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१. गाउँपानलकाको स्वरुप, प्रकृनत र सुंगठन सुंरचनाः- 

नेपािको संलविान अनुसार सबै स्थानीर् िहमा स्थानीर् व्र्वस्थालपका, कार्यपालिका िथा न्र्ार्पालिकाको संरचना श्ररृ्ना भएको छ भने लिख ुगाउँपालिकाको कार्य सञ्चािन िथा कार्य 

लवभार्न लनर्माविी, २०७४ िे उपरोक्त व्र्वस्थािाई थप व्र्वलस्थि गरेको दलेखन्छ । र्सका साथै संघीर्, प्रदशे िथा स्थानीर् िहद्वारा लनमायण भएका काननूहरु स्थानीर् िहको लवस्ििृ 

संरचना सकु्ष्म रुपमा लनिायरण गनय उल्िेखनीर् रहकेा छन ्। लिख ुगाउँपालिकाको संरचनागि व्र्वस्था दहेार् बमोलर्म रहकेो छाः 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
गाउँ सभा 

सभा सनमनतहरु 

• कृलि, पर्यटन, पूवायिार िथा प्राकृलिक श्रोि सलमलि 

• अथय िथा सावयर्लनक िेखा सलमलि 

• लविार्न सलमलि 

• सुशासन िथा स्थानीर् सेवा सलमलि 

• सामालर्क सलमलि 

गाउँ कायवपानलका 

कायवपानलका सनमनतहरु 

• वािावरण िथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलि 

• लविेर्क सलमलि 

• पूवायिार लवकास सलमलि 

• सामालर्क लवकास सलमलि 

• आलथयक लवकास सलमलि 

• सावयर्लनक सेवा िथा क्षमिा लवकास  सलमलि 

 

 
गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

सामान्र् प्रशासन शाखा 

स्थानीर् सेवा िथा र्नशलक्त 

लवकास 

सावयर्लनक खररद िथा सम्पलि 

व्र्वस्थापन 

अन्िर िह समन्व्र् 

न्र्ार् , कानून िथा मानव 

अलिकार प्रवियन 

पालिका प्रहरी व्र्वस्थापन 

सूचना िथा सञ्चार प्रलवलि 

उपभोक्ता लहि संरक्षण 

आन्िररक िेखा परीक्षण 

बैठक ििा लविार्न 

लवदा, उत्सव, लवभिुण 

रार्श्व िथा आलथयक 

प्रशासन शाखा 

रार्श्व प्रशासन 

आलथयक प्रशासन 

पवूायिार लवकास िथा भवन 

लनर्मन शाखा 

सडक िथा र्ािार्ाि 

सावयर्लनक लनर्ी साझेदारी 

वािावरण, र्िािार संरक्षण 

िथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन  

लवपद ्व्र्वस्थापन 

लनमायण ईर्ार्ि 

र्ग्गा नापी नक्सा, िािपूर्ाय, भ-ू

उपर्ोग िथा वस्िी लवकास 

ऊर्ाय, र्िलवद्युि िथा लसंचाई 

 

आलथयक लवकास शाखा 

कृलि, पशुपन्छी िथा सहकारी 

वन िथा भ-ूसंरक्षण 

उद्योग िथा उद्यमशीििा 

लवकास 

रोर्गार प्रवर्द्यन िथा गररबी 

न्रू्नीकरण 

सामालर्क लवकास शाखा 

आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा 

आिारभिू स्वास््र् िथा 

सरसफाई 

खानेपानी व्र्वस्थापन 

गैर सरकारी संस्था पररचािन 

र्ोर्ना, अनुगमन िथा 

ि्र्ाङ्क शाखा 

खेिकुद िथा अलिररक्त कृर्ाकिाप 

सामालर्क सुरक्षा िथा व्र्लक्तगि 

घटना दिाय 

संस्कृलि, सम्पदा, िलििकिा 

िथा पर्यटन प्रवर्द्यन 

िैंलगक समानिा िथा सामालर्क 

सुरक्षा 

र्ोर्ना िर्ुयमा िथा उपभोक्ता 

सलमलि पररचािन 

अनुगमन िथा मलू्र्ाङ्कन 

ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन 

 

वडा कार्ायिर्हरु 

नौ वटा वडा 

कार्ायिर्हरु 

९ वडा सलमलिहरु 

अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 

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

नेपािको संलविानको अनसुचूी ८ मा रहकेो स्थानीर् िहको एकि अलिकार सचूी र अनसुचूी ९ को साझा अलिकार 

सचूीमा स्थानीर् िहका काम, कियव्र् र अलिकारहरु पररभालिि गररएको छ भने स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ िथा लिख ुगाउँपालिका कार्य लवभार्न िथा कार्य सञ्चािन लनर्माविी, २०७४ बमोलर्म र्सिाई थप 

व्र्वलस्थि गररएको छ । र्स अनसुार लिख ुगाउँपालिका िथा वडा कार्ायिर्को दहेार् बमोलर्मका काम, कियव्र् र 

अलिकारका लविर्हरु रहकेो छाः 

▪ स्थानीर् सेवा िथा र्नशलक्त लवकास 

▪ सावयर्लनक खरीद िथा सम्पलि व्र्वस्थापन 

▪ स्थानीर् िह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ि र 

समन्वर् िथा वडासँगको समन्वर् 

▪ पालिका प्रहरी व्र्वस्थापन 

▪ न्र्ालर्क सलमलिको सलचवािर्, न्र्ार्, काननू, 

मानव अलिकार प्रवर्द्यन िथा मेिलमिाप र 

मध्र्स्थिा, लनणयर् िथा फैसिा कार्ायन्वर्न 

▪ सचूना िथा सञ्चार प्रलवलि लवकास िथा लवस्िार 

र एफ.एम. सञ्चािन 

▪ बर्ार अनगुमन, गुणस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा 

र उपभोक्ता लहि संरक्षण 

▪ बैठक िथा लविार्न 

▪ आन्िररक िेखापरीक्षण 

▪ लवदा, उत्सव, उदी, र्ात्रा, पवय, उपालि, लवभिूण 

▪ रार्श्व िथा आलथयक प्रशासन 

▪ सडक िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था 

▪ भवन िथा भवन संलहिा एवम ्लनमायण इर्ार्ि 

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

उपर्ोग िथा बस्िी लवकास 

▪ र्िलवद्यिु, ऊर्ाय र सडक वलि 

▪ लसंचाई िथा र्िउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण 

▪ वािावरण, पर्ायर्वरण एवम् र्िािार क्षेत्र 

संरक्षण िथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन 

▪ लवपद ्व्र्वस्थापन, वारूण र्न्त्र, एम्बिेुन्स 

▪ सावयर्लनक लनर्ी साझेदारी 

▪ कृलि िथा पशपुन्छी लवकास 

▪ सहकारी लवकास 

▪ वन, भ-ूसंरक्षण, वन्र्र्न्ि,ु र्िािार, र्लडबटुी 

िथा र्ैलवक लवलवििा 

▪ उद्योग लवकास 

▪ खानी िथा खलनर् 

▪ रोर्गार प्रवर्द्यन िथा गररवी न्र्लूनकरण 

▪ आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा 

▪ खेिकूद िथा अलिररक्त लिर्ाकिाप 

▪ आिारभिू स्वास््र् िथा सरसफाई 

▪ खानेपानी व्र्वस्थापन 

▪ िैङ्लगक समानिा िथा सामालर्क सरुक्षा 

▪ गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्वर् िथा 

लनर्मन 

▪ सामालर्क सरुक्षा कार्यिम िथा व्र्लक्तगि घटना 

दिाय 

▪ संस्कृलि, सम्पदा, िलििकिा िथा पर्यटन 

प्रवर्द्यन 

▪ र्ोर्ना िर्ुयमा, कार्यर्ोर्ना िर्ारी, उपभोक्ता 

सलमलि पररचािन 

▪ अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, ि्र्ाङ्क 

व्र्वस्थापन 
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वडा कार्ायिर्को काम, कियव्र् र अलिकारका लविर्हरु 

▪ वडा स्िरीर् ि्र्ाङ्क संकिन िथा अद्यावलिक गने, 

▪ वडाका लवकास लनमायणका र्ोर्ना िर्ुयमा, कार्ायन्वर्न, अनुगमन िथा आवलिक प्रगलि सलमक्षा गने, 

▪ वडाका लवकास लनमायणका कार्यहरु गने, 

▪ काननू बमोलर्मका लनर्मन कार्य गने, 

▪ अलभिेख व्र्वस्थापन, लसफाररस िथा प्रमालणि गने । 

३. गाउँ कायवपानलकाको दरबन्दीको अवश्था:-  

गाउँ कायवपानलकाको कायावलयतफव ः- 

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि रा.प. 

ििृीर्  

१ ० - १  

२ िेखा अलिकृि छैंठौ १ ० – १  

३ लशक्षा अलिकृि छैंठौ १ १ स्थार्ी ०  

४ ईलञ्र्लनर्र छैंठौ १ १ स्थार्ी ०  

५ प्रशासन अलिकृि  छैंठौ २ १ स्थार्ी १  

६ प्रशासन सहार्क पाँचौ ४ २ स्थार्ी २  

७ िेखा सहार्क पाँचौ १ १ स्थार्ी ०  

८ आ.िे.प. पाँचौ १ ० - १  

९ लशक्षा सहार्क पाँचौ  १ १ स्थार्ी ०  

१० सव - ईलञ्र्लनर्र पाँचौ १ १ स्थार्ी ०  

११ कम््र्टुर अपरेटर पाँचौ १ ० - १  

१२ हले्थ अलसस्टेन्ट पाँचौ/ छैंठौ १ १ स्थार्ी ०  

१३ कम्र्लूनलट नलसयङ्ग लनररक्षक 

पाँचौ/ छैंठौ 

१ ० - १  

१४ खा.पा.स.टे. चौथो  १ १ स्थार्ी ०  

१५ अ. सव - ईलञ्र्लनर्र चौथो  १ ० - १  

१६ सहार्क मलहिा लवकास 

लनररक्षक चौथो 

१ ० - १  

१७ ह.स.चा  २ २ करार ०  

१८ का.स . ३ ३ १  स्थार्ी 

२ करार 

०  
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१९ स्वीपर १ १ करार ०  

२० हलेभ ईक्र्ु् मेन्ट अपरेटर १ १ करार   

 जम्मा २७ १७  १०  

वडा कायावलयतफव  

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ प्रशासन सहार्क चौथो/पाँचौ ९ १४ ५ स्थार्ी 

९ करार 

० १ संघ 

२ अलसष्टने्ट सब - ईलञ्र्लनर्र चौथो ९ ५ स्थार्ी ४  

३ का.स . ९ ९ करार ०  

पानलका प्रहरीतफव ः - 

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

! प्रहरी र्वान ५ ५ करार ० ० 

कृनष तथा पशुपन्छीतफव ः- 

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ कृलि अलिकृि छैंठौ १ ० - १  

२ कृलि सहार्क  पाँचौ १ ० करार १  

३ कृलि सहार्क चौथो     २ २ - ०  

४ कृलि सेवा  छैंठौ  (भेट) १ ० - १  

५ कृलि सेवा पाँचौ (भेट) २ ० - २  

६ कृलि सेवा 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./लस.अ.ह.ेव. पाँचौ/छैठौ  ६ ६ स्थार्ी १  

करार ५ 

०  

२ अ.ह.ेव. चौथो/पाचँौ  १५ १३ १२ करार 

१ स्थार्ी 

२  

३ अ.न.मी. चौथो/पाँचौ १७ १६ १० करार 

६ स्थार्ी 

१  
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४ का.स.  ११ ११ ९ करार 

२ स्थार्ी 

० १ 

स्वा.का . 

५ स्वीपर ४ ४ ४ करार ० १ 

स्वा.का . 

 जम्मा ५३ ५०  ३  

आयुवेद औषधालय पोकली  तफव ः- 

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ कलवरार् पाँचौ १ १ स्थार्ी ०  

२ वैद्य १ १ करार ०  

३ का.स . २ २ करार ०  

 र्म्मा ४ ४  ०  

स्वास््य के्षत्र सुधार कायवक्रमतफव  

१ मेलडकि अलिकृि १ १ करार  

२ ल्र्ाब टेलक्नलसर्न १ १ करार  

 र्म्मा २ २   

नवशेष कायवक्रमतफव ः - 

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

करार  

ररक्त कैनफयत 

१ सचूना प्रलवलि 

अलिकृि 

१ १ करार ० PLGSP 

२ रोर्गार संर्ोर्क १ १ करार ० PMEP 

३ प्रालवलिक सहार्क १ १ करार ० PMEP 

४ MIS अपरेटर १ १ करार ० DoNIDCR 

५ लफल्ड सहार्क १ १ करार ० DoNIDCR 

६ उद्यम लवकास सहर्किाय २ २ करार ० MEDPA 

 र्म्मा ११ ११  ०  

 

४. शािा, उपशािा, ईकाईमा कायवरत कमवचारी:-  

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, स्वास््र् संस्था िथा वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारी र कार्यलववरण 

दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 
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गाउँ कार्यपालिकािफय  

ि.सं. कमयचारीको नाम लसटरोि नं. पद सेवा 

प्रकार 
शाखा/कार्ायिर् 

१ श्री लदनानाथ चौिरी २००८५४ लन. प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृि 

स्थार्ी कार्यपालिका 

२ श्री लवपना श्रेष्ठ २३५७३५ र्ोर्ना अलिकृि स्थार्ी र्ोर्ना 

३ श्री रलवशंकर कुमार दास २१९११५ ईलञ्र्लनर्र स्थार्ी प्रालवलिक 

४ श्री रचना मैनालि २३९०३२ लशक्षा अलिकृि स्थार्ी लशक्षा 

५ श्री द्रोण कुमार िमिा - सूचना प्रलवलि अलिकृि करार सचूना प्रलवलि  
६ श्री शन्िोि खड्का - रोर्गार संर्ोर्क करार रोर्गार सेवा केन्द्र 
७ श्री सन्िोि कुमार र्ादव २१७४२६ कलवरार् पाँचौ स्थार्ी आर्वेुद 
८ श्री रसना मगर २३५७१० प्रशासन सहार्क पाँचौ स्थार्ी प्रशासन 

९ श्री विराम फुर्ि २३५७०० िेखापाि स्थार्ी िेखा 

१० श्री लदि कुमार श्रेष्ठ २३५६८९ प्रशासन सहार्क पाँचौ स्थार्ी लर्न्सी 

११ श्री नमयदा खलिवडा २३९४१३ प्रा. स. स्थार्ी लशक्षा 

१२ श्री उमाशंकर चौिरी २३९२९६ सब– इलञ्र्लनर्र स्थार्ी प्रालवलिक 

१३ श्री लखिा लव.क. - MIS अपरेटर करार पलञ्र्करण 
१४ श्री लववेक र्ादब - रोर्गार प्रालवलिक करार रोर्गार सेवा केन्द्र 
१५ श्री कमि लर्रेि २३९७६३ खा.पा.स.टे. स्थार्ी प्रालवलिक 

१६ श्री नालनराम खलिवडा २३५८३७ प्रशासन सहार्क चौथो स्थार्ी र्ोर्ना 

१७ श्री लर्ना राई २३५८३४ ” स्थार्ी लर्न्सी 

१८ श्री लदपरार् श्रेष्ठ २३५८३२ ” स्थार्ी रार्श्व िथा आ.प्र. 

१९ श्री अशोक राउि २३५८२९ ” स्थार्ी प्रशासन 

२० श्री ओम प्रकाश िामाङ २१९४२८ खररदार स्थार्ी सहकारी/िै.स.स. 

२१ श्री लवष्ण ुररर्ाि - लफल्ड सहार्क करार पलञ्र्करण 
२२ श्री लदलपका ढुंगेि - कृलि चौथो करार कृलि 
२३ श्री समुन परार्िुी - कृलि चौथो करार कृलि 
२४ श्री रार् कुमार कटुवाि - ना.प.से.प्रा करार पश ु
२५ श्री रचना लघलमरे - ना.प.से.प्रा करार पश ु
२६ श्री गणेश विी - उद्यम लवकास 

सहर्किाय 
करार मेड्पा कार्यिम 

२७ श्री लवकास सारु मगर - उद्यम लवकास 

सहर्किाय 
करार मेड्पा कार्यिम 

२८ श्री अनोर् काफ्िे - हिकुा सवारी 

चािक 
करार कार्यपालिका 

२९ श्री सरोर् काकी - हिकुा सवारी 

चािक 
करार कार्यपालिका 
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३० श्री केलवरार् िामाङ - पा.प्र.र्. (कमाण्डर) करार कार्यपालिका 
३१ श्री अनरु् रोका - पा.प्र.र्. करार कार्यपालिका 
३२ श्री आलशि पौडेि - पा.प्र.र्. करार कार्यपालिका 
३३ श्री िोककृष्ण श्रेष्ठ - पा.प्र.र्. करार कार्यपालिका 
३४ श्री भवुन बस्नेि - पा.प्र.र्. करार कार्यपालिका 
३५ श्री रलञ्र्ि रार्मालझ - हलेभ ई. अपरेटर करार कार्यपालिका 

३६ श्री डोर प्रसाद सवेुदी - का.स. स्थार्ी र्ोर्ना 

३७ श्री रलव कटवाि - का.स. करार सलचवािर् भवन 
३८ श्री िोक कुमारी िामाङ - का.स. करार कृलि 
३९ श्री रम्र्ना कटवाि - का.स. करार सामालर्क लवकास 
४० श्री दि बहादरु मगर - स्वीपर करार आलथयक लवकास शाखा 
४१ श्री डोि कुमारी श्रेष्ठ - स्वीपर करार प्रशासकीर् भवन 

वडा कार्ायिर्िफय  

४२ श्री सलुशिा सापकोटा २४२५५२ अ.स.ई. स्थार्ी वडा नं. ६ 

४३ श्री प्रकाश कुमार रावि २३९७६९ अ.स.ई. स्थार्ी वडा नं. ७ र ८ 
४४ श्री अर्ुयन कुमार आिे २३९७७० अ.स.ई. स्थार्ी वडा नं. ३, ४,५ 
४५ श्री लशव कुमार राई २३९७७१ अ.स.ई. स्थार्ी वडा नं. ९ 
४६ श्री रुद्र बहादरु लघलमरे - अ.स.ई. स्थार्ी वडा नं. १, २ 
४७ श्री कल्पना ढुङ्गेि - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. १ 
४८ श्री लदनेश खड्का - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. २ 
४९ श्री लबनोद प्रसाद दाहाि - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ३ 
५० श्री रेणकुा मगर - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ४ 
५१ श्री लवमिा अलिकारी - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ५ 
५२ श्री होमहरी अलिकारी - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ६ 
५३ श्री लथर कुमार भट्टराई - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ७ 
५४ श्री गोकुि पौडेि - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ८ 
५५ श्री रार् कुमार खड्का - कार्ायिर् सहार्क करार वडा नं. ९ 
५६ श्री सलुमत्रा 

ढुङ्गेि(काकी) 
- कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. १ 

५७ श्री रुपा कटवाि - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. २ 
५८ श्री कल्पना मगर - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ३ 
५९ श्री शान्िा चौिागाई - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ४ 
६० श्री लगिा श्रेष्ठ - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ५ 
६१ श्री लडल्िी सागर भट्टराई - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ६ 
६२ श्री गोपाि श्रेष्ठ - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ७ 
६३ श्री कल्र्ाण दाहाि - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ८ 
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६४ श्री डम्वर बहादरु लवष्ट - कार्ायिर् सहर्ोलग करार वडा नं. ९ 
स्वास््र् संस्थािफय  

६५ श्री मानहरर अलिकारी १६८१३० लस.अ.ह.ेव स्थार्ी स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 
६६ श्री अन्र् ुदवेी अलिकारी १७०५१३ लस.अ.न.लम. स्थार्ी स्वास््र् चौकी  

पोकिी 
६७ श्री परु्ना िामाङ - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

६८ श्री लगिा िमिा - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

६९ श्री सािना रुपाचा सनुुवार - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

७० श्री ममिा िामाङ - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

७१ श्री पषु्प कुमार खड्का - का.स. करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

७२ श्री लमन कुमारी ढुङ्गेि - स्वीपर करार स्वास््र् चौकी, 

पोकिी 

७३ श्री लदपादवेी ढुङ्गेि १८१७८८ लस.अ.न.लम स्थार्ी स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 
७४ श्री मोहम्मद हुसेन मन्सरुी - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

७५ श्री लवनोद कुमार मण्डि - ह.ेअ. पाँचौ करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

७६ श्री सलवना िामाङ - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

७७ श्री संलचिा लव.क. - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

७८ श्री मान कुमारी मगर - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

७९ श्री एक ब. रोका १७२३३९ का.स. स्थार्ी स्वास््र् चौकी 

टारकेराबारी 

८० श्री अ्सरा पौडेि - स्वीपर करार स्वास््र् चौकी,  

टारकेराबारी 

८१ श्री सोलनर्ा लवष्ट - अ.ह.ेव. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लिख ु–७ 
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८२ श्री लहमा लव.क. - अ.न.लम. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लिख ु–७ 

८३ श्री लवन ुश्रेष्ठ - का.स. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लिख ु- ७ 

८४ श्री लवर्र् शाह २२७७७१ अ.ह.ेव. स्थार्ी स्वास््र् चौकी, 

गाम्नाङटार 

९५ श्री मो. सालकर अन्सारी - मेलडकि अलिकृि करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

८६ श्री घमन काकी - ल्र्ाब टेलक्नलसर्न करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

८७ श्री दवे शरण र्ादब - ह.ेअ. पाँचौ करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

८८ श्री लशव शंकर र्ादव - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

८९ श्री संलगिा प्रिान - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

९० श्री एक कुमारी थापा १८८५१६ का.स. स्थार्ी स्वास््र् चौकी, 

गाम्नाङटार 

९१ श्री मनुा काकी - स्वीपर करार स्वास््र् चौकी, 

गामनाङटार 

९२ श्री सलुनिा राई - अ.न.लम. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

बडडाँडा 

९३ श्री लचना खत्री - का.स. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

बडडाँडा 

९४ श्री दवेी िइुटेि २१५२३४ अ.न.लम. स्थार्ी स्वास््र् चौकी, र्सम 

९५ श्री लदपेन्द्र कुमार र्ादव - ह.ेअ.पाँचौ करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

९६ श्री कैिाश खत्री - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

९७ श्री अलनिा कट्वाि - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

९८ श्री कमिा खड्का - अ.न.लम. करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

९९ श्री ज्ञान ुश्रेष्ठ - का.स. करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

१०० श्री लगिा मङ्रािी - का.स. करार स्वास््र् चौकी, र्सम 

१०१ श्री संलगिा ढुङ्गेि १८२०९१ लस.अ.न.लम स्थार्ी स्वास््र् चौकी,नमयदशे्वर 

१०२ श्री सलदका खड्का २२५७३९ अ.न.लम. स्थार्ी स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०३ श्री राकेश ठाकुर - ह.ेअ.पाँचौ करार स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०४ श्री लमन कुमार िमिा - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 
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१०५ श्री मलनका खड्का - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०६ श्री पावयिी श्रेष्ठ - का.स. करार स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०७ श्री सम्झना श्रेष्ठ - स्वीपर करार स्वास््र् चौकी, 

नमयदशे्वर 

१०८ श्री मेनकुा खड्का - अ.ह.ेव. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लसहदवेी 

१०९ श्री अलम्बका दवेी श्रेष्ठ - अ.न.लम. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लसहदवेी 

११० श्री रलन्र्ना लव.क. - का.स. करार आिारभिू स्वास््र् केन्द्र, 

लसहदवेी 

१११ श्री अलनिा  राई १९३४१२ लस.अ.न.लम स्थार्ी स्वास््र् चौकी, 

लसंहदवेी 
११२ श्री डम्बर कुमारी खड्का - ह.ेअ. पाँचौ करार स्वास््र् चौकी, 

लसंहदवेी 
११३ श्री मेलिना काकी - अ.ह.ेव. करार स्वास््र् चौकी, 

लसंहदवेी 
११४ श्री रलवन्द्र बढुाथोकी - का.स. करार स्वास््र् चौकी, 

लसंहदवेी 
११५ अरलवन्द कुमार दास - वैद्य करार आर्ुयवेद स्वास््र् 

औििािर् 
११६ श्री संलगिा ढुङ्गेि - आर्ुयवेद का.स. करार आर्ुयवेद स्वास््र् 

औििािर् 
११७ श्री लनमयि बराि - आर्ुयवेद का.स. करार आर्ुयवेद स्वास््र् 

औििािर् 
५. गाउँ कायवपानलकाबाट प्रदान गररने सेवाः- 

गाउँ कार्यपालिकाका लवलभन्न शाखा िथा वडा कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवाहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 

क्र.सुं. सेवा 

प्रशासन शािा 

१ लचठी पत्र िथा लनवेदन दिाय  

२ सेवा सम्बन्िी सामान्र् र्ानकारी 

३ लसफाररसहरु  

४ ि्र्ाङ्क, सचूना  िथा श्रोि नक्सा उपिब्ि गराउने  

५ न्र्ालर्क सलमलिमा मदु्दा दिाय र प्रलिउिर पत्र दिाय  

६ मेिलमिाप किायको सलूचकृि   
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योजना, अनुगमन तथा त्याुंक सेवा 

७ र्ोर्ना सम्झौिा, खािा सञ्चािन िथा पेश्की 

८ र्ोर्ना र्ाँच पास फरफराक र अलन्िम भकु्तानी  

कृनष तथा पशुपन्छी नवकास सेवा 

९ कृलि िथा पशपुन्छी उपचार र परामशय  

१० प्रर्ोगशािा परीक्षण ( गोबर परीक्षण)  

११ पशपुािन िथा कृलि समहू दिाय  

१२ समहू नवीकरण 

१३ महामारी रोग लनर्न्त्रण 

१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  

व्यवसाय, सुंस्था दताव तथा सहकारी सेवा 

१५ व्र्वसार् दिाय  

१६ व्र्वसार् नवीकरण 

१७ संस्था दिाय  

१८ संस्था  नवीकरण 

१९ 'घ' बगयको लनमायण व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र दिाय    

२० 'घ' बगयको लनमायण व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र  नवीकरण 

२१ सहकारी दिाय  

आधारभूत स्वास््य सेवा 

२२ अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवााः 

खोप  

पररवार लनर्ोर्न 

पोिण 

बाि रोगको एकीकृि व्र्वस्थापन 

सरुलक्षि माितृ्व 

लबरामी उपचार 

क्षर्रोग, कुष्ठ रोग, औिंो रोग उपचार 

स्वास््र् परामशय िथा सचूना 

अत्र्ावश्र्क औििी लविरण 

२३ महामारी िथा रोग लनर्न्त्रण सेवा  

२४ लवपन्न नागररक उपचार लसफाररस  

२५ सरुलक्षि माितृ्व सेवा संस्थागि सतु्केरी र्ािार्ाि खचय  िथा गभयर्ाँच उत्प्रेरणा भिा  

लैंनगक समानता तथा सामानजक सुरक्षा सेवा 

२६ सामालर्क सरुक्षा कार्यिमाः- र्ेष्ठ नागररक, दलिि, एकि मलहिा, लविवा मलहिा, अशक्त 

अपांग र दलिि बािबालिका पररचर् पत्र   

२७ सामालर्क सरुक्षा कार्यिमाः- पररचर् पत्र नवीकरण 

२८ सामालर्क सरुक्षा भिा रकम लविरण  
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२९ र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लविरण 

३० अपाङ्गिा पररचर् पत्र लविरण 

आयुवेद सेवा 

३१ अत्र्ावश्र्क आर्वेुद सेवा  

लवरामी परीक्षण िथा परामयश 

अत्र्ावश्र्क औििी लविरण 
३२ पंचकमय सेवा 

आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षा सेवा 

३३ बािलवकास केन्द्र संचािनको िालग अनमुलि  

३४ आिारभिू िहको कक्षा सञ्चािन र कक्षा थपको अनमुलि 

३५ लशक्षक सरुवा 

३६ लवद्यािर्िाई स्वीकृि कार्यिम अनसुारको रकम लनकासा 

वडा कायावलय 

१ घर र्ग्गा नामसारी लसफाररस 

२ मोलह िगि कट्टा लसफाररस 

३ घर कार्म लसफाररस 

४ छात्रवलृि लसफाररस/ लवपन्न लवद्याथी छात्रवलृि लसफाररस 

५ अपाङ्गिा लसफाररस 

६ बसोबास प्रमालणि (स्थार्ी/अस्थार्ी) 

७ नेपािी नागररकिा र प्रलिलिलप लसफाररस 

८ अङ्गीकृि नेपािी नागररकिा लसफाररस 

९ आलथयक  अवस्था प्रमालणि (सम्पन्न वा लवपन्न) 

१० लवद्यिु र्डान लसफाररस, िारा र्डान लसफाररस 

११ र्ीलवि रहकेो लसफाररस  

१२ दबैु नाम गरेका ब्र्लक्त एकै हो भन्ने लसफाररस वा अन्र् लववरण संशोिन लसफाररस 

१३  र्ग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमालणि 

१४ नर्ाँ ब्र्बसार् दिाय लसफाररस 

१५ ब्र्बसार् बन्द वा सञ्चािन नभएको लसफाररस 

१६ कोटय फी लमनाहा लसफाररस 

१७ नाबािक पररचर्पत्र लसफाररस 

१८ चौपार्ा सम्बन्िी लसफाररस 

१९ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस  

२० लबद्यािर् ठाउँ सारी लसफाररस 

२१ लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृि/कक्षा वलृर्द् लसफाररस 

२२ आन्िररक बसाइसराइ लसफाररस 

२३ ब्र्लक्तगि लववरण लसफाररस 
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२४ र्ग्गा दिाय लसफाररस 

२५ संरक्षक लसफाररस (ब्र्लक्तगि) 

२६ संरक्षक लसफाररस (संस्थागि) 

२७ नेपाि सरकारको नाममा बाटो लसफाररस 

२८ र्ीलविसँगको नािा प्रमालणि 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमालणि 

३० स्वास््र् उपचार लसफाररस 

३१ अन्र् कार्ायिर्को माग अनसुार लववरण खुिाई पठाउने कार्य 

३२ संस्था दिाय लसफाररस 

३३ घर बाटो प्रमालणि  

३४ चार लकल्िा प्रमालणि 

३५ र्न्मलमलि प्रमालणि 

३६ लववाह प्रमालणि 

३७ हकवािा वा हकदार प्रमालणि 

३८ अलववालहि प्रमालणि 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको लसफाररस 

४० परु्ायमा घर कार्म गने लसफाररस 

४१ एकीकृि सम्पलि कर/घर र्ग्गा कर  

४२ घर बहाि कर 

४३ लबज्ञापन  कर लनिायरण पत्र  

४४ मािपोि वा भलूमकर रलसद  

४५ र्न्म दिाय 

४६ मतृ्र् ुदिाय 

४७ बसाइसराइ र्ाने/आउने दिाय 

४८ सम्बन्ि लवच्छेद दिाय 

४९ लववाह दिाय 

५० ब्र्वसार् नवीकरण लसफाररस 

५१ उल्िेलखि बाहके अन्र् लसफाररस वा प्रमालणिहरु 

६. सम्पादन गरेका मुख्य मखु्य कामको नववरणः- 

(क) सामान्य प्रशासन शािाः- 

सामान्र् प्रशासन शाखाद्वारा सम्पालदि मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 

• कमयचारीहरुको कार्यलववरण, िालिम लववरणहरु अद्यावलिक गररएको,  

• आ.व. २०७८/७९  को मंलसर दलेख पौि सम्म ७८४ वटा पत्रहरु र २११ वटा पत्रहरु चिानी भएको, 
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• रालमण आँखा सेवा केन्द्रको िालग नेत्र सहार्क पाँचौ १ र्ना  र कार्ायिर् सहर्ोगी १ र्ना पदपलूिय 

गररएको र स्वास््र् सिुार कार्यिम, स्वास््र् चौकी गाम्नाङटारमा  ररक्त रहकेो स्टाफ नसय पदमा करार 

लवज्ञापन गररएको, 

•  करार सेवा अन्िगयि २ र्नाको रालर्नामा स्वीकृि गररएको र स्थार्ी ३ र्नािाई रमाना लदइएको, 

• आ.व. २०७८/७९  को मंलसर दलेख पौि सम्म ५६ वटा लट्णी आदशे कार्म भएको र लवलवि लविर्मा 

१६ वटा सचूना प्रकाशन भएको  

• गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरि करार कमयचारीहरुको करार नलवकरण गरीएको । 

• गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्मा कार्यरि सम्पणुय कमयचारीहरुको कमयचारी बैठक र्म्मा ४ पटक गररएको । 

 

(ि) रानरिय पररचयपत्र तथा व्यनक्तगत घटना दताव उप-शािाः- 

रालष्िर् पररचर्पत्र िथा व्र्लक्तगि घटना दिाय उप-शाखाद्वारा सम्पालदि लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म छन ्। 

• सामालर्क सरुक्षा भिा लविरण पलहिो तै्रमालसक पेश्की फछ्र्र्ौट गररएको । 

• सामालर्क सरुक्षा भिा लविरण दोस्रो तै्रमालसक पेश्की माग फाराम संकिन गररएको । 

(ग) आधाभूत तथा माध्यनमक नशक्षा कायावलयः- 

आिारभिू िथा माध्र्लमक लशक्षा कार्ायिर्बाट सम्पालदि मुख्र् मुख्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेा 

छन ्। 

• लवद्यािर् िथा सामदुालर्क लसकाइ केन्द्रको अनगुमन गरी पषृ्ठपोिण प्रदान गररएको, 

• लवद्यािर्हरुिे लनणयर् िथा लनदशेनहरु कार्ायन्वर्न गरे नगरेको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गरी 

आवश्र्क पषृ्ठपोिण प्रदान गररएको, 

• गा.पा. बाट स्वीकृि भएका लशक्षा िफय का वडा स्िरीर् खेिकुद कार्यिम लिख ु-४, 

रा.र्.ुसी.क्र्ाम्पस अनदुान र लवद्यािर्का िालग कम््र्टूर िथा लप्रन्टर खररद गरी ३ वटा कार्यिम 

सम्पन्न गररएको, 

• शैलक्षक सत्र २०७८ को िालग  सामदुालर्क लवद्यािर्मा कार्यरि लशक्षक िथा कमयचारीहरुको सेवा 

लववरण र अन्र् अलभिेख अध्र्ावलिक गररएको, 

• शैलक्षक सत्र २०७८ को िालग  सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरि लवद्याथी संख्र्ाको सत्र्ापन 

गररएको, 

• रामज्र्ोिी आिारभिू लवद्यािर्, राम्चेराम लवकास आिारभिू लवद्यािर् र बडडाँडा आिारभिू 

लवद्यािर्मा लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि गठन गररएको, 

• लवद्यािर्हरुिाई लनर्मानसुार लनकासा लदनपुने शीियकको लववरण िर्ार पारी िेखा शाखाबाट 

लनकासा गराइएको , 

• गाउँ लशक्षा सलमलिको २ वटा बैठक बसी आवश्र्क लनणयर्हरु गराई कार्ायन्वर्न गररएको,  
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•  लमलि २०७८ साि पौि ३० गिे बसेको प्र.अ.बैठकर्द्ारा शैलक्षक गणुस्िर अलभवलृर्द्का िालग 

आवश्र्क लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्न गररएको,   

• ररक्त रहकेा दरबन्दी ६, राहि १, लशक्षण अनदुान कोटा ५ गरी र्म्मा १२ वटामा लशक्षक पदपलूिय 

गररएको  । 

• ICT, पसु्िकािर् र लवज्ञान प्रर्ोगशािका िालग रा र् ुलस मा. लव,र्ाल्पा मा.लव. र ज्ञानज्र्ोलि मा.लव. 

िाई लशक्षा सलमलिबाट लदने लनणयर् गररएको, 

• राष्िपलि शैलक्षक सिुार कार्यिम अन्िगयिका १६ वटा लवद्यािर्को कार्यिम प्रस्िावनाको हाडय कलप 

इकाइमा पठाइएको, 

• सेिीदवेी आ.लव.,नमयदशे्वर आ.लव.,लसर्द्मनपरू आ.लव.,पोखरी आ.लव.,रामोन्निी आ.लव.र पटना दवेी 

आ.लव.िाई गा.पा.अनदुानबाट १/१ सेट ल्र्ापटप  र लप्रन्टर लविरण गररएको । 

• बडडाँडा आ.लव.को लव.व्र्.स.सदस्र्मा गाउँ लशक्षा सलमलिबाट १ र्ना सदस्र् मनोनर्न गररएको । 

• लशक्षा के्षत्रमा कालिक दलेख पुस मसान्ि सम्ममा संघीर् सशिय अनदुानबाट लवलनर्ोलर्ि र्म्मा रकम 

रु.११,९२,००,०००.००/- मध्र्े  रु.३५,८७,६३०.००/- खचय भएको छ भने गाउँपालिकाबाट 

लवलनर्ोलर्ि र्म्मा रकम रु. ८८,४९,७१०.००/- मा रु. २५,००,५४४.००/-खचय भएको छ र्समा 

खचय प्रलिशि िमश: ७.६६ र २८.२५ दलेखन्छ । 
(घ) आधारभूत स्वास््य तथा सरसफाई कायावलयः- 

आिारभिू स्वास््र् िथा सरसफाई कार्ायिर्द्वारा सम्पालदि कार्यहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

• लनाःशुल्क लविरणको िालग औिलि खररद । 

• स्वास््र् संस्थाका प्रमखुहरुसँगको लनर्लमि बैठक । 

• कोलभड-१९ िगार्िका लवलभन्न महामारी र्न्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्त्रण िथा लनगरानीका िालग 

सरोकारवािा सँगको अन्िरलिर्ा । 

• कोलभड-१९ लबरुर्द् खोप अलभर्ान संचािन । 

• पशपुंन्छी आलदबाट हुने ईन्फुिर्न्र्ा, वडयफ्ि,ु AMR, लसलष्टसमोलसयस, टक्सटिाज्मोलसस आलद 

लवलभन्न सरुवारोग सम्बन्िी सचेिना कार्यिम । 

• मलहिा स्वास््र् स्वर्ंसेलवका लदवश संचािन । 

• मलहिा स्वास््र् स्वर्ंसेलवकािाई झोिा, पोशाक भिा िथा र्ािार्ाि खचय लविरण । 

• क्षर्रोग सम्बन्िी चौमालसक गोष्ठी संचािन । 

• रालमण अल्िासाउण्ड कार्यिम संचािन । 

• स्वास््र् चौलकिाई औिलि लविरण । 

• रालष्िर् लभटालमन 'ए' कार्यिम संचािन । 

• लविालथयहरुको िालग र्कुाको औििी लविरण । 
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• CB-IMNCI Onsite Coaching संचािन । 

• पालिका स्िरीर् पोिण कार्यिमको सलमक्षा । 

(ङ) कृनष उप-शािाः- 

कृलि उपशाखा द्वारा सम्पालदि मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

• हाि सम्म लविादी लविरण कार्यिम बाट ५५०र्ना कृिक िगार्ि लवलभन्न कृिक समहु िथा फमयहरु 

िाभान्वीि भएका । 

• कृलि ज्ञान केन्द्र,ओखिढुंगािाई लवलभन्न वालियक कृलिर्न्र् कार्यिमको िागी ४५ वटा लसफाररस 

गररएको । 

• भलुम ब्र्वस्था,कृलि िथा सहकारी मन्त्रािर्,लवराटनगरिाई लवलभन्न वालियक कृलिर्न्र् कार्यिमको 

िागी १० वटा लसफाररस गररएको । 

• लहउँद ेिथा बिे बािी ,पशपुंक्षी ि्र्ांक संकिन र िप कलटङ्गको कार्य सम्पन्न भएको । 

• सनु्ििार्ाि फिफुिको साना ब्र्वसालर्क कृलि उत्पादन केन्द्र (पकेट)लवकास कार्यिमको िागी 

सम्झौिा हुन बाकी । 

• कृिक िालिम(  िरकारी खेलि सम्बलन्ि १ लदने क्षमिा अलभवलृर्द् िालिम) सम्पन्न भएको । 

• हािसम्म ८० वटा कृिक समुह दिाय भएका । 

• हािसम्म लबउलबर्न लबिरण कार्यिम बाट २८५ र्ना िगार्ि लवलभन्न कृिक समहु िथा फमयहरु 

िाभान्वीि भएका । 

•  वेमौसमी विायको कारण िानबािीमा पगुको क्षिीको लववरण संकिन गने र सम्बलन्िि लनकार्मा 

पठाउने कार्य भईरहकेो । 

• कृिक पाठशािा कार्यिम संचािन भईरहकेो । 

(च) पशुपन्छी उप-शािाः- 

पशपुलन्छ उप- शाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहको छ । 

• हाि सम्म र्स लिख ुगाँउपालिका पशपुलन्छ शाखािे कृिकहरुको लनवेदन मागको आिार शाखािे 

र्थासम्मभ लछटो र छररिो िररकािे सेवा िथा परामशय लदएको छ । 

• शाखािे कार्ायिर्बाट र्ो समर् सम्म १२३८ र्ना कृिकका १९० वटा गाई,गोरू,बाच्छा,बाच्छी, 

१८४ वटा भैसी,रागो,पाडा,पाडी, २९०२ वटा बाख्रा,बोका,पाठापाठी, २१७८ वटा कुखरुा,२७ वटा 

बंगरु र ३२ वटा कुकुरिाइ औििी िथा उपचार सेवा लदएको छ । 

• पशपुलन्छ घलुम्ि लशलवर अन्िगयि लिख ुवडा नं. १ मा ४६ र्ना कृिकहरुिाई ७५ वटा 

गाई,गोरू,बाच्छा,बाच्छी २७ वटा भैसी,रागो,पाडा,पाडी ३२१ वटा बाख्रा,बोका,पाठापाठी  २४० 

वटा कुखरुा...कुकुरिाइ रेलवर् भ्र्ालक्सन िगाइएको र लिख ुगाउपालिका वडा नं.८ मा  ४४ र्ना 

कृिकहरुको ६५ वटा गाई,गोरू,बाच्छा,बाच्छी ३६ वटा भैसी,रागो,पाडा,पाडी १६७ वटा 

बाख्रा,बोका,पाठापाठी १४६ वटा कुखरुा औििी िथा उपचार सेवा लदएको छ । 
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• बाख्राहरुको बाह्य परालर्लव लनर्न्त्रणका िालग सहास नेपािलसिको सहकार्यमा लिख ु-८ मा १२९ 

बाख्रािाई लडलपङ्ग गने कार्य सम्पन्न भएको छ । 

• लिख ुगाउँपालिकाको लबलभन्न वडाहरुमा असि पशपुािन र पशपुािक कृिक समूहहरुिाई झमिा 

लवकास सम्बलन्ि १ लदने गोलष्ठ भैरहकेो  छ । 

• बंगरु िथा कुखरुापािक कृिकहरुिाई प्रवियन गने प्रस्िाव आवह्यान गरर लनवेदन माग संकिन 

गररएको छ । 

• बाख्राको साना व्र्वसालर्क कृलि उत्पादन केन्द्रको लनरनिन्त्रिाको िालग िाभरालहहरुलसि बैठक 

िथा भए गरेका उपिब्िी र अब गनुयपने कार्यलववरण सम्बलन्ि कार्यशािा सम्पन्न गररएको छ। 

• नेपाि सरकारिे सन ्२०३० सम्म रेलवर् रोग मकु्त दशे बनाउने अन्िरालष्िर् प्रलिबदििािाई परुा गनय 

गाउँपालिकािे २०० डोर् रेलवर् भ्र्ालक्सन खररद गरर िमश; िगाई रहकेो छ । 

• रार्पत्रमा प्रकालशि अलि घािक पशरुोगको रुपमा रहकेो लपलपआर र खोरेि रोगको भ्र्ालक्सन 

भेटेररनरी अस्पािाि िथा पश ुसेवा लवज्ञ केन्द्र ओखिढुंगाको समन्वर्मा िगाउने कार्य भैरहेको छ । 

• र्ो शाखाबाट लबलभन्न ठाउँमा ४५ वटा पत्रहरु चिानी  गररएको छ । 

• ऊन उत्पादन र भकारो सिुार कार्यिम सञ्चािनको िालग सचूना लनकाल्ने र संकिन गने कार्य 

सम्पन्न भएको छ । 

• शाखाको सहर्ोगमा पश ुलवमा गराउने कार्यमा बलृर्द् भएको छ, लवमा गरेका लबलमििे लिरेको 

लप्रलमर्मको आिा मुल्र् लफिाय गने कार्य भैरहरको छ । 

• शाखािे पशपुन्छी फामय,समहूहरु दिाय िथा नलवकरण र सेवा शलु्कबाट आन्िररक रार्स्व संकिनमा 

महिपणूय र्ोगदान परु्ायईरहकेो छ ।  

• स्थिगि रुपमा झन्डै ४५० पशुपन्छीहरुको घरमा गई उपचार गररएको । 

(छ) प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम (रोजगार सेवा केन्र) 

रोर्गार सेवा केन्द्रबाट सम्पालदि मखु्र् मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहको छ । 

• बेरोर्गार व्र्लक्त, रोर्गारदािाहरुको ि्र्ांक संकिन, प्रलवलश्टकरण, प्राथलमलककरण, प्रमालणकरण 

गने िथा लनर्लमि रुपमा ि्र्ांकको आद्यवलिक लववरण रोर्गार व्र्वस्थापन सचुना प्रणालिमा 

रालखएको । 

• रोर्गार मिुक आर्ोर्नाको छनौट, लसफाररस गररनकुा साथै लिलनहरुको िागि अनुमान िर्ार गरर 

पेश गररएको एवम ्रोर्गार व्र्वस्थापन सचुना प्रणालिमा अध्र्ावलिक गररएको । 

• रोर्गार मिुक आर्ोर्नाहरुमा वाडयगि प्राथलमकिा िम अनुसारको श्रलमकिाई खटाइएको । 

• आ.व. ०७७।७८ मा कामको लसिलसिामा घाइिे भएका श्रलमकिाई लबमा रकम प्राप्त गनय 

सहलर्करण गरेको ।  

• रोर्गार आर्ोर्नाहरुको लनर्लमि अनगुमन, मलू्र्ांकन , पषृ्ठपोिण र प्रलिवेदन गररएको । 
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• कार्यपालिकाको कार्यिर् बाट लदइएका अन्र् लर्म्मेवारी बहन गररएको ।  

(ज) नजनन्स उप-शािाः- 

लर्लन्स उप- शाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहको छ । 

• खररद गररएका सामारीहरुिाई आम्दानी बाँिी खचय गररएको । 

• ख्ने िथा खचयभएर र्ाने सामरीिाइ छुट्र्ाएर राख्ने गररएको । 

• वडा कार्ायिर्, स्वास््र् संस्था,लवद्यािर् िथा गा.पा कार्ायिर्मा समर्मै सामान आपलूिय गरी सो 

अलभिेख रालखएको । 

• लवद्यािर् िथा स्वास््र् संस्थाका िालग ल्र्ापटप िथा लप्रण्टर खररद गरी लविरण गररएको । 

• लर्न्सी सामलरको भण्डारण ब्र्बस्थपन चसु्ि दरुुस्ि रालखएको । 

• सम्पणूय वडा कार्ायिर्मा आगिागी लनर्न्त्रणका िालग फार्रबि आपलूिय गररएको । 

• कार्ायिर् प्रमखुको आदेश बमोलर्मका अन्र् सम्पणूय कामहरु गररएको । 

(झ) योजना अनुगमन तथा त्याुंक शािाः- 

आलथयक बिय २०७८/७९ को आलश्वन मलहना सम्ममा भएको प्रगलि लववरण दहेार् अनसुार रहकेो छ रहकेो छ । 

• आ.व. ०७८/७९ मा गाउँपालिका िथा वडास्िरीर्, संघ र प्रदशे सशिय, मन्त्रािर् गरर र्म्मा १५५ 

र्ोर्ना मध्र्े ७२ वटा र्ोर्ना सम्झौिा भइ  १ वटा र्ोर्नाको र्ाँचपास भएको । 

• सेवा परामशयबाट पर्यटन गरुुर्ोर्ना, साँघटुार ड्र्ाम लड.लप.आर. र वडा नं. ५ को साङ्गेछोर्ोलिङ गमु्बा 

लड.लप.आर. को सवे भएको । 

• कार्ायिर् पररसरलभत्र मलहिा कमयचारी आवास गहृ र स्वास््र् के्षत्र पवूायिार लवकास र्ोर्ना अन्िरगि 

गाम्नाङ्टार हलस्पटिको सम्झौिा भएको । 

• भञ्ज्र्ाङ्ग माहुरडाँडा सडक, लवचारी आहाि गाउँपालिका केन्द्र सडक र राम्चा बाघखोरडाँडा 

सडकको ठेक्का ।ह्वान भइ मलू्र्ाङ्कनको चरणमा रहकेो । 

• सरुलक्षि नागररक आवास कार्यिम अन्िरगि १५४ घरिरुीको गि आ. व. मा सम्झौिा गरी प्रथम 

लकस्िा लनकासा भइ भौलिक प्रगलि ९० प्रलिशि भएको । 

 

(ञ)  सूचना प्रनवनध उप-शािाः- 

सचूना प्रलवलि उप-शाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मुख्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

• सचूना िथा समाचार लनर्लमि रुपमा website िथा सामालर्क सञ्चािमा अध्र्ावलिक गरेको । 

• फाईबर ईन्टरनेट लवस्िारको िालग ठेक्का आव्हान कार्य गरेको । 

• लनर्लमि रुपमा सचूना प्रलवलि उपकरणहरुको अवश्था बलुझ आवश्र्क कार्य गरेको । 

• चट्र्ांगबाट सरुक्षाका िालग अलथिंग र्डान र्ोर्नाको िालग ठेक्का आव्हान प्रकृर्ाको िालग िगि 

अनमुान िथा लफल्ड सभेको कार्य गरेको । 
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• कमयचारीहरुको िालग ३ लदने २ वटा आिारभिू कम््र्टुर िालिम सञ्चािन गरेको । 

• संघीर् समपरूक िथा लबशेि अनदुानको िालग प्रस्िावनाहरु िर्ार गरी प्रणालिमा प्रलवष्ट गरेको । 

• स्थानीर् संस्थागि स्व-मलू्र्ांकन (लिर्ा) प्रणालिमा डाटा संकिन गरी अध्र्ावलिक गरर नलिर्ा 

सावयर्लनक गरेको । 

• सचूना प्रलवलि बरे्ट कार्ायन्वर्नको सन्दभयमा अन्र् शाखाहरुिाई आवश्र्क सहर्ोग गरेको । 

• सचूना आदान प्रदान सम्बन्िी कार्य गरेको । 

(ट) सहकारी, सुंस्था व्यवसाय दतावः- 

दोस्रो त्रैमालसक सम्म दिाय भएका सहकारी, संस्था िथा व्र्वसार् दिायको संख्र्ा दहेार् बमोलर्म रहकेो छ। 

ि.स. लववरण संख्र्ा 

१ सहकारी ० 

२ संस्था ० 

३ व्र्वसार् ८ 

(ठ) गररव ननवारणका लानग लघु उद्यम कायवक्रम 

गररव लनवारणका िालग िघ ुउद्यम कार्यिमबाट सम्पालदि मुख्र् मुख्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म 

रहकेो छ । 

• लिख ु३ नमयदशे्वरमा बासबाट बन्ने सामारी सम्बन्िी स्िरोन्निी िालिम सञ्चािन सञ्चािन 

भईरहकेो । 

• लिख ुवडा नं. ६, ७, ८ र ९ मा उद्यम लवकासका िालग सामालर्क पररचािन सम्पन्न भइ 

सकेको र उद्यमलशििा लवकास िालिम लिख-ु ६ र ७ मा सम्पन्न गररसकेको र लिख-ु ८ र ९ 

मा सञ्चािन हुने िममा रहकेो छ । गि आवमा छनौट भएको ४५ लदने आिारभिु लसिाई 

कटाइ लिख ु४ र ५ मा , व्र्लुटलसर्न सम्बन्िी ३० आिारभुि िालिम लिख ु-२ मा अलन्िम 

चरणमा रहकेो छ । भने १५/१५ लदने कृलि खेिी सम्बन्िी आिाभिु िालिम लिख ु१ र ५ मा 

सञ्चािन भइ सकेको छ । 

• सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बर्ार प्रलिस्पिाय बलृर्द् गनयका िालग कलम्िमा ५ र्नाको 

समहुमा प्रलबलि हसिान्िरण अन्िरगि सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बर्ार प्रलिस्पिाय 

बलृर्द् गनयका िालग कलम्िमा ५ र्नाको समहुमा प्रलबलि हसिान्िरण 

(ड) लैङ्नगक समानता तथा सामानजक नवकास उपशािा 

िैङ्लगक समानिा िथा सामालर्क लवकास उपशाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मुख्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् 

बमोलर्म रहकेो छ । 

• १२० र्ना  लकशोरी लवद्याथीहरुको िालग र्ौन िथा  प्रर्नन ्स्वास््र् सम्बलन्ि ३ लदने िालिम 

प्रदान गररएको । 

• हाि सम्म मलहिा ३३७ र परुुि ३७० गरर र्म्मा ७०७ वटा  रे्ष्ठ नागररक पररचर् पत्रको 

लविरण गररएको । 
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• हािसम्म 'क' वगयको ९०,'ख' वगयको १५८ र  'ग' वगयको  ३९  गरी र्म्मा २८७ वटा 

अपाङ्गिा पररचर्पत्र लविरण गररएको 

 

(ढ) नलिु ग्रानमण आँिा नकनननक 

 लिख ुरालमण आँखा लकलल्नकबाट सम्पालदि मखु्र् मुख्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेा छन ्। 

S.N PATIENTS REFRACTIVE ERROR / DISEASE P. NUMBER 

1 MYOPIC 10 

2 HYPERMETROPIA 4 

3 ASTIGMATISM 5 

4 EMTROPIA 10 

5 PRESBYOPIC 20 

6 MYOPIC WITH PRESBYOPIC 3 

7 HYPER WITH PRESBYOPIC 16 

8 BLEPHARITIES 3 

9 VKC 1 

10 NLD BLOCKAGE 2 

11 ALLERGIC 15 

12 DRYNESS 10 

13 SCH 2 

14 CATARACT 11 

15 PSUDOPHAKIA 1 

16 ASTIG WITH PRESBYOPIC 5 

   T0TAL  PATIENTS  118 

(ण)  आयुवेद उपशािा 

आर्वेुद उपशाखाबाट सम्पालदि मखु्र् मखु्र् लिर्ाकिापहरु दहेार् बमोलर्म रहकेा छन ्। 

• ११०५ र्ना लबरामी परीक्षण िथा औििी लविरण गररएको । 

• १७६ र्ना  ज्र्ेष्ठ नागररकको िालग रसार्न औिलि लविरण गररएको । 

• २० र्ना स्िनपार्ी आमािाई मािलृशश ुसरुक्षाथय र्लडबटुीर्न्र् औििी लविरण गररएको । 

• स्थानीर् र्लडबटुी पररचर्ात्मक कार्यिम आर्ुवेद औििािर् पोकिीमा संचािन गररएको । 

• ज्र्ेष्ठ नागररक लशलवर िथा सम्मान कार्यिम वडा-९ मा  सञ्चािन गरेको  । 

• पञ्चकमय/पवूयकमय सेवा संचािन गरेको । 

७. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने समय  र दस्तुरः- 

क्र.सुं. सेवा नजम्मेवार शािा लाग्ने समय लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ लचठी पत्र िथा लनवेदन दिाय  सामान्र् प्रशासन 

शाखा  

 

िरुुन्ि हुन े लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
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२ सेवा सम्बन्िी सामान्र् 

र्ानकारी 

सामान्र् प्रशासन 

शाखा वा सचूना 

अलिकारी 

िरुुन्ि उपिब्ि 

हुने वा सोही लदन 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
३ लसफाररसहरु  सामान्र् प्रशासन 

शाखा   

 

िरुुन्ि उपिब्ि 

हुने वा सोही लदन 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
४ प्रमालणि ि्र्ाङ्क, सचूना  

िथा श्रोि नक्सा उपिब्ि 

गराउने  

सचूना अलिकारी  

 

सोही लदन वा 

बढीमा ७ 

लदनलभत्र 

पानाको 

रु.५ को 

दरि े

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
५ न्र्ालर्क सलमलिमा मदु्दा 

दिाय र प्रलिउिर पत्र दिाय  

न्र्ार्ीक सलमलिको 

सलचवािर्  

सोही लदन रु. २३० न्र्ार्ीक 

सलमलिको 

सलचवािर् 

६ मेिलमिाप किायको 

सलूचकृि   

न्र्ार्ीक सलमलि  

 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

न्र्ार्ीक 

सलमलिको 

सलचवािर् 

७ र्ोर्ना सम्झौिा, खािा 

सञ्चािन िथा पेश्की 

र्ोर्ना 

शाखा,प्रालवलिक 

शाखा, आलथयक 

प्रशासन शाखा  

सोही लदन वा 

प्रलिर्ा परूा भए 

िगिै  । 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

८ र्ोर्ना र्ाँच पास 

फरफराक र अलन्िम 

भकु्तानी  

र्ोर्ना शाखा 

प्रालवलिक शाखा िथा 

आलथयक प्रशासन 

शाखा   

सोही लदन वा 

प्रलिर्ा परूा भए 

िगिै  । 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

९ कृलि िथा पशपुन्छी उपचार 

र परामशय  

कृलि िथा पशपुन्छी 

शाखा  

िरुुन्ि वा उपचार 

र परामशयको 

प्रकृलि अनसुार 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१० प्रर्ोगशािा परीक्षण ( 

गोबर परीक्षण)  

कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

१ घण्टा आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
११ पशपुािन िथा कृलि समहू 

दिाय  

 

कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
१२ समहू नवीकरण कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि  
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१३ महामारी रोग लनर्न्त्रण कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर्  

सोही लदन 

कावायही शरुु हुने 

। 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
१४ माटो नमनुा संकिन र र्ाँच  कृलि िथा पशपुंक्षी 

कार्ायिर् 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि  

१५ व्र्वसार् दिाय  व्र्वसार् दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१६ व्र्वसार् नवीकरण व्र्वसार् दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१७ संस्था दिाय  संस्था दिाय शाखा  बढीमा ७ लदन 

लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१८ संस्था  नवीकरण संस्था दिाय शाखा सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

१९ 'घ' बगयको लनमायण 

व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र दिाय    

व्र्वसार् दिाय शाखा  

 

कार्यपालिका 

बैठक बसेको ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

अध्र्क्ष 

२० 'घ' बगयको लनमायण 

व्र्वसार्ी इर्ार्ि पत्र  

नवीकरण 

व्र्वसार् दिाय शाखा  

 

सोही लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२१ सहकारी दिाय  सहकारी शाखा  बढीमा ७ लदन आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२२ अत्र्ावश्र्क स्वास््र् 

सेवााः 

• खोप  

• पररवार लनर्ोर्न 

• पोिण 

• बाि रोगको एकीकृि 

व्र्वस्थापन 

• सरुलक्षि माितृ्व 

• लबरामी उपचार 

सम्बलन्िि स्वास््र् 

संस्था 

१ घण्टा लभत्र 

िथा 

सेवाराहीको 

चाप अनसुार 

लनाःशुल्क स्वास््र् 

संर्ोर्क 
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• क्षर्रोग, कुष्ठ रोग, औिंो 

रोग उपचार 

• स्वास््र् परामशय िथा 

सचूना 

• अत्र्ावश्र्क औििी 

लविरण 

२३ महामारी िथा रोग लनर्न्त्रण 

सेवा  

सम्बलन्िि स्वास््र् 

संस्था िथा 

आिारभिू स्वास््र् 

िथा सरसफाई 

कार्ायिर् 

सोही लदन 

कावायही शरुु हुने 

। 

लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

२४ लवपन्न नागररक उपचार 

लसफाररस  

आिारभिू स्वास््र् 

िथा सरसफाई 

कार्ायिर् 

सलमलिको बैठक 

बसेकै लदन 

लनाःशुल्क लवपन्न नागररक 

लसफाररस 

सलमलि  

२५ सरुलक्षि माितृ्व सेवा 

संस्थागि सतु्केरी र्ािार्ाि 

खचय  िथा गभयर्ाँच 

उत्प्रेरणा भिा  

स्वास््र् संस्था  ७ लदन लभत्र लनाःशुल्क स्वास््र् 

संर्ोर्क 

२६ सामालर्क सरुक्षा 

कार्यिमाः- र्ेष्ठ नागररक, 

दलिि, एकि मलहिा, 

लविवा मलहिा, अशक्त 

अपांग र दलिि 

बािबालिका पररचर् पत्र   

स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

 

 बढीमा १ 

मलहना 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२७ सामालर्क सरुक्षा 

कार्यिमाः- पररचर् पत्र 

नवीकरण 

स्थालनर् 

पलञ्र्कालिकारी   

सोही लदन लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२८ सामालर्क सरुक्षा भिा 

रकम लविरण  

स्थालनर् 

पलञ्र्कालिकारी   

सोही लदन लनाःशुल्क गाउँपालिका 

गनुासो सनुवुाई 

सलमलि 

२९ र्ेष्ठ नागररक पररचर् पत्र 

लविरण 

िैंलगक समानिा 

शाखा 

१ घण्टा लभत्र लनाःशुल्क प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
३० अपाङ्गिा पररचर् पत्र 

लविरण 

िैंलगक समानिा 

शाखा 

सलमलिको बैठक 

बसेको १ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क अपाङ्गिा 

पररचर्-पत्र 

लविरण समन्वर् 

सलमलि 
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३१ अत्र्ावश्र्क आर्वेुद सेवा  

• लवरामी परीक्षण िथा 

परामयश 

• अत्र्ावश्र्क औििी 

लविरण 

आर्वेुद औििािर्, 

पोकिी 

१ घण्टा लभत्र 

िथा 

सेवाराहीको 

चाप अनसुार 

लनाःशुल्क आर्वेुद शाखा 

प्रमखु 

३२ पंचकमय सेवा आर्वेुद औििािर्, 

पोकिी 

प्रत्र्ेक हप्ताको  

लबलहवार  

लनाःशुल्क आर्बेुद 

शाखाको प्रमखु  

३३ बािलवकास केन्द्र 

संचािनको िालग अनमुलि  

वडा सलमलि वडा लशक्षा 

सलमलिको बैठक 

बैठक बसेको ७ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३४ आिारभिू िहको कक्षा 

सञ्चािन र कक्षा थपको 

अनमुलि 

आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

कार्यपालिका 

बैठक बसेको ७ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

अनसुार 

गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३५ लशक्षक सरुवा आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

सलमलिको बैठक 

बसेको ७ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

३६ लवद्यािर्िाई स्वीकृि 

कार्यिम अनुसारको रकम 

लनकासा 

आिारभिू िथा 

माध्र्लमक लशक्षा 

कार्ायिर् 

बलढमा ७ लदन 

लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

लशक्षा सलमलि 

वडा कायावलय तफव  

क्र.सुं. सेवाको नाम 
नजम्मेवार 

अनधकारी 
लाग्ने समय 

लाग्ने 

दस्तुर 

गुनासो सुन्ने 

अनधकारी 

१ घर र्ग्गा नामसारी 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१७०-

७०० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

२ मोलह िगि कट्टा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१३०-

२५० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

३ घर कार्म लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १-३ 

सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 
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४ छात्रवलृि लसफाररस/ लवपन्न 

लवद्याथी छात्रवलृि 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु.१३० वा 

लनाःशुल्क 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

५ अपाङ्गिा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

प्रमखु 

६ बसोबास प्रमालणि 

(स्थार्ी/अस्थार्ी) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

स्थार्ी 

रु.१३०, 

अस्थार्ी 

रु. १३०० 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

७ नेपािी नागररकिा र 

प्रलिलिलप लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

८ अङ्गीकृि नेपािी 

नागररकिा लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

९ आलथयक  अवस्था प्रमालणि 

(सम्पन्न वा लवपन्न) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

१० लवद्यिु र्डान लसफाररस 

िारा र्डान लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

११ र्ीलवि रहकेो लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१२ दबैु नाम गरेका ब्र्लक्त एकै 

हो भन्ने लसफाररस वा अन्र् 

लववरण संशोिन लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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१३  र्ग्गा मूल्र्ाङ्कन 

लसफाररस प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

१४ नर्ाँ ब्र्बसार् दिाय 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१५ ब्र्बसार् बन्द वा 

सञ्चािन नभएको 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१६ कोटय फी लमनाहा लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनाःशुल्क गाउँपालिका 

प्रमखु 

१७ नाबािक पररचर्पत्र 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१८ चौपार्ा सम्बन्िी लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २० गाउँपालिका 

प्रमखु 

१९ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२० लबद्यािर् ठाउँ सारी 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२१ लवद्यािर् सञ्चािन 

स्वीकृि/कक्षा वलृर्द् 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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२२ आन्िररक बसाइसराइ 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२३ ब्र्लक्तगि लववरण 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२४ र्ग्गा दिाय लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२५ संरक्षक लसफाररस 

(ब्र्लक्तगि) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२६ संरक्षक लसफाररस 

(संस्थागि) 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२७ नेपाि सरकारको नाममा 

बाटो लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२८ र्ीलविसँगको नािा 

प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

२९ मिृकसँगको नािा प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३० स्वास््र् उपचार लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० 

वा 

लनाःशुल्क 

गाउँपालिका 

प्रमखु 
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३१ अन्र् कार्ायिर्को माग 

अनसुार लववरण खिुाई 

पठाउने कार्य 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३२ संस्था दिाय लसफाररस वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. ५०० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३३ घर बाटो प्रमालणि  वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० - 

६०० सम्म 
गाउँपालिका 

प्रमखु 

३४ चार लकल्िा प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३५ र्न्मलमलि प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३६ लववाह प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३७ हकवािा वा हकदार 

प्रमालणि 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. २३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३८ अलववालहि प्रमालणि वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

३९ र्ग्गा िनीपरु्ाय हराएको 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 
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४० परु्ायमा घर कार्म गने 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

गाउँपालिका 

प्रमखु 

४१ एकीकृि सम्पलि कर/घर 

र्ग्गा कर  

वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४२ घर बहाि कर वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

भाडा 

रकमको 

१० % 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४३ लबज्ञापन  कर   वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १००० प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४४ मािपोि वा भलूमकर रलसद  वडा सलचव सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

आलथयक 

ऐन 

बमोलर्म 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४५ र्न्म दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४६ मतृ्र् ुदिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४७ बसाइसराइ र्ाने/आउने 

दिाय 

स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

४८ सम्बन्ि लवच्छेद दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 
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४९ लववाह दिाय स्थानीर् 

पलञ्र्कालिकारी 

सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

लनशलु्क 

वा रु. 

१३० 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 

अलिकृि 

५० ब्र्वसार् नवीकरण 

लसफाररस 

वडा अध्र्क्ष  सोही लदन रु. ५० गाउँपालिका 

प्रमखु 
५१ उल्िेलखि बाहके अन्र् 

लसफाररस वा प्रमालणिहरु 

वडा अध्र्क्ष सोही लदन, 

सर्यलमनको 

हकमा बढीमा ३ 

लदन लभत्र 

रु. १३० गाउँपालिका 

प्रमखु 

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

ऐन 

क्र.सुं. ऐन ऐन नुं. प्रमानणकरण  नमनत 

१ आलथयक ऐन, २०७४ १/७४ २०७४/०७/२१ 

२ पवूायिार व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

३ सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन) ऐन,२०७५  २ २०७५/०२/२९ 

४ स्थानीर् स्वास््र् िथा सरसफाई ऐन, २०७५  ३ २०७५/०२/२९ 

५ व्र्लक्तगि व्र्वसार् दिाय ऐन, २०७५   ४ २०७५/०२/२९ 

६ न्र्ार्ीक सलमलि कार्यलवलि ऐन,२०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

७ स्थानीर् सेवा ऐन, २०७५ ६ २०७५/०२/२९ 

८ आलथयक कार्यलवलि ऐन,२०७५ ७ २०७५/०२/२९ 

९ स्थानीर् कृलि व्र्वसार् प्रवर्द्यन ऐन, २०७५ ८ २०७५/०२/२९ 

१० सहकारी ऐन, २०७५ ९ २०७५/०२/२९ 

११ लशक्षा ऐन, २०७५ १० २०७५/०२/२९ 

१२ व्र्लक्तगि घटना दिाय ऐन,२०७५ ११ २०७५/०२/२९ 

१३ कमयचारी दरबन्दी व्र्ावस्थापन ऐन, २०७५ १२ २०७५/०२/२९ 

१४ अनाथ िथा र्ोलखमर्कु्त वािवालिका र सामालर्क कार्यिम 

सञ्चािन कार्यलवलि ऐन २०७५ 

१३ २०७५/०४/०२ 

१५ आलथयक ऐन, २०७५ १४ २०७५/०२/२९ 

१६ लिख ुगाउँपालिकाको संस्था दिाय ऐन, २०७५ १५ २०७५/१०/१६ 

१७ स्थानीर् लवपद र्ोलखम न्र्लुनकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७५  १६ २०७५/१०/१६ 

१८ लवलनर्ोर्न ऐन, २०७६ १७ २०७६/०४/०८ 

१९ गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७६ १८ २०७६/११/०४ 

२० ि्र्ांक िथा अलभिेख व्र्वस्थापन ऐन, २०७६ १९ २०७६/११/०४ 

२१ औद्योलगक व्र्वसार् ऐन, २०७६ २० २०७६/११/०४ 
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२२ लवलनर्ोर्न ऐन, २०७७ २४ २०७७/०३/३१ 

२३ आलथयक ऐन, २०७७ २५ २०७७/०३/३१ 

२४ प्रशासकीर् कार्यलवलि (लनर्लमि गने) ऐन, २०७७ २६ २०७७/०७/२५ 

२५ वािावरण िथा प्राकृलिक श्रोि संरक्षण ऐन, २०७७ २८ २०७७/०७/२५ 

२६ आलथयक ऐन, २०७८ २९ २०७८/०३/१८ 

२७ लवलनर्ोर्न ऐन, २०७८ ३० २०७८/०३/१८ 

ननयमावली तथा कायवनवनध 

क्र.सुं. ननयमावली नन. नुं. प्रमानणकरण नमनत 

१ गाउँ सभाको कार्यसञ्चािन लनर्माविी, २०७४ १ २०७४/०७/२१ 

२ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चािन सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७४ २ २०७४/०७/२१ 

३ कार्यपालिका कार्यलवभार्न लनर्माविी, २०७४ ३ २०७४/०७/२१ 

४ कार्यपालिका कार्यसम्पादन लनर्माविी, २०७४ ४ २०७४/०७/२१ 

५ लनणयर् आदशे वा अलिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यलवलि) 

लनर्माविी, २०७४ 

५ २०७४/०७/२१ 

६ पदालिकारीहरुको आचारसंलहिा लनर्माविी, २०७४ ६ २०७४/०७/२१ 

७ संिमणकालिन कमयचारी व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७४ ७ २०७५/०७/२१ 

८ लशक्षा लनर्माविी, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

९ व्र्वसार् दिाय लनर्माविी,२०७५ (खारेर् भएको) २ २०७५/०२/२९ 

१० कमयचारी आचरण लनर्माविी,२०७५ ३ २०७५/०२/२९ 

११ एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन लनर्माविी, २०७५ ४ २०७५/०२/२९ 

१२ बर्ार अनगुमन लनदलेशका, २०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

१३ करार र्नशलक्त व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७५ ६ २०७५/०४/०२ 

१४ चमेनागहृ व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७५ ७ २०७५/०४/०२ 

१५ "घ" वगयको लनमायण व्र्वसालर् इर्ार्ि पत्र कार्यलवलि, २०७५ ८ २०७५/०४/०२ 

१६ उर्ाय लवकास सम्बन्िी लनदलेशका, २०७५ ९ २०७५/०४/०२ 

१७ पालिका प्रहरी व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन लनर्माविी, २०७५ १० २०७५/०५/२७ 

१८ स्थानीर् रार्पत्र प्रकाशन सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७५ ११ २०७५/०७/०५ 

१९ उपभोक्ता सलमलि गठन पररचािन िथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलि,२०७५ 

१२ २०७५/०८/०८ 

२० लवपद ्व्र्वस्थापन कोि (सञ्चािन) कार्यलवलि, २०७५ १३ २०७५/११/०१ 

२१ संस्था दिाय लनर्माविी, २०७५ १४ २०७५/११/०१ 

२२ अपाङ्गिा भएका व्र्लक्तको पररचर्-पत्र लविरण कार्यलवलि, 

२०७५ 

१५ २०७५/११/०१ 

२३ कृलि लवकास कार्यिम सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन कार्यलवलि, 

२०७५ 

१६ २०७५/११/०१ 
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२४ भवन लनमायण सम्वन्िी लवलनर्म िथा नक्सा पास कार्यलवलि, 

२०७५ 

१७ २०७५/१२/२४ 

२५ एकीकृि सम्पलि कर  व्र्वस्थापन कार्यलवलि ,२०७५ १८ २०७६/०१/३० 

२६ कृलि लबकास कार्यिम सञ्चािनका िालग आवश्र्क मागयदशयन 

िथा मापदण्ड, २०७६ 

१९ २०७६/०२/२३ 

२७ सावयर्लनक खररद लनर्माविी, २०७६ २० २०७६/०९/२३ 

२८ बैठक िथा भ्रमण खचय सम्बन्िी लनदलेशका,२०७६ २१ २०७६/१२/०२ 

२९ एम्बिेुन्स सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७६ २२ २०७६/१२/०२ 

३० असँगलठि क्षेत्रमा कार्यरि श्रलमक वगय िथा असहार्हरुिाई 

उपिव्ि गराउने राहि सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ 

२३ २०७६/१२/२६ 

३१ घर बहाि कर व्र्वस्थापन कार्यलवलि, २०७७ २५ २०७७/०५/३० 

३२ व्र्वसार् कर सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७७ २६ २०७७/०५/३० 

३३ संलक्षप्त वािावरणीर् अध्र्र्न िथा प्रारलम्भक वािावरणीर् 

परीक्षण कार्यलवलि, २०७७ 

२७ २०७७/०९/१७ 

३४ कलन्टन्र्ेन्सी खचय रकम व्र्वस्थापन सम्बन्िी लनदलेशक, २०७७ २८ २०७७/०९/१७ 

३५ सचूना िथा अलभिेख केन्द्र स्थापना िथा सञ्चािन सम्बन्िी 

कार्यलवलि, २०७७ 

२९ २०७७/०९/१७ 

३६ स्थानीर् हाटबर्ार व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन कार्यलवलि, 

२०७७ 

३१ २०७७/१०/०८ 

३७ आलथयक सहार्िा लनर्माविी, २०७७ ३२ २०७७/१०/०८ 

३८ टोि लवकास संस्था गठन िथा पररचािन कार्यलवलि, २०७७ ३३ २०७७/१२/३१ 

३९ होमस्टे सञ्चािन कार्यलवलि, २०७७ ३४ २०७७/१२/३१ 

४० ऊर्ाय लवकास उप सलमलि गठन िथा सञ्चािन कार्यलवलि, 

२०७८ 

३५ २०७८/०१/२० 

४१ िैंलगक लहसंा लनवारण कोि सञ्चािन कार्यलवलि, २०७८ ३६ २०७८/०२/१० 

४२ सावयर्लनक सेवाको मापदण्ड, २०७८ ३७ २०७८/०२/३१ 

४३ स्थानीर् िहमा कार्यरि कमयचारीहरुको आन्िररक पर्यटन 

कार्यिम सञ्चािन लनदलेशका, २०७८ 

३८ २०७८/०८/२९ 

 

९. स्वानमत्वमा रहेको सरकारी जग्गा सम्बन्धी नववरणः- 

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो सरकारी र्ग्गाको लववरण दहेार् बमोलर्म रहेको छ । 

नस.

नुं. 
के्षत्रफल 

नक

त्ता नुं. 

जग्गा धनी 

कायावलयको 

नाम 

ठेगाना 

जग्गा 

प्रानप्त 

प्रनक्रया 

जग्गा

को 

प्रकृनत 

प्रयोजन 
जम्मा 

के्षत्रफल 
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१ २-१३-०-० २३५ 

गा.लव.स.को 

कार्ायिर् 

र्सम 

लिख ु५ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

परुानो 

गा.लव.स. 
२-१३-०-० 

२ २-४-०-० ३०६ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु४ 

साःशुल्क 
बारी 

लसम 
गा.पा. 

अस्थार्ी 

भवन 

७-६-३-० ३ २-०-०-२ ४५३ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

४ ३-२-२-२ ७६ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

५ ०-९-१-० ७७१ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु५ 

साःशुल्क 
बारी 

लसम 

प्रशासकीर् 

भवन 
११-६-३-० 

६ १-३-३-२ ७७५ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

७ ०-१०-०-२ ६४६ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

८ ०-१४-०-० ७७३ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

९ ३-७-३-२ ३९ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

१० ०-५-०-१ ८१९ साःशुल्क 
पाखो 

बारी 

११ ४-४-२-१ ७९५ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

१२ १-७-०-१ ५०१ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु४ 

साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

खेिमैदान ९-०-३-२ 

१३ १-०-०-० ४९५ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

१४ २-०-१-२ ४९७ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

१५ ०-३-०-० ४९९ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

१६ १-२-०-१ २५ साःशुल्क 
लसम 

पाखा 

१७ ०-८-३-२ ४८५ साःशुल्क 
लसम 

पाखा 

१८ १-३-२-० ४८७ साःशुल्क 
लसम 

पाखा 



 

33 | स्वतः प्रकाशन (आ.व. ०७८/७९ को कानतवक देनि पौस मनहना सम्म) 

 

१९ १-८-०-० ४८३ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

२० ०-८-०-० ७७९ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु५ 

लनाःशुल्क 
बारी 

लसम 

बसपाकय  १०-५-२-० 

२१ ६-०-०-० ८०० लनाःशुल्क 
बारी 

लसम 

२२ १-०-२-० ७८५ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

२३ १-८-०-० ८०७ लनाःशुल्क 
भीर 

पाखा 

२४ १-५-०-० ८१६ लनाःशुल्क 
भीर 

पाखा 

२५ १-९-१-३ ४६१ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु४ 

साःशुल्क 
बारी 

लसम 

बर्ार 

व्र्वस्थापन 
३-१३-१-३ २६ २-०-०-० ४५७ साःशुल्क 

बारी 

लसम 

२७ ०-४-०-० ४७९ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

२८ ४-०-०-० 
१०७

६ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु४ 

लनाःशुल्क 
लभर 

पाखा 

५ शैय्र्ा 

अस्पिाि 
१२-०-०-१ 

२९ २-०-०-१ १२१ लनाःशुल्क 
भीर 

पाखा 

३० २-०-०-० 
१०१

४ 
लनाःशुल्क 

भीर 

पाखा 

३१ ०-८-०-० 
१०७

२ 
लनाःशुल्क 

भीर 

पाखा 

३२ २-०-०-० 
१०१

५ 
लनाःशुल्क 

भीर 

पाखा 

३३ १-८-०-० 
१०७

४ 
लनाःशुल्क 

भीर 

पाखा 

३४ ०-८-०-० ७८९ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु५ लनाःशुल्क 
बारी 

लसम 
टावर ०-८-०-० 

३५ २-०-०-० ७८१ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु५ लनाःशुल्क 
भीर 

पाखा 

अन्र् (टावर 

मलुन) 
२-०-०-० 
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३६ ०-८-०-० ७९८ 

गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु५ साःशुल्क 
बारी 

लसम 

अन्र् 

(बाँसघारी) 
०-८-०-० 

३७ 

४-३-२-२ १२ 

गाउँ 

पञ्चार्ि, 

लसंहदवेी 

सालवक 

लसंहदवेी-

८, लिख ु२ 

लनशलु्क समथर 
२ नं. वडा 

कार्ायिर् 
४-३-२-२ 

३८ 

३९ १-१२-१-१ ८९ 
३ नं. वडा 

कार्ायिर् 

सालवक 

नमयदशे्वर-६, 

लिख ु३ 

लनशलु्क समथर 
३ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-०-०-१ 

४० १-३-३-० ३०९ 

४१ १-१४-०-१ ८४ गाउँ 

कार्यपालिका

को कार्ायिर् 

लिख ु४ 

साःशुल्क 
भीर 

पाखा ४ नं. वडा 

कार्ायिर् 
२-११-०-१ 

४२ ०-१३-०-० ३२६ साःशुल्क 
भीर 

पाखा 

४३ ३-०-०-० ४५७ 
५ नं. वडा 

कार्ायिर् 

सालवक 

र्सम ८, 

लिख ु५ 

- समथर 
५ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-०-०-० 

४४ ०-१०-३-१ ४५ 

गालवसको 

कार्ायिर् 

गाम्नाङ्टार 

सालवक 

गाम्नाङ्टार

-४, लिख ु

६ 

- 

समथर 
६ नं. वडा 

कार्ायिर् 
०-१०-३-१ 

४५ १८-०-०-१ ६४५ 

गालवसको 

कार्ायिर् 

गाम्नाङ्टार 

लिख ु७ 

- 
लभरा

िो 
 १८-०-०-१ 

४६ ३-१०-०-० ६७५ 
७ नं. वडा 

कार्ायिर् 

सालवक 

गाम्नाङ्टार

-८,लिख ु७ 

- 

समथर 
७ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-१०-०-० 

४७ ३-१५-२-० ६३८ 

गालवसको 

कार्ायिर् 

टारकेराबारी 

सालवक 

टारकेराबा

री-५, लिख ु

८ 

- 

समथर 
८ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-१५-२-० 

४८ १-८-१-२ ५०५ गाउँ पञ्चार्ि 

कार्ायिर्, 

पोकिी 

सालवक 

पोकिी-६, 

- 

समथर 
९ नं. वडा 

कार्ायिर् 
३-३-३-० ४९ ०-११-२-० ७६५ 

५० ०-१५-३-२ २६ 

५१ ३-०-०-० २७७ 
स्वास््र् 

चौकी, र्सम 
लिख ु४ 

लनाःशुल्क भीर 

पाखा 

स्वा.चौ., 

र्सम 
३-०-०-० 
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१०. कायावलय प्रमुि र सूचना अनधकारीको नाम पदः- 

कायावलय प्रमुि सूचना अनधकारी 

नाम थराः- लदनानाथ चौिरी नाम थराः- द्रोण कुमार िमिा 

पदाः-  लन. प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि पदाः- सचूना प्रलवलि अिीकृि 

सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४११४२ सम्पकय  नम्बराः- ९८५२८४४४२७ 

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

आलथयक विय ०७८/७९ को कालियक मलहना दलेख पौस मलहना सम्मको स्रोिगि खचय लववरण दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

 

आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  २०७८/०७/०१-२०७८/०९/३०  

नस.नुं. 
स्रोत 

समूह 

बजेटको 

स्रोत/तह 

बजेट 

उपशीषवक 

बजेट ननकासा िचव 

चाल ु पूँजीगत  जम्मा चाल ु पूँजीगत  जम्मा चाल ु पूँजीगत  जम्मा 

१ 
सुंघीय 

सरकार 
नेपाल सरकार 

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
६७,९५,००० ७,२२,०५,००० ७,९०,००,००० ० २,०७,५०,००० २,०७,५०,००० ७८,४२५ ५६,७४,९०१ ५७,५३,३२६ 

२ 
सुंघीय 

सरकार 
नेपाल सरकार 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

१४,७५,९६,००० ९०,१४,००० १५,६६,१०,००० ३,५३,७५,००० ३०,००,००० ३,८३,७५,००० १,३०,५३,४५२.२३ ० १,३०,५३,४५२.२३ 

३ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> नज.नप.ई. 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

५१,००,००० ० ५१,००,००० ० ० ० ० ० ० 

४ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> आई नड ए 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

५६,००,००० ० ५६,००,००० १४,००,००० ० १४,००,००० २,७८,२५६ ० २,७८,२५६ 

५ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> एस.एस. 

नड. नप. 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

२१,००,००० ० २१,००,००० ५,२५,००० ० ५,२५,००० ३,७४,००० ० ३,७४,००० 
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६ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> युरोनपयन 

युननयन 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

८,००,००० ० ८,००,००० ० ० ० ० ० ० 

७ 
सुंघीय 

सरकार 
नेपाल सरकार 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० १,५२,००,००० १,५२,००,००० ० ३८,००,००० ३८,००,००० ० ० ० 

८ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

अन्तररक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> आन्तररक 

ऋण 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० १,०२,००,००० १,०२,००,००० ० २५,५०,००० २५,५०,००० ० ६,२७,८४७ ६,२७,८४७ 

९ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> एस.एस. 

नड. नप. 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० ७,००,००० ७,००,००० ० १,७५,००० १,७५,००० ० ० ० 

१० 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

बैदेनशक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> 

स्वीट्जरनयाण्ड 

- एस डी सी 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० ७४,००,००० ७४,००,००० ० ० ० ० ० ० 

११ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

अन्तररक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> आन्तररक 

ऋण 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० १,२५,००,००० १,२५,००,००० ० ३१,२५,००० ३१,२५,००० ० ० ० 
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१२ 

सुंघीय 

सरकार 

=> 

अन्तररक 

श्रोत 

नेपाल सरकार 

=> आन्तररक 

ऋण 

सुंघीय 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

० १,३९,००,००० १,३९,००,००० ० ३४,७५,००० ३४,७५,००० ० ० ० 

१३ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नुंबर १  

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
२९,५०,००० १३,५८,००० ४३,०८,००० १०,००,००० ९,३६,००० १९,३६,००० ८,२३,१६० ८,९८,१३४ १७,२१,२९४ 

१४ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नुंबर १  

प्रदेश 

सरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायवक्रम 

७,०७,००० ४९,१३,००० ५६,२०,००० ७,०७,००० ७,९६,३३० १५,०३,३३० ० ० ० 

१५ 
प्रदेश 

सरकार 
प्रदेश नुंबर १  

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
० १,००,००,००० १,००,००,००० ० ३३,३३,३३२ ३३,३३,३३२ ० ० ० 

१६ 
राजस्व 

बाडफाड 

राजस्व 

बाँडफाँड - 

प्रदेश सरकार  

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
२३,६९,७१० ० २३,६९,७१० ३,४३,३४५.१९ ० ३,४३,३४५.१९ ३,२८,५२० ० ३,२८,५२० 

१७ 
राजस्व 

बाडफाड 

राजस्व 

बाँडफाँड - 

सुंघीय सरकार 

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
५,६२,१८,००० ७,००,००० ५,६९,१८,००० १,२२,५६,६९१.९५ ० १,२२,५६,६९१.९५ १,१६,८१,०५५.७७ ० १,१६,८१,०५५.७७ 

१८ 
अन्तररक 

श्रोत 
आन्तररक श्रोत 

नलिु गाउँ 

कायवपानलका 
१,४४,८२,००० २०,२२,२९० १,६५,०४,२९० ० ० ० ३९,४२,१७३ २,३२,००० ४१,७४,१७३ 

जम्मा २४,४७,१७,७१० १६,०१,१२,२९० ४०,४८,३०,००० ५,१६,०७,०३७.१४ ४,१९,४०,६६२ ९,३५,४७,६९९.१४ ३,०५,५९,०४२ ७४,३२,८८२ ३,७९,९१,९२४ 
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१२. गाउँ कायवपानलकाको वेभसाईट तथा ईमेलः- 

लिख ुगाउँ कार्यपालिकाको आलिकारीक वेभसाईट, ईमेि दहेार् बमोलर्म रहकेो छ । 

वेभसाईटः- www.likhumunokhaldhunga.gov.np 

ईमेलः- info@likhumunokhaldhunga.gov.np 

 ito.likhu.mun@gmail.com 

 likhurmokhaldhunga@gmail.com 

१३. गाउँ कायवपानलकामा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन:- 

आलथयक विय २०७८/७९ मा कालियक दलेख पौस मलहना सम्म  सचूना माग सम्बन्िी लनवेदन १ वटा 

परेको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


