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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।०४।१४  

हेलम्ब ुगाउँकायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको �नयमावल� सवर्साधारणको जानका�रको लागी 

�काशन ग�रएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको �नयमावल� नं. १ 

गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५ लाई संशोधन गनर् बनेको �नयमावल�, २०७७ 

�स्तावनाः गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५ लाई संशोधन गनर् लाई वाञ्छनीय 

भएकोले गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५ को �नयम ७ को अ�धकार �योग ग�र, 

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो �नयमावल� बनाएको छ ।       

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस �नयमावल�को नाम “गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) 

�नयमावल�, २०७५ संशोधन गन� �नयमावल�, २०७७” रहेको छ ।  

(२) यो �नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 
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२. गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५ को �नयम १ मा संशोधनः गाउँ कायर्पा�लका 

(कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५ (यस प�छ “मूल �नयमावल�” भ�नएको) �नयम १ मा देहायको 

संशोधन ग�रएको छः- 

(१)  उप�नयम (१) मा रहको “गाउँ कायर्पा�लका (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७५” को 

स�ा “गाउँ कायर्पा�लका कायर्�वभाजन (संशो�धत) �नयमावल�, २०७७” भ�े शब्दहरु 

तथा अ� रािखएको छ । 

३. मूल �नयमावल� को अनसूुची १ मा संशोधानः मूल �नयमावल�को अनसूुची ३ को,- 

(१)  खण्ड २ को उपखण्ड (ङ) र (च) हटाइएको छ । 

(२)  खण्ड ४ को रहेको “वन वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन स�म�त” भ�े शब्दहरुको 

स�ा “कृ�ष,उ�ोग, वन तथा वातावरण स�मती” भ�े शब्दहरु रािखएको छ । 

(३)  खण्ड ४ को उपखण्ड (ख) रहेको “वन तथा भःुसंरक्षण” भ�े शब्दहरुको स�ा  

“उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास” भ�े शब्दहरु रािखएको छ । 

(४)  खण्ड ४ को उपखण्ड (घ) हटाइएको छ ।  

(५)  खण्ड ४ को उपखण्ड “(ञ) जल�व�तु, उजार्, सडक ब�ी” थप ग�रएको छ । 

(६)  खण्ड ५ को उपखण्ड (घ) हटाइएको छ । 

(७)  खण्ड ६ को उपखण्ड (घ) हटाइएको छ । 

४. मूल �नयमावल� को अनसूुची १ मा खण्ड थपः मूल �नयमावल�को अनसूुची १ मा देहायको खण्ड 

७ थप ग�रएको छ । 

“७. म�हला �वकास स�म�त 

क. ल��गक समानता तथा सामािजक सरुक्षा  

ख. ल��गक समानता इकाइ  

ग. बालबा�लका, �कशोर �कशोर� तथा यवुा इकाइ 

घ. अपा�ता भएका व्य�ी तथा जे� नाग�रक इकाइ  

ङ. रोजगार �व�र्न तथा ग�रबी न्यूनीकरण  

च. द�लत, आ�दवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक” 

५. मूल �नयमावल�को अनसूुची हटाइएकोः  मूल �नयमावल�को अनसूुची २, अनसूुची ३, अनसूुची ४ र 

अनसूुची ५ हटाइएको छ । 

आज्ञाले  
भीमराज कोइराला 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
मूल्य रु. ५।- मा� 


