाउँपानलका भौगोनलक अवजस्िनतः 

अक्ाशं: २७ २६ १५,४० देजि २७ ३१ ४१,५२ 

देशान्तर: ८७ ८ नमनेट ३९,९३ देजि ८७ १७ ४९,४६”   

पूववमा सभापोिरी गाउँपानलका, पजिममा नसनलचोङ गाउँपानलका, उत्तरमा मकाल ुगाउँपानलका र दजक्णममा 
िाँदबारी गाउँपानलका अवजस्ित रहेको यस गाउँपानलका समरुी सतहबाट ५०२ नमटर देजि उचाई २२९८ 
नमटरसम्म फैनलएको छ । यो गाउँपानलका पहाडी भ-ूवनोट भएको गाउँपानलका हो । उत्तर दजक्ण कोशी- 
ल्हासा रािमागवको २० वक.नम. दायाँबायाँ पने यस गाउँपानलकाको के्त्रफल ८८.५३ वगव वक.नम. रहेको छ 
भने यस गाउँपानलकामा ५ वटा देहायका वडाहरू ववभािन गररएको छ । 

 वडाकायावलय   स्िान    समावेश गा.वव.स./वडा 
 

 िनसङ्ख्या  

मत्सस्यापोिरी ददददङ 
१ नं. वडा कायावलय जचजचला बिार  १ र २  २  १४३९ 

२ नं. वडा कायावलय ईम्चोङ     ------ १,२,३,४ र ५  १७२३ 
३ नं. वडा कायावलय िसुव     ------ ७,८ र ९  ९२१ 
४ नं. वडा कायावलय पाख्रीबास ३,४ र ५   १२७९ 
५ नं. वडा कायावलय  ईभा देववटार  ६,७,८ र ९   १७०३ 
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वडागत घरपररवार सं्या र नलङ्कको आधारमा िनसाङ ्याको वववरणः 
  यस जचजचला गाउँपानलकाको िनसांविक संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ । 

वडा 
नं.  

     घरधरुी सवेक्णः२०७६ 
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जचजचला गाउँपानलका प्राकृनतक सम्पदाले धनी के्त्र हो । वनिंगल, िलाधर के्त्र, िननि पदािव,उच्च 
वहावयकु्त नदी यस के्त्रका प्रमिु सम्पदा हनु ्। राविय गौरवको आयोिना अन्तगवत पने ९०० मेगावटको 
अरूण तेश्रो िल ववद्यतु ् आयोिनाको पावरहाउस यसै गाउँपानलका अन्तगवत पदवछ । पयवटकीय के्त्रको 
ववकासका लानग पनन यो के्त्रमा त्सयनतकै सम्भाव्यता रहेको छ । मत्सस्यपोिरी बलिुाम, मकाल ुवहरक पाकव , 
चचु्चे ढुङ्गा, लहरी गफुा िान, धवुाँ छाँगा, कप्ताने पोिरी लगायतका के्त्र जचजचला गाउँपानलकाको मु् य 
पयवटकीय के्त्रको रूपमा रहेको छन ्। 

जचजचला गाउँपानलकामा कृषक पेशा अंगाल्ने घरपररवारको सं्या उच्च रहेको छ । धान, मकै, कोदो, मास 
िस्ता िाद्यान्न बालीको सािै अलैची, जचया िस्ता नगदे बाली यस के्त्रका प्रमिु उत्सपादन हनु ्। त्सयसै गरी 
यस गाउँपानलका के्त्रनभत्र पयावप्त वनिंगल एवम ्चरण के्त्र रहेकाले पशपुालनको पनन पयावप्त सम्भावना रहेको 
छ । जचजचला गाउँपानलका िलाधार के्त्रमा सम्पन्न रहेकोले मकै बालीको अनपुम िात “पानी मकै” 
उत्सपादनको लानग पनन त्सयनतकै प्रनसद्ध छ । मच्छे, धि ेिलिला लगायतका के्त्रमा पयावप्त मात्र पानी मकैको 
िेती गररन्छ । 

जचजचला गाउँपानलका सानो के्त्रफलमा रहेको  बहूिानतय, बहभुावषक, बहसुांस्कृनतक एवम ् सामाजिक 
ववववधतायकु्त स्िलको रूपमा रहेको छ । यस के्त्रमा सबै प्रकारका समदुायले आ-आफ्नो धमव, संस्कृनत, 
परम्परालाई िीवन्त रािेका छन ्। 

यस गाउँपानललामा िम्मा २१ वटा सामदुावयक ववद्यालयहरू रहेका छन ्। िसमा माध्यानमक तहका ४ 
वटा, आधारभतू तह (१-८) ३ वटा र आधारभतू तह (१-५) का १४ वटा छन,् यस पानलकानभत्रका 
ववद्यालयहरूमा शैजक्क सत्र २०७७ मा भनाव भएका ववद्यािी सं्या १३६९, र कायवरत जशक्क आधारभतू 
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तह (१-५) मा ६३ िना, (६-८) मा २७ िना र माध्यानमक तहमा १२ िना रहेका छन ् । िसमा 
गाउँपानलकाबाट सिृना भएका पदहरू आधारभतू तह (१-५) मा १ िना, आधारभतू तह (६-८) मा १३ 
िना र माध्यानमक तहमा ५ िना कायवरत छन ्। 

यस जचजचला गाउँपानलकानभत्र रहेका स्वास््य संस्िा ६ वटा छन ् । िसमा ददददङ स्वास््य चौकी, 
पांठापाख्रीबास स्वास््य चौकी, जचजचला आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र र िसुव आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र 
छन,् िसुव आधारभतू स्वास््य केन्रको सम्पूणव लगानी यस गाउँपानलकाले गरेको छ । गाउँपानलकाकाबाट 
सिृना भएका पद सवहत २१ िना स्वास््य प्राववनधक र ६ िना कायावलय सहयोगी गरी िम्मा २७ िना 
कमवचारी छन ्। 

२. जचजचलागाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार 
• स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम यस 

गाउँपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोजिम रहेको छ ःः 
• गाउँ प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्िापन, ननयमन तिा गाउँप्रहरी सम्बन्धी नीनत, काननु र 

मापदण्डको ननमावण तिा कायावन्वयन गने, 

• सहकारी संस्िासम्बन्धी स्िानीय नीनत, काननु, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन, ननयमन, दताव, 
अनमुनत, िारेिी, ववघटन, संघ, प्रदेशसँग समन्वय, त्याङ्क व्यवस्िापन र क्मता अनभवृवद्ध 
गने, 

• एफ.एम. सञ्चालन, अनमुनत, नवीकरण, ननयमन र िारेिी गने, 

• स्िानीय कर, सेवा शलु्क तिा दस्तरु ननधावरण, संकलन, व्यवस्िापन, सम्बजन्धत नीनत, काननु, 

मापदण्ड, कायावन्वयन तिा ननयमन गने, 

• स्िानीय सेवाको व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा सतव, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन, िनशजक्त व्यवस्िापन र वृजत्तववकास गने, 

• स्िानीय त्यांक र अनभलेि संकलन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन गने, 

• स्िानीयस्तरका ववकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तिुवमा, 
कायावन्वयन, अनगुमन, मूल्यांकन र ननयमन गने, 

• आधारभतू र माध्यनमक जशक्ा सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन र 
ननयमन गने, 

• आधारभतू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन गने, 

• स्िानीय बिार व्यवस्िापन, वातावरण संरक्ण र िैववक ववववधता सम्बन्धी नीनत, काननु, 

मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन गने, 
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• स्िानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र नसचँाइ सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना 
तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन र ननयमन गने, 

• गाउँसभा, मलेनमलाप र मध्यस्िताको व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत काननु र कायवववनध, 

रणनीनत, आवनधक तिा वावषवक योिना, कायवक्रम र बिेट स्वीकृनत, सभाका सनमनतहरु 
गठन तिा सञ्चालन गने, 

• स्िानीय अनभलेि व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना ननमावण, कायावन्वयन, 

अनगुमन र ननयमन गने, 

• स्िानीय िग्गाको नाप नक्सा, वकत्ताकाट, हालसाववक, रजििेशन नामसारी, दाजिला िारेि, 

भनूम वगीकरण अनसुारको लगत, समन्वय सहिीकरण तिा िग्गाधनी दताव प्रमाणपिुाव 
ववतरण सम्बन्धी कायव गने, 

• ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यजक्त र अशक्तहरुको व्यवस्िापन  गने, 

• वेरोिगारको त्यांक संकलन तिा व्यवस्िापन सम्बन्धी कायव गने, 

• कृवष प्रसारको व्यवस्िापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण गने, 

• िानेपानी, साना िलववद्यतु ्आयोिना, वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन र ननयमन गने, 

• ववपद व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन र ननयमन 
गने, 

• िलाधार, वन्यिन्त,ु िानी तिा िननि पदािवको संरक्ण सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन र ननयमन गने, 

• भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्ण सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन 
र ननयमन गने, 
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३. ननकायमा रहने कमवचारी वववरणः 

गाउँपानलकामा रहेका सम्पूणव कमवचारीको दरवजन्द तेररि र कायवरत कमवचारी वववरण 

संघीय मानमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरवन्दी वववरण 
 

क्र.स. पद तह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृत 
दरबन्दी 

कैवफयत 

१. प्रमिु प्रशासकीय 
अनधकृत 

 रािपत्रांवकत 
ततृीय 

प्रशासन सा.प्र.  १ 
 

२. ईजन्िननयर ६/७/८ औ ं ईजन्िननयर नसनभल 
 १ 

 

३. अनधकृत ६/७/८ औ ं जशक्ा जश.प्र.  १  

४. अनधकृत ६/७/८ औ ं प्रशासन लेिा  १  

५. अनधकृत ६/७/८ औ ं प्रशासन सा.प्र.  २  

६. आन्तररक लेिा 
पररक्क 

५ औ प्रशासन लेिा  १  

७. सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र.  ४  

८. कम््यटुर अपरेटर ५ औ ववववध   १  

९. लेिा सहायक ५ औ प्रशासन लेिा  १  

१०. प्रा.स. ५ औ जशक्ा जश.प्र.  १  

११. हे.अ. ५/६ औ स्वास््य हे.ई.  १  

१२. सव- ईजन्िननयर ५ औ ईजन्िननय
ररङ 

नसनभल  १  

१३. अ.सब – ईजन्िननयर चौिो ईजन्िननय
ररङ 

नसनभल  १  

१४. स. मवहला ववकास 
ननररक्क 

चौिो ववववध   १  

१५. िा.प.स.टे. चौिो/ पाचौ ईजन्िननय
ररङ 

नसनभल स्यानीटरी १  

कायावलय तफव  िम्माः  १९  

वडा कायावलय तफव  
१. सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र.  २  

२. सव – ईजन्िननयर ५ औ ईजन्िननयर नसनभल  २  

३. सहायक चौिो प्रशासन सा.प्र.  ३  

४. अ. सब-ईजन्िननयर चौिो ईजन्िनयर नसनभल  ३  

वडा कायावलय तफव  िम्माः १०  

कुल िम्माः २९  
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अनसूुची-३ 

संघीय मानमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरवन्दी वववरण 

पश ुसेवा केन्र 
 

क्र.स. पद तह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृत 
दरबन्दी 

कैवफयत 

१.  अनधकृत ७/८ औ ं नेपाल कृवष 
  १ 

 

२. पश ुसेवा प्राववनधक पाँचौ नेपाल कृवष ला.पो.डे.
डे. 

 १  

३. पश ुस्वास््य प्राववनधक पाँचौ नेपाल कृवष प.स्वा.प्रा.  १  

४. नायव पश ुसेवा प्राववनधक चौिो नेपाल कृवष ला.पो.डे.
डे. 

 १  

५. नायव पश ुस्वास््य प्राववनधक चौिो नेपाल कृवष प.स्वा.प्रा.  १  

िम्मा ५  

 

कृवष सेवा तफव  
 

क्र.स. पद तह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृत 
दरबन्दी 

कैवफयत 

१. अनधकृत ७/८ औ ं नेपाल कृवष 
  १ 

 

२. प्राववनधक 
सहायक 

पाँचौ नेपाल कृवष बाली संरक्क/ 
कृवष प्रसार 

 २  

३. नायव प्राववनधक 
सहायक 

चौिो नेपाल कृवष बाली संरक्क/ 
कृवष प्रसार 

 १  

िम्मा   ४  
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स्वास््य शािाको दरवन्दी 
 

क्रम 
सं  

पद 
शािा वा 
इकाइ  

कमवचारी 
दरवन्दी 
सं्या 
प्रनत 
स्वास्िा 
संस्िा 

स्वास््य 

संस्िाको 
सं्या  

  िम्मा 
दरवन्दी 
सं्या  

हाल 

कायव 
रत 
सं्या 

स्वास््य 

संस्िाको 
नाम 

कैवफयत 

1.  

हे. अ. वा िन स्वास््य 
ननरीक्क-१ र स्टाफ नसव 
वा नस. अनमी पाँचौ-१ 

शािा 
  २ २ २ 

  
संघको 
दरवन्दी  

2.  

हे. इ.छैठौ -१ हे. 
इ.पाचँौ- १हे. इ.चौिो- १ 
र  ननसवङ पाँचौ- १ र 
ननसवङ चौिो- १ 

स्वास््य 
चौकी  

५ २ १० १० 

पाङ्खठा 
पाख्रीवास 
स्वास््य 
चौकी र 
ददददङ 
स्वास््य 
चौकी  

  

3.  

अहेव-१ र अनमी- १ 

आधारभतू 
स्वास््य 
सेवा केन्र  

२ ४ ८ ८ 

देवीटार 

आ. स्वा. 
से. के., 
इम्चोङ 

आ. स्वा. 
से., 
के.,िसुव 
आ. स्वा. 
से. 
के.,जचजचला 
आ. स्वा. 
से. के.। 

  

4.  

 अहेव र अनमी  
सामूदावयक 
स्वास््य 
इकाइ  

१ २ २ २ 

आहाले र 
गैरी आंला 
सामूदावयक 
स्वास््य 
इकाइ 
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5.  

ल्याव अनसस्टेन्ट    

१ २ २ २ 

पाङ्खठा 
पाख्रीवास 
स्वास््य 
चौकी र 
ददददङ 
स्वास््य 
चौकी  

  

6.  

अनमी वनिवङ 
सेन्टर  

१ ३ ३ ३ 

पाङ्खठा 
पाख्रीवास 
स्वास््य 
चौकी, 
ददददङ 
स्वास््य 
चौकी र 
देवीटार 

आ. स्वा. 
से. के 

  

7.  

कायावलय सहयोगी  
सवै 
स्वास््य 
इकाइ  १ ८ ८ ७ 

सवै 
स्वास््य 
इकाइमा   

  

िम्मा 
  ३५ ३४ 
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(अस्िायी करार जशक्क वववरण) 

क्रम सं तह सं्या ववषय  

१ प्रावव १   

२ ननमावव ७ कम््यूटर  

३ ननमावव २ नेपाली  

४ ननमावव २ गजणत ववज्ञान 

५ मावव २ गजणत ववज्ञान 

६ मावव २ नेपाली  

७ मावव २ सामाजिक 

 

 

क्र.स. नाम, िर पद कैवफयत 

१. सनबना नत्रताल मा.जश.  
२. दगुाव बहादरु भण्डारी मा.जश.  
३ सरेुश भण्डारी मा.जश.  
४ सजिन्र राई मा.जश.  
५ धन बहादरु सवुेदी मा.जश.  
६ अननश आचायव मा.जश.  
७ ममता राई नन.मा.जश.  
८ शोभा राई नन.मा.जश.  
९ दल बहादरु राई नन.मा.जश.  
१० सन्तोष पवुार मगर नन.मा.जश.  
११ ठाकुर नाि राई नन.मा.जश.  
१२ सररता नतवारी नन.मा.जश  
१३ सररता कोईराला नन.मा.जश.  
१४ नलला माया काकी नन.मा.जश.  
१५ जिलािंग राई नन.मा.जश.  
१६ नगता शेपाव नन.मा.जश.  
१७ उमेश घले नन.मा.जश.  
१८ झरना राई नन.मा.जश.  
१९ सररता िड्का प्रा.जश.  
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क्र.स पद अप्राववनधक कैवफयत 

१. कायावलय सहयोगी १२ िना गाउँ कायवपानलकाको कायावलय र  वडा 
कायावलय  

२. हल्का सवारी चालक ३ िना  
३. गाउँ प्रहरी २ िना  
४. अनमन १ िना  
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कायवरत कमवचारीको वववरण 

नस. 
नं. 

कमवचारीको नाम 
िर 

पद शे्रणी/तह 
कमवचारीको स्िायी 

ठेगाना 
सम्पकव  मोवालय 

नं. कैव
फय

त 

१ शकु्रादेवी राई प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत रा.प. ततृीय नसनलचोङ गा.पा.२ 9860275796   

२ बास ुकोइराला जशक्ा अनधकृत अनधकृतस्तर आठौं सनु्दरहरैचा नपा 9852058687   

३ िोशन गरुुङ सूचना प्रववनध अनधकृत अनधकृतस्तर छैटौ साल्पानसनलछो गा.पा. 9841661667   

४ िदु्ध बहादरु राई िनस्वास््य अनधकृत अनधकृतस्तर छैटौ नसनलचोङ गा.पा. 9842336270   

५ यासा नलम्ब ु कृवष अनधकृत अनधकृतस्तर छैटौ फुजङ्खलङ न.पा. ९८४३९७३३३८   

६ ददघवमान राई अनधकृत अनधकृतस्तर छैटौ   
9840466285   

७ 
महेन्र राई ववद्यालय सपुरीवेक्क 

सहायकस्तर पाचौं 
सरह 

जचजचला गापा. 
9863990909   

  नवराि कट्वाल लेिापाल सहायकस्तर पाचौ ददके्तल मझवुागढी 9852850600   

८ नसता गरुुङ स्टाफ नसव सहायकस्तर पाचौं सन्दकपरु गापा 9844187076   

९ ववशाल कटुवाल सब ईजन्िननयर सहायकस्तर पाचौं सनु्दर हरैचा 9842147978   

१० राि राई सब ईजन्िननयर सहायकस्तर पाचौं िाँदवारी नपा. 9862407823   

११ सशु्मा िड्का वडा सजचव सहायकस्तर पाचौं महालक्ष्मी नपा 9862068582   

१२ लकेुश कुमार घले रोिगार संयोिक सहायकस्तर पाचौं जचजचला गापा. 9840845749   

१३ जितेन्र राई प्राववनधक सहायक सहायकस्तर पाचौं जचजचला गापा. 9863496856   

१४ प्रभा राई प्रा.स. सहायकस्तर पाचौं साल्पानसनलछो गापा 9862407823   

१५ महेन्र रावत कृःृवष प्राववनधक सहायकस्तर पाचौं कमाि गापा 9867402945   

१६ सेचेमा शेपाव एम.आई.यस अपरेटर सहायकस्तर पाचौं जचजचला गापा. ९८४२१८३४८८   

१७ हररहर जघनमरे अ.हे.व. सहायकस्तर पाचौं िाँदवारी नपा. 9842553003   

१८ प्रनमला गरुुङ अ.हे.व. सहायकस्तर पाचौं िाँदवारी नपा. 9848002161   

१९ नतसवना राई अ.हे.व. सहायकस्तर पाचौं जचजचला गापा. 9862045994   

२० उज्वल बस्नेत अ.ले.पा. सहायकस्तर पाचौं धमवदेवी नपा २ 9842130290   

२१ नबननका पौडेल रोिगाार सहायक साहयकस्तर पाचौँ जचजचला गापा. ९८४०२२८०१५   

२२ चन्र बहादरु गरुूङ वडा सजचव सहायकस्तर चौिो िाँदबारी न.पा. ९८६३००८५५२   

२३ रुर बहादरु जघनमरे िा.प.स.टे. सहायकस्तर चौिो िाँदबाारी न.पा. 9852051665   

२४ दावा सांगे शेपाव  अनसस्टेन्ट सब इजन्िननयर  सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9840652301   

२५ मननकुमार राई अनसस्टेन्ट सब इजन्िननयर  सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9860750522   

२६ आशा राई अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9861462311   

२७ गोववन गरुुङ इलेजक्िनसयन सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9849517514   

२८ ररता कुमारी रेउले सहिकताव सहायकस्तर चौिो सल्यान 9862946807   

२९ मोनत वपाल सहिकताव सहायकस्तर चौिो सल्यान 9848016799   

३० सन्िना गरुुङ ल्याब अनसषे्टन्ट सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. 9869821149   
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३१ कववता गरुुङ ल्याब अनसषे्टन्ट सहायकस्तर चौिो मकाल ुगापा 9872074788   

३२ 
लोकेन्र बहादरु 
राई वफल्ड सहायक सहायकस्तर चौिो 

जचजचला गापा. 
    

३३ लोकेन्र गतौला पश ुसेवा प्राववनधक सहायकस्तर चौिो अिुवनधारा नपा 9866779070   

३४ पेम डोमा शेपाव ना.प्रा.स.(OVOT) सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. ९८४२९६३०८७   

३५ लाक्पा छेकी शेपाव ना.प्रा.स. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. ९८४३८६९४४६   

३६ अजस्मता नेपाली ना.प्रा.स. सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. ९८६२२८०९४०   

३७ रववन ववश्वकमाव ना.प.स्वा.प्रा. सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. 9840930939   

३८ सिन नबश्वकमाव ना.प.स्वा.प्रा. सहायकस्तर चौिो सभापोिरी गा.पा. ९८६०८१९१६३   

३९ कवपलमजण राई अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9846671993   

४० रमेश राई अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9864997899   

४१ सषु्मा गरुुङ अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9844486568   

४२ टुटुहाङ राई अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9842489271   

४३ ववपना राई अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9843486266   

४४ मेनकुा राई अ.हे.व. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9805333516   

४५ 
ज्ञान बहादरु 
तामाङ अ.स.ई. सहायकस्तर चौिो 

जचजचला गापा. 
9863526137   

४६ गोौरब िापा अ.स.ई. सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. 9862029366   

४७ मनमता राई अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो जचजचला गापा. 9863489315   

४८ प्रनमला राई अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो मकाल ुगापा 9861891059   

४९ अ्सरा गरुुङ अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो मकाल ुगापा 9862327856   

५० सोनन राई अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो िादवारी नपा 9855381638   

५१ 
कृष्ण कुमारी 
भिेुल अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो 

पाचिपन 

9862944931   

५२ सनमला गरुुङ अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो मकाल ुगापा 9840494309   

५३ प्रनमला राई अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. 9863405755   

५४ सववना गरुुङ अ.न.मी. सहायकस्तर चौिो िाँदवारी नपा. 9844112281   

५५ लाक्पा वजङ्खद शेपाव सवारी चालक शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9749487245   

५६ ्यामराि राई सवारी चालक शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9842516668   

५७ शाजन्तराम गरुुङ सवारी चालक शे्रणी वववहन जचजचला गापा.     

५८ सरुि पौडेल कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. ९८४४१११७३८   

५९ नभम लाल  गरुुङ कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9849842423   

६० यमनुा राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. ९८४४८८१७५९   

६१ 
शजश जघनमरे 
बढुािोकी कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. ९७४९९२७६३२   

६२ ददपक गरुुङ कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9840466207   

६३ यमःुुना राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9844881759   
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६४ पदम बहादरु गरुुङ कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9810518567   

६५ ददलराि पौडेल कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9818537064   

६६ तेि बहादरु राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9862122989   

६७ नमरा राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9849987764   

६८ जिना राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9862943427   

६९ रामसनु्दर राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9842196138   

७० ईश्वर राई कायवलय सहयोनग शे्रणी वववहन जचजचला गापा. 9844623312   
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४. जचजचलागाउँपानलकाको कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाः 
 

नेपालको संववदान, स्िानीय सञ्चालन ऐन, २०७४, संघ र १ नं. प्रदेश काननु बमोजिम स्िानीय तह 
सम्बन्धी िारी गररएका ऐन, ननयम तिा समय समयमा िारी हनु े पररपत्रहरू एवं गाउँपानलकाको 
स्िानीय काननुहरू (ऐन, ननयमावली, कायवववनध, ननदेजशका, मापदण्ड समते), ननणवयहरू तिा जचजचला 
गाउँपानलकाको अववनछन्न अभ्यासहरूको अनधनमा रही स्िानीय सरकारको रुपारेिा, सवुवधाहरू प्रदान 
गरररहेको छ । 
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क. प्रशासन, योिना तिा अनगुमन शािा 
• गाउँपानलकाको संगठन ववकास, संगठन संरचना तिा दरबन्दी ननधावरण, िनशजक्त व्यवस्िापन 

र वृजत्त ववकास गने, 

• मानव संसाधन ववकासका लानग अल्पकालीन तिा दीघवकालीन योिना तिुवमा, 
• गाउँपानलकाको लानग सावविननक िररद तिा अन्य बन्दोवस्तीको सामान व्यवस्िापन 

• कायवपानलका तिा सभाको बैठक व्यवस्िापन, ननणवयहरुको ववद्यतुीय माध्यमबाट 
अनभलेजिकरण तिा प्रकाशन एवं सरुक्ण 

• स्िानीय चाडपवव, सावविननक ववदा, उत्ससव, िात्रा, उदी आददको व्यवस्िापन 

• ववकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी नीनत कानून, मापदण्ड, योिना र ननयमन 

• आनिवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, प्रववनध र पूवावधारिन्य ववकासका लानग आवश्यक 
आयोिना तिा पररयोिनाहरुको तिुवमा, कायावन्वयन अनगुमन तिा मूल्याङ्कन 

• ववकास ननमावण प्रकृयामा स्िानीय िनसहभानगता अनभवृवद्धका कायवहरु तिुवमा र कायावन्वयन 

• ववकास आयोिनाको अनगुमन, आवनधक प्रगनत तिा प्रनतफको सनमक्ा सम्बन्धी 
• त्याङ्क संकलन, व्यवस्िापन तिा प्रयोग सम्बन्धी नीनत कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन 

र ननयमन 

• स्िानीय त्याङ्क संकलन, प्रशोधन, अनभलेजिकरण तिा ववतरण । 

ि.  पूवावधार ववकास तिा वातावरण व्यवस्िापन शािा 
• स्िानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा र तटवन्ध सम्बन्धी गरुुयोिनाको 

तिुवमा, कायावन्वयन, ममवत संभार 
• इातायात सवुवधामा नागररकको सरल, सहि र समान पहुँच उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धी कायवहरु 

• ववद्यतु ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्िापन, सञ्चालन र ननयमन 

• तटवन्ध, नदद ननयन्त्रण तिा नदद व्यवस्िापन र ननयमन एवं िल उत्सपन्न प्रकोप ननयन्त्रण 
सम्बन्धी कायव 

• वातावरणीय िोजिम न्यूननकरण सम्बन्धी कायवहरु 

• फोहोरमैला संकलन, पनु उपयोग, प्रशोधन, ववसविन र सो को सेवा शलु्क ननधावरण र ननयमन 

• शहरीकरण, वस्ती ववकास सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, 
आयोिना पवहचान अध्ययन कायावन्वयन र ननयमन 

• िग्गाको वकत्ताकाट र भनूम लगत (नक्सा, से्रस्ता) ननमावण र संरक्ण 

• िग्गा वववाद समाधान, मेलनमलाप र मध्यस्िता 
• भवन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पवहचान, 

अध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन 

• राविय भवन संवहता तिा मापदण्ड बमोजिम भवन ननमावण अनमुनत र ननयमन 
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• भवन ननमावणको नक्सा, स्वीकृनत, संशोधन र पनुः ननमावण 

ग.  स्वास््य तिा सामाजिक ववकास 

• आधारभतू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी नीनत कानून मापदण्ड, योिनाको ननमावण कायावन्वयन 
तिा ननयमन 

• स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवावधार ववकास तिा व्यवस्िापन 

• िनस्वास््य, आपतकालीन स्वास््य तिा महामारीको ननयन्त्रण, योिना र कायावन्वयन 

• जम्हला, वालवानलकाको हकवहत संरक्ण सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्वयन र ननयमन 

• ननिी तिा गैर सरकारी के्त्रसँग समन्वय र सहकायव 
• सामाजिक सरुक्ा सम्बन्धी स्िानीय नीनत कानून, मापदण्ड ननयमन र अनसुन्धान सम्बन्धी कायव 
• आधनुनक प्रववनध माफव त व्यजक्तगत घटना दताव 
• भाषा, संस्कृनत, िात्रा पवव र लनलतकलाको संरक्ण, प्रवद्र्धन र ववकास 

• गठुी, कोष तिा अन्य िष्टहरुको व्यवस्िापन 

घ.  कानून शािा 
• न्यावयक सनमनतको सजचवालय सम्बन्धी कायव 
• न्यावयक ननणवय तिा फैसला कायावन्वयन 

• कायवपानलका तिा सभामा पेश गनुवपने ववनभन्न नीनत ननयम तिा कानूनको मस्यौदामा संयोिन र 
समन्वय सम्बन्धी कायव 

• नीनत, कानूनको प्रकाजशत प्रनतको संरक्ण, प्रकाशन र अनभलेि 

• मानव अनधकारको संरक्ण तिा प्रववधन 

ङ.  जशक्ा, यवुा तिा िेलकुद शािा 
• प्रारजम्भक वाल जशक्ा, अनौपचाररक जशक्ा, िलुा तिा वैकजल्पक जशक्ा (गरुुकूल, मदरसा, गमु्बा) 

ननरन्तर नसकाई तिा ववशष जशक्ा सम्बन्धी नीनत कानून, मापदण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन 
र ननयमन 

• ववद्यालयको नक्साङ्कन, अनमुनत, स्वीकृनत, समायोिन तिा ननयमन 

• स्िानीय पसु्तकालय, वाचनालय तिा सामूदायीक अध्ययन केन्र  सञ्चालन तिा व्यवस्िापन 

• िेलकूदको ववकास र प्रववद्धन सम्बन्धी कायव 
च. आनिवक प्रशासन शािा 

• रािश्व सम्बन्धी नीनत, काननु तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन सम्बन्धी कायव, 
• सावविननक िचव तिा प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तिा 

ननयमन र सो को संकलन तिा वाडँफाड 
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• कानून बमोजिम ढुगां, नगटी, वालवुा, माटो, ननु, स्लेट िस्ता िानी िननि पदािवको सवेक्ण, 

अन्वषेण उत्सिनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी संकलन 

• रािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 

• सजञ्चत कोष तिा आकजस्मक कोषको व्यवस्िापन 

• लेिा व्यवस्िापन, िचव, रािश्व, धरौटी, कायव सञ्चालन कोष तिा अन्य सरकारी कोष तिा 
सम्पनतको एवककृत वववरण 

• रािश्व र व्ययको अनमुान 

छ. आनिवक ववकास शािा 
• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्सपादन व्यवस्िापनसम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्वयन र ननयमन 

• कृवष बिार सूचना, कृवष बिार तिा हाटबिारको पूवावधार ननमावण, साना नसँचाई ननमावण, तानलम, 

प्रववनध प्रसार, प्राववनधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूनतव र कृषक क्मता ववकास कायवक्रमको सञ्चालन 

• पशपुालन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

• पशपुन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूवावधार ननमावण, तानलम, प्राववनधक टेवा, कृषक क्मता ववकास 
कायवक्रमको सञ्चालन र ननयमन 

• सहकारी संस्िा सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन 

• स्िानीय सहकारी संस्िाको दताव, अनमुनत, िारेिी र ववघटन 

• लघ,ु घरेल ुतिा साना उद्योगको दताव, नवीकरण, िारेिी र ननयमन 

• लघ,ु घरेल ुतिा साना उद्योगको ववकास र प्रवद्र्धन 

• िानी तिा िननि पदािवको संरक्ण सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड तिा  योिनाको 
कायावन्वयन र ननयमन, 

• ढुङ्गा, नगटी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, िरीढुङ्गा, फायरक्लेिस्ता िानीिन्य वस्त ुसवेक्ण, अन्वषेण, 

उत्सिनन ्
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५.  जचजचला गाउँपानलकामा रहेको शािा र जिम्मेवार अनधकारीःM 

क्र.स. शािा कमवचारीको नाम,िर पद कैवफयत 

१.  कायावलय प्रमिु शकु्रादेवी राई प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत  

२.  प्रशासन शािा ई. िोशन गरुुङ सूचना प्रववनध अनधकृत 
 

३.  योिना तिा अनगुमन शािा राि राई र ज्ञान बहादरु तामाङ सव-इजन्िननयर/अ.स.ई  

४.  भौनतक पूवावधार ववकास तिा 
वातावरण व्यवस्िापन शािा 

ववशाल कटुवाल सब-इजन्िननयर  

५.  स्वास््य शािा िदु्ध बहादरु राई िनस्वास््य ननररक्क 
 

६.  कानून शािा (न्यायीक सनमनत) महेन्र राई सदस्य-सजचव न्यायीक 
सनमनत 

७.  जशक्ा, यवुा तिा िेलकुद शािा बास ुकोइराला जशक्ा अनधकृत 
 

८.  पश ुसेवा शािा ददघवमान राई अनधकृतस्तर छैटौ  

९.  कृवष ववकास शािा यासा नलम्ब ु कृवष अनधकृत 
 

१०.  सामाजिक सरुक्ा तिा पजिकरण सेचेमा शेपाव एम.आई.एस. अपरेटर  

११.  मवहला ववकास शािा प्रभा राई प्रा.स.  

१२.  आनिवक प्रशासन शािा नवराि कट्वाल लेिापाल 
 

१३.  मेडपा शािा ररता रेउले/मोनत वपाल सहिकताव  

१४.  रोिगार सेवा केन्र लकेुश कुमार घले रोिगार संयोिक 
 

 

६.  सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध 

यस गाउँपानलकाले प्रदान गने ववनभन्न प्रकारको सेवा सवुवधामा लाग्ने शलु्क एवं कायवमा लाग्न े
समयावधी वववरण जचजचला गाउँपानलकाको हरेक आनिवक वषवका लानग गाउँ सभाबाट िारी हनुे 
आनिवक ऐन, नीनत, कायवक्रम बिेट, स्िानीय सञ्चालन ऐन, २०७४ स्िानीय काननु, नागररक वडापत्र 
समेतबाट ननधावरण गररन्छ । यस व्यवस्िा जचजचला गाउँपानलकाको वेबसाइट 

www.chichilamun.gov.np  मा समते उल्लेि गररएको छ । 

७.  ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकार 

आन्तररक प्रशासननक र अन्य ववषयको ननणवय सम्बजन्धत शािाबाट पेश हनुे वट्पणीमा प्रमिु 
प्रशासकीय अनधकृतबाट ननणवय हनु्छ । जचजचला गाउँपानलका गाउँकायवपानलका (कायव ववभािन) 
ननयमावली, २०७४ बमोजिम गाउँकायवपानलकाको बैठकमा प्रस्ताव पठाउन ु पने ववषयमा यस 
कायावलयको अनरुोधमा गाउँकायवपानलकाको बैठक तिा गाउँसभामा पेश भई ननणवय गररने व्यवस्िा 
रहेको छ । सािै गाउँपानलकाले सम्पादन गने अन्य कायवहरु स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

ननदेजशका, कायवववनध, पररपत्र र सम्बजन्धत काननुमा तोवकए बमोजिम हनुे गदवछ । 

 

http://www.chichilamun.gov.np/
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८.  ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

ननयनमत सेवा प्रवाह र आन्तररक प्रशासनननक ववषयको ननणवयमा जचत्त नबझेु सोको सनुवाई प्रमिु 
प्रशासकीय अनधकृतबाट हनु े। 

९.  जचजचला गाउँपानलकाले सम्पादन गरेको कामको वववरणः 
यस गाउँपानलका नेपालको संववधान, स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संघ, प्रदेशर 
स्िानीय काननुले तोके बमोजिम स्िनीय सरकारको रुपमा महाननगरपालाकले गनव सक्ने काम 
कारबाहीहरू गदै आईरहेको छ । 

 

 

१०.  जचजचलागाउँपानलकाका प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत, प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको नाम,पद र सम्पकव  
नम्बरः       

क्र.स. नाम,िर पद सम्पकव  नम्बर ईमेल 

१) शकु्रादेवी राई प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 98620275796 
Shukradebirai.mail7@gmail.com 

२) बाल कुमार तामाङ प्रवक्ता 9742482111 
Chichilagaunpalika@gmail.com 

३)  िोशन गरुुङ  सूचना अनधकारी ९८४१६६१६६६७ 
ito.chichilamun@gmail.com 

 

११. ऐन, ननयम, ववननयम तिा ननदेजशकाको सूची  

यस कायावलयको ननयनमत कायवसम्पादनका लानग आकवषवत हनुे मु् य काननुी तिा नीनतगत प्रावधान 
www.chichilamun.gov.np  मा सावविननक गररएका छन ्। 
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१२. आम्दानी, िचव तिा आनिवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणः  

 

जशषवकगत आय आय वववरण नमनत २०७९ श्रावण १ देजि असोि मसान्तसम्म । 

क्र.सं. वववरण 

गाउँकायव
पानलका
को 

कायावलय 

२ नं वडा 
कायावलय 

३ नं वडा 
कायावलय 

४ नं वडा 
कायावलय 

५ नं वडा 
कायावलय 

१ नं वडा 
कायावलय 

िम्मा 

1 सम्पजत्त कर - 11313 0.26 7,683.96 4.71 150.23 1,025.35 678.78 9,543.29 

2 व्यवसाय कर - 14611 0 0 0 0 900 0 900 

3 भनुम तिा मालपोत कर - 11314 593.33 23,906.19 3,265.94 7,921.89 13,690.59 16,317.58 65,695.52 

4 ब्यक्तीगत सम्पत्तीमा लाग्न ेकर - 11311 0 1,507.44 0 0 0 0 1,507.44 

5 एवककृत सम्पत्ती कर - 11313 0 36,288.94 1,428.18 6,603.26 0 13,255.50 57,575.88 

6 भनुम तिा मालपोत कर - 11314 0 0 0 0 9,813.44 3,397.14 13,210.58 

7 अन्य कर - 11691 
47,100.

00 0 0 0 0 0 47,100.00 

8 परीक्ा शलु्क - 14224 
17,500.

00 0 0 0 0 0 17,500.00 

9 नाता प्रमाजणत दस्तरु - 14245 0 0 0 500 0 300 800 

10 अन्य शलु्क - 14190 0 0 0 0 400 0 400 

11 नसफाररस दस्तरु - 14243 500 22,350.00 12,900.00 25,650.00 19,550.00 21,500.00 1,02,450.00 

12 अन्य सेवा शलु्क - 14219 0 1,000.00 500 4,000.00 4,000.00 1,500.00 11,000.00 

13 व्यावसाय कर - 14611 
6,500.0

0 7,400.00 3,300.00 20,000.00 1,900.00 6,500.00 45,600.00 

14 ब्यजक्तगत घटन दताव दस्तरु - 14244 0 1,200.00 400 1,400.00 5,100.00 1,800.00 9,900.00 
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िम्मा 
72,193.5

9 1,01,336.53 21,798.83 66,225.38 56,379.38 65,249.00   

कुल िम्मा 3,83,182.71 
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१३. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरणः 
ननयमानसुार तोवकए बमोजिमको अन्य वववरण समते गाउँपानलकाको वेबसाइट 
www.chichilamun.gov.np मा राजिएको छ ।  

१४. अजघल्लो आ.व.मा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सो को 
वववरणः 

यस गाउँपानलकाको हरेक आनिवक वषवको लानग गाउँ सभाबाट स्वीकृत बिेट नीनत तिा कायवक्रम 
बमोजिम समय समयमा नबनभन्न प्रकारका गाउँपानलकाको के्त्रानधकारसँग सम्बजन्धत कायवक्रमहरू 
सञ्चालन गदै आएको छ । 

१५.  सावविननक ननकायको वेभसाइट भए सो को वववरण 

यस कायावलयको आफ्नै ववेभसाइट र इमले रहेको छ ।www.chichilamun.gov.np मा गएर यस कायावलयको 
सूचना र अन्य महत्सवपूणव िानकारीहरु हेनव सवकन्छ । यस कायावलयको इमेल ठेगाना 
chichilagaunpalika@gmail.com छ । 

१६.  सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको बैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता 
सम्बन्धी वववर(ण . 

     प्राप्त नगरेको । 

१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदनः 
गाउँपानलकाले सञ्चालन गरेका कायवक्रमहरू आ.व. २०७८।०७९ को बिेट, नीनत तिा कायवक्रम 
अन्तगवत रहेको छ । सोको प्रगनतप्रनतवदेन गाउँपानलकाको www.chichilamun.gov.np रहेको छ । 

१८.  सावविननक ननकायले वगीकरण तिा संरक्ण गरेको सूचनाको नामावली र त्सयस्तो संरक्ण गनव 
तोवकएको समयावनध 

यस कायावलय वाट प्रदान गररने सेवा सम्वन्धी सावविननक सरोकारका सूचनाको वगीकरण 
हाल सम्म नभएको र त्सयस्ता सूचनाहरू गाउँपानलकाले प्रचनलत ऐन, ननयमानसुार सरुजक्त राख्न े
गररएको छ । 

१९.  सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरण 

 कुनै पनन नलजित ननवेदन नपरेको । 

२०.  सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनुे भएको भए सो को वववरण  

 यस कायावलयको सूचना एवं िानकारीहरु वभेसाईट,सूचना पाटी एव सावविननक स्िलमा टाँस गरी  
सूचना प्रवाह गने गररएको । 
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