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१. गाउँपानलकाको स्वरुप, प्रकृनत र सुंगठन सुंरचनाः- 

नेपािको संवििान अनुसार सबै स्थानीय िहमा स्थानीय व्यिस्थावपका, काययपाविका िथा न्यायपाविकाको संरचना श्ररृ्ना भएको छ भने विख ुगाउँपाविकाको कायय सञ्चािन िथा कायय विभार्न 

वनयमाििी, २०७४ िे उपरोक्त व्यिस्थािाई थप व्यिवस्थि गरेको दवेखन्छ । यसका साथै संघीय, प्रदशे िथा स्थानीय िहद्वारा वनमायण भएका कानूनहरु स्थानीय िहको विस्ििृ संरचना सकु्ष्म रुपमा 

वनिायरण गनय उल्िखेनीय रहकेा छन् । विख ुगाउँपाविकाको संरचनागि व्यिस्था दहेाय बमोवर्म रहकेो छ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 गाउँ सभा 
सभा सनमनतहरु 

• कृवष, पययटन, पूिायिार िथा प्राकृविक श्रोि सवमवि 

• अथय िथा साियर्वनक िेखा सवमवि 

• वििायन सवमवि 

• सुशासन िथा स्थानीय सेिा सवमवि 

• सामावर्क सवमवि 

गाउँ कायवपानलका 

कायवपानलका सनमनतहरु 

• िािािरण िथा विपद ्व्यिस्थापन सवमवि 

• वििेयक सवमवि 

• पूिायिार विकास सवमवि 

• सामावर्क विकास सवमवि 

• आवथयक विकास सवमवि 

• साियर्वनक सेिा िथा क्षमिा विकास  सवमवि 

 

 
गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

सामान्य प्रशासन शाखा 

स्थानीय सेिा िथा र्नशवक्त 

विकास 

साियर्वनक खररद िथा सम्पवि 

व्यिस्थापन 

अन्िर िह समन्व्य 

न्याय , कानून िथा मानि 

अविकार प्रिियन 

पाविका प्रहरी व्यिस्थापन 

सूचना िथा सञ्चार प्रविवि 

उपभोक्ता वहि संरक्षण 

आन्िररक िेखा परीक्षण 

बैठक ििा वििायन 

विदा, उत्सि, विभषुण 

रार्श्व िथा आवथयक 

प्रशासन शाखा 

रार्श्व प्रशासन 

आवथयक प्रशासन 

पिूायिार विकास िथा भिन 

वनयमन शाखा 

सडक िथा यािायाि 

साियर्वनक वनर्ी साझेदारी 

िािािरण, र्िािार संरक्षण 

िथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन  

विपद ्व्यिस्थापन 

वनमायण ईर्ार्ि 

र्ग्गा नापी नक्सा, िािपूर्ाय, भ-ू

उपयोग िथा िस्िी विकास 

ऊर्ाय, र्िविद्युि िथा वसंचाई 

 

आवथयक विकास शाखा 

कृवष, पशुपन्छी िथा सहकारी 

िन िथा भ-ूसंरक्षण 

उद्योग िथा उद्यमशीििा 

विकास 

रोर्गार प्रिर्द्यन िथा गररबी 

न्यूनीकरण 

सामावर्क विकास शाखा 

आिारभिू िथा माध्यवमक वशक्षा 

आिारभिू स्िास््य िथा 

सरसफाई 

खानेपानी व्यिस्थापन 

गैर सरकारी संस्था पररचािन 

योर्ना, अनुगमन िथा 

ि्याङ्क शाखा 

खेिकुद िथा अविररक्त कृयाकिाप 

सामावर्क सुरक्षा िथा व्यवक्तगि 

घटना दिाय 

संस्कृवि, सम्पदा, िवििकिा 

िथा पययटन प्रिर्द्यन 

िैंवगक समानिा िथा सामावर्क 

सुरक्षा 

योर्ना िर्ुयमा िथा उपभोक्ता 

सवमवि पररचािन 

अनुगमन िथा मलू्याङ्कन 

ि्याङ्क व्यिस्थापन 

 

िडा कायायियहरु 

नौ िटा िडा 

कायायियहरु 

९ िडा सवमविहरु 

अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 

प्रमूख प्रशासकीय अनधकृत 
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२. गाउँ कायवपानलकाको काम कतवव्य र अनधकारः- 

नेपािको संवििानको अनसुचूी ८ मा रहकेो स्थानीय िहको एकि अविकार सचूी र अनसुचूी ९ को साझा अविकार 

सचूीमा स्थानीय िहका काम, कियव्य र अविकारहरु पररभावषि गररएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ िथा विख ुगाउँपाविका कायय विभार्न िथा कायय सञ्चािन वनयमाििी, २०७४ बमोवर्म यसिाई थप 

व्यिवस्थि गररएको छ । र्स अनसुार विख ुगाउँपाविका िथा िडा कायायियको दहेाय बमोवर्मका काम, कियव्य र 

अविकारका विषयहरु रहकेो छाः 

▪ स्थानीय सेिा िथा र्नशवक्त विकास 

▪ साियर्वनक खरीद िथा सम्पवि व्यिस्थापन 

▪ स्थानीय िह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ि र 

समन्िय िथा िडासँगको समन्िय 

▪ पाविका प्रहरी व्यिस्थापन 

▪ न्यावयक सवमविको सवचिािय, न्याय, काननू, 

मानि अविकार प्रिर्द्यन िथा मेिवमिाप र 

मध्यस्थिा, वनणयय िथा फैसिा कायायन्ियन 

▪ सचूना िथा सञ्चार प्रविवि विकास िथा विस्िार 

र एफ.एम. सञ्चािन 

▪ बर्ार अनगुमन, गुणस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा 

र उपभोक्ता वहि संरक्षण 

▪ बैठक िथा वििायन 

▪ आन्िररक िेखापरीक्षण 

▪ विदा, उत्सि, उदी, र्ात्रा, पिय, उपावि, विभषूण 

▪ रार्श्व िथा आवथयक प्रशासन 

▪ सडक िथा यािायाि व्यिस्था 

▪ भिन िथा भिन संवहिा एिम ्वनमायण इर्ार्ि 

▪ र्ग्गा नापी िथा नक्सा, घरर्ग्गा िनी परू्ाय, भू-

उपयोग िथा बस्िी विकास 

▪ र्िविद्यिु, ऊर्ाय र सडक िवि 

▪ वसंचाई िथा र्िउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रण 

▪ िािािरण, पयाययिरण एिम् र्िािार क्षेत्र 

संरक्षण िथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

▪ विपद ्व्यिस्थापन, िारूण यन्त्र, एम्बिेुन्स 

▪ साियर्वनक वनर्ी साझेदारी 

▪ कृवष िथा पशपुन्छी विकास 

▪ सहकारी विकास 

▪ िन, भ-ूसंरक्षण, िन्यर्न्ि,ु र्िािार, र्वडबटुी 

िथा र्ैविक विविििा 

▪ उद्योग विकास 

▪ खानी िथा खवनर् 

▪ रोर्गार प्रिर्द्यन िथा गररिी न्यवूनकरण 

▪ आिारभिू िथा माध्यवमक वशक्षा 

▪ खेिकूद िथा अविररक्त वियाकिाप 

▪ आिारभिू स्िास््य िथा सरसफाई 

▪ खानेपानी व्यिस्थापन 

▪ िैङ्वगक समानिा िथा सामावर्क सरुक्षा 

▪ गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्िय िथा 

वनयमन 

▪ सामावर्क सरुक्षा काययिम िथा व्यवक्तगि घटना 

दिाय 

▪ संस्कृवि, सम्पदा, िवििकिा िथा पययटन 

प्रिर्द्यन 

▪ योर्ना िर्ुयमा, कायययोर्ना ियारी, उपभोक्ता 

सवमवि पररचािन 

▪ अनगुमन िथा मूल्याङ्कन, ि्याङ्क 

व्यिस्थापन 
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िडा कायायियको काम, कियव्य र अविकारका विषयहरु 

▪ िडा स्िरीय ि्याङ्क संकिन िथा अद्यािविक गने, 

▪ िडाका विकास वनमायणका योर्ना िर्ुयमा, कायायन्ियन, अनुगमन िथा आिविक प्रगवि सवमक्षा गने, 

▪ िडाका विकास वनमायणका काययहरु गने, 

▪ काननू बमोवर्मका वनयमन कायय गने, 

▪ अवभिेख व्यिस्थापन, वसफाररस िथा प्रमावणि गने । 

 

३. नवननवावनचत पदानधकारीहरुः- 

स्थानीय िह सदस्य वनिायचन, २०७९ बाट वनिायवचि हुन ुभएका पदाविकारी / र्नप्रविवनविहरुको वििरण 

दहेाय अनसुार रहकेो छ । 

क्र.स. पदानधकारीको नाम, थर  ठेगाना ननवावनचत भएको पद सम्पकव  नुं. 

१ अशोक कुमार काकी नलखु-४ अध्यक्ष 9861764121 

२ अनस्मता थापा  नलखु-७ उपाध्यक्ष 9851217080 

३ नहरा बहादुर काकी 

  

नल
खु

-१
 

वडा अध्यक्ष 9841705440 

४ अवनि काकी सदस्य 9851035324 

५ टहि बहादरु खड्का सदस्य 9860972125 

६ उवमयिा ढुगंिे मवहिा सदस्य 9862925051 

७ रीिा विश् िकमाय दविि मवहिा सदस्य  

८ राम कुमार बुढाथोकी 

 

नल
खु

-२
 

वडा अध्यक्ष 9851210824 

९ कृष्ण बहादरु खड्का सदस्य 9863828391 

१० विि बहादरु खत्री सदस्य 9861191091 

११ कमिा काकी मवहिा सदस्य/का.स. 9860470435 

१२ कल्पना दमाई दविि मवहिा सदस्य 9860745099 

१३ सोकणव शे्रष्ठ 

 

नल
खु

 -
 ३

 

  

वडा अध्यक्ष 9843170831 

१४ टेक बहादरु श्रेष्ठ सदस्य 9843821960 

१५ िेर् िहादरु र्ोगी सदस्य 9862630492 

१६ ज्ञान ुश्रेष् ठ मवहिा सदस्य 9862715726 

१७ मीना साकी दविि मवहिा सदस्य 9869399938 

१८ घन बहादुर काकी 

 

नल
खु

-४
 

 

वडा अध्यक्ष 9841815319 

१९ बद्री वििम काकी सदस्य 9841461648 

२० रत् न बहादरु पाण्डे सदस्य  

२१ वहरा माया खत्री मवहिा सदस्य  

२२ विवनिा वि क दविि मवहिा सदस्य 9844229701 
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२३ मोहन काकी 

 

नल
खु

-५
 

 

वडा अध्यक्ष 9849082000 

२४ दिेी रार् िामाङ सदस्य 9862923481 

२५ हमे िहादरु प्रिान सदस्य 9860302129 

२६ िन कुमारी श्रेष्ठ मवहिा सदस्य  

२७ िुि माया दमाई दविि मवहिा सदस्य 9860153336 

२८ नटका बहादुर  क्याप्छाकी 

 

नल
खु

-६
 

  

वडा अध्यक्ष 9849804627 

२९ र्ागेश् िर भट्टराई सदस्य 9842970758 

३० दि बहादरु मगर सदस्य 9861999604 

३१ रेणकुा मगर मवहिा सदस्य/का.स. 9848752504 

३२ अवम्िका विश्रिकमाय दविि मवहिा सदस्य/का.स. 9869236006 

३३ तारा बहादुर तामाङ 
 

नल
खु

-७
 

वडा अध्यक्ष 9851097441 

३४ नरध्िर् खड्का सदस्य 9860691579 

३५ वििा बहादरु खत्री सदस्य 9861046734 

३६ गोमा  िढुाथोकी मवहिा सदस्य 9861055377 

३७ पाियिी साकी दविि मवहिा सदस्य 9860175202 

३८ पुरुषोतम पौडेल 

 

नल
खु

-८
 

  

वडा अध्यक्ष 9841899495 

३९ सोम बहादरु विष् ट सदस्य  

४० होम  प्रसाद विवमवल्सना सदस्य 9852840961 

४१ दउे माया भरेु्ि मवहिा सदस्य 9745412049 

४२ वगिा दिेी िम े दविि मवहिा सदस्य/का.स. 9869025583 

४३ केशव हरर ढुुंगेल 

 

नल
खु

-९
 

 

वडा अध्यक्ष 9851206041 

४४ ङािा शेपाय सदस्य 9862931126 

४५ वडक बहादरु (पाविन) िामाङ सदस्य 9869004581 

४६ रत् न कुमारी सनुुिार मवहिा सदस्य 9864245788 

४७ सकु माया वि.क. दविि मवहिा सदस्य  

४८ पशपुवि सनुुिार नलखु ९ काययपाविका सदस्य 9842980352 

४९ ईिा बहादरु मदुिे नलखु ७ काययपाविका सदस्य 9843317187 

 

४. गाउँ कायवपानलकाको दरबन्दीको अवश्था:-  

गाउँ कायवपानलकाको कायावलयतफव ः- 

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी   / 

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ प्रमखु प्रशासकीय अविकृि रा.प. ििृीय  १ ० - १  

२ िेखा अविकृि छैंठौ १ ० – १  

३ वशक्षा अविकृि छैंठौ १ १ स्थायी ०  
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४ ईवञ्र्वनयर छैंठौ १ १ स्थायी ०  

५ प्रशासन अविकृि  छैंठौ २ १ स्थायी १  

६ प्रशासन सहायक पाँचौ ४ १ स्थायी ३  

७ िेखा सहायक पाँचौ १ १ स्थायी ०  

८ आ.िे.प. पाँचौ १ ० - १  

९ वशक्षा सहायक पाँचौ  १ ० स्थायी १  

१० सि - ईवञ्र्वनयर पाँचौ १ १ स्थायी ०  

११ कम््यटुर अपरेटर पाँचौ १ ० - १  

१२ हले्थ अवसस्टेन्ट पाँचौ/ छैंठौ १ १ स्थायी ०  

१३ कम्यवूनवट नवसयङ्ग वनररक्षक पाँचौ/ छैंठौ १ ० - १  

१४ खा.पा.स.टे. चौथो  १ १ स्थायी ०  

१५ अ. सि - ईवञ्र्वनयर चौथो  १ ० - १  

१६ सहायक मवहिा विकास वनररक्षक चौथो १ ० - १  

१७ ह.स.चा  २ २ करार ०  

१८ का.स . ३ ३ १  स्थायी 

२ करार 

०  

१९ स्िीपर १ १ करार ०  

२० हवेभ ईक्यु् मेन्ट अपरेटर १ १ करार   

 जम्मा २७ १५  १२  

वडा कायावलयतफव  

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त कैनफयत 

१ प्रशासन सहायक चौथो/पाँचौ ९ १२ ३ स्थायी 

९ करार 

० ९ का. 

सहायक 

२ अवसष्टने्ट सब - ईवञ्र्वनयर चौथो ९ ५ स्थायी ४  

३ का.स . ९ ९ करार ०  

पानलका प्रहरीतफव ः - 

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त कैनफयत 

१ प्रहरी र्िान ५ ५ करार ० ० 

कृनष तथा पशुपन्छीतफव ः- 

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त कैनफयत 

१ कृवष अविकृि छैंठौ १ ० - १  

२ कृवष सहायक  पाँचौ १ ० - ०  

३ कृवष सहायक चौथो     २ २ करार ०  
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४ कृवष सेिा  छैंठौ  (भेट) १ ० - १  

५ कृवष सेिा पाँचौ (भेट) २ ० - २  

६ कृवष सेिा चौथो (भेट) २ २ करार ०  

 र्म्मा ९ ४  ५  

स्वास््य सुंस्थातफव ः - 

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त कैनफयत 

१ ह.ेअ./वस.अ.ह.ेि. पाँचौ/छैठौ  ६ ६ स्थायी १  

करार ५ 

०  

२ अ.ह.ेि. चौथो/पाचँौ  १५ १३ १२ करार 

१ स्थायी 

२  

३ अ.न.मी. चौथो/पाँचौ १७ १६ १० करार 

६ स्थायी 

१  

४ का.स.  ११ ११ ९ करार 

२ स्थायी 

० १ 

स्िा.का . 

५ स्िीपर ४ ४ ४ करार ० १ 

स्िा.का . 

 जम्मा ५३ ५०  ३  

आयुवेद औषधालय पोकली  तफव ः- 

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त कैनफयत 

१ कविरार् पाँचौ १ १ स्थायी ०  

२ िैद्य चौथो १ १ करार ०  

३ का.स . २ २ करार ०  

 र्म्मा ४ ४  ०  

स्वास््य के्षत्र सुधार कायवक्रमतफव  

नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी/करार  ररक्त 

१ मेवडकि अविकृि १ १ करार  

२ ल्याब टेवक्नवसयन १ १ करार  

३ स्टाफ नसय १ ० -  

 र्म्मा २ २   

नवशेष कायवक्रमतफव ः - 
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नस.नुं. पद/शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूनतव स्थायी   / 

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ सचूना प्रविवि अविकृि १ १ करार ० PLGSP 

२ रोर्गार संयोर्क १ १ करार ० PMEP 

३ प्राविविक सहायक १ १ करार ० PMEP 

४ MIS अपरेटर १ १ करार ० DoNIDCR 

५ वफल्ड सहायक १ १ करार ० DoNIDCR 

६ उद्यम विकास सहर्किाय २ २ करार ० MEDPA 

 र्म्मा ११ ११  ०  

५. शाखा, उपशाखा, ईकाईमा कायवरत कमवचारी:-  

विख ुगाउँ काययपाविकाको कायायिय, स्िास््य संस्था िथा िडा कायायियमा काययरि कमयचारी र काययवििरण 

दहेाय बमोवर्म रहकेो छ । 

गाउँ कायवपानलकातफव  

क्र.सुं. कमयचारीको नाम वसटरोि नं. पद सेिा 

प्रकार 

शाखा/कायायिय 

१ श्री वदनानाथ चौिरी २००८५४ वन. प्रमखु प्रशासकीय 

अविकृि 

स्थायी काययपाविका 

२ श्री विपना श्रेष्ठ २३५७३५ योर्ना अविकृि स्थायी योर्ना 

३ श्री रविशंकर कुमार दास २१९११५ ईवञ्र्वनयर स्थायी प्राविविक 

४ श्री रचना मैनावि २३९०३२ वशक्षा अविकृि स्थायी वशक्षा 

५ श्री द्रोण कुमार िमिा - सूचना प्रविवि अविकृि करार सचूना प्रविवि  

६ श्री शन्िोष खड्का - रोर्गार संयोर्क करार रोर्गार सेिा केन्द्र 

७ श्री सन्िोष कुमार यादि २१७४२६ कविरार् वनरीक्षक स्थायी आयिेुद 

८ श्री रसना मगर २३५७१० प्रशासन सहायक पाँचौ स्थायी प्रशासन 

९ श्री ििराम फुयि २३५७०० िेखापाि स्थायी िेखा 

१० श्री उमाशंकर चौिरी २३९२९६ सब– इवञ्र्वनयर स्थायी प्राविविक 

११ श्री वखिा वि.क. - MIS अपरेटर करार पवञ्र्करण 

१२ श्री वििेक यादब - रोर्गार प्राविविक करार रोर्गार सेिा केन्द्र 

१३ श्री कमि वर्रेि २३९७६३ खा.पा.स.टे. स्थायी प्राविविक 

१४ श्री नावनराम खवििडा २३५८३७ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी योर्ना 

१५ श्री वर्ना राई २३५८३४ ” स्थायी वर्न्सी 

१६ श्री अशोक राउि २३५८२९ ” स्थायी प्रशासन 

१७ श्री ओम प्रकाश िामाङ २१९४२८ खररदार स्थायी सहकारी/िै.स.स. 

१८ श्री विष्ण ुररर्ाि - वफल्ड सहायक करार पवञ्र्करण 
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१९ श्री वदवपका ढुंगेि - कृवष चौथो करार कृवष 

२० श्री समुन परार्िुी - कृवष चौथो करार कृवष 

२१ श्री रार् कुमार कटुिाि - ना.प.से.प्रा करार पश ु

२२ श्री रचना वघवमरे - ना.प.से.प्रा करार पश ु

२३ श्री गणेश ििी - उद्यम विकास 

सहर्किाय 

करार मेड्पा काययिम 

२४ श्री विकास सारु मगर - उद्यम विकास 

सहर्किाय 

करार मेड्पा काययिम 

२५ श्री अनोर् काफ्िे - हिकुा सिारी चािक करार काययपाविका 

२६ श्री सरोर् काकी - हिकुा सिारी चािक करार काययपाविका 

२७ श्री केविरार् िामाङ - पा.प्र.र्. (कमाण्डर) करार काययपाविका 

२८ श्री अनरु् रोका - पा.प्र.र्. करार काययपाविका 

२९ श्री आवशष पौडेि - पा.प्र.र्. करार काययपाविका 

३० श्री िोककृष्ण श्रेष्ठ - पा.प्र.र्. करार काययपाविका 

३१ श्री भिुन बस्नेि - पा.प्र.र्. करार काययपाविका 

३२ श्री रवञ्र्ि रायमावझ - हवेभ ई. अपरेटर करार काययपाविका 

३३ श्री डोर प्रसाद सिेुदी - का.स. स्थायी योर्ना 

३४ श्री रवि कटिाि - का.स. करार सवचिािय भिन 

३५ श्री िोक कुमारी िामाङ - का.स. करार कृवष 

३६ श्री रम्र्ना कटिाि - का.स. करार सामावर्क विकास 

३७ श्री दि बहादरु मगर - स्िीपर करार आवथयक विकास शाखा 

३८ श्री डोि कुमारी श्रेष्ठ - स्िीपर करार प्रशासकीय भिन 

वडा कायावलयतफव  

३९ श्री सवुशिा सापकोटा २४२५५२ अ.स.ई. स्थायी िडा नं. ६ 

४० श्री प्रकाश कुमार रािि २३९७६९ अ.स.ई. स्थायी िडा नं. ७ र ८ 

४१ श्री अर्ुयन कुमार आिे २३९७७० अ.स.ई. स्थायी िडा नं. ३, ४,५ 

४२ श्री वशि कुमार राई २३९७७१ अ.स.ई. स्थायी िडा नं. ९ 

४३ श्री रुद्र बहादरु वघवमरे - अ.स.ई. स्थायी िडा नं. १, २ 

४४ श्री कल्पना ढुङ्गेि - कायायिय सहायक करार िडा नं. १ 

४५ श्री वदनेश खड्का - कायायिय सहायक करार िडा नं. २ 

४६ श्री वबनोद प्रसाद दाहाि - कायायिय सहायक करार िडा नं. ३ 

४७ श्री रेणकुा मगर - कायायिय सहायक करार िडा नं. ४ 

४८ श्री विमिा अविकारी - कायायिय सहायक करार िडा नं. ५ 

४९ श्री होमहरी अविकारी - कायायिय सहायक करार िडा नं. ६ 

५० श्री वथर कुमार भट्टराई - कायायिय सहायक करार िडा नं. ७ 

५१ श्री गोकुि पौडेि - कायायिय सहायक करार िडा नं. ८ 
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५२ श्री रार् कुमार खड्का - कायायिय सहायक करार िडा नं. ९ 

५३ श्री सवुमत्रा 

ढुङ्गेि(काकी) 

- कायायिय सहयोवग करार िडा नं. १ 

५४ श्री रुपा कटिाि - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. २ 

५५ श्री कल्पना मगर - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ३ 

५६ श्री शान्िा चौिागाई - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ४ 

५७ श्री वगिा श्रेष्ठ - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ५ 

५८ श्री वडल्िी सागर भट्टराई - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ६ 

५९ श्री गोपाि श्रेष्ठ - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ७ 

६० श्री कल्याण दाहाि - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ८ 

६१ श्री अर्नुयहरी अविकारी - कायायिय सहयोवग करार िडा नं. ९ 

स्वास््य सुंस्थातफव  

६२ श्री मानहरर अविकारी १६८१३० वस.अ.ह.ेि स्थायी स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६३ श्री अन्र् ुदिेी अविकारी १७०५१३ वस.अ.न.वम. स्थायी स्िास््य चौकी  

पोकिी 

६४ श्री परु्ना िामाङ - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६५ श्री वगिा िमिा - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६६ श्री सािना रुपाचा सनुुिार - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६७ श्री ममिा िामाङ - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६८ श्री पषु्प कुमार खड्का - का.स. करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

६९ श्री वमन कुमारी ढुङ्गेि - स्िीपर करार स्िास््य चौकी, 

पोकिी 

७० श्री वदपादिेी ढुङ्गेि १८१७८८ वस.अ.न.वम स्थायी स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७१ श्री मोहम्मद हुसेन मन्सरुी - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७२ श्री विनोद कुमार मण्डि - ह.ेअ. पाँचौ करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७३ श्री सविना िामाङ - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 
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७४ श्री संवचिा वि.क. - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७५ श्री मान कुमारी मगर - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७६ श्री एक ब. रोका १७२३३९ का.स. स्थायी स्िास््य चौकी 

टारकेराबारी 

७७ श्री अ्सरा पौडेि - स्िीपर करार स्िास््य चौकी,  

टारकेराबारी 

७८ श्री सोवनया विष्ट - अ.ह.ेि. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

विख ु–७ 

७९ श्री वहमा वि.क. - अ.न.वम. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

विख ु–७ 

८० श्री विन ुश्रेष्ठ - का.स. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

विख ु- ७ 

८१ श्री विर्य शाह २२७७७१ अ.ह.ेि. स्थायी स्िास््य चौकी, 

गाम्नाङटार 

८२ श्री मो. सावकर अन्सारी - मेवडकि अविकृि करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

८३ श्री घमन काकी - ल्याब टेवक्नवसयन करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

८४ श्री दिे शरण यादब - ह.ेअ. पाँचौ करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

९५ श्री वशि शंकर यादि - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

८६ श्री संवगिा प्रिान - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

८७ श्री एक कुमारी थापा १८८५१६ का.स. स्थायी स्िास््य चौकी, 

गाम्नाङटार 

८८ श्री मनुा काकी - स्िीपर करार स्िास््य चौकी, 

गामनाङटार 

८९ श्री सवुनिा राई - अ.न.वम. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

बडडाँडा 

९० श्री वचना खत्री - का.स. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

बडडाँडा 

९१ श्री दिेी िइुटेि २१५२३४ अ.न.वम. स्थायी स्िास््य चौकी, यसम 

९२ श्री वदपेन्द्र कुमार यादि - ह.ेअ.पाँचौ करार स्िास््य चौकी, यसम 

९३ श्री कैिाश खत्री - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, यसम 

९४ श्री अवनिा कट्िाि - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, यसम 
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९५ श्री कमिा खड्का - अ.न.वम. करार स्िास््य चौकी, यसम 

९६ श्री ज्ञान ुश्रेष्ठ - का.स. करार स्िास््य चौकी, यसम 

९७ श्री वगिा मङ्रािी - का.स. करार स्िास््य चौकी, यसम 

९८ श्री संवगिा ढुङ्गेि १८२०९१ वस.अ.न.वम स्थायी स्िास््य चौकी,नमयदशे्वर 

९९ श्री सवदका खड्का २२५७३९ अ.न.वम. स्थायी स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०० श्री राकेश ठाकुर - ह.ेअ.पाँचौ करार स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०१ श्री वमन कुमार िमिा - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०२ श्री मवनका खड्का - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०३ श्री पाियिी श्रेष्ठ - का.स. करार स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०४ श्री सम्झना श्रेष्ठ - स्िीपर करार स्िास््य चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०५ श्री मेनकुा खड्का - अ.ह.ेि. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

वसहदिेी 

१०६ श्री अवम्बका दिेी श्रेष्ठ - अ.न.वम. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

वसहदिेी 

१०७ श्री रवन्र्ना वि.क. - का.स. करार आिारभिू स्िास््य केन्द्र, 

वसहदिेी 

१०८ श्री अवनिा  राई १९३४१२ वस.अ.न.वम स्थायी स्िास््य चौकी, 

वसंहदिेी 

१०९ श्री डम्बर कुमारी खड्का - ह.ेअ. पाँचौ करार स्िास््य चौकी, 

वसंहदिेी 

११० श्री मेविना काकी - अ.ह.ेि. करार स्िास््य चौकी, 

वसंहदिेी 

१११ श्री रविन्द्र बढुाथोकी - का.स. करार स्िास््य चौकी, 

वसंहदिेी 

११२ अरविन्द कुमार दास - िैद्य करार आयुयिेद स्िास््य 

औषिािय 

११३ श्री संवगिा ढुङ्गेि - आयुयिेद का.स. करार आयुयिेद स्िास््य 

औषिािय 

११४ श्री संवर्प अच्छावम - आयुयिेद का.स. करार आयुयिेद स्िास््य 

औषिािय 
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६. गाउँ कायवपानलकाबाट प्रदान गररने सेवाः- 

गाउँ काययपाविकाका विवभन्न शाखा िथा िडा कायायियबाट प्रदान गररने सेिाहरु दहेाय बमोवर्म छन ्। 

प्रदान गने सेवाहरु 

क्र.सुं. प्रशासन 

१ वचठी पत्र िथा वनिेदन दिाय  

२ सेिा सम्बन्िी सामान्य र्ानकारी 

३ वसफाररसहरु  

४ ि्याङ्क, सचूना  िथा श्रोि नक्सा उपिब्ि गराउने  

५ न्यावयक सवमविमा मदु्दा दिाय र प्रविउिर पत्र दिाय  

६ मेिवमिाप किायको सवूचकृि   

योजना, अनुगमन तथा त्याुंक 

७ योर्ना सम्झौिा, खािा सञ्चािन िथा पेश्की 

८ योर्ना र्ाँच पास फरफराक र अवन्िम भकु्तानी  

कृनष तथा पशुपन्छी नवकास 

९ कृवष िथा पशपुन्छी उपचार र परामशय  

१० प्रयोगशािा परीक्षण ( गोबर परीक्षण)  

११ पशपुािन िथा कृवष समहू दिाय  

१२ समहू निीकरण 

१३ महामारी रोग वनयन्त्रण 

१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  

व्यवसाय, सुंस्था दताव तथा सहकारी 

१५ व्यिसाय दिाय  

१६ व्यिसाय निीकरण 

१७ संस्था दिाय  

१८ संस्था  निीकरण 

१९ 'घ' बगयको वनमायण व्यिसायी इर्ार्ि पत्र दिाय    

२० 'घ' बगयको वनमायण व्यिसायी इर्ार्ि पत्र  निीकरण 

२१ सहकारी दिाय  

आधारभूत स्वास््य 

२२ अत्यािश्यक स्िास््य सेिााः 

खोप  

पररिार वनयोर्न 

पोषण 

बाि रोगको एकीकृि व्यिस्थापन 

सरुवक्षि माितृ्ि 

वबरामी उपचार 



 

13 | स्वतः प्रकाशन (२०७९ साल बैशाख देनख असार मनहना सम्म) 

 

क्षयरोग, कुष्ठ रोग, औिंो रोग उपचार 

स्िास््य परामशय िथा सचूना 

अत्यािश्यक औषिी वििरण 

२३ महामारी िथा रोग वनयन्त्रण सेिा  

२४ विपन्न नागररक उपचार वसफाररस  

२५ सरुवक्षि माितृ्ि सेिा संस्थागि सतु्केरी यािायाि खचय  िथा गभयर्ाँच उत्प्रेरणा भिा  

लैंनगक समानता तथा सामानजक सुरक्षा 

२६ सामावर्क सरुक्षा काययिमाः- रे्ष्ठ नागररक, दविि, एकि मवहिा, विििा मवहिा, अशक्त अपांग र 

दविि बािबाविका पररचय पत्र   

२७ सामावर्क सरुक्षा काययिमाः- पररचय पत्र निीकरण 

२८ सामावर्क सरुक्षा भिा रकम वििरण  

२९ र्ेष्ठ नागररक पररचय पत्र वििरण 

३० अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरण 

आयुवेद 

३१ अत्यािश्यक आयिेुद सेिा  

विरामी परीक्षण िथा परामयश 

अत्यािश्यक औषिी वििरण 

३२ पंचकमय सेिा 

आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षा 

३३ बािविकास केन्द्र संचािनको िावग अनमुवि  

३४ आिारभिू िहको कक्षा सञ्चािन र कक्षा थपको अनमुवि 

३५ वशक्षक सरुिा 

३६ विद्याियिाई स्िीकृि काययिम अनसुारको रकम वनकासा 

वडा कायावलय 

१ घर र्ग्गा नामसारी वसफाररस 

२ मोवह िगि कट्टा वसफाररस 

३ घर कायम वसफाररस 

४ छात्रिवृि वसफाररस/ विपन्न विद्याथी छात्रिवृि वसफाररस 

५ अपाङ्गिा वसफाररस 

६ बसोबास प्रमावणि (स्थायी/अस्थायी) 

७ नेपािी नागररकिा र प्रविविवप वसफाररस 

८ अङ्गीकृि नेपािी नागररकिा वसफाररस 

९ आवथयक  अिस्था प्रमावणि (सम्पन्न िा विपन्न) 

१० विद्यिु र्डान वसफाररस, िारा र्डान वसफाररस 

११ र्ीविि रहकेो वसफाररस  

१२ दबैु नाम गरेका ब्यवक्त एकै हो भन्ने वसफाररस िा अन्य वििरण संशोिन वसफाररस 
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१३  र्ग्गा मूल्याङ्कन वसफाररस प्रमावणि 

१४ नयाँ ब्यबसाय दिाय वसफाररस 

१५ ब्यबसाय बन्द िा सञ्चािन नभएको वसफाररस 

१६ कोटय फी वमनाहा वसफाररस 

१७ नाबािक पररचयपत्र वसफाररस 

१८ चौपाया सम्बन्िी वसफाररस 

१९ उद्योग ठाउँसारी वसफाररस  

२० वबद्यािय ठाउँ सारी वसफाररस 

२१ विद्यािय सञ्चािन स्िीकृि/कक्षा िवृर्द् वसफाररस 

२२ आन्िररक बसाइसराइ वसफाररस 

२३ ब्यवक्तगि वििरण वसफाररस 

२४ र्ग्गा दिाय वसफाररस 

२५ संरक्षक वसफाररस (ब्यवक्तगि) 

२६ संरक्षक वसफाररस (संस्थागि) 

२७ नेपाि सरकारको नाममा बाटो वसफाररस 

२८ र्ीवििसँगको नािा प्रमावणि 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमावणि 

३० स्िास््य उपचार वसफाररस 

३१ अन्य कायायियको माग अनसुार वििरण खुिाई पठाउने कायय 

३२ संस्था दिाय वसफाररस 

३३ घर बाटो प्रमावणि  

३४ चार वकल्िा प्रमावणि 

३५ र्न्मवमवि प्रमावणि 

३६ वििाह प्रमावणि 

३७ हकिािा िा हकदार प्रमावणि 

३८ अवििावहि प्रमावणि 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको वसफाररस 

४० परु्ायमा घर कायम गने वसफाररस 

४१ एकीकृि सम्पवि कर/घर र्ग्गा कर  

४२ घर बहाि कर 

४३ वबज्ञापन  कर वनिायरण पत्र  

४४ मािपोि िा भवूमकर रवसद  

४५ र्न्म दिाय 

४६ मतृ्य ुदिाय 

४७ बसाइसराइ र्ाने/आउने दिाय 

४८ सम्बन्ि विच्छेद दिाय 
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४९ वििाह दिाय 

५० ब्यिसाय निीकरण वसफाररस 

५१ उल्िेवखि बाहके अन्य वसफाररस िा प्रमावणिहरु 

७. सम्पादन गरेका मुख्य मखु्य कामको नववरणः- 

आवथयक बषय ०७८/७९ को बैशाख मवहना दवेख असार मसान्िसम्म शाखागि सम्पावदि मुख्य वियाकिापहरु 

दहेाय बमोवर्म रहकेो छ । 

(क) सामान्य प्रशासन शाखाः- 

• कमयचारीहरुको काययवििरण, िथा करार सम्झौिा नविकरण गररएको,  

• आ.ि. २०७८/७९  को बैशाख १ गि ेदवेख असार मसान्ि सम्म ४१३ िटा पत्रहरु दिाय र २९६ िटा पत्रहरु 

चिानी भएको, 

• विख ुगाउँ काययपाविकामा कायायरि १ र्ना स्थायी कमयचारीहरुिाई रमना वदएको, 

•  करार सेिा अन्िगयि २ र्नाको रावर्नामा स्िीकृि गररएको र स्थायी ३ र्नािाई रमाना वदइएको, 

• आ.ि. २०७८/७९  को बैशाख दवेख असार सम्म ६० िटा वट्णी आदशे कायम भएको र विविि विषयमा 

२४ िटा सचूना प्रकाशन भएको,  

• गाउँ काययपाविका कायायियमा काययरि शाखा प्रमुख िथा सम्पणुय कमयचारीहरुको कमयचारी बैठक र्म्मा २ 

पटक गररएको । 

(ख) योजना अनुगमन तथा त्याुंक शाखाः- 

• सरुवक्षि नागररक आिास काययिम अन्िरगि घरिरुी संख्या – ९३,  

• योर्ना सम्झौिा संख्या – ७३, 

• योर्ना र्ाँचापास िथा फछौट – १३२, 

• राम्चा बाघखोरडाँडा सडक वनमायण ५७.५३ प्रविशि कायय सम्पन्न भएको, 

• विचारी आहाि कुटीडाँडाको सडक वनमायण ८७.६ प्रविशि कायय सम्पन्न भएको, 

• भञ््याङ्ग माहोरडाँडा सडक वनमायण ९.१३ प्रविशि कायय सम्पन्न भएको, 

• पाँच शैया हवस्पटि वनमायणको भौविक प्रगवि २५ र वििीय प्रगवि २०.८६ भएको, 

• रा. य.ु वस. मा. वि. भिन वनमायण कायय सम्पन्न भएको, 

• गाम्नाङ्गटार हवस्पटि वनमायण कायय सम्पन्न भएको, 

• गाउँपाविका पररसरवभत्र मवहिा कमयचारी आिास वनमायण कायय सम्पन्न भएको, 

• गाउँपाविका वभत्र सञ्चािनमा रहकेा योर्ना िथा काययिमहरुको अनगुमन िथा वनरीक्षण गरेको । 
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(ग) आधाभूत तथा माध्यनमक नशक्षा कायावलयः- 

• शैवक्षक सत्र २०७८ को िावग सामदुावयक विद्याियमा काययरि वशक्षक िथा कमयचारीहरुको सेिा वििरण 

र अन्य अवभिेख अध्यािविक गररएको । 

• शैवक्षक सत्र २०७८ को िावग सामुदावयक विद्याियहरुमा अध्ययनरि विद्याथी संख्याको सत्यापन गररएको । 

• श्री वभमसेनस्थान माध्यवमक विद्याियको विद्यािय व्यिस्थापन सवमवि गठन गररएको । 

• प्र.अ.हरुको १ िटा बैठक बसी आिश्यक वनणययहरु गरी कायायन्ियन गररएको । 

• रा.य.ुसी. माध्यवमक विद्याियको प्र.अ. काययसम्पादन करार सम्झौिा गररएको । 

• सामदुावयक विद्याियमा काययरि स्थायी वशक्षकहरुको शैवक्षक सत्र २०७८ को  काययसम्पादन मलू्याङकन 

वशक्षा विकास िथा समन्िय इकाइ, ओखिढुंगामा पेश गररएको । 

• आ.ि.२०७८।७९ मा राष्रपवि शैवक्षक सिुार काययिम अन्िगयि ICT पने रामोन्नवि आिारभिू विद्यािय, 

पोखरी आिारभिू विद्यािय, र्ाल्पा माध्यवमक विद्यािय र र्नर्ीिन माध्यवमक विद्याियको ICT 

काययिम फरफारक गररएको । 

• आ.ि.२०७८।७९ मा राष्रपवि शैवक्षक सिुार काययिम अन्िगयि ICT पने रा.य.ुसी. माध्यवमक 

विद्याियसँग काययिम सम्झौिा गररएको । साथै  िडडाँडा आिारभिू विद्याियको २ कोठे भिनको पवन 

सम्झौिा गररएको।  

• आ.ि. ०७८/७९ को यस गा.पा. अन्िगयि सञ्चाविि सामदुावयक विद्याियमा काययरि वशक्षक िथा 

कमयचारीहरुको शसियबाट िेस्रो र चौथो त्रैमावसक िििभिा र पोसाक भिा िापिको रकम वनकासा गररएको । 

• आ.ि. ०७८/७९ को यस गा.पा. अन्िगयि सञ्चाविि सामदुावयक विद्याियमा काययरि वशक्षक िथा 

कमयचारीहरुको गा.पा. अनदुानबाट िेस्रो त्रैमावसक िििभिा वनकासा गररएको िर चौथो त्रैमावसक 

िििभिा हाि अपगु भएकोिे वनकासा नभएको । 

• १३ िटा आिारभूि िथा माध्यवमक विद्याियमा सञ्चाविि कक्षा ८ को विख ुगाउँपाविका स्िरीय िावषयक 

परीक्षाको परीक्षाफि प्रकाशन गररएको ।  

• २२ िटै सामदुावयक विद्याियमा पाठ्यपसु्िक अनदुान अन्िगयि अवनिायय विषयको  ७५%  रकम वनकासा 

गररएको । बाँकी २५%  र ऐवच्छक विषयको पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम वनकासा गररएको । 

• २ िटा सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको सञ्चािन अनदुान रकम वनकासा गररएको । 

• िोवकएको विद्याथीको वदिा खार्ाका िावग विद्याियिाइय अनदुान अन्िगयि २०७८ माघ दवेख २०७९ 

असार १७ गिे सम्मको वदिा खार्ाको रकम वनकासा गररएको । 

• विद्याियमा शैवक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एिम ् कायय सम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन अनदुान अन्िगयि 

विज्ञान प्रयोगशािा अनदुान प्राप्त गने श्री ज्ञान्योवि माध्यवमक विद्यािय र पसु्िकािय अनदुान प्राप्त गने 

श्री र्ाल्पा माध्यवमक विद्याियको काययिम फरफारक गररएको । 
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• २२ िटा सामदुावयक विद्यािय िथा १ िटा संस्थागि विद्याियिाइय विद्यवुिय IEMIS  मा शैवक्षक 

ि्याङक भनय िथा अद्यािविक गनय प्राविविक सहायिा उपिब्ि गराइएको । 

• सामदुावयक विद्यािय िथा सामदुावयक वसकाइ केन्द्रको िावषयक काययिम कायायन्ियनको िावग स्थिगि 

अनगुमन िथा प्राविविक सहयोग प्रदान गररएको । 

• विषयगि सवमवि िथा विषयविज्ञ रहकेो रोष्टर वनमायण गररएको । 

• सामदुावयक विद्याियका छात्राहरुिाइय वन: शलु्क सेवनटरी ्याड खररद गररएको । 

• ररक्त रहकेो २ िटा दरिन्दीमा  वशक्षक पदपवूिय गररएको । 

• GPE को सहयोगमा कोवभड-१९ का कारण उत्पन्न पररवस्थविमा वसकाइ सहर्ीकरणका िावग शैवक्षक 

काययिमको िावग प्रवि विद्यािय अनदुान वनकासा गररएको ।  

• कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरि विपन्न िवक्षि छात्रिवृिका िावग छनोट भएको र्नर्ीिन माध्यवमक विद्यािय 

र रा.य.ुसी. माध्यवमक विद्याियमा कक्षा १२ का छनोटमा परेका विद्याथीहरुको विपन्न िवक्षि छात्रिवृिको 

रकम वनकासा गररएको । 

• रा.य.ुसी. नमनुा माध्यवमक विद्याियको भिन वनमायणको िावग दोस्रो टेन्डर आव्हान गरी वनमायण कायय सरुु 

गररएको । 

• गा.पा. बाट स्िीकृि भएका वशक्षा िफय का खेिकुद मैदान वनमायण िफय  र्ाल्पा माध्यवमक विद्यािय र 

ज्ञान्योवि माध्यवमक विद्याियको योर्ना फरफारक गररएको । घेरािारा वनमायण िफय  काविका आिारभिू 

विद्यािय, पोखरी आिारभिू विद्यािय, मनकामना आिारभिू विद्यािय र च्यरूीडाँडा माध्यवमक 

विद्याियको योर्ना फरफारक गररएको । फवनयचर वनमायण िफय  राम्च ेरामविकास आिारभिू विद्याियको 

योर्ना फरफारक गररएको। 

• शैवक्षक पात्रो वनमायण गरर शैवक्षक काययिमिाइय व्यिवस्थि गररएको । 

(घ) आधारभूत स्वास््य तथा सरसफाई कायावलयः- 

• स्िास््य चौवकहरुमा न्यनूिम सेिा मापदण्ड काययिम सञ्चािन गररएको, 

• कोवभड-१९ विरुर्द्को खोप अवभयान सञ्चािन गररएको, 

• वनयवमि मावसक बैठक सञ्चािन गररएको, 

• वनयवमि खोप सवुर्द्वढकरण काययिम सञ्चािन गररएको, 

• प्रर्नन ्स्िास््य काययिम सञ्चािन गररएको, 

• मवहिा स्ियम्सेविकाद्वारा वभटावमन ‘ए’ काययिम सञ्चािन गररएको, 

• PNC होम वभवर्ट काययिम सञ्चािन गररएको, 

• Birthing Center मा काययरि प्रसिुीकमीहरुिाई ANC to PNC Continuum of Care काययिम सञ्चािन 

गररएको, 
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• रावमण अल्रासाउण्ड काययिम सञ्चािन गररएको, 

• माि ृसरुक्षा चक्की काययिमको सवमक्षा गररएको, 

• मवहिा स्ियम्सेविकाहरुको बावषयक सवमक्षा गोवष्ठ सञ्चािन गररएको, 

• स्िास््य विकास पिूायिार आयोर्ना अन्िरगि भिन वनमायण कायय सम्पन्न भएको, 

• पोषण संिेदनवशि काययिम सञ्चािन गररएको, 

• बहुके्षवत्रय पोषण काययिम सञ्चािन गररएको । 

(ङ) सूचना प्रनवनध उप-शाखाः- 

• सचूना िथा समाचार वनयवमि रुपमा website िथा सामावर्क सञ्चािमा अध्यािविक गरेको, 

• गाउँपाविकाको कायायिय, िडा कायायिय, सामदूावयक वबद्यािय िथा स्िास््य संस्थाहरुमा फाईबर 

ईन्टरनेट विस्िारको कायय सम्पन्न भई ईन्टरनेट सेिा सचुारु भएको, 

• वनयवमि रुपमा सचूना प्रविवि उपकरणहरुको अिश्था बवुझ आिश्यक कायय गररएको, 

• चट्यांगबाट सरुक्षाका िावग अवथिंग र्डान योर्नाको कायय सम्पन्न भएको, 

• आवथयक बषय ०७९/८० नीवि िथा काययिम र बरे्ट िर्ुयमा प्रकृयामा सहभावग भई प्राविविक सहयोग 

प्रदान गरेको । 

• काययपाविका बैठकमा सहभावग भई वनणयय िेखन प्रकृयामा आिश्यक प्राविविक सहयोग प्रदान गरेको । 

• सचूना प्रविवि बरे्ट कायायन्ियनको सन्दभयमा अन्य शाखाहरुिाई आिश्यक सहयोग गरेको । 

• सचूना आदान प्रदान सम्बन्िी कायय गरेको । 

(च) कृनष उप-शाखाः- 

• बावि संरक्षणका िावग ७५० र्ना कृषकिाई विषादी वििरण गररयो, 

• टारकेराबारी कृवष संकिन केन्द्र स्िरोन्िी िथा सामदूायीक वबउ बैंक वनमायण काययिम सम्पन्न गररएको, 

• आिबुावि पकेट वनरन्िरिा विख-ु९ काययिम सम्पन्न गररएको, 

• आिबुावि पकेट वनरन्िरिा विख-ु५ काययिम सम्पन्न गररएको, 

• आिबुावि पकेट वनरन्िरिा विख-ु३ काययिम सम्पन्न गररएको, 

• बहुके्षवत्रय काययिम र पोषण संिेदनवसि काययिम अन्िरगि सनुौिो हर्ार वदनका मवहिाहरुिाई 

वबउवबर्न वििरण गरेको । 

(छ) पशुपन्छी उप-शाखाः- 

• ४६१ र्ना कृषकहरुका ३०६ िटा गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, ३०६ िटा भैसी, रागो, पाडा, पाडी, २०५७ 

िटा बािा, बोका, पाठापाठी, २७२९ िटा कुखरुा, १६ िटा बंगरु र ८ िटा कुकुरिाइ औषिी िथा उपचार 

सेिा उपिव्ि गराईएको, 

• ऊन वमसान अन्िगयि च्यारा प्रिर्द्यन काययिम सम्पन्न भएको, 
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• २६२२ घरपररिारहरु कृषकहरु वकसान सवुचकरणमा समािेश भैसकेको । 

(ज) साववजननक खररद तथा सम्पनत व्यवस्थापन उप-शाखाः- 

• सचूी दिाय  र कोटेसन आह्वान गरी प्रविस्प्रिात्मक िरीकािे खररद कायय गरीएको, 

• िडा कायायिय, स्िास््य संस्था, विद्यािय िथा गाउँपाविका कायायियमा समयमै सामान आपवूिय गरी सो 

अवभिेख रावखएको, 

• खररद सवमवि बाट खररद वनणयय गरे पश्चािमात्र खररद प्रकृया सरुु गने गरीएको, 

• साियर्वनक सम्पविको सरुुिावि मौ्दाि र दावखिा गररएको, 

• हस्िान्िरण िथा यस पाविकाको स्िावमत्िमा आएको ख्ने सामानिाई अम्दावन बािेको साथै संरक्षण गने 

गरीएको, 

• मेवशनरी और्ारहरुको ममयि आदशे गरी र यस काययको अवभिेख गरीएको, 

• ईन्िनको अवभिेख ियार पारीएको, 

• ख्ने िथा खचय भएर र्ाने सामरीिाई छुट्याएर राख्ने गररएको, 

• िोकादशे बमोवर्म वर्वन्स सामवरको खचय गररएको, 

• वर्न्सी सामवरको भण्डारण र व्यिस्थापन चसु्ि दरुुस्ि गररएको, 

• िडा कायायिय, स्िास््य संस्था िथा गाउँ काययपाविकाको कायायियमा रहकेा वर्न्सी सामानको वनरीक्षण 

काययमा वर्न्सी वनरीक्षण सवमवििाई सहयोग गररएको, 

• ममयि गनुयपने सामारीहरुिाई ममयिका िावग आिश्यक व्यिस्था वमिाइएको,  

• वर्न्सी स्रेस्िा प्रणािीिाई कम््यटुराइर् गररएको ।  

(झ) प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम (रोजगार सेवा केन्र) 

• आ. ि. ०७८/ ७९ मा यिुा रुपान्िरणको िावग पहि आयोर्ना माफय ि ६६ र्ना श्रवमकको िावग र्म्मा 

६५९९ वदन रोर्गारी  वसर्यना भएको । 

• आ. ि. ०७८/ ७९ मा  कामका िावग पाररश्रवमक आयोर्नामा १७३ र्ना श्रवमकिे र्म्मा ११९७८  वदन 

रोर्गारी वसर्यना भएको । 

• आ.ि. २०७९/८० को िावग बेरोर्गार व्यवक्त सवुचकरण िथा प्रविवष्टकरण : ६१७ र्ना । 

(ञ) सहकारी, सुंस्था तथा व्यवसाय दतावः- 

• व्यिसाय नयाँ दिाय संख्या – ८ िटा, 

• व्यिसाय खारेर्ी संख्या – ० िटा, 

• व्यिसाय नविकरण संख्या  - १० िटा, 

• घ बगयको वनमायण व्यिसाय दिाय संख्या  - ०, 

• दिाय भएका कृवष िथा पशपुािन समहु िथा फमयहरु िाई उद्यम विकास काययिम अन्िरगि विख ु१ दखेी 

९ का २० िटा फमयहरु छनौट  गरी ४२००० का दरिे अनदुान हस्िान्िरण गररएको । 
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• गाउँपविका वभत्रका सहकारी संस्थाका कमयचारी िथा पदाविकारीका िावग ६ वदने िेखांकन िथा 

व्यिस्थापन सम्बन्िी िाविम सम्पन्न भएको । 

(ट) गररव ननवारणका लानग लघु उद्यम कायवक्रम 

• गररिी वनिारणका िावग िघ ुउद्यम विकास काययिम अन्िरगि ३० वदनर हाउस िायररङ् िाविम ९ 

र्नािाई प्रदान गररएको, 

• आवथयक बषय ०७८/७९ मा  सञ्चािन भएका काययिमहरु बावषयक भौविक िथा विविय प्रगवि प्रवििेदन 

उद्योग बावण्य िथा आपवुिय मन्त्राियमा पठाईएको । 

(ठ) लैङ्नगक समानता तथा सामानजक नवकास उप-शाखा 

• रे्ष्ठ नागररक पररचय पत्र वििरण संख्या  - ६ िटा/ र्ना, 

• अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरणका िावग अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरण िथा समन्िय सवमविबाट वनणयय 

भई पररचयपत्र वििरण अपाङ्ग संख्या – २९ र्ना, 

• अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरण संख्या – २६ िटा/ र्ना, 

(ड) सामानजक सुरक्षा तथा व्यनक्तगत घटना दताव उप-शाखाः- 

• VPN र्डान गरी समाावर्क सरुक्षा भिा िथा व्यवक्तगि घटना दिाय प्रणािी सञ्चािन सम्बवन्ि िडामा 

काययरि स्थानीय पवञ्र्काविकाररहरुिाई १ वदने िाविम सञ्चािन गररएको, 

• सामावर्क सरुक्षा िथा व्यवक्तगि घटना दिाय प्रणािी सदुृवढकरण आयोर्ना सम्बन्िी र्नप्रविवनवि 

(काययपाविका सदस्थहरु िथा सबै िडाका दविि मवहिा सदस्यसहरु) सँग १ वदने सवमक्षा िथा छिफि 

काययिम सञ्चािन गररएको, 

• सामावर्क सरक्षा भिा चौथो तै्रमावसक पेश्की माग र वनकासा गररएको, 

• सामावर्क सरुक्षा भिा प्राप्त गने िाभरावहहरुको वििरण MIS प्रणाविमा चसु्ि दरुुस्िको िावग सक्कि 

कागर्ािहरुसँग दोहोरो वमिान गरी सच्याउने िम र्ारी रहकेो । 

 

(ढ) नलखु ग्रानमण आँखा नकनननक 

• १५० र्ना विरामी पररक्षण गररएको, 

• ५० र्नािाई चस्मा वििरण गररएको, 

• १० र्नाको मोवियावबन्द पररक्षण गररएको, 

• ५० र्नाको दृवष्ट सम्बवन्ि पररक्षण गररएको । 

(ण)  आयुवेद उपशाखा 

• ९५५ र्ना वबरामी परीक्षण िथा औषिी वििरण गररएको, 

• १७६ र्ना ्येष्ठ नागररकको िावग रसायन औषवि वििरण गररएको, 

• ६० र्ना स्िनपायी आमािाई मािवृशश ुसरुक्षाथय र्वडबटुीर्न्य औषिी वििरण गररएको,  

• स्थानीय र्वडबटुी पररचयात्मक काययिम आयुिेद औषिािय पोकिीमा संचािन गररएको 
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• ८० र्नािाई ्येष्ठ नागररक वशविर िथा सम्मान काययिम िडा-९ मा  सञ्चािन गररएको 

• १०१ र्नािाई पञ्चकमय/पिूयकमय सेिा संचािन गररएको । 

 

८. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने समय  र दस्तुरः- 

क्र.सुं. सेवा नजम्मेवार शाखा लाग्ने समय लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ वचठी पत्र िथा वनिेदन दिाय  सामान्य प्रशासन 

शाखा  

 

िुरुन्ि हुन े वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
२ सेिा सम्बन्िी सामान्य र्ानकारी सामान्य प्रशासन 

शाखा िा सचूना 

अविकारी 

िुरुन्ि उपिब्ि हुने िा 

सोही वदन 

वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
३ वसफाररसहरु  सामान्य प्रशासन 

शाखा   

 

िुरुन्ि उपिब्ि हुने िा 

सोही वदन 

आवथयक ऐन 

अनुसार 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४ प्रमावणि ि्याङ्क, सचूना  िथा श्रोि 

नक्सा उपिब्ि गराउन े 

सचूना अविकारी  

 

सोही वदन िा बढीमा 

७ वदनवभत्र 

पानाको 

रु.५ को 

दरि े

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
५ न्यावयक सवमविमा मदु्दा दिाय र 

प्रविउिर पत्र दिाय  

न्यायीक सवमविको 

सवचिािय  

सोही वदन रु. २३० न्यायीक 

सवमविको 

सवचिािय 

६ मेिवमिाप किायको सवूचकृि   न्यायीक सवमवि  

 

सोही वदन आवथयक ऐन 

अनुसार 
न्यायीक 

सवमविको 

सवचिािय 

७ योर्ना सम्झौिा, खािा सञ्चािन 

िथा पेश्की 

योर्ना 

शाखा,प्राविविक 

शाखा, आवथयक 

प्रशासन शाखा  

सोही वदन िा प्रविया 

परूा भए िगिै  । 

वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

८ योर्ना र्ाँच पास फरफराक र अवन्िम 

भकु्तानी  

योर्ना शाखा 

प्राविविक शाखा 

िथा आवथयक 

प्रशासन शाखा   

सोही वदन िा प्रविया 

परूा भए िगिै  । 

वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

९ कृवष िथा पशपुन्छी उपचार र परामशय  कृवष िथा पशपुन्छी 

शाखा  

िुरुन्ि िा उपचार र 

परामशयको प्रकृवि 

अनुसार 

आवथयक ऐन 

अनुसार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

१० प्रयोगशािा परीक्षण ( गोबर परीक्षण)  कृवष िथा पशपुकं्षी 

कायायिय 

१ घण्टा आवथयक ऐन 

अनुसार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
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११ पशपुािन िथा कृवष समहू दिाय  

 

कृवष िथा पशपुकं्षी 

कायायिय 

सोही वदन आवथयक ऐन 

अनुसार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
१२ समहू निीकरण कृवष िथा पशपुकं्षी 

कायायिय 

सोही वदन आवथयक ऐन 

अनुसार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि  

१३ महामारी रोग वनयन्त्रण कृवष िथा पशपुकं्षी 

कायायिय  

सोही वदन कािायही शरुु 

हुने । 

वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  कृवष िथा पशपुकं्षी 

कायायिय 

सोही वदन आवथयक ऐन 

अनुसार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि  

१५ व्यिसाय दिाय  व्यिसाय दिाय 

शाखा 

सोही वदन आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

१६ व्यिसाय निीकरण व्यिसाय दिाय 

शाखा 

सोही वदन आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

१७ संस्था दिाय  संस्था दिाय शाखा  बढीमा ७ वदन वभत्र आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

१८ संस्था  निीकरण संस्था दिाय शाखा सोही वदन आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

१९ 'घ' बगयको वनमायण व्यिसायी इर्ार्ि 

पत्र दिाय    

व्यिसाय दिाय 

शाखा  

 

काययपाविका बैठक 

बसेको ३ वदन वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

गाउँपाविका 

अध्यक्ष 

२० 'घ' बगयको वनमायण व्यिसायी इर्ार्ि 

पत्र  निीकरण 

व्यिसाय दिाय 

शाखा  

 

सोही वदन आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

२१ सहकारी दिाय  सहकारी शाखा  बढीमा ७ वदन आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

२२ अत्यािश्यक स्िास््य सेिााः 

• खोप  

• पररिार वनयोर्न 

• पोषण 

• बाि रोगको एकीकृि व्यिस्थापन 

• सरुवक्षि माितृ्ि 

• वबरामी उपचार 

• क्षयरोग, कुष्ठ रोग, औिंो रोग 

उपचार 

सम्बवन्िि स्िास््य 

संस्था 

१ घण्टा वभत्र िथा 

सेिाराहीको चाप 

अनुसार 

वनाःशलु्क स्िास््य 

संयोर्क 
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• स्िास््य परामशय िथा सचूना 

• अत्यािश्यक औषिी वििरण 

२३ महामारी िथा रोग वनयन्त्रण सेिा  सम्बवन्िि स्िास््य 

संस्था िथा 

आिारभिू स्िास््य 

िथा सरसफाई 

कायायिय 

सोही वदन कािायही शरुु 

हुने । 

वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

२४ विपन्न नागररक उपचार वसफाररस  आिारभिू स्िास््य 

िथा सरसफाई 

कायायिय 

सवमविको बैठक 

बसेकै वदन 

वनाःशलु्क विपन्न 

नागररक 

वसफाररस 

सवमवि  

२५ सरुवक्षि माितृ्ि सेिा संस्थागि सतु्केरी 

यािायाि खचय  िथा गभयर्ाँच उत्प्ररेणा 

भिा  

स्िास््य संस्था  ७ वदन वभत्र वनाःशलु्क स्िास््य 

संयोर्क 

२६ सामावर्क सरुक्षा काययिमाः- र्ेष्ठ 

नागररक, दविि, एकि मवहिा, 

विििा मवहिा, अशक्त अपांग र 

दविि बािबाविका पररचय पत्र   

स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

 

 बढीमा १ मवहना वनाःशलु्क गाउँपाविका 

गनुासो 

सनुुिाई 

सवमवि 

२७ सामावर्क सरुक्षा काययिमाः- पररचय 

पत्र निीकरण 

स्थावनय 

पवञ्र्काविकारी   

सोही वदन वनाःशलु्क गाउँपाविका 

गनुासो 

सनुुिाई 

सवमवि 

२८ सामावर्क सरुक्षा भिा रकम वििरण  स्थावनय 

पवञ्र्काविकारी   

सोही वदन वनाःशलु्क गाउँपाविका 

गनुासो 

सनुुिाई 

सवमवि 

२९ र्ेष्ठ नागररक पररचय पत्र वििरण िैंवगक समानिा 

शाखा 

१ घण्टा वभत्र वनाःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
३० अपाङ्गिा पररचय पत्र वििरण िैंवगक समानिा 

शाखा 

सवमविको बैठक 

बसेको १ वदन वभत्र 

वनाःशलु्क अपाङ्गिा 

पररचय-पत्र 

वििरण 

समन्िय 

सवमवि 
३१ अत्यािश्यक आयिेुद सेिा  

• विरामी परीक्षण िथा परामयश 

• अत्यािश्यक औषिी वििरण 

आयिेुद 

औषिािय, 

पोकिी 

१ घण्टा वभत्र िथा 

सेिाराहीको चाप 

अनुसार 

वनाःशलु्क आयिेुद 

शाखा प्रमखु 
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३२ पंचकमय सेिा आयिेुद 

औषिािय, 

पोकिी 

प्रत्येक हप्ताको  

वबवहिार  

वनाःशलु्क आयबेुद 

शाखाको 

प्रमखु  

३३ बािविकास केन्द्र संचािनको िावग 

अनुमवि  

िडा सवमवि िडा वशक्षा सवमविको 

बैठक बैठक बसेको ७ 

वदन वभत्र 

आवथयक ऐन 

अनुसार 

गाउँपाविका 

वशक्षा सवमवि 

३४ आिारभिू िहको कक्षा सञ्चािन र 

कक्षा थपको अनुमवि 

आिारभिू िथा 

माध्यवमक वशक्षा 

कायायिय 

काययपाविका बैठक 

बसेको ७ वदन वभत्र 

आवथयक ऐन 

अनुसार 

गाउँपाविका 

वशक्षा सवमवि 

३५ वशक्षक सरुिा आिारभिू िथा 

माध्यवमक वशक्षा 

कायायिय 

सवमविको बैठक 

बसेको ७ वदन वभत्र 

वनाःशलु्क गाउँपाविका 

वशक्षा सवमवि 

३६ विद्याियिाई स्िीकृि काययिम 

अनुसारको रकम वनकासा 

आिारभिू िथा 

माध्यवमक वशक्षा 

कायायिय 

बवढमा ७ वदन वभत्र वनाःशलु्क गाउँपाविका 

वशक्षा सवमवि 

वडा कायावलय तफव  

क्र.सुं. सेवाको नाम नजम्मेवार 

अनधकारी 

लाग्ने समय लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ घर र्ग्गा नामसारी वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु.१७०-

७०० सम्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

२ मोवह िगि कट्टा वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु.१३०-

२५० सम्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

३ घर कायम वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १-३ 

सम्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

४ छात्रिवृि वसफाररस/ विपन्न विद्याथी 

छात्रिवृि वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु.१३० िा 

वनाःशलु्क 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

५ अपाङ्गिा वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनाःशलु्क गाउँपाविका 

प्रमखु 

६ बसोबास प्रमावणि (स्थायी/अस्थायी) िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

स्थायी 

रु.१३०, 

अस्थायी रु. 

१३०० 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

७ नेपािी नागररकिा र प्रविविवप 

वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 
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८ अङ्गीकृि नपेािी नागररकिा 

वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

९ आवथयक  अिस्था प्रमावणि (सम्पन्न 

िा विपन्न) 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

१० विद्यिु र्डान वसफाररस 

िारा र्डान वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

११ र्ीविि रहकेो वसफाररस  िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१२ दबैु नाम गरेका ब्यवक्त एकै हो भन्न े

वसफाररस िा अन्य वििरण संशोिन 

वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१३  र्ग्गा मलू्याङ्कन वसफाररस प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

१४ नयाँ ब्यबसाय दिाय वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१५ ब्यबसाय बन्द िा सञ्चािन नभएको 

वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१६ कोटय फी वमनाहा वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनाःशलु्क गाउँपाविका 

प्रमखु 

१७ नाबािक पररचयपत्र वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१८ चौपाया सम्बन्िी वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. २० गाउँपाविका 

प्रमखु 

१९ उद्योग ठाउँसारी वसफाररस  िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १००० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२० वबद्यािय ठाउँ सारी वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. ५०० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२१ विद्यािय सञ्चािन स्िीकृि/कक्षा 

िवृर्द् वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १००० गाउँपाविका 

प्रमखु 
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२२ आन्िररक बसाइसराइ वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२३ ब्यवक्तगि वििरण वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२४ र्ग्गा दिाय वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२५ संरक्षक वसफाररस (ब्यवक्तगि) िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२६ संरक्षक वसफाररस (संस्थागि) िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. ५०० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२७ नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

वसफाररस 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. २३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२८ र्ीवििसँगको नािा प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३० स्िास््य उपचार वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० िा 

वनाःशलु्क 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

३१ अन्य कायायियको माग अनुसार 

वििरण खिुाई पठाउने कायय 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३२ संस्था दिाय वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. ५०० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३३ घर बाटो प्रमावणि  िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० - 

६०० सम्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

३४ चार वकल्िा प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 
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३५ र्न्मवमवि प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३६ वििाह प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३७ हकिािा िा हकदार प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. २३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३८ अवििावहि प्रमावणि िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको वसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

४० परु्ायमा घर कायम गन ेवसफाररस िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

गाउँपाविका 

प्रमखु 

४१ एकीकृि सम्पवि कर/घर र्ग्गा कर  िडा सवचि सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४२ घर बहाि कर िडा सवचि सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

भाडा 

रकमको १० 

% 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 

४३ वबज्ञापन  कर   िडा सवचि सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १००० प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४४ मािपोि िा भवूमकर रवसद  िडा सवचि सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

आवथयक ऐन 

बमोवर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४५ र्न्म दिाय स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनशलु्क िा 

रु. १३० 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४६ मतृ्य ुदिाय स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनशलु्क िा 

रु. १३० 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४७ बसाइसराइ र्ाने/आउन ेदिाय स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनशलु्क िा 

रु. १३० 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
४८ सम्बन्ि विच्छेद दिाय स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

सोही वदन वनशलु्क िा 

रु. १३० 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
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४९ वििाह दिाय स्थानीय 

पवञ्र्काविकारी 

सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

वनशलु्क िा 

रु. १३० 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अविकृि 
५० ब्यिसाय निीकरण वसफाररस िडा अध्यक्ष  सोही वदन रु. ५० गाउँपाविका 

प्रमखु 
५१ उल्िेवखि बाहके अन्य वसफाररस िा 

प्रमावणिहरु 

िडा अध्यक्ष सोही वदन, सर्यवमनको 

हकमा बढीमा ३ वदन 

वभत्र 

रु. १३० गाउँपाविका 

प्रमखु 

९. गाउँपानलकाद्वारा तजुवमा भएका ऐन, ननयमावली तथा कायवनवनधहरुको सचूीः- 

क) ऐनहरु 

क्र.स. काननूको नाम स्िीकृि वमवि स्िीकृि गने 

वनकाय 

रार्पत्रमा 

प्रकावशि वमवि 

१ आवथयक ऐन, २०७४ २०७४/०५/११ गाउँ सभा २०७४/०५/११ 

२ पिूायिार व्यिस्थापन ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

३ सशुासन, व्यिस्थापन िथा सञ्चािन 

काययविवि ऐन,२०७५ 

२०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

४ स्िास््य िथा सरसफाई ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

५ व्यिसाय दिाय ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

६ न्यायीक सवमवि काययविवि ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

७ स्थानीय सेिा ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

८ आवथयक काययविवि ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

९ कृवष व्यिसाय प्रिियन ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

१० सहकारी ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

११ वशक्षा ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

१२ व्यवक्तगि घटना दिाय ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

१३ कमयचारी दरबन्दी व्यािस्थापन ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

१४ अनाथ िथा र्ोवखमयकु्त िाििाविका र 

सामावर्क काययिम संचािन काययविवि ऐन, 

२०७५ 

२०७५/०३/२८ गाउँ सभा २०७५/०४/०२ 

१५ आवथयक ऐन, २०७५ २०७५/०३/२८ गाउँ सभा २०७५/०२/२९ 

१६ संस्था दिाय ऐन, २०७५ २०७५/१०/१४ गाउँ सभा २०७५/१०/१४ 

१७ विपद र्ोवखम न्यवुनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन 

२०७५ 

२०७५/१०/१४ गाउँ सभा २०७५/१०/१४ 

१८ विवनयोर्न ऐन, २०७६ २०७६/०३/३१ गाउँ सभा २०७६/०४/०८ 

१९ गाउँपाविका प्रहरी ऐन, २०७६ २०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४ 

२० ि्यांक िथा अवभिेख व्यिस्थापन ऐन, 

२०७६ 

२०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४ 
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२१ औिोवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ २०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४ 

२२ आवथयक ऐन-२०७७ २०७७/०३/२५ गाउँ सभा २०७७/०३/३१ 

२३ विवनयोर्न ऐन, २०७७ २०७७/०३/२५ गाउँ सभा २०७७/०३/३१ 

२४ प्रशासकीय काययवििी वनयवमि गने ऐन २०७७/०७/२४ गाउँ सभा २०७७/०७/२६ 

२५ िािािरण िथा प्राकृविक स्रोि संरक्षण ऐन, 

२०७७ 

२०७७/०७/२४ गाउँ सभा २०७७/०७/२६ 

२६ आथीक ऐन, २०७८ २०७८/०३/२० गाउँ सभा २०७८/०३/३१ 

२७ विवनयोर्न ऐन, २०७८ २०७८/०३/२० गाउँ सभा २०७८/०३/३१ 

२८ आथीक ऐन, २०७८ २०७९/०३/२० गाउँ सभा २०७९/०३/३१ 

२९ विवनयोर्न ऐन, २०७८ २०७९/०३/२० गाउँ सभा २०७९/०३/३१ 

ख) ननयमावलीहरु 

क्र.स. काननूको नाम स्िीकृि वमवि स्िीकृि गने 

वनकाय 

रार्पत्रमा 

प्रकावशि वमवि 

२८ गाउँ सभाको काययसञ्चािन वनयमाििी, 

२०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 

२९ काययपाविका काययविभार्न वनयमाििी, 

२०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 

३० काययपाविका काययसम्पादन वनयमाििी, 

२०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 

३१ वनणयय आदशे िा अविकारपत्रको प्रमाणीकरण 

(काययविवि) वनयमाििी, २०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 

३२ पदाविकारीहरुको आचारसंवहिा वनयमाििी, 

२०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 

३३ वशक्षा वनयमाििी, २०७५ २०७५/०२/२१ काययपाविका २०७५/०२/२९ 

३४ व्यिसाय दिाय वनयमाििी,२०७५ २०७५/०२/२१ काययपाविका २०७५/०२/२९ 

३५ कमयचारी आचरण वनयमाििी,२०७५ २०७५/०२/२१ काययपाविका २०७५/०२/२९ 

३६ एफ. एम. रेवडयो सञ्चािन वनयमाििी, 

२०७५ 

२०७५/०२/२१ काययपाविका २०७५/०२/२९ 

३७ पाविका प्रहरी व्यिस्थापन िथा संचािन 

वनयमाििी, २०७५ 

२०७५/०५/१५ काययपाविका २०७५/०६/१५ 

३८ संस्था दिाय वनयमाििी, २०७५ २०७५/१०/२९ काययपाविका २०७५/११/०१ 

३९ साियर्वनक खररद वनयमाििी, २०७६ २०७६/०९/२३ काययपाविका २०७६/०९/२३ 

४० आवथयक सहायिा वनयमािवि, २०७७ २०७७/१०/०७ काययपाविका २०७७/१०/०८ 

ग) कायवनवनधहरु 

४१ काययपाविकाको बैठक सञ्चािन सम्बन्िी 

काययविवि, २०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१ 
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४२ संिमणकाविन कमयचारी व्यिस्थापन सम्बवन्ि 

काययविवि, २०७४ 

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७५/०७/२१ 

४३ करार र्नशवक्त व्यिस्थापन काययविवि, २०७५ २०७५/०३/२२ काययपाविका २०७५/०४/०२ 

४४ "घ" िगयको वनमायण व्यिसावय इर्ार्ि पत्र 

सम्बवन्ि काययविवि, २०७५ 

२०७५/०३/२२ काययपाविका २०७५/०४/०२ 

४५ चमेनागहृ व्यिस्थापन सम्बवन्ि काययविवि, 

२०७५ 

२०७५/०३/२२ काययपाविका २०७५/०४/०२ 

४६ स्थानीय रार्पत्र प्रकाशन सम्बवन्ि काययविवि, 

२०७५ 

२०७५/०७/०४ काययपाविका २०७५/०७/०५ 

४७ स्थानीय िहको उपभोक्ता सवमवि गठन 

पररचािन िथा व्यिस्थापन सम्बवन्ि 

काययविवि,२०७५ 

२०७५/०८/०७ काययपाविका २०७५/०८/०८ 

४८ विपद ्व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) 

काययविवि, २०७५ 

२०७५/१०/२९ काययपाविका २०७५/११/०१ 

४९ अपाङ्गिा भएका व्यवक्तको पररचय-पत्र 

वििरण काययविवि, २०७५ 

२०७५/१०/२९ काययपाविका २०७५/११/०१ 

५० कृवष विकास काययिम संचािन िथा 

व्यिस्थापन सम्बवन्ि काययविवि 

२०७५/१०/२९ काययपाविका २०७५/११/०१ 

५१ भिन वनमायण सम्िन्िी विवनयम िथा नक्सा 

पास काययविवि, २०७५ 

२०७५/११/१६ काययपाविका २०७५/११/२४ 

५२ एकीकृि सम्पवि कर  व्यिस्थापन सम्बन्िी 

काययविवि ,२०७५ 

२०७५/०९/३० काययपाविका २०७६/०१/०३ 

५३ एम्बिेुन्स सञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

काययविवि, २०७७ 

२०७६/११/२९ काययपाविका २०७६/१२/०२ 

५४ घर बहाि कर व्यिस्थापन काययविवि, २०७७ २०७७/०५/२९ काययपाविका २०७७/०५/३० 

५५ व्यिसाय कर सम्बन्िी काययविवि, २०७७ २०७७/०५/२९ काययपाविका २०७७/०५/३० 

५६ संवक्षप्त िािािरणीय अध्ययन िथा प्रारम्भीक 

िािािरवणय परीक्षण काययविवि, २०७७ 

२०७७/०९/१६ काययपाविका २०७७/०९/१६ 

५७ सचूना िथा अवभिेख केन्द्रको स्थापना िथा 

सञ्चािन सम्बन्िी काययविवि, २०७७ 

२०७७/०९/१६ काययपाविका २०७७/०९/१६ 

५८ स्थानीय हाट बर्ार व्यिस्थापन 

काययविवि,२०७७ 

२०७७/१०/०७ काययपाविका २०७७/१०/०८ 

५९ टोि विकास संस्था गठन िथा पररचािन 

काययविवि, २०७७ 

२०७७/१२/३० काययपाविका २०७७/१२/३१ 

६० होमस्टे संचािन काययविवि, २०७७ २०७७/१२/३० काययपाविका २०७७/१२/३१ 
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६१ ऊर्ाय वबकास उप– सवमवि  गठन िथा 

सञ्चािन काययवििी, २०७८ 

२०७८/०१/१९ काययपाविका २०७८/०१/३० 

६२ िैंवगक वहसंा वनिारण कोष सञ्चािन 

काययविवि, २०७८ 

२०७८/०२/०९ काययपाविका २०७८/०२/१८ 

घ) ननदेनशकाहरु 

६३ बर्ार अनगुमन वनदवेशका, २०७५ २०७५/०२/२१ काययपाविका २०७५/०२/२९ 

६४ उर्ाय विकास सम्बवन्ि वनदवेशका, २०७५ २०७५/०३/२२ काययपाविका २०७५/०४/०२ 

६५ बैठक िथा भ्रमण खचय सम्बन्िी 

वनदवेशका,२०७६ 

२०७६/११/२९ काययपाविका २०७६/१२/०२ 

६६ कन्टेन्र्ेवन्स खचय सम्िन्िी वनदवेशका, २०७७ २०७७/०९/१६ काययपाविका २०७७/०९/१६ 

६७ स्थानीय िहमा काययरि कमयचारीहरुको 

आन्िररक पययटन काययिम सञ्चािन 

वनदवेशका, २०७८ 

२०७८/०८/१५ काययपाविका २०७८/०८/२१ 

६८ रावमण आखा वकवल्नक वनदवेशका, २०७८ २०७८/११/०५ काययपाविका २०७८/११/०५ 

ङ) मापदण्डहरु 

६९ कृवष वबकास काययिम सञ्चािनका िावग 

आिश्यक मागयदशयन िथा मापदण्ड, २०७६ 

२०७६/०१/२९ काययपाविका २०७६/०२/२३ 

७० असंगवठि क्षेत्रमा काययरि श्रवमक िगय िथा 

असायहरुिाई उपिव्ि गराउने राहि सम्बन्िी 

मापदण्ड, २०७७ 

२०७६/१२/२६ काययपाविका २०७६/१२/२६ 

७१ साियर्वनक सेिाको मापदण्ड, २०७८ २०७८/०२/३० काययपाविका २०७८/०३/०२ 

च)  अन्य 

७२ निीकरवणय उर्ाय नीवि, २०७८ २०७८/०१/१९ काययपाविका २०७८/०१/२० 

१०. स्वानमत्वमा रहेको सरकारी जग्गा सम्बन्धी नववरणः- 

विख ुगाउँ काययपाविकाको स्िावमत्िमा रहकेो सरकारी र्ग्गाको वििरण दहेाय बमोवर्म रहेको छ । 

नस.

नुं. 

के्षत्रफल नकत्ता नुं. जग्गा धनी 

कायावलयको नाम 

ठेगाना प्रयोजन जम्मा 

के्षत्रफल 

१ २-१३-०-० २३५ गा.वि.स.को कायायिय 

यसम 

विख ु५ परुानो गा.वि.स. २-१३-०-० 

२ २-४-०-० ३०६ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु४ गा.पा. अस्थायी 

भिन 

७-६-३-० 

३ २-०-०-२ ४५३ 

४ ३-२-२-२ ७६ 

५ ०-९-१-० ७७१ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु५ प्रशासकीय 

भिन 

११-६-३-० 

६ १-३-३-२ ७७५ 

७ ०-१०-०-२ ६४६ 
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८ ०-१४-०-० ७७३ 

९ ३-७-३-२ ३९ 

१० ०-५-०-१ ८१९ 

११ ४-४-२-१ ७९५ 

१२ १-७-०-१ ५०१ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु४ खेिमैदान ९-०-३-२ 

१३ १-०-०-० ४९५ 

१४ २-०-१-२ ४९७ 

१५ ०-३-०-० ४९९ 

१६ १-२-०-१ २५ 

१७ ०-८-३-२ ४८५ 

१८ १-३-२-० ४८७ 

१९ १-८-०-० ४८३ 

२० ०-८-०-० ७७९ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु५ बसपाकय  १०-५-२-० 

२१ ६-०-०-० ८०० 

२२ १-०-२-० ७८५ 

२३ १-८-०-० ८०७ 

२४ १-५-०-० ८१६ 

२५ १-९-१-३ ४६१ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु४ बर्ार 

व्यिस्थापन 

३-१३-१-३ 

२६ २-०-०-० ४५७ 

२७ ०-४-०-० ४७९ 

२८ ४-०-०-० १०७६ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु४ ५ शैय्या 

अस्पिाि 

१२-०-०-१ 

२९ २-०-०-१ १२१ 

३० २-०-०-० १०१४ 

३१ ०-८-०-० १०७२ 

३२ २-०-०-० १०१५ 

३३ १-८-०-० १०७४ 

३४ ०-८-०-० ७८९ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु५ टािर ०-८-०-० 

३५ २-०-०-० ७८१ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु५ अन्य (टािर 

मवुन) 

२-०-०-० 

३६ ०-८-०-० ७९८ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु५ अन्य 

(बाँसघारी) 

०-८-०-० 

३७ ४-३-२-२ १२ गाउँ पञ्चायि, वसंहदिेी साविक 

वसंहदिेी-

८, विख ु२ 

२ नं. िडा 

कायायिय 

४-३-२-२ 

३८ 

३९ १-१२-१-१ ८९ ३ नं. िडा कायायिय ३-०-०-१ 
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४० १-३-३-० ३०९ साविक 

नमयदशे्वर-६, 

विख ु३ 

३ नं. िडा 

कायायिय 

४१ १-१४-०-१ ८४ गाउँ काययपाविकाको 

कायायिय 

विख ु४ ४ नं. िडा 

कायायिय 

२-११-०-१ 

४२ ०-१३-०-० ३२६ 

४३ ३-०-०-० ४५७ ५ नं. िडा कायायिय साविक 

यसम ८, 

विख ु५ 

५ नं. िडा 

कायायिय 

३-०-०-० 

४४ ०-१०-३-१ ४५ गाविसको कायायिय 

गाम्नाङ्टार 

साविक 

गाम्नाङ्टार

-४, विख ु

६ 

६ नं. िडा 

कायायिय 

०-१०-३-१ 

४५ १८-०-०-१ ६४५ गाविसको कायायिय 

गाम्नाङ्टार 

विख ु७ 
 

१८-०-०-१ 

४६ ३-१०-०-० ६७५ ७ नं. िडा कायायिय साविक 

गाम्नाङ्टार

-८,विख ु७ 

७ नं. िडा 

कायायिय 

३-१०-०-० 

४७ ३-१५-२-० ६३८ गाविसको कायायिय 

टारकेराबारी 

साविक 

टारकेराबा

री-५, विख ु

८ 

८ नं. िडा 

कायायिय 

३-१५-२-० 

४८ १-८-१-२ ५०५ गाउँ पञ्चायि कायायिय, 

पोकिी 

साविक 

पोकिी-६, 

९ नं. िडा 

कायायिय 

३-३-३-० 

४९ ०-११-२-० ७६५ 

५० ०-१५-३-२ २६ 

५१ ३-०-०-० २७७ स्िास््य चौकी, यसम विख ु४ स्िा.चौ., यसम ३-०-०-० 

 

 

११. कायावलय प्रमुख र सूचना अनधकारीको नाम पदः- 

कायावलय प्रमुख सूचना अनधकारी 

नाम थराः- वदनानाथ चौिरी नाम थराः- द्रोण कुमार िमिा 

पदाः-  वन. प्रमखु प्रशासकीय अविकृि पदाः- सचूना प्रविवि अविकृि 

सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४११४२ सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४४४२७ 

ईमेिाः- dnritima09@gmail.com ईमेिाः- ito.likhu.mun@gmail.com 
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१२. आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण:- 

आवथयक िषय ०७८/७९ को बैशाख मवहना दवेख असार मवहना सम्मको बरे्ट उपवशषयक अनसुारको खचय र संकविि रार्श्वको वििरण दहेाय बमोवर्म रहकेो छ । 

रु. हजारमा 

नस.नुं.   चाि ु पूँर्ीगि  र्म्मा 

नाम बर्ेट खचय बर्ेट खचय बर्ेट खचय खचय(%) 

१ विख ुगाउँपाविका - काययिय सञ्चािन ५,६२,१८ १,५९,०७ ७,०० ७,०० ५,६९,१८ १,६६,०७ २९.१८ 

२ विख ुगाउँपाविका - सचूना प्रविवि ४,५० ९१ ६७,६५ २०,१६ ७२,१५ २१,०८ २९.२२ 

३ विख ुगाउँपाविका - सहकारी,कृवष िथा पशपुंछी ६०,३० १९,६१ १९,०० ६,८३ ७९,३० २६,४५ ३३.३६ 

४ विख ुगाउँपाविका - िैंवगक समानिा १५,९० ९५ ० ० १५,९० ९५ ५.९७ 

५ विख ुगाउँपाविका - िािािरण िथा विपद ्व्यिस्थापन ३०,०० ० १५,०० ७,९५ ४५,०० ७,९५ १७.६८ 

६ विख ुगाउँपाविका - आिारभूि स्िास््य िथा सरसफाई ५९,६२ २,९७ ४,०० ० ६३,६२ २,९७ ४.६७ 

७ विख ुगाउँपाविका - आिारभूि िथा माध्यवमक वशक्षा ७९,२३ १४,०४ ९,२६ २,३६ ८८,४९ १६,४१ १८.५४ 

८ विख ुगाउँपाविका - पिूायिार विकास १६,४१ ७,८४ ७,८३,०९ ३,७०,८८ ७,९९,५० ३,७८,७३ ४७.३७ 

९ विख ुगाउँपाविका - पूँर्ीगि  ० ० २५,०० १२,३४ २५,०० १२,३४ ४९.३६ 

१०  संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि काययिम (शसिय अनदुान) १६,८६,५७ ६,६६,८२ ५,१३,५२ ३,१५,६५ २२,००,०९ ९,८२,४८ ४४.६६ 

११  संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि काययिम (विषेश अनदुान) ० ० १,२५,०० ८८,४८ १,२५,०० ८८,४८ ७०.७९ 

१२  संघीय सरकारबाट हस्िान्िररि काययिम(समपरुक अनदुान) ० ० १,३९,०० १,१८,०२ १,३९,०० १,१८,०२ ८४.९१ 

१३ प्रदशे सरकारबाट हस्िान्िररि काययिम (शसिय अनदुान) ७,०७ ६,५७ ८३,१३ ६१,७७ ९०,२० ६८,३४ ७५.७७ 
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१४ प्रदशे सरकारबाट हस्िान्िररि काययिम (अन्य अनदुान) ५५ ० ० ० ५५ ० ०.०० 

जम्मा २५,२२,३३ ८,७८,८२ १७,९०,६६ १०,११,४९ ४३,१२,९९ १८,९०,३२ ४३.८२ 

 

२०७८ साि माघ दवेख चैत्र मसान्ि सम्म संकविि आन्िरीक रार्श्व सम्बन्िी वििरण 

क्र.सुं. नववरण गाउँ 

कायवपानलकाको 

कायावलय 

१ नुं वडा 

कायावलय 

२ नुं वडा 

कायावलय 

३ नुं वडा 

कायावलय 

४ नुं वडा 

कायावलय 

५ नुं वडा 

कायावलय 

६ नुं वडा 

कायावलय 

७ नुं वडा 

कायावलय 

८ नुं वडा 

कायावलय 

९ नुं वडा 

कायावलय 

जम्मा 

1 भवुम िथा मािपोि कर - 

11314 

० १५७६ ४७५२ १०३३८ ३७८४ १८४१ २३० ६२१ ३२६१ २४१ २६६४४ 

2 घर बहाि कर - 11321 २७०२४ ० ० ० ७६०० ० ० ० ५००० ० ३९६२४ 

3 बहाि वबरौटी कर - 11322 ४३२०० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४३२०० 

4 सरकारी सम्पिीको 

बहािबाट प्राप्त आय - 

14151 

१४१४०० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १४१४०० 

5 वसफाररस दस्िरु - 14243 २३४० १०४० ४९४० ४४२० ४१६० १६९० ५५९० ४२९० २८६० २७३० ३४०६० 

6 अन्य दस्िुर - 14249 १००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १००० 

7 प्रशासवनक दण्ड 

र्ररिाना,नक्सा पास ठेक्का 

पट्टा - 14312 

१४१५ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १४१५ 

8 अन्य रार्स्ि - 14529 ६६६७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ६६६७ 
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9 बेरुर् ु- 15111 २४०००० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 2,40,000.00 

10 वसफाररस दस्िरु - 14243 ३३० ० २२५० ३६० १७८० १३०० ३०२० १३०० २३०० १०४० १३६८० 

11 घरिरुी कर - 11313 ० ८८० २२०० २०७४६ ६७१० ३५२० २२० ० ३५२० ४८४ ३८२८० 

12 व्यवक्तगि घट्ना दिाय दस्िरु - 

14244 

० ५२० २७३० १३० १०४० ९१० ३३८० ३३८० ४९४० ० १७०३० 

13 नािा प्रमावणि दस्िरु - 

14245 

० २६० २६० ६५० १३० १३० ५२० २६० ७८० २६० ३२५० 

14 अन्य दस्िुर - 14249 ० ० ० ० ० १००० ० ६०० ११२० ० २७२० 

15 व्यिसाय रवर्ष्टशेन दस्िरु - 

11613 

२१६०० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २१६०० 

16 वनिेदन दस्िुर - 14229 ५०० २८० १००० ३४० ० ६४० १८८० १४४० १८०० ० ७८८० 

17 पान वसफाररस दस्िरु - १३० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १३० 

जम्मा ४८५६०५ ४५५६ १८१३२ ३६९८४ २५२०४ ११०३१ १४८४० ११८९१ २५५८१ ४७५५   

कुल जम्मा ६३८५८०   
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१३. गाउँ कायवपानलकाको वेभसाईट तथा ईमेलः- 

विख ुगाउँ काययपाविकाको आविकारीक िेभसाईट, ईमेि दहेाय बमोवर्म रहकेो छ । 

वेभसाईटः- www.likhumunokhaldhunga.gov.np 

ईमेलः- info@likhumunokhaldhunga.gov.np 

    ito.likhu.mun@gmail.com 

     likhurmokhaldhunga@gmail.com 

१४. गाउँ कायवपानलकामा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन:- 

यस अिविमा सचूना माग सम्बन्िी वनिेदन नपरेको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


