
२०७९ साउन देखि २०७९ पषु मसान्त सम्म सम्पाददत प्रमिु क्रियाकलापहरु  (स्वत प्रकाशन)  

 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र  सचुनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, ; 
  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली 
२०६५ को ननयम ३ बमोखिम सावविननक गररएको क्रववरण  

 

 

 

 

 

२०७९ साउन देखि २०७९ पषु मसान्त सम्म सम्पाददत प्रमिु क्रियाकलापहरु  

 (स्वत प्रकाशन)  

 

 

 

 

महाब ुगाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

गैडाबाि, दैलेि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

 

नेपालको संक्रवधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोखिम सूचनाको 
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६४ मा प्रत्येक 
सावविननक ननकायले आफ्ना गनतक्रवनधहरुको क्रववरण ३/३ मक्रहनामा प्रकाशन गनुव पने कानूनी 
व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको मूलध्येय नै नागररकले सूचना माग नगरे पनन 
आफ्नो ननकायको पारदखशवता, िवाफदेक्रहता र क्रवश्वसनीयताको लानग ननयनमत रुपमा क्रववरण प्रकाखशत 
(Proactive Disclosure) गने िममा महाब ु गाउँपानलका कायावलय, दैलेिले चाल ु आ.ब. 
२०७९/०८० को पषु मसान्त सम्म सम्पाददत कामको मखु्य मखु्य क्रववरण प्रस्ततु गरीएको छ । 

 

 

अननल कुमार पाण्डे 

सचुना अनधकारी  

९८५८०७४६०७ 

 

 

 

उदयराि उपाध्याय  

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

९८५८०७४६०३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

१. महाब ुगाउँपानलकाको पररचय 

 दैलेि खिल्लाको उत्तर भागका ५ वटा साक्रवक गा.क्रव.स.हरु रानीबन, बडािोला, बाँनस, 
राननवन  र काँशीकाध नमलाई नेपाल सरकारको नमनत २०७३/११/२७ को ननणवयले स्थापना 
भएको यस महाब ु गाँउपानलकामा ६ वटा वडाहरु छन ् । यस गाउँपानलकाको िनसंख्या 
२२,२४८ (महाब ु गाँउपानलकाको पाश्वखचत्र तयार पादाव गररएको सवेक्षण अनसुार), कुल 
क्षेत्रफल ११०.८० वगव क्रकलोनमटर र िनघनत्व १७४ प्रनत बगव क्रकलोनमटर छ । यसको 
पवूवमा नारायण नगरपानलका, पखिममा भैरवी गाँउपानलका, दखक्षणमा भैरवी गाउँपानलका र 
नारायण नगरपानलका र  उत्तरमा कानलकोट खिल्लाको महाबै गाउँपानलका पदवछ । आनथवक 
दृक्रिकोणले कमिोर भएता पनन प्राकृनतक, धानमवक, सांस्कृनतक दृक्रिकोणले समदृ्ध र 
सम्भावनाको भनुम हो । 

२. महाब ुगाउँपानलकाको प्रकृनत र स्वरुप 

नेपालको संक्रवधान २०७२ िारी भए पिात नमनत २०७३/११/२७ देिी लाग ु हनुे गरी 
कायम भएका ७५३ पानलकाहरु मध्ये एक पानलका महाब ु गाउँपानलका हो । नेपालको 
संक्रवधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रदत्त गरेका अनधकारहरुको प्रयोग गरी 
िनताको नखिकमा रक्रह सेवा प्रवाह तथा सरकार संचालनका लानग ६ वडा वडा कायावलयहरु 
रहेका छन ्। स्थानीय सरकारको कायवपानलकाको रूपमा गाउँ कायवपानलका, व्यवस्थाक्रपकाका 
रूपमा गाउँ सभा र न्याय सम्पादनका लानग न्यायीक सनमनत गठन भई क्रियाखशल रहेका छन ्
। 

 

३. महाब ुगाउँपानलकाका काम, कतवव्य र अनधकारहरु 

 

नेपालको संक्रवधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी नतन तहमा राज्य 
शखिको बाडँफाँड गरेको छ । नेपालको संक्रवधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
मा भएका प्रावधानहरुले स्थानीय तह अनधकार सम्पन्न सरकारको रुपमा रहेको छ । संघीय 
सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको रािश्वको बाडफाँड, अनदुान, बिेट व्यवस्थापन, सावविननक 
िचव तथा क्रवत्तीय सशुासन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापनका लानग अन्तरसरकारी क्रवत्तीय 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ िारर भै कायावन्वयनमा समेत आएको छ ।स्थानीय स्वायत्त शासनको 
मूल ममवलाई आत्मसाथ गदै आफ्नो अनधकार क्षते्र नभत्रको क्रवषयमा आवश्यक पने काननु 
ननमावण, योिना तथा बिेट तिुवमा र कायावन्वयन, क्रवत्तीय व्यवस्थापन, न्याक्रयक अनधकार क्षेत्रको 



प्रयोग तथा आधारभतू भौनतक पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सशुासनको क्षेत्रमा 
स्थानीय तहको प्रमिु काम कतवव्य र अनधकार रहेको छ । 

 

४. कमवचारीहरुको क्रववरण 

 
 

  

१.आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार कायवरत स्थायी कमवचारीहरुको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको 
दरवन्दी

1 प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 7/८ औ प्रशासन 1 उदयराि उपाध्याय
2 इखन्िननयर ६ औँ इखन्ि 1 नक्रवन थापा
3 अनधकृत ६ औँ खशक्षा 1 कृष्ण बहादरु वली
4 अनधकृत ६ औँ प्रशासन लेिा 1 िगेन्र कुमार क्रव.सी 1
5 अनधकृत ६ औँ प्रशासन 2 अननल कुमार पाण्डे 1
6 आन्तररक लेिापरीक्षक ५ औँ प्रशासन 1 सरेुन्र न्यौपाने

7 सहायक ५ औँ प्रशासन 4
गंग बहादरु वढुा
इन्रलाल कडेल 2

8 कम््यटुर अपरेटर ५ औँ क्रवक्रवध 1 हस्त बहादरु रावल
9 लेिा सहायक ५ औँ प्रशासन 1 ददनशे सवेुदी

10 प्रा.स. ५ औँ खशक्षा 1 सन्तोष काफ्ले
11 सव-इखन्िननयर ५ औँ इखन्ि 1 योगेन्र रावल
12 अ.सव-इखन्िननयर चौथो क्रवक्रवध 1 कुमार पररवार
13 स.मक्रहला क्रवकास ननररक्षक चौथो क्रवक्रवध 1 १
14 िा.पा.स.टे. चौथो/पाँचौ इखन्ि 1 ददपक क्रवष्ट

18 5

16 dxfa' ufpFkflnsf sfof{no v8\u axfb'/ lji6 जि जि स बाट स्थायी

२ आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार कायवरत स्थायी वडाकायावलय कमवचारीहरुको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 सहायक ५ औँ प्रशासन 2 2
2 सव-इखन्िननयर ५ औँ इखन्ि 2 2
3 सहायक चौथो प्रशासन 4 िगत प्रसाद दहाल 3

4 अ. सव-इखन्िननयर चौथो इखन्ि 4
दोणव बहादरु शाही
सन्देश राई 2

12 9

3. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार पश ु पंक्षी क्रवकास शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृत 8 औँ कृक्रष (लाईभस्टक) 1 1

2 सहायक स्तर पाँचौ ५ औँ प.से्र.प्रा. 1 प्रमे बहादरु चलाउने
छैठौँ तहमा 
समायोिन

3 सहायक स्तर पाँचौ ५ औँ प.स्वा.प्रा. 1 1
4 सहायक स्तर चौथो चौथो ना.प.स्वा.प्रा.(मत्स्य) 1 मोतीराम मगर 0
5 सहायक स्तर चौथो चौथो ना.प.से.प्रा 1 1

5 3

4. आ.व.२०७९।०८० षषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार कृक्रष क्रवकास शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृतस्तर 7 औ ँतह कृक्रष सेवा 1 0 1
2 ना.प्रा.स. ५ औ ँतह कृक्रष सेवा 2 बल बहादरु क्रवष्ट 1
3 ना.प्रा.स. ४ औ ँतह कृक्रष सेवा 1 नबनोद थापा 1

4 2
5. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार गाउँपानलका स्वास््य शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह स्वा .से. 1 रमेश कुमार दशौदी 0
2 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह क.न./ि.न. 1 1

2 1

7. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार स्वास््य चौकीमा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको
कायवरत कायावलय

1 सहायक ५ औ ँतह हे.अ.पाँचौ 1 कररस्मा थापा
2 सहायक ५ औ ँतह नस.अ.न.नम. 1 ददक्रपका कुमारी थापा
3 सहायक ५ औ  तह अ.हे.व.पाँचौ 1 क्रवष्ण ुथापा
4 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम.चौथो 1 माया सनुार
5 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व. चौथो 1 नगता कुमारी थापा
6 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह स्वा.से. 1 राम बहादरु थापा
7 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 दनलपराि क्रवष्ट
8 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम.चौथो 1 राधा कुमारी काकी
9 सहायक ५ औ ँतह नस.अ.हे.व.पाँचौ 1 नैनकला थापा

10 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 मञु्ज कुमारी क्रवष्ट
11 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 प्रमे बहादरु क्रवष्ट
12 सहायक ५ औ ँतह अ.न.नम.पाँचौ 1 स्मनृत कुमारी शाही
13 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 रेणकुा कुमारी क्रवष्ट
14 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 उमा पोिरेल
15 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम. चौथो 1 िसु्व ुकुमारी वरै
16 सहायक ५ औ ँतह हे.अ. पाँचौ 1 कणव बहादरु बराल
17 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व. चौथो 1 यवुराि शाही
18 सहायक ५ औ ँतह अ.न.नम.पाँचौ 1 नन्दा कुमारी शाही
19 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 मकेुश कुमार क्रवष्ट
20 सहायक ५ औ ँतह हे.अ./नस.अहेव 1 सरेुन्र नसंह

21 सहायक ५ औ ँतह भे.क.स.ुपाँचौ १ अिुवन बहादरु शाही

21 4

ि सं कमवचारीको नाम शािा पद
१ क्रटका कुमारी रोकाय सूचना प्रक्रवनध शािा सचुना प्रक्रवनध अनधकृत
२ भरत बहादरु ित्री पंखिकरण एमआइएस अपरेटर
३ नतलक रावल पूवावधार सव इखन्िननयर 
४ राि कुमार हमाल प्रशासन स क अपरेटर
५ हेम प्रसाद िैसी ना.प्रा.स. कृक्रष
६ मनोि थापा ना.प्रा.स.कृक्रष
७ कणव बहादरु थापा पूवावधार १ नं अ सव इखन्िननयर 
८ प्रमे बहादरु ित्री पूवावधार २ नं अ सव इखन्िननयर 
९ छत्र बहादरु शाही पूवावधार ५ नं अ सव इखन्िननयर 
१० दान बहादरु बढुा रोिगार अ सव इखन्िननयर 
११ िगेन्न्द्र बहादरु नसंह रोिगार अ सव इखन्िननयर 
१२ भि बहादरु ित्री वडा नं १ कायावलय सहायक
१३ पदम कुमारी ित्री वडा नं २ कायावलय सहायक
१४ प्रमे बहादरु गरुूङ वडा नं ४ कायावलय सहायक
१५ कमल बहादरु थापा वडा नं ६ कायावलय सहायक
१६ हेमा कुमारी थापा पंखिकरण क्रफल्ड सहायक
१७ िेमराि ज्ञावली हेब्बी सवारी चालक
१८ क्रववके आचायव हलकुा सवारी चालक
१९ चन्र बहादरु गरुुङ्ग हलकुा सवारी चालक
२० टोप बहादरु थापा मगर कायावलय सहयोगी
२१ नन्दाराम बढुा के्षत्री कायावलय सहयोगी
२२ प्रकाश कुमार थापा कायावलय सहयोगी
२३ क्रकसान घनतव कायावलय सहयोगी
२४ खशव प्रसाद पाण्डे कायावलय सहयोगी
२५ क्रहम बहादरु शाही कायावलय सहयोगी
२६ ददप कुमार काकी पश ुक्रवकास कायावलय सहयोगी
२७ ददपक अचायव िेनसनभ कायावलय सहयोगी
२८ गोक्रपराम िैसी १ नं कास कायावलय सहयोगी
२९ राि बहादरु रोकाय २ नं कास कायावलय सहयोगी
३० मननषा कुमारी क्रवक ३ नं कास कायावलय सहयोगी
३१ पणुव बहादरु शाही ४ नं कास कायावलय सहयोगी
३२ मान बहादरु शाही ५ नं कास कायावलय सहयोगी
३३ दगुव बहादरु नसिाली मगर ६ नं कास कायावलय सहयोगी
३४ सनुमायाँ सनुार उधम संयोिक
३५ नारायण दमाइ उधम सहिकताव
३६ कक्रिना सनुार उधम सहिकताव
३७ नसता कुमारी शाही बढुा सामाखिक पररचालक
३८ मननषा शाही ना.प्रा.स. चौथो 
३९ मननषा सनुार ना.प्रा.स.चौथो 
४० रमालक्ष्मी शाही ५ नं वडा स क अपरेटर
४१ िेमराि िैसी ३ नं वडा स क अपरेटर

ि.सं
.

 sd{rf/Lsf] gfd           7]ufgf    kb

१ vlu;/f 9sfn c=x]= a

२ dlgiff dNn sf=;

३ s[i0ff pkfWofo c=g=dL

४ /0f axfb'/ yfkf sf= ;

५ gGbf yfkf sf= ;

६ gGbf yfkf c=g=dL rf}yf]

७ e'jg a8'jfn sf=;

८ ;f/bf bzf}bL c=g=dL rf}yf]

९ /fh axfb'/ ;'gf/ c=x]=a rf}yf]

१० clgtf a'9f c=g= dL rf}yf]

११ eb| axfb'/ a'9f sf=;

१२ hut k|;fb kf08] c=x]=a=rf}yf]

१३ k|]d k/Ljf/ x]=a= rf}yf]

१४ v]d/fh a'9f c=x]=a= rf}yf]

१५ x]d axfb'/ lji6 c=x]=a= rf}yf]

१६ /fwf yfkf c=g=dL= rf}yf]

१७ nnLtf vlq zfxL c=g=dL= rf}yf]

१८ nlId zfxL c=g=dL= rf}yf]

१९ ;kgf l;xF Nofk c=rf}yf]

२० rGb| axfb'/ zfxL Nofk c=rf}yf]

२१ ldgf zfxL Nofk c=rf}yf

२२ lgd{nf e'iffn zfxL c=x]=a=rf}yf]=

२३ /]lhgf l;xF c=g=dL rf}yf]==

२४ led axfb'/ u'?ª sf=;

२५ nId0f 6d6f चौक्रकदार

२६ a;' ;'gf/ sf=;

२७ hgs ad c=x]=a==rf}Fyf]

२८ nlId zfxL c=x]=c rf}Fyf]

२९ bg'{ dNn zfxL c g=dL rf]}Fyf]

३० >Lhgf yfkf c g=dL rfyf]}F

३१ dg axfb'/ zfxL sf=; 

३२ /fh]z xdfn c=x]=a=rf}yf]

३३ ;':dLtf l;xF c=g=dL=rf}yf]

३४ k':kf l;xF c=g=dL=rf}yf]

३५ jfns'df/L yfkf l;+x sf= ;

३६ u0f]z eG8f/L c=x]=a rf}yf]

३७ tf/f zfxL c=g=dL rf}yf]

३८ lgd{nf l;xF c=g=dL rf}yf]

३९ gGbf zfxL sf=;

४० s/L:df a'9f zfxL c=g=dL rf}yf}

४१ nf]s axfb'/ yfkf du/ sf= ;

४२ csn axfb'/ zfxL c=x]=a rf}yf]

४३ hLag s'df/L zfxL c=g=dL rf}yf]

४४ sdnf kf08]
:jf:Yo zfvf Roving

ANM  c=g=dL

४५ rGb|f v8|sf l;xF
:jf:Yo zfvf Roving
ANM  c=g=dL

४६ ls:g axfb'/ zfxL dxfa' uf=kf sf=;

४७ l8n s'df/L /f]sfo dxfa' uf=kf kf]if0f ;xhstf{

dxfa' c:ktfn

sflzsfw :jf:Yo 

rf}sL

;f=:jf:Yo O{sfO{ 

lutfrf}/

;f=:jf:Yo O{sfO 

Pskf6]

;f=:jf:Yo O{sfO 

6fs'/L

2 (क.न.समूह 
१ र हे ई समूह 

सहायक१
चौथो )

2 (क.न.समूह 
सहायक
चौथो )

िररगैरा स्वास््य 
चौकी

वडािोला स्वास््य 
चौकी

बाँसी स्वास््य चौकी

काँखशकाध स्वास््य 
चौकी

राननवन स्वास््य 
चौकी

कृक्रष

प्रशासन तथा योिना

गापा 

उद्यम क्रवकास शािा

पश ुक्रवकास

vl/u}/f :jf:Yo 

rf}sL

j8fvf]nf :jf:Yo 

rf}sL

;fd'bflos :jf:Yo 

OsfO P]/fl8

af;LF :jf:Yo rf}sL

स्वास््य तफव   करार सेवामा कायवरत कमवचारीहरुको क्रववरण

कायावलय तफव  कुल िम्मा

sfof{no ;xof]uL rf}yf]

वडा कायावलय तफव  िम्मा

कुल िम्मा

कुल िम्मा

कुल िम्मा

कुल िम्मा

 
गाउँपानलका अन्तगवत करार सेवामा कायवरत कमवचारीहरुको क्रववरण



 3. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार पश ु पंक्षी क्रवकास शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृत 8 औँ कृक्रष (लाईभस्टक) 1 1

2 सहायक स्तर पाँचौ ५ औँ प.से्र.प्रा. 1 प्रमे बहादरु चलाउने
छैठौँ तहमा 
समायोिन

3 सहायक स्तर पाँचौ ५ औँ प.स्वा.प्रा. 1 1
4 सहायक स्तर चौथो चौथो ना.प.स्वा.प्रा.(मत्स्य) 1 मोतीराम मगर 0
5 सहायक स्तर चौथो चौथो ना.प.से.प्रा 1 1

5 3

4. आ.व.२०७९।०८० षषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार कृक्रष क्रवकास शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृतस्तर 7 औ ँतह कृक्रष सेवा 1 0 1
2 ना.प्रा.स. ५ औ ँतह कृक्रष सेवा 2 बल बहादरु क्रवष्ट 1
3 ना.प्रा.स. ४ औ ँतह कृक्रष सेवा 1 नबनोद थापा 1

4 2
5. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार गाउँपानलका स्वास््य शािामा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको

1 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह स्वा .से. 1 रमेश कुमार दशौदी 0
2 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह क.न./ि.न. 1 1

2 1

7. आ.व.२०७९।०८० पषु मसान्त सम्म स्वीकृत दरवन्दीअनसुार स्वास््य चौकीमा कायवरत स्थायी कमवचारीको क्रववरण

ि.सं. पद तह सेवा
स्वीकृत 
दरबन्दी

स्वीकृत दरबन्दीमा 
कायवरत कमवचारी

ररि रहेको
कायवरत कायावलय

1 सहायक ५ औ ँतह हे.अ.पाँचौ 1 कररस्मा थापा
2 सहायक ५ औ ँतह नस.अ.न.नम. 1 ददक्रपका कुमारी थापा
3 सहायक ५ औ  तह अ.हे.व.पाँचौ 1 क्रवष्ण ुथापा
4 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम.चौथो 1 माया सनुार
5 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व. चौथो 1 नगता कुमारी थापा
6 अनधकृतस्तर ६ औ ँतह स्वा.से. 1 राम बहादरु थापा
7 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 दनलपराि क्रवष्ट
8 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम.चौथो 1 राधा कुमारी काकी
9 सहायक ५ औ ँतह नस.अ.हे.व.पाँचौ 1 नैनकला थापा

10 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 मञु्ज कुमारी क्रवष्ट
11 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 प्रमे बहादरु क्रवष्ट
12 सहायक ५ औ ँतह अ.न.नम.पाँचौ 1 स्मनृत कुमारी शाही
13 सहायक ५ औ ँतह अ.हे.व.पाँचौ 1 रेणकुा कुमारी क्रवष्ट
14 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 उमा पोिरेल
15 सहायक ४ औ ँतह अ.न.नम. चौथो 1 िसु्व ुकुमारी वरै
16 सहायक ५ औ ँतह हे.अ. पाँचौ 1 कणव बहादरु बराल
17 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व. चौथो 1 यवुराि शाही
18 सहायक ५ औ ँतह अ.न.नम.पाँचौ 1 नन्दा कुमारी शाही
19 सहायक ४ औ ँतह अ.हे.व.चौथो 1 मकेुश कुमार क्रवष्ट
20 सहायक ५ औ ँतह हे.अ./नस.अहेव 1 सरेुन्र नसंह

21 सहायक ५ औ ँतह भे.क.स.ुपाँचौ १ अिुवन बहादरु शाही

21 4

2 (क.न.समूह 
१ र हे ई समूह 

सहायक१
चौथो )

2 (क.न.समूह 
सहायक
चौथो )

िररगैरा स्वास््य 
चौकी

वडािोला स्वास््य 
चौकी

बाँसी स्वास््य चौकी

काँखशकाध स्वास््य 
चौकी

राननवन स्वास््य 
चौकी

कुल िम्मा

कुल िम्मा

कुल िम्मा

कुल िम्मा



ि.सं
.

 sd{rf/Lsf] gfd           7]ufgf    kb

१ vlu;/f 9sfn c=x]= a

२ dlgiff dNn sf=;

३ s[i0ff pkfWofo c=g=dL

४ /0f axfb'/ yfkf sf= ;

५ gGbf yfkf sf= ;

६ gGbf yfkf c=g=dL rf}yf]

७ e'jg a8'jfn sf=;

८ ;f/bf bzf}bL c=g=dL rf}yf]

९ /fh axfb'/ ;'gf/ c=x]=a rf}yf]

१० clgtf a'9f c=g= dL rf}yf]

११ eb| axfb'/ a'9f sf=;

१२ hut k|;fb kf08] c=x]=a=rf}yf]

१३ k|]d k/Ljf/ x]=a= rf}yf]

१४ v]d/fh a'9f c=x]=a= rf}yf]

१५ x]d axfb'/ lji6 c=x]=a= rf}yf]

१६ /fwf yfkf c=g=dL= rf}yf]

१७ nnLtf vlq zfxL c=g=dL= rf}yf]

१८ nlId zfxL c=g=dL= rf}yf]

१९ ;kgf l;xF Nofk c=rf}yf]

२० rGb| axfb'/ zfxL Nofk c=rf}yf]

२१ ldgf zfxL Nofk c=rf}yf

२२ lgd{nf e'iffn zfxL c=x]=a=rf}yf]=

२३ /]lhgf l;xF c=g=dL rf}yf]==

२४ led axfb'/ u'?ª sf=;

२५ nId0f 6d6f चौक्रकदार

२६ a;' ;'gf/ sf=;

२७ hgs ad c=x]=a==rf}Fyf]

२८ nlId zfxL c=x]=c rf}Fyf]

२९ bg'{ dNn zfxL c g=dL rf]}Fyf]

३० >Lhgf yfkf c g=dL rfyf]}F

३१ dg axfb'/ zfxL sf=; 

३२ /fh]z xdfn c=x]=a=rf}yf]

३३ ;':dLtf l;xF c=g=dL=rf}yf]

३४ k':kf l;xF c=g=dL=rf}yf]

३५ jfns'df/L yfkf l;+x sf= ;

३६ u0f]z eG8f/L c=x]=a rf}yf]

३७ tf/f zfxL c=g=dL rf}yf]

३८ lgd{nf l;xF c=g=dL rf}yf]

३९ gGbf zfxL sf=;

४० s/L:df a'9f zfxL c=g=dL rf}yf}

४१ nf]s axfb'/ yfkf du/ sf= ;

४२ csn axfb'/ zfxL c=x]=a rf}yf]

४३ hLag s'df/L zfxL c=g=dL rf}yf]

४४ sdnf kf08]
:jf:Yo zfvf Roving

ANM  c=g=dL

४५ rGb|f v8|sf l;xF
:jf:Yo zfvf Roving

ANM  c=g=dL

४६ ls:g axfb'/ zfxL dxfa' uf=kf sf=;

४७ l8n s'df/L /f]sfo dxfa' uf=kf kf]if0f ;xhstf{

dxfa' c:ktfn

sflzsfw :jf:Yo 

rf}sL

;f=:jf:Yo O{sfO{ 

lutfrf}/

;f=:jf:Yo O{sfO 

Pskf6]

;f=:jf:Yo O{sfO 

6fs'/L

vl/u}/f :jf:Yo 

rf}sL

j8fvf]nf :jf:Yo 

rf}sL

;fd'bflos :jf:Yo 

OsfO P]/fl8

af;LF :jf:Yo rf}sL

स्वास््य तफव   करार सेवामा कायवरत कमवचारीहरुको क्रववरण



 

  

ि सं कमवचारीको नाम शािा पद
१ क्रटका कुमारी रोकाय सूचना प्रक्रवनध शािा सचुना प्रक्रवनध अनधकृत
२ भरत बहादरु ित्री पंखिकरण एमआइएस अपरेटर
३ नतलक रावल पूवावधार सव इखन्िननयर 
४ राि कुमार हमाल प्रशासन स क अपरेटर
५ हेम प्रसाद िैसी ना.प्रा.स. कृक्रष
६ मनोि थापा ना.प्रा.स.कृक्रष
७ कणव बहादरु थापा पूवावधार १ नं अ सव इखन्िननयर 
८ प्रमे बहादरु ित्री पूवावधार २ नं अ सव इखन्िननयर 
९ छत्र बहादरु शाही पूवावधार ५ नं अ सव इखन्िननयर 
१० दान बहादरु बढुा रोिगार अ सव इखन्िननयर 
११ िगेन्न्द्र बहादरु नसंह रोिगार अ सव इखन्िननयर 
१२ भि बहादरु ित्री वडा नं १ कायावलय सहायक
१३ पदम कुमारी ित्री वडा नं २ कायावलय सहायक
१४ प्रमे बहादरु गरुूङ वडा नं ४ कायावलय सहायक
१५ कमल बहादरु थापा वडा नं ६ कायावलय सहायक
१६ हेमा कुमारी थापा पंखिकरण क्रफल्ड सहायक
१७ िेमराि ज्ञावली हेब्बी सवारी चालक
१८ क्रववके आचायव हलकुा सवारी चालक
१९ चन्र बहादरु गरुुङ्ग हलकुा सवारी चालक
२० टोप बहादरु थापा मगर कायावलय सहयोगी
२१ नन्दाराम बढुा के्षत्री कायावलय सहयोगी
२२ प्रकाश कुमार थापा कायावलय सहयोगी
२३ क्रकसान घनतव कायावलय सहयोगी
२४ खशव प्रसाद पाण्डे कायावलय सहयोगी
२५ क्रहम बहादरु शाही कायावलय सहयोगी
२६ ददप कुमार काकी पश ुक्रवकास कायावलय सहयोगी
२७ ददपक अचायव िेनसनभ कायावलय सहयोगी
२८ गोक्रपराम िैसी १ नं कास कायावलय सहयोगी
२९ राि बहादरु रोकाय २ नं कास कायावलय सहयोगी
३० मननषा कुमारी क्रवक ३ नं कास कायावलय सहयोगी
३१ पणुव बहादरु शाही ४ नं कास कायावलय सहयोगी
३२ मान बहादरु शाही ५ नं कास कायावलय सहयोगी
३३ दगुव बहादरु नसिाली मगर ६ नं कास कायावलय सहयोगी
३४ सनुमायाँ सनुार उधम संयोिक
३५ नारायण दमाइ उधम सहिकताव
३६ कक्रिना सनुार उधम सहिकताव
३७ नसता कुमारी शाही बढुा सामाखिक पररचालक
३८ मननषा शाही ना.प्रा.स. चौथो 
३९ मननषा सनुार ना.प्रा.स.चौथो 
४० रमालक्ष्मी शाही ५ नं वडा स क अपरेटर
४१ िेमराि िैसी ३ नं वडा स क अपरेटर

कृक्रष

प्रशासन तथा योिना

गापा 

उद्यम क्रवकास शािा

पश ुक्रवकास

 
गाउँपानलका अन्तगवत करार सेवामा कायवरत कमवचारीहरुको क्रववरण



 

५. गाउँपानलका बाट प्रदान गररने सेवा, सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध  

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

६. कायावलयबाट हनुे सेवा प्रवाहको आधार र प्रनतवद्धता 
• गाउँपानलकाबाट सेवा प्रवाह गदाव प्रचनलत कानून, नेपाल सरकार. प्रदेश सरकार र स्थानीय 

सरकारले ननमावण गरेका ऐन, ननयम, कायवक्रवनध, ननणवय, पररपत्र अनसुरण गररनेछ । 

• सेवा प्रवाह नागररकको हक क्रहतमा पूणव केखन्रत रहनकुा साथै पारदखशव ढंगबाट हनुेछ । 

• कमवचारी बाट सेवाग्राही प्रनत नम्र व्यवहार प्रदशवन एवम ् सेवाग्राही िनताबाट कमवचारी प्रनत 
सद्भाव र क्रवश्वास प्राप्त हनुे अपेक्षा गाउँपानलकाले गरेको छ । 

• सशुासनको अनभबकृ्रद्ध, िनसहभानगता, समयको पालना, खिम्मेवारी बोध, भ्रष्टाचार ननयन्त्रण सेवा 
प्रबाहका प्रमिु आधार हनुेछन ।  

 

 



७. सेवा प्रदान गने शािा र खिम्मेवार कमवचारी  

गाउँपानलकाको अनधकार क्षेत्र नभत्रका क्रवनभन्न क्रियाकलापहरु संचालन गनव देहाय बमोखिमका 
शािाहरुको व्यवस्था गररएको छ । 

ि.स. शािा/ईकाई शािा/ईकाइ 
प्रमिुको नाम 

पद 

१ प्रशासन, योिना तथा अनगुमन 
शािा 

अननल कुमार पाण्डे अनधकृत छैटौँ 

२ आनथवक प्रशासन शािा िगेन्र कुमार क्रवसी अनधकृत छैटौँ (लेिा) 
३ पवुावधार क्रवकास शािा नक्रवन थापा इखञ्जननयर छैटौँ 
४ खशक्षा यवुा तथा िेलकुद शािा कृष्ण बहादरु वली अनधकृत छैटौँ 

(खशक्षा) 
५ स्वास््य शािा रमेश कुमार दशौदी अनधकृत छैटौँ 

(स्वास््य) 
६ पशपंुछी क्रवकास शािा  प्रमे बहादरु चलाउन े अनधकृत छैटौँ (पश)ु 
७ सचुना प्रक्रवनध तथा अनभलेि शािा क्रटका कुमारी रोकाय सचुना प्रक्रवनध 

अनधकृत 
८ रोिगार सेवा केन्र कृष्ण बहादरु थापा रोिगार संयोिक 

९ आन्तररक लेिा परीक्षण शािा र 
रािश्व शािा 

सरेुन्र कुमार न्यौपान े आलेप सहायक 

१० कृक्रष क्रवकास शािा बल बहादरु क्रवष्ट सहायक पाचौँ (कृक्रष) 
११ नबपद् व्यवस्थापन खिन्सी ईकाइ  इन्रलाल कडेल सहायक पाचौँ 
१२ न्यायीक सनमनतको सखचवालय  हस्त रावल  क. अ 
१३ उद्यम क्रवकास ईकाइ सनुमाया सनुार  कायविम संयोिक 
१४ सामाखिक सरुक्षा तथा पखञ्जकरण 

ईकाइ 
भरत बहादरु ित्री MIS अपरेटर 

 
 

८. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने अनधकारी 
➢ शािासँग सम्बखन्धत ननयनमत कामहरु शािा प्रमिु बाट ननणवय हनुे । 

➢ क्रवशेष ननणवय तथा कायावलय प्रमिुबाट हनु ु पने भनन तोक्रकएका कामहरु कायावलय 
प्रमिुबाट ननणवय हनुे ।  



➢ नननतगत क्रवषयका ननणवयहरु गाउँ कायवपानलकाबाट र बिेट तथा ऐन सरहका काननु 
सम्बन्धी क्रवषय गाउँसभाबाट हनुे । 

➢ न्याक्रयक क्रवषय:- न्याक्रयक सनमनतबाट । 

 

९. ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी   

o प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत मातहतबाट भएको ननणवयको पानलका अध्यक्ष   

o शािा प्रमिुस्तरीयबाट भएका ननणवयको प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

o दैननक सेवा प्रवाह तथा कमवचारीको कायव व्यवहार बारे गनुासो सनेु्न अनधकारी 
प्रशासन योिना तथा अनगुमन शािा प्रमिु श्री अननल कुमार पाण्डे । 

 

१०. सचुना अनधकारी, प्रविा र कायावलय प्रमिुको नाम, पद र सम्पकव  नम्बर  

सचुना अनधकारी अननल कुमार पाण्डे अनधकृत छैटौँ ९८५८०७४६०७ 

प्रविा प्रकाशराि थापा वडाअध्यक्ष ९८५८०७४६१२ 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत उदयराि उपाध्याय ९८५८०७४६०३ 

 

११. ऐन, ननयम, कायवक्रवनध, क्रवननयम वा क्रवननयमावलीहरुको सचुी  

  ऐनहरु 

ि.सं. कानूनको नाम स्वीकृत नमनत रािपत्रमा 
प्रकाखशत नमनत 

स्वीकृत गने ननकाय 
(कायवपानलका/सभा) 

१ सहकारी ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

२ पवुावधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

३ कृक्रष व्यवसाय प्रववद्बन ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

४ न्याक्रयक सनमनतले उिरुीको कारवाही 
क्रकनारा गदाव अपनाउनपुने कायवक्रवनधका 
सम्बनधमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन 
२०७४ 

२०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

५ क्रवपद् िोखिम न्यनुनकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

२०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

६ स्थानीय स्वास््य तथ सरसफाई ऐन  
२०७४ 

२०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  



७ आनथवक कायवक्रवनध ननयनमत तथा व्यखस्थत 
गनव बनेको ऐन २०७४ 

२०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत  

८. स्थाननय खशक्षा ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत 

९. स्थानीय सेवा ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत 

१०. स्वास््य तथा सरसफाई ऐन २०७४ २०७४ चैत्र ०७  सभाबाट स्वीकृत 

११. आनथवक ऐन २०७४ २०७४ असार २६  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१२. क्रवननयोिन ऐन २०७४ २०७४ असार २६  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१३. आनथवक ऐन २०७५ २०७५ असार १५  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१४. क्रवननयोिन ऐन २०७५ २०७५ असार १५  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१५. आनथवक ऐन २०७७ २०७७ असार १०  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१६. क्रवननयोिन ऐन २०७७ २०७७ असार १०  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१7. आनथवक ऐन २०७८ २०७८ असार १०  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१८. क्रवननयोिन ऐन २०७८ २०७८ असार १०  कायावनलकाबाट स्कीकृत 

१९. महाब ु गाँउपानलकाको प्रशासकीय कायव 
क्रवनध (ननयनमत गने) ऐन २०७८ 

२०७८ पौष ०६ २०७८ फाल्गनु 
०२ 

कायवपानलकाबाट स्वीकृत 

२० आनथवक ऐन २०७९ २०७९ असार १०  गाउँसभा 

२१ क्रवननयोिन ऐन २०७९ २०७९ असार १०  गाउँसभा 

२२ स्थानीय वन ऐन २०७९  २०७९।०३।३१  गाउँसभा 

२३ आनथवक कायवक्रवनध ननयनमत तथा 
व्यवखस्थत गनव बनेको ऐन २०७९ 

२०७९।०९।२४ २०७९।१०।०९ गाउँसभा 

२४ कृक्रष तथा पशपंुछी ऐन २०७९ २०७९।०९।२४ २०७९।१०।०९ गाउँसभा 

२५ िानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्धी ऐन २०७९ 

२०७९।०९।२४ २०७९।१०।०९ गाउँसभा 

२६ भमुी ऐन २०७९ २०७९।०९।२४ २०७९।१०।०९ गाउँसभा 

२७ स्थानीय वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत 
संरक्षण ऐन २०७९ 

२०७९।०९।२४ २०७९।१०।०९ गाउँसभा 

ननयमावलीहरु 
१. महाब ु गाउँ कायवपानलकाको ननणवय वा 

आदेश र अनधकारपत्रको 
प्रमाणीकरण(कायवक्रवनध) ननयमावली 
२०७४ 

२०७४ अषार २४  कायवपानलकाबाट स्वीकृत 

२. गाउँ कायवपानलका(कायवसम्पादन) 
ननयमावली २०७४ 

२०७४ अषार २४   कायवपानलकाबाट स्वीकृत 



३. गाउँ कायवपानलका (कायव क्रवभािन) 
ननयमावली २०७४ 

२०७४ अषार २४   कायवपानलकाबाट स्वीकृत 

४. खशक्षा ननयमावली २०७४ २०७४ अषार २४   कायवपानलकाबाट स्वीकृत 

ननदवखशकाहरु 
१. बिार अनगुगमन ननदेखशका २०७४ २०७४ चैत्र ०७  कायवपानलकाबाट 

२. िेष्ठ नागररक पररचयपत्र क्रवतरण 
ननदेखशका  २०७६ 

२०७६।०५।०२  सभाबाट 

३. महाब ुगाउँपानलका सञ्चालन गररने मक्रहला 
क्रवकास कायविमको पररचय, उदे्दश्य र 
कायविम ननदेखशका २०७६ 

२०७६।०५।०२  कायवपानलकाबाट 

     

कायवक्रवनधहरु 
१. एफ.एम. रेनडयो व्यवस्थापन तथा 

संचालन कायवक्रवनध २०७४ 
२०७४ चैत्र ०७   सभाबाट 

२. अध्यक्ष श्रम रोिगार कायविम सञ्चालन 
कायवक्रवनध २०७७ 

२०७७ कानतवक २४  कायवपानलकाबाट 

३. महाब ु गाउँपानलका कृक्रष शािाको 
कायविम सञ्चालन कायवक्रवनध २०७६ 

२०७६ पौष ०२ गते  सभाबाट 

४. एम्बलेुन्स संचालन सम्बखन्ध कायवक्रवनध 
२०७६ 

२०७६ भार ०२   सभाबाट 

५. सामदुाक्रयक क्रवद्यालयका गा.पा.कोषबाट 
शैखक्षक अनदुान कायवक्रवनध २०७५ 

२०७५ आखश्वन २६  सभाबाट 

६. क्रवपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन 
कायवक्रवनध २०७५ 

२०७६ आखश्वन २६   सभाबाट 

७. कोनभड-१९ संिमण रोकथाम तथा 
उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी 
कायवक्रवनध - २०७६ 

२०७६चैत्र २४   कायवपानलकाबाट 

८. आधारभतु तह कक्षा ८ उतीणव परीक्षा 
कायवक्रवनध - २०७५ 

२०७५ पौष २७  सभाबाट 

9. महाब ुगाउँ कायवपानलका बैठक संचालन 
सम्बखन्ध कायवक्रवनध - २०७४ 

२०७४ असार २४   सभाबाट 

१0. महाब ु गाउँपानलका पदानधकारीहरुको 
आचारसंक्रहता - २०७४ 

२०७४ असार २४   सभाबाट 



११. आपतकानलन कायव संचालन कायवक्रवनध २०७६।०६।२६  सभाबाट 

१3. घ वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र 
सम्बखन्ध कायवक्रवनध - २०७४ 

२०७४ चैत्र ०७   सभाबाट 

१4. महाब ु गाउँपानलकाको मददरा लाग ु
औषत तथा िवुा तास ननषेद कायवक्रवनध 
२०७५ 

२०७५ पौष २७  सभाबाट 

१8. अपांगता भएका व्यखिहरुको पररचयपत्र 
क्रववतरण कायवक्रवनध २०७६ 

   

19. त्यांङ्क तथा अनभलेि अध्यावनधक गरी 
मक्रहला, बालबानलका िेष्ठनागररक तथा 
अपांङ्गगता भएका व्यखिहरुको त्यांक 
संकल अद्यावनधक कायवक्रवनध २०७७ 

२०७७ अषार ०९  सभाबाट 

२0. लैक्रङ्गक क्रहंसा ननवारण कोष, सञ्चालन 
कायवक्रवनध २०७७ 

२०७७ अषार ११  सभाबाट 

२2. पश ु सेवा कायविम संचालन कायवक्रवनध 
२०७६ 

२०७६ पौष २  कायवपानलकाबाट 

२3. प्राक्रवनधक अध्ययन/तानलम छात्रवखृत्त 
क्रववरण सम्बन्धी कायवक्रवनध 

२०७८ फाल्गनु २  कायवपानलकाबाट 

२4. उपभोिा गठन पररचालन तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव क्रवनध २०७८ 

२०७८ फाल्गनु २  कायवपानलकाबाट 

२5. मात-ृखशश ु (सतु्केरी) भेटघाट कायविम 
संचालन कायवक्रवनधिः२०७८ 
 

२०७८ फाल्गनु २  कायवपानलकाबाट 

२६ भवन ननमावण तथा घरनक्सा ननयमन 
कायवक्रवनध, २०७८ 

 

२०७८ फाल्गनु २  कायवपानलकाबाट 

२७ अस्पताल संचालन तथा गठन सम्बन्धी 
कायवक्रवनध २०७७ 

२०७७ असोि ३०  कायवपानलकाबाट  

२८ िानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन 
कायवक्रवनध २०७९ 

२०७९ असार ३१  सभाबाट 

२९ गाउँपानलकाको कायवसञ्चालन ननदेखशका 
२०७९ 

२०७९ असार ३१  सभाबाट 

३० सेवा करार कमवचारी व्यवस्थापन २०७९ असार ३१  सभाबाट 



कायवक्रवनध २०७९ 
३१ स्थानीय तहको समावेखशकरण नीनत 

२०७९ 
२०७९ असार ३१  सभाबाट 

३२ क्रवषयगत सनमनत कायवसञ्चालन कायवक्रवनध 
२०७९ 

२०७९ असार ३१  सभाबाट 

३३ क्रवपद् पवुव तयारी प्रनतकायव योिना 
२०७९ 

२०७९ असार ३१  सभाबाट 

३४ प्राक्रवनधक कमवचारी क्रफल्ड सकु्रवधा 
कायवक्रवनध २०७९ 

२०७९ असार ३१  सभाबाट 

३५ आनथवक सहायता मापदण्ड सम्बन्धी 
कायवक्रवनध, २०७९ 

२०७९ असोि ७   कायवपानलकाबाट 

३६ एक शैखक्षक संस्था एक उद्यम कायविम 
कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७९ 

२०७९ मंनसर १४  कायवपानलकाबाट 

३७ व्यवसाय दताव तथा नक्रवकरण सम्बन्धी 
कायवक्रवनध २०७९ 

२०७९ पषु २१  कायवपानलकाबाट 

 

१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक क्रववरण  

नस.नं. आम्दानी खशषवक 
२०७९।०८० को 
अनमुाननत आय 

२०७९।०८० को 
पौषसम्मको यथाथव आय 

२०७९।०८० पौष 

मसान्तसम्म कुल िचव 

  सङ्घीय सरकार 

1 क्रवखत्तय समाननकरण  93500000.00 46750000.00 12722738.00 

2 शसतव अनदुान 176400000.00 94677500.00 46089392.35 

3 क्रवशेष अनदुान 17500000.00 0.00 0.00 

4 समपूरक अनदुान 5000000.00 0.00 0.00 

िम्मा 292400000.00 141427500.00 58812130.35 

  प्रदेश सरकार 

1 क्रवखत्तय समाननकरण  9033000.00 6022667.00 1000000.00 

2 शसतव अनदुान 20990000.00 14676800.66 0.00 

3 क्रवशेष अनदुान 6000000.00 750000.00 0.00 

4 समपूरक अनदुान 9675000.00 0.00 0.00 

िम्मा 45698000.00 21449467.66 1000000.00 

     

     



नस.नं. आम्दानी खशषवक 

२०७९।०८० को 
अनमुाननत आय 

२०७९।०८० को 
पौषसम्मको यथाथव आय 

२०७९।०८० पौष 
मसान्तसम्म कुल िचव 

1 रािस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार 84215000.00 27331115.71 25401030.64 

2 रािस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  550981.00 0.00 0.00 

3 आन्तररक श्रोत- बैंक मौज्दात 12598414.52 12598414.52 8328990.76 

4 आन्तररक श्रोत- घरिग्गा/अन्य 5000000.00 1272971.38 0.00 

5 आन्तररक श्रोत- दहत्तर/बहत्तर 375000.00 375000.00 0.00 

    102739395.52 41577501.61 33730021.40 

     

     

आ.व. २०७९।०८० को पौष मसान्तसम्मको क्रवखत्तय प्रगनत 

नस.नं. खशषवक क्रवननयोिन िचव िचव प्रनतशत 

1 चाल ु 293657395.52 83631577.75 28.48 

2 पूखँिगत 146805000.00 9910574.00 6.75 

कूल आय 440462395.52 93542151.75 21.24 

 

१३. तोक्रकए बमोखिम अन्य क्रववरण  

१४. सावविननक ननकायको वेवसाइट 

यस महाब ुगाँउपानलकाको वेवसाइट www.mahabumun.gov.np रहेको छ । 

१५. पानलकाका सचुनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभए सो को क्रववरण  

      पानलकाको सचुना पाक्रट, वेवसाइट र फेसबकु पेि ।  

१६. योिना/ कायविम तथा सो को प्रनतवेदन  

बुदँा नं १८ मा रहेको क्रवस्ततृ प्रनतवेदनमा उल्लेि छ । 

 

 

 

 

 



१७. सावविननक ननकायमा परेको सचुना माग सम्बन्धी ननवेदन र सचुना ददएको क्रववरण  

ि 
स  

सचुना 
माग 
दताव नं 

सचुना माग नमनत माग 
गने 
व्यखि 

माग 
गररएको 
माध्यम 

माग 
गररएको 
सचुनाको 
क्रववरण 

सचुना उपलब्ध 
गराईएको नमनत 

सचुना 
उपलब्ध 
गराईएको 
माध्यम 

कैक्रफयत 

१  २०७९।०३।२२ नक्रवन 
शाही 

इमेल िररद 
सम्बन्धी 
क्रववरण 

२०७९।०४।०२ ईमले  
 

२  २०७९।०३।२६ नक्रवन 
शाही 

इमेल मखु्यमन्त्री 
रोिगार 
कायविम 
सम्बन्धी 

२०७९।०३।२९ ईमेल  
 

३ ७९४ २०७९।१०।०५ ददनेश 
बढुा 

इमेल प्रधानमन्त्री 
रोिगार 
कायविम 
सम्बन्धी 

२०७९।१०।०९ ईमले  
 

 

 

१८. महाब ुगाउँपानलकाले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको अधववाक्रषवक प्रगनत प्रनतवेदन  

क. योिना शािाको  

आ.ब. २०७९/८० मा उपभोिा सनमनत माफव त संचानलत योिनाहरुको प्रगनत क्रववरण  
ि स सम्झौता भएका 

वडागत योिनाहरु 

  

सम्झौता भएका 
प्रदेश सशतव 
अन्तगवतका 
योिनाहरु 

सम्झौता भएका 
संघ सशतव 
अन्तगवतका 
योिनाहरु 

सम्झौता भए 
कायवपानलका 
का 
योिनाहरु 

िम्मा सम्झौता 
भएका योिना 
संख्या  

सम्पन्न भएका 
योिनाहरु  

१ ९   ३ १२ १ 

२ ११  १ ३ १५ १ 

३ १३  १ ८ २२ २ 

४ ८  १ ७ १६  

५ १२ १  ४ १७  

६ २५ ६  १० ४१  

िम्मा  ७८ ७ ३ ३५ १२३ ४ 

 

 

 



 

आ.ब.२०७९/८० मा बोलपत्र माध्यमबाट संचानलत योिनाहरुको क्रववरण 

 

ि स  योिनाको क्रववरण ठेक्का नं वडा नं बोलपत्रदाताको 
नाम 

कैक्रफयत 

१ वडािोला गररपाटा 
नसचाँई कुलो ननमावण 

MRM/WORKS 
/NCB/03/079/80 

२ के क्रव गरुुङ्ग 
कन्स्िक्सन 
प्राली 

ननमावण कायव 
भई रहेको 

२ गैडाबाि फाग ु
कानसकाध सडक 
स्तरोन्ननत कायव 

MRM/WORKS 
/NCB/04/079/80 

४ ए क्रव  महाब ु
कन्स्िक्सन 
प्राली 

ननमावण कायव 
भई रहेको 

३ वडा नं ५ को भवन 
ननमावण कायव 

MRM/WORKS 
/NCB/05/079/80 

५  बोलपत्र 
आवह्नान भई 
प्रक्रियामा 
रहेको 

४ औषधी तथा 
उपकरण िररद 

MRM/SQ/GOODS 
/06/079/80 

  बोलपत्र 
आवह्नान भई 
प्रक्रियामा 
रहेको 

५ कुक्रटडाडा नसमलडाडाँ 
एकपाटे लानमडाडा 
उखत्तसेनी काखशकाध 
सडक 

MRM/WORKS 
/NCB/07/079/80 

४,५ र ६  बोलपत्र 
आवह्नान भई 
प्रक्रियामा 
रहेको 

 

ि.आनथवक प्रशासन शािा 

ग. नस.नं. आम्दानी खशषवक 
२०७९।०८० को 
अनमुाननत आय 

२०७९।०८० को 
पौषसम्मको यथाथव आय 

२०७९।०८० 
पौष मसान्तसम्म 

कुल िचव 
 

संखघय सरकार 

1 क्रवखत्तय समाननकरण  93500000.00 46750000.00 12722738.00 

2 शसतव अनदुान 176400000.00 94677500.00 46089392.35 

3 क्रवशेष अनदुान 17500000.00 0.00 0.00 

4 समपूरक अनदुान 5000000.00 0.00 0.00 



िम्मा 292400000.00 141427500.00 58812130.35 

 

प्रदेश सरकार 

1 क्रवखत्तय समाननकरण  9033000.00 6022667.00 1000000.00 

2 शसतव अनदुान 20990000.00 14676800.66 0.00 

3 क्रवशेष अनदुान 6000000.00 750000.00 0.00 

4 समपूरक अनदुान 9675000.00 0.00 0.00 

िम्मा 45698000.00 21449467.66 1000000.00 

     

     

नस.नं. आम्दानी खशषवक 

२०७९।०८० को 
अनमुाननत आय 

२०७९।०८० को 
पौषसम्मको यथाथव आय 

२०७९।०८० 

पौष 
मसान्तसम्म 
कुल िचव 

1 

रािस्व बाँडफाँड - संघीय 
सरकार 84215000.00 27331115.71 25401030.64 

2 रािस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  550981.00 0.00 0.00 

3 आन्तररक श्रोत- बैंक मौज्दात 12598414.52 12598414.52 8328990.76 

4 आन्तररक श्रोत- घरिग्गा/अन्य 5000000.00 1272971.38 0.00 

5 आन्तररक श्रोत- दहत्तर/बहत्तर 375000.00 375000.00 0.00 

    102739395.52 41577501.61 33730021.40 

     

     

आ.व. २०७९।०८० को पौष मसान्तसम्मको क्रवखत्तय प्रगनत 

नस.नं. खशषवक क्रवननयोिन िचव िचव प्रनतशत 

1 चाल ु 293657395.52 83631577.75 28.48 

2 पूखँिगत 146805000.00 9910574.00 6.75 

कूल आय 440462395.52 93542151.75 21.24 

 

बेरुि ु 

लगत अनसुार आ.ब. २०७७/०७८ सम्मको फछौट हनु बाँकी कुल बेरुि ु रकम रु.  
१८८१९९४०८ 

 

 



घ. स्वास््य शािा 
 

ङ. कृक्रष शािा 
   क्रवखत्तय समाननकरण तफव   

ि.स. संचानलत कायविम रकम रु  संचानलत क्षेत्र भिुानी भएको 
रकम 

कैक्रफयत  

१ बाली संरक्षण सेवा तफव  
क्रवषादी िररद 

१ लाि महाब ु
गाँउपानलका  

८९ हिार ।  

२ कृक्रष मेला प्रदशवनी ६२ हिार  गैडाबाि  ५६ हिार ।  

३ कृषक पाठशाला 
संचालन 

१ लाि ५० 
हिार  

वडा नं ६   कायविम 
संचालन भई 
रहेको 

४ माटो परीक्षण खशक्रवर 
संचालन 

१ लाि वडा नं ४ र 
५  

७० हिार   

५ नसवरी ननमावण कायविम १ लाि वडा नं ३  कायविम 
संचालन भई 
रहेको 

६ एक घर एक १ लाि वडा नं २  कायविम 
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Go"gtd ;]jf dfkb08 sfo{s|d .  

  !,@%,))). !,@%,))) 



करेसावारी संचालन भई 
रहेको 

  

शसतव कायविम तफव   

ि.स. संचानलत कायविम रकम रु  संचानलत क्षेत्र भिुानी भएको 
रकम 

कैक्रफयत  

१ आलबुाली पकेट 
ननरन्तरता 

५ लाि ४० 
हिार 

वडा नं ६ र 
१   

 कायविम 
संचालन भई 
रहेको 

२ नयाँ आलबुाली पकेट 
कायविम संचालन  

१० लाि ८० 
हिार  

वडा नं ४ र 
५ 

 
 

कायविम 
संचालन भई 
रहेको 

 

 

च. पशपंुछी क्रवकास शािा 

ि.स. कायविम लाभाखन्भत संख्या कैक्रफयत 

१ पश ुस्वास््य तथा मेनडकल  उपचार २११५  

२ माइनर सखिवकल उपचार सेवा २९१  

३ प्रयोगशाला सेवा ६०  

४ पशबुन्ध्याकरण ९१  

५ गाइनोकोलोिीकल उपचार सेवा  १२८  

 

 

छ. गररनब ननवारणका लानग लघउुद्यम क्रवकास कायविम 

ि.स. कायवक्रववरण लक्ष्य कायव अवस्था कैक्रफयत 

१ घरधरुी सवेक्षण फारम "ए" १०८ सम्पन्न ६ वटै वडाहरुमा 
सम्मन्न भएको 

२ सम्भाक्रवत उद्यमीहरुका लानग 
फारम "क्रव" 

८५ संचालन भई 
रहेको  

६० िना सम्पन्न 
२५ बाँक्रक 

३ उद्यमखशलता क्रवकास तानलम ८४ संचालन भई ३० िना भई 



८ ददन े रहेको सकेको ५५ िना 
बाँक्रक 

४ नसप क्रवकास तानलम ८५ बाँक्रक  

५ स्तरोन्ननत तानलम तथा प्रक्रवनध 
हस्तान्तरण 

५० बाँक्रक  

६ उपयिु प्रक्रवनध हस्तान्तरण ८५ बाँक्रक  

७ क्रवखत्तय संस्था संग 
अन्तरक्रिया  

८५ बाँक्रक  

८ बिार तथा बिाररकरण र 
अन्तरक्रिया कायविम 

८५ बाँक्रक  

 

ि. बहकु्षेत्रीय पोषण कायविम 

स्थाननय तहको आ ब २०७९।०८० को क्रवखत्तय प्रगनत क्रववरण 

ि सं स्रोत बिेट रकम प्राप्त बिेट िचव बिेट कैक्रफयत 

१ नेपाल सरकार बाट प्राप्त बिेट १७ लाि १‚९८‚५००। 

 

२ स्थाननय तहबाट प्राप्त बिेट ५ लाि २‚४३‚११०। 

 

३ क्रवशेष अनदुान प्राप्त बिेट ७५ लाि ३७‚७६‚०००।   

 

िम्मा बिेट ९७ लाि ४२‚१७‚६१०। 

 

 

स्थाननय तहको आ ब २०७९।८० को भौनतक प्रगनत 

ि 
सं 

क्रियाकलापहरु पटक लाभाखम्वत 
घरधरुी 

िम्मा बिेट िचव बिेट 

१ पानलका स्तररय पोषण तथा 
िाद्यशरुक्षा ननदेशक सनमनतको 
बैठक । 

४ पटक २० िना १‚४७‚५००। ३६‚५००। 



२ वडा स्तररय पोषण तथा िाद्यशरुक्षा 
ननदेशक सनमनतको बैठक । 

३।३ 
पटक 

२० 
िनाका 
दरले 

४‚८६‚०००। ३‚२४‚०००। 

३ आमा  समहु छनौट तथा सनुौला 
हिार ददनाका आमाहरुको  घरधरुी 
पक्रहचान  कायविम । 

१।१ १३०० 
िना 

२‚००‚०००। २‚००‚०००। 

४ सनुौला हिार ददनका आमाहरु तथा 
पोषण मैत्री नमनुा टोलका 
घरधरुीका २ िना व्यिीलाई 
पोषण सरसफाई कुिरुा पालन 
दाख्रा पालन वालपोषण पोषणयिु 
िानापान बारे १ ददने तानलम । 
(१‚२र३वडा सक्रकयको) 

१।१ 
पटक 

१५० िना २‚६७‚७००। १‚३३‚५००। 

५ पोषण मैत्री नमनुा टोल ्याकेि 
कायविम १ देखि ६ वडाका २५  
घरधरुरका दरले १५० घरधरुीलाई 
पोनलहावस‚ क्रवउक्रविन‚ हिारी 
‚बाख्रा क्रवतरण र पानन ट्याङ्की ड्रम‚ 
नसमेन्ट क्रवतरणको लागी टेन्डर 
गरीयको। 

 

१ १५० ३२२५००। 

 

 

 

 

 



  

 

 

झ. न्यायीक सनमनत 

महाब ुगाउँपानलकाको न्याक्रयक सनमनतबाट भएको कायवसम्पादनको क्रववरण : 

 

 

 

 

 

 

 

 

मदु्दाका प्रकार  

गाली बेइज्िती मदु्दा ÷ ३ वटा  

लेनदेन सम्बन्धी मदु्दा ÷ ५ वटा  

छलफल गररपाँउ सम्बन्धी मदु्दा ÷ ७ वटा  

 

ञ. सामाखिक सरुक्षा पखञ्जकरण ईकाइ 

१. २०७९/८० को पषु मसान्त सम्मको व्यखिगत घटना दतावको संखक्षप्त क्रववरण  

ि.स िन्म मतृ्य ु सम्बन्ध 
क्रवच्छेद 

क्रववाह बसाईसरी 
आएको 

बसाईसरी 
गएको 

ि.स. क्रववरण संख्या  

१ िम्मा मदु्दा दताव  १५ 

२ काबावक्रहका लानग अदालत पठाएको 
संख्या  

१ 

३ ननणवय भएको संख्या  ८ 

४ नमलापत्र संख्या  ८ 
५ फछौट हनु बाँक्रक ७ 



परुुष मक्रहला  िम्मा परुुष मक्रहला  िम्मा दताव 
संख्या  

सदस्य 
संख्या  

दताव 
संख्या  

सदस्य 
संख्या  

१. २२५ १९२ ४१७ ३७ १९ ५६ ० १२३ ० ० ३८ १११ 

 

२. २०७९/८० को पौष मसान्तसम्म सामाखिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको क्रववरण  

ि.स लाभग्राहीको वगीकरण संख्या  

१ ७० बषव मानथका िेष्ठ नागररक १०९५ 

२ दनलत िेष्ठ नागररक  २१७ 

३ िेष्ठ नागररक एकल मक्रहला  १३७ 

४ एकल मक्रहला  २५३ 

५ पणुव अपाङ्ग क वगव ४२ 

६ अनत अशि अपाङ्ग ि वगव २२७ 

७ क्षेत्र तोक्रकएको बालबानलका  १८९५ 

८ दनलत बालबानलका  ७०२ 

िम्मा  ४५६८ 

 

➢ सामाखिक सरुक्षा भत्ताको प्रथम क्रकस्ता बैँक संगको सहकायवमा वडा स्तरमा नै क्रवतरण 
गररएको  

ट. वातावरण तथा क्रवपद् व्यवस्थापन 

१. क्रवपद् प्रनतकायव योिना ननमावण भएको  

२. स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु २५ लाि क्रवननयोिन भएको । 

३. क्रवपद् िन्य घटनाका कारण भएको क्षनतको पररपरुणका लानग तपखशल बमोखिमको राहत 
क्रवतरण गररएको । 

ि.स. राहत पाउने व्यखिको नाम 
थर  

वडा नं राहत रकम कैक्रफयत  

१ श्री पहलमान थापा महाब ु२ ५००० क्रवपद 

२ श्री पदमलाल ित्री  महाब ु६ ५००० क्रवपद 

३ श्री नरबहादरु िड्का महाब ु१ २०००० चट्याङ्ग 

४ श्री कक्रवराि िैसी महाब ु६ १५००० चट्याङ्ग 

५ श्री नगता िैसी महाब ु३ ५००० क्रवपद 

६ श्री सनमर सम्शेर िंग राना महाब ु२ ५००० क्रवपद 



७ श्री क्रकस्नकला क्रवष्ट महाब ु३ ५००० क्रवपद 

८ श्री देउकला िैसी  महाब ु६ १५,००० क्रवपद 

९ श्री सरुत थापा मगर महाब ु२ ५००० क्रवपद 

१० श्री टुल्का देवी शमाव वडा नं १ ५००० क्रवपद 

११ श्री नन्दकला िैसी महाब ु६ १५,००० क्रवपद 

१२ श्री िड्ग बहादरु शाही महाब ु५ १५००० चट्याङ्ग 

१३ श्री क्रवष्ना साकी  महाब ु१  ५००० चट्याङ्ग 

१४ श्री पदमकला सावत महाब ु१ १०००० चट्याङ्ग 

१५ सन्त बहादरु दमाई महाब ु१ १५००० पणुव क्षनत 

१६ भोटे ित्री महाब ु२ १५००० पणुव क्षनत 
१७ पदमा क्रवक महाब ु२ १५००० पणुव क्षनत 
१८ माथे कानम महाब ु१ १५००० पणुव क्षनत 
१९ मोनतकला कामी  महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२० भनूमसरा गरुुङ्ग महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२१ देउचन क्रवष्ट महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२२ कक्रवता क्रवष्ट महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२३ छत्र क्रवष्ट महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२४ िनक प्रसाद उपाध्याय महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२५ क्रवष्णा सनुार महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
२६ िगत बहादरु नसंह महाब ु४ १५००० पणुव क्षनत 
२७ मखणराम िैसी महाब ु४ १५००० पणुव क्षनत 
२८ क्रवष्णदेुवी ित्री महाब ु६ १५००० पणुव क्षनत 
२९ नसता कुमारी क्रवक महाब ु६ १५००० पणुव क्षनत 
३० इन्र बहादरु सेन महाब ु१ १५००० पणुव क्षनत 
३१ लक्ष्मीकला बढुवाल महाब ु३ १५००० पणुव क्षनत 
३२ सरुद सनुार महाब ु१ ५००० आखशंक क्षनत 
३३ मोनतराम िैसी महाब ु३ ५००० आखशंक क्षनत 
३४ उखिरनसहँ बढुा महाब ु३ ५००० आखशंक क्षनत 
३५ रत्न बहादरु शाही महाब ु४  ५००० आखशंक क्षनत 
३६ भनगराम बढुवाल महाब ु२ १०००० चट्याङ्ग 
३७ कृष्णलाल िैसी महाब ु२ ५००० चट्याङ्ग 
३८ श्री शेर बहादरु बढुवाल महाब ु३ ५००० क्रवपद 
३९ श्री िय बहादरु कामी महाब ु२ ५००० क्रवपद 



४० श्री दल बहादरु कामी महाब ु२ १५००० क्रवपद 
४१ श्री साक्रवत्रा टमटा महाब ु४ ५००० क्रवपद 
४२ श्री लनलता सनुार महाब ु५ ५००० क्रवपद 
४३ श्री नन्दा शाही महाब ु१ १५००० क्रवपद 
४४ श्री सन्तक्रवर दमाई महाब ु१ १५००० क्रवपद 
४५ श्री देब ुसनुार महाब ु३ १०००० क्रवपद 
४६ श्री सकुुमा सनुार  महाब ु३ ३००० क्रवपद 
४७ श्री रत्ना कुमारी सनुार  महाब ु३ ३००० क्रवपद 
४८ श्री ददक्रपका थापा महाब ु२ १०००० क्रवपद 
४९ श्री पम्फा सनुार  महाब ु३ ३००० क्रवपद 
५० श्री शान्ता कुमारी सनुार महाब ु३ ३००० क्रवपद 
५१ श्री िनगसरा सनुार महाब ु३ ३००० क्रवपद 
५२ श्री तलु्छा सनुार  महाब ु३ ३००० क्रवपद 
५३ श्री क्रटका सनुार महाब ु३ ३००० क्रवपद 
५४ श्री मान कुमारी सनुार  वडा नं ३ ३००० क्रवपद 
५५ श्री रत्ने कामी महाब ु५ ५,००० सहायता 
५६ श्री रमेश ित्री महाब ु३ १५००० दघुवटना  
५७ श्री क्रवष्ना सनुार महाब ु३  ३००० क्रवपद् 
५८ श्री िैकला शाही महाब ु४ ५००० सहायता 
५९ रािीव क्रविम शाही महाब ु४ १०००० क्यान्सर क्रपनडत 
  

ठ. रािश्व  

खशषवक खशषवक नं पानलका वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ िम्मा रु:
ब्यबसाय कर १४६११ ११७,४२०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ११७,४२०.००
बहाल कर ११३३२१ ७,४३३.५३ ७.५० ०.०० १५०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ७,५९१.०३
िडीबटुी , कबाडी र िीबिन्त ुकर ११६३२ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
सवारी साधन कर १४४५१ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
क्रवज्ञापन कर १४६११ ५००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५००.००
बहाल नबटौरी शलु्क ११३२२ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ३००.०० ३००.००
पाक्रकव ङ्ग शलु्क १४२४१ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
सेवा, शलु्क, दस्तरु १४२२९ १५९,३४२.०० ५०,९००.०० ७८,३५०.०० ६५,४५०.०० ४७,३००.०० ३१,२००.०० ३६,६५०.०० ४६९,१९२.००
मनोरञ्जन कर १४२९१ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

२८४,६९५.५३ ५०,९०७.५० ७८,३५०.०० ६५,६००.०० ४७,३००.०० ३१,२००.०० ३६,९५०.०० ५९५००३.०३
35570 68236 209943 90991.2 108673 88261.6 601673.8

२८४६९५.५३ 86477.5 146586 275543 138291 139873 125212 1196676.8

समग्र वडागत ररपोटव

िम्मा नगदद रु:
सम्पनत/भनुम कर
िम्मा रु:



 

ड. रोिगार सेवा केन्र  

आ.ब २०७९/८० को पषु मसान्त सम्म सम्झौता भई कायावदेश भएका योिनाहरुको क्रववरण 

ि स कायविमको नाम छनौट गररएका 
िम्मा योिनाहरु  

कायावदेश ददईएका 
योिनाहरु  

श्रनमकको संख्या  

१ प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम ३६ ३२ १२९ 

२ मखु्यमन्त्री रोिगार कायविम ६ ६  

३ अध्यक्ष रोिगार कायविम १४ १२  

 

ढ. मक्रहला बालवानलका तथा समाि कल्याण इकाई 

क) अपाङ्ग पररचयपत्र क्रवतरण  

ि.स. वगव क्रवतरण गररएको संख्या  

१ क बगव ९ िना ( ३ मक्रहला, ६ 
परुुष) 

२ ि बगव २५ िना ( १२ मक्रहला,  
१३ परुुष) 

३ ग बगव ४ िना (४ परुुष) 
४ घ बगव ३ िना (३ परुुष) 
 

 

ि) बैक िाता छोरीको सरुक्षा िीवन भरीको कायविममा २०७९/८० पषु मसान्त सम्म 
समावेश भएकाको संख्या  

ि.स वडा न. संख्या 
१ १ १४ 

२ २ ८ 

३ ३ १७ 

४ ४ १५ 

५ ५ १३ 

६ ६ १७ 

िम्मा ८४ 

 
 



 

ण) प्रशासन शािा 
➢ खचदठपत्र दताव ÷ ७७१  

➢ खचदठपत्र  चलानी ÷ ७९० 

➢ करार सेवामा कायवरत कमवचारीहरुको कायवसम्पादन मलु्याङ्कन गरी म्याद थप गररएको  

➢ स्थायी कमवचारीहरुको कायवसम्पादन मलु्याङ्कन गने कायव सम्पन्न भएको  

➢ गाउँपानलका अध्यक्ष र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत तथा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत र 
शािा प्रमिु हरु क्रवच कायवसम्पादन सम्झौता गने कायव सम्पन्न भएको 

➢ बिेट तथा कायविम पखुस्तका छपाई कायव सम्पन्न भएको  

➢ यस अवनधमा ७ वटा कायवपानलकाका बैठकहरु र १ पटक गाउँ सभा सम्पन्न भएको 
सोको व्यवस्थापनका कायवहरु भएका । 

➢ क्रवनभन्न ननकायहरुबाट माग भई आएका सचुना र क्रववरणहरु उपलब्ध गराईएको । 

➢ शािा प्रमिु र वडा सखचवहरूलाई रािश्व सफ्टवेयर संचालन र LISA सम्बन्धी 
अनभमखुिकरण कायविम सम्पन्न भएका  

➢ ननिामती सेवा ददवसमा कायविम संचालन गरी २ िना कमवचारीहरुलाई परुस्कृत 
गररएको । 

➢ कायावलयले कायावलयमा चमेना गहृ संचालनकालानग टेण्डर आह्वान गरी सम्झौता भई 
सकेको । 

ट) सचुना प्रक्रवनध तथा अनभलेि केन्र  

➢ LISA र FRA सम्बन्धी अनभमखुिकरण कायविम गरी सो सम्बन्धी क्रववरण भररसक्रकएको । 

➢ MOFAGA को प्रगनत प्रनतवेदन अनलाइनमा भररसक्रकएको । 

➢ समपरुक र क्रवशेष अनदुान तफव  माग गने योिनाहरु अनलाईनमा प्रक्रवक्रि गररसक्रकएको । 

➢ समपरुक र क्रवशेष अनदुान तफव  संचानलत आयोिनाहरुको प्रगनत क्रववरण अनलाईनमा प्रक्रवक्रि 
गररसक्रकएको । 

➢ िनप्रनतनननध र कमवचारीहरुको सम्पखत्त क्रववरण अनलाइनमा प्रक्रवक्रि गरी मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषदको कायावलय कणावली प्रदेशमा बझुाइसक्रकएको । 

➢ प्राकृनतक स्रोत तथा क्रवत्त आयोगबाट माग भएका क्रववरणहरु समय मै उपलब्ध गराइएको । 

➢ गाउँपानलकाको वेवसाइट दैननक अपडेट । 

➢ वडा सखचवहरुलाई अनलाइन सम्बन्धी तानलम । 



 

 

 

 

 

 


