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कार्ायलर् प्रमिुको भनाइ 

नागररकहरुको योगमा राज्यको जग अडेको हनन्छ तसथ ु नागररक राज्यका आधार हनन। 
नागररकहरुिे आफ्नो स्ववकायतुामा राज्यको अविम्बन गरेका हनन्छन यसथ ु नागररक 
सावभुौमसत्ता सम्पन्न हनन्छन। राज्यिे नागररकको सेवाका लनलमत्त सावजुलनक सेवाको उत्पादन 
र ववतरर् गने गदुछ । यसरी राज्यिे आफ्नौ एकालधकार आम नागररक, भ नगोि र पररवेशमालथ 
कायम गदुछ। राज्यको एकालधकार स्ववकार गरेबापत नागररकको सेवा गने दावयत्व राज्यमालथ 
पन ुजान्छ।  राज्य सनरक्षा, सेवा, सम्बन्ध का बहनआयाम मारु्त नागररकको सेवामा हास्जर 
हनन्छ। नागररकिे राज्यको एकालधकारको स्ववकार कर लतरेर तथा राज्यका आदेशहरु पािन गरेर गदुछन। यसरी लतरेको 
कर र त्यसको प्रयोग नागररकको लनगरालनमा हनन नपदुछ भन्ने ववश्वव्यावप मान्यता छ । 

संववधान सभा मारु्त जारी नेपािको संववधानिे नागररकको सूचनाको हक िाइ मौलिकहकको रुपमा स्ववकार गरेको छ। 
यसरी राज्यका हरेक गलतववलधमा नागररकको लनगरालनिाइ राज्यिे आमन्रर् गरेको छ। नागररकिे राज्यको प्रत्येक 
कृयाकिापको लनगरालन गन ु पाउने अलधकारको रुपमा वथावपत सूचनाको हकिे सावजुलनक लनकायिाइ सनशासन र 
पारदस्शतुाको ववन्दनमा रहनै पने अलनवायतुा लसजनुा गदुछ। सूचनाको हक सम्बस्न्ध ऐन २०६४ र लनयमाविी २०६५ िे 
सावजुलनक लनकायिे आम नागररकका िालग आर्न द्वारा सम्पादन हनने ववलभन्न गलतववलधहरु ववत:प्रकाशन गने अलनवाय ु
दावयत्व लसजनुा गरेको छ। यस भ नम्िन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रमे प्रसाद भ नजेि र प्रमनख प्रसाशकीय अलधकृत बीच 
भएको कायसुम्पादन सम्झौताको एउटा अलभन्न अंगको रुपमा यो सामालि रहने नै छ। भ नम्िन गाउँपालिकाको इलतहासमा 
प्रथम पटक यो ववत प्रकाशन हनने सामालि प्रकाशनको नेततृ्व गने, सहजीकरर् गने र आवश्यक लनदेशन ददन पाँउदा 
मिाइ गव ुिागेको छ ।  

यो ववत प्रकाशन हनने सामालि प्रकास्शत गन ुकायाुिय प्रमनखको बैठक मारु्त उत्प्ररेरत गननहुनने यस काभ्रपेिाञ्चोक स्जल्िाका 
प्रमनख स्जल्िा अलधकारी  हनमकिा पाण्डे, यस गाँउपालिकाका अध्यक्ष प्रमे प्रसाद भ नजेि तथा उपाध्यक्ष स्जतेन्रमान तामाङ्ग 
िगायत मेरा समकस्क्ष प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत हरुिाइ आभार प्रकट गदुछन। यो सामालिको तयारीका  िालग पननहुनने 
सूचना अलधकारी रुपक अलधकारी तथा सूचना प्रववलध अलधकृत मनोज दंगाि तथा यस सामालिमा रहेका वववरर्हरु उपिब्ध 
गराउननहनने सम्पनर् ुशाखा प्रमनखहरु तथा कमचुारीका साथै वडा सस्चवहरुिाइ ववशेष धन्यवाद ज्ञापन गदुछन। प्रकास्शत 
सामालि प्रलत आम नागररकको सनझावको अपेक्षा सवहत नागररकको सन-सनस्चत हनन पाउने अलधकारको सदैव सम्मान गने 
प्रलतवद्धता सवहत धन्यवाद । 

 

देवेन्र सनवेदी 
प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत 

 

  



सूचना अलधकारीको भनाइ 

भलनन्छ सूचनाको हक िोकतन्रको प्रार्वायन हो, सूचनाको हकिे पारदस्शतुाको प्रवदु्धन गछु, 
सूचनाको हक सम्पूर् ुनागररकहरुिाई प्राप्त हनने हक हो, सावजुलनक क्षेरको वारेमा सूचना 
माग्ने र प्राप्त गने हक नागररकिाई रहेको छ, यो एक मौलिक हक हो , संववधानको धारा 
२७ मा सूचनाको हकको व्यववथा गररएको छ । 

सूचना उपिब्ध गराउनका िालग सावजुलनक सेवा प्रदायक संवथािे ववलभन्न माध्यम अपनाएका 
हनन्छन, जनगननासो सम्बोधन गने अलभप्रायबाट अपनाइएका लत माध्यमहरु लनम्न बमोस्जम 
रहेका छन ्। 

• प्रत्येक सावजुलनक सेवा प्रवाह हनने कायाुियहरुमा नागररक वडा परको व्यववथा गररनन  

• प्रत्येक कायाुियमा सम्भव भए सम्म प्रवक्ता, गननासो अलधकारी, सूचना अलधकारी िगायतको व्यववथा गररनन  

• सूचनाको वगीकरर् गरी ववत- प्रकाशन हनने सूचनाको प्रकाशन आवलधक रुपमा गने  

• सावजुलनक सूननवाई, सावजुलनक पररक्षर्, सामास्जक पररक्षर् र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनको  काम गररनन  

• प्रत्येक कायाुियको आफ्नै वेवसाइडको व्यववथा गररनन   

सावजुलनक सेवा प्रदायक संवथािे नागररकिे मागेको सूचना उपिब्ध गराउनन उसको दावयत्व हो । तर सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन २०६४ िे व्यववथा गरे बमोस्जम देहायबमोस्जमका ववषयका सूचनाहरु उपिब्ध गराउनन पदैन  

• नेपािको सावभुौमसत्ता, अखण्डता, राविय सनरक्षा, सावजुलनक शास्न्त सनव्यववथा वा अन्तराविय सम्बन्धमा गम्भीर 
खिि पाने 

• अपराधको अननसन्धान, तहवककात तथा अलभयोजनमा प्रत्यक्ष असर पाने  

• आलथकु, व्यापारीक तथा मौदरक वहत वा बौवद्धक सम्पत्तीको संरक्षर् वा वैवङ्कङ्ग वा व्यापारीक गोपलनयतामा गम्भीर 
आघात पाने  

• ववलभन्न जातजालत वा सम्प्रदायबीचको सन- सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खिि पाने  

• व्यस्क्तगत गोपलनयता र व्यस्क्तको जीउ, ज्यान, सम्पस्त्त, ववाव्य वा सनरक्षामा खतरा पनयाुउने ।  

सूचनाको हक सम्बस्न्ध ऐन २०६४ को दर्ा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाविी २०६५ को लनयम ३ बमोस्जम 
ववत प्रकाशन गररने सूचनाहरु सावसु्जनक गने परम्पराको थािनी गररएकोमा म सूचना अलधकारीको वहसाविे धेरै नै खनसी 
छन । हामीिे भ नम्िन गाउँपालिकािे गरेका कामहरुको सारंश समेटेर सूचना आवलधक रुपमा प्रकाशन गने प्रयाश  गनेछौ 
। 

अन्त्यमा ववत प्रकाशन हनने सूचना प्रकाशनमा सहयोग गननहुनने गाउँपालिका तथा वडा कायाुियमा कायरुत सम्पूर् ुकमचुारी 
साथीहरु प्रलत कृतज्ञ छन । यसमा रहेका कमीकमजोरीहरुिाई अन्य प्रकाशनमा सनधार गदै जाने वाचा सवहत रचनात्मक 
सूझावको अपेक्षा गदुछन । 

रुपक अलधकारी  

सूचना अलधकारी    
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1= कार्ायलर्को प्रकृनत र स्िरुप 

पररचर्:  

 ववं सं २०७२ साि असोज ०३ गते जारी भएको ऐलतहालसक नेपािको संववधान द्वारा कल्पना गररएको 
राज्य पननसंुरचनाको अवधारर्ा तथा संघीय िोकतास्न्रक गर्तन्रात्मक राज्य व्यववथाको कायाुन्वयनका क्रममा 
वथावपत भ नम्िन गाउँपालिका नेपािको ७५३ वथालनय तहहरु मध्धे एक हो। भ नम्िन गाउँपालिका नेपािको 
बागमती  प्रदेश अन्तगतु  काभ्रपेिाञ्चोक स्जल्िामा अवस्वथत गाउँपालिका हो । यसको के्षरर्ि ९१.४६  वग ु
वक.लम.  रहेको छ । ववसं २०७३ सािमा नेपािको नयाँ प्रादेस्शक संरचना कायम गदाु  काभ्रपेिाञ्चोक स्जल्िाका 
साववकका सावपङ‚ लसम्थिी‚ बेखलसम्िे‚ चौवास‚ सल्िे भ नम्िन‚ कोिाँती भ नम्िन‚ रँ्िाटे‚ भ नम्िनटार‚ दोिािघाट र 
ज्याम्दी (सालबकका ५‚७‚८ र ९ नं. वडा) गाउँ ववकास सलमलतहरुिाई लमिाएर गररएको हो । भौगोलिक 
रुपमा भ नम्िन  गाउँपालिका २७˚४१.३१ अक्षांश देस्ख २७˚३६.०४ उत्तरी अक्षांश सम्म र ८५˚३९.०७ देस्ख 
८५˚४६.५१ पनबी देशान्तर सम्म रै्लिएर रहेको छ । यस गाँउपालिकाको पनवमुा चौरी देउरािी गाँउपालिका‚ 
पस्िममा मण्डनदेउपनर नगरपालिका र लसन्धनपािचोक स्जल्िाको चौतारा सांगाचोक गढी नगरपालिका‚ उत्तरमा 
लसन्धनपाल्चोक स्जल्िाको सननकोशी गाँउपालिका र दस्क्षर्मा पाचखाि नगरपालिका पदुछन ् । यो गाउँ 
कायपुालिका कायािुय रहेको केन्र वाट  र स्जल्िा सदरमनकाम धनलिखेिसम्मको दनरी िगभग ४०  वक.लम रहेको 
छ । यस गाँउपालिकाको उत्तर वाट दस्क्षर् तरु् सननकोशी र ईन्रावती जवता पलसद्ध नदीहरु वगेका छन ्। 
गाउँपालिकाका भभूागहरु सम्म तथा लभरािो तथा लभरहरु समेत रहेका छन ्। 
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साबबक गाबबस िडा न 

सावपङ्ग १ 

लसम्थली २ 

बेिलसम्ले ३ 

चौिास ४ 

सल्ले भुम्ल ु ५ 

कोलाँती भुम्ल ु ६ 

फलाटे, भुम्ल ु ७ 

भुम्लटुार ८ 

ज्र्ाम्िी  ५,७,८,९ िडा ९ 

िोलालघाट १० 

त्य पषृ्ठभ नमी  

भौगोललक तथा प्राकृनतक 

  
  

अक्ाांश: २७˚४१’३१’’उत्तर िेखि २७˚३६’०४’’ उत्तरी अक्ाांश सम्म,  

िेशाधतर:  ८५˚३९’०७” पुिय िेखि ८५˚४६’५१’’ पुिय िेशाधतर सम्म 

क्ेत्रफल: ९१.४६  िगय  कक.लम. 
उचाई: धरु्नतम ८३० लमटर िेखि अधिकतम १९८० लमटर सम्म  

िलिारु्: शीतोष्ण  

िडा सांख्र्ा: १० 
भू-उपर्ोग: िेती र्ोग्र् िलमन  ५४.८७ िगय कक.मी,  िन  ३०.०६७ िगय 

कक.मी, झाडी, बुट्र्ान  २.२३ िगय कक.मी 
साबबकका गाबबस: सावपङ‚ लसम्थली‚ बेिलसम्ले‚ चौिास‚ सल्ले 
भुम्ल‚ु कोलाँती भुम्ल‚ु फँलाटे‚ भुम्लुटार‚ िोलालघाट र ज्र्ाम्िी 

(साबबकका ५‚७‚८ र ९ नां. िडा) गाउँ विकास सलमनतहरु। 

िनसांन्ख्र्क 

 
  

िनसांख्र्ा: िम्मा २७,४७८ ,  पुरुष :१४०१२,  मदहला: १३४६६  
घरिुरी सांख्र्ा: ५,४९१ (२०७७ चैत्र )  

िनघनत्ि: ३००.४४ िना प्रनत िगय ककलोलमटर  

४ िषय मुननका बालबाललका: १,८४२ 

आधथयक 

  

प्रमुि पेशा : कृवष तथा पशुपालन र व्र्िसार् 

आफ्नो उत्पािनले बाहै्र मदहना िान पुग्ने पररिार प्रनतशत: १९.२३ % 

सामान्िक 

  
  
  
  
  

अस्पतालको सङख्र्ााः १ ,स्िास््र् चौकी सांख्र्ा: १०, सामुिानर्क 
स्िास््र् ईकाइको सङख्र्ााः ४, स्िास््र् प्रर्ोगशालााः १, नागररक 

आरोग्र् केधराः १, आरु्िेदिक सेिा प्रसुनत कक्: -३   
प्रमुि रोगहरु: माधथल्लो श्िासनलीको सांक्रमण, Cut/Fall Injury, 

ग्र्ान्स्िक/अल्सर, झाडापिाला, आिी  
िम्मा विद्र्ालर् सांख्र्ा:  ४६, सामुिानर्क ४४. नीिी: २ 

साक्रता िर: ८२.८४ % 
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मुख्र् पर्यटकीर् क्ेत्र: लभमसेनथान, िोलालघाट, सल्ले  मानेडाँडा, 
चौिास, गडीडाँडा  र भुम्लुटार 

शौचालर् उपर्ोग (%): ९५.७५% घरिुरी 

िन तथा िातािारण 

िनको क्ेत्रफल: ३०.०६७ िगय कक.लम.  

प्रमुि िलािार: सुनकोशी निी, ईधरािती निी, ररन्धििोला, 
घट्टेिोला 

भौनतक अिस्था  

सडक: कालोपत्रे – ७.८६ ,ढलान -0.९१,माटो -३१६,ग्रािेल-१०.८,नँर्ा 
िर्ाक-४३.६५ 

िाना पकाउन प्रर्ोग हुने इधिनको मुख्र् श्रोत: िाउरा (सािरण चुलो 
) 

बवत्तको मुख्र् श्रोत: बबद्रु्त लाईन 

मोबाइल सेिा पहँुचको अिस्था: ४७१७ (८५.९०%) घरिुरी 
वडागत रुपमा घरधनरी, मवहिा तथा पनरुष जनसंख्या, िैवङ्गक अननपात तथा औषत पररवार आकारको वववरर् 
तिको तालिकामा प्रवतनत गररएको छ । 

वडा नं.  घरधनरी पनरुष मवहिा जम्मा िैवङ्गक अननपात औषत पररवार आकार 

१ १०५५ २५९८ २४७८ ५०७६ १०४.८४ ४.८१ 

२ ५११ १४१४ १३१९ २७३३ १०७.२ ५.३५ 

३ ३५६ ९१९ ९१४ १८३३ १००.५५ ५.१५ 

४ ५२३ १४३३ १३५४ २७८७ १०५.८३ ५.३३ 

५ ५६५ १७५२ १६८९ ३४४१ १०३.७३ ६.०९ 

६ ४१० १००९ ९८५ १९९४ १०२.४४ ४.८६ 

७ ३३४ ९३८ ९२१ १८५९ १०१.८५ ५.५७ 

८ ५८९ १४१२ १३९६ २८०८ १०१.१५ ४.७७ 

९ ६४२ १३७८ १२६९ २६४७ १०८.५९ ४.१२ 

१० ५०६ ११५९ ११४१ २३०० १०१.५८ ४.५५ 

जम्मा ५४९१ १४०१२ १३४६६ २७४७८ १०४.०५ ५. 

स्रोत: घरधनरी सवेक्षर्, २०७७ 
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१. कार्ायलर्को काम कतयव्र् र अधिकार 

ववं सं २०७२ सािको नेपािको संववधान तथा वथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे प्रत्येक वथानीय तहिाई प्रदान 
गरेको काम कतवु्य र अलधकार नै यस भ नम्िन गाउँपालिकाको काम कतवु्य र अलधकारको क्षेर रवहआएको छ। नेपािको 
संववधानिे वथानीय तहको एकि अलधकारक्षेर अननसची ८ र साझा अलधकार क्षेर अननसची ९ मा व्यववथा गरेको छ । 
एकि अलधकारक्षेरलभरका ववषयमा वथानीय तह आर्ैं िे काननन बनाइ ती अलधकारहरू प्रयोग गन ुसक्छन। साझा अलधकार 
क्षेर भनकेो सङ्घ, प्रदेश र वथानीय तह समेतका अलधकारहरू हनन जसको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र वथानीय तहिे कानन बनाइ 
िागन गन ुसक्छन ्। 

क्र.सं. ववषयहरु 

१ नगर प्रहरी 
२ सहकारी संवथा 
३ एर्. एम. सञ्चािन 

४ वथानीय कर (सम्पस्त्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रस्जिेशन शनल्क, सवारी साधन कर), सेवा 
शनल्क दवतनर, पयटुन शनल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर (मािपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन 
कर, मािपोत संकिन 

५ वथानीय सेवाको व्यववथापन 

६ वथानीय त्यांक र अलभिेख संकिन 

७ वथानीय वतरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु 

8 आधारभतू र माध्यलमक स्शक्षा 
9 आधारभतू ववाव्य र सरसर्ाइ 
10 वथानीय बजार व्यववथापन, वातावरर् संरक्षर् र जैववक ववववधता 
11 वथानीय सडक, िालमर् सडक, कृवष सडक, लसँचाइ 
12 गाउँ सभा, नगर सभा, स्जल्िा सभा, वथानीय अदाित, मेिलमिाप र मध्यवथताको व्यववथापन 
13 वथानीय अलभिेख व्यववथापन 
14 घर जग्गा धनी पूजाु ववतरर् 
15 कृवष तथा पशनपािन, कृवष उत्पादन व्यववथापन, पशन ववाव्य, सहकारी 
16 ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यस्क्त र अशक्तहरुको व्यववथापन 
17 बेरोजगारको त्यांक संकिन 
18 कृवष प्रसारको व्यववथापन, संचािन र लनयन्रर् 
19 खानेपानी, साना जिववद्यनत आयोजना, वैकस्ल्पक उजाु 
20 ववपद व्यववथापन 
21 जिाधार, वन्यजन्तन, खानी तथा खलनज पदाथकुो संरक्षर् 
22 भाषा, संवकृलत र िलितकिाको संरक्षर् र ववकास 

स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन २०७४ को पररच्छेि ०३ िफा ११ िेखि िफा १६ सम्म स्थानीर् तहको काम कतयव्र् र अधिकारको 
विषर् कानूनी रुपमा ललवपिद्ि छ। 
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२. कार्यपाललका पिाधिकारीहरुको वििरण: 

क्र.सां. नाम, थर पि 
िडा 
नां. 

  सम्पकय  नम्बर कैकफर्त 

   1   प्रेम बहािरु भुिेल अध्र्क् ७ अध्र्क्  ९८४३५३२०८०   

   2     न्ितेधर मान तामाङ उपाध्र्क् ५ उपाध्र्क्  ९८५१०१३५८०   

   3     लेि बहािरु शे्रष्ठ िडा अध्र्क् १ 
िडा 
अध्र्क् १ 

९८५१०५६३३८   

   4     
िान कुमारी महत / 
क्ेत्री 

मदहला 
सिस्र् 

१ 
मदहला 
सिस्र् १ 

९८४०५६४३१२   

   5     िुना वि.क. 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

१ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् १ 

९८१८७२५६२४   

   6     राम ज्र्ोती पहरी सिस्र् १ सिस्र् १ ९८४११०५४२९   

   7    कमल राि धगरी सिस्र् १ सिस्र् १ ९८४१३४८२८१   

   8    सुिन भण्डारी िडा अध्र्क् २ 
िडा 
अध्र्क् २ 

९८५१०५४५१६   

   9     शाधता महत 
मदहला 
सिस्र् 

२ 
मदहला 
सिस्र् २ 

९८६०४६९२९२   

  10    सररता ििी 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

२ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् २ 

    

  11    काधछो पहरी सिस्र् २ सिस्र् २ ९८१३०३२९७२   

  12    विनर् भण्डारी सिस्र् २ सिस्र् २ ९८६३४७६१३०   

  13    ज्ञान बहािरु तामाङ िडा अध्र्क् ३ 
िडा 
अध्र्क् ३ 

९८६०९८९१६८   

  14    बबमला परािुली 
मदहला 
सिस्र् 

३ 
मदहला 
सिस्र् ३ 

९८४३४२७५७०   
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  15    दिपा नेपाली िमाई 

िललत 
मदहला 
सिस्र् 

३ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ३ 

९८६२७१३७२६   

  16    राम कािी पहरी सिस्र् ३ सिस्र् ३ ९८४६४९४१९५   

  17    पेमा िोिे तामाङ सिस्र् ३ सिस्र् ३ ९८६१६२७६११   

  18    लोक बहािरु कुिरँ िडा अध्र्क् ४ 
िडा 
अध्र्क् ४ 

९८६९४१८८६१   

  19    कल्पना पहरी 
मदहला 
सिस्र् 

४ 
मदहला 
सिस्र् ४ 

९७४१५२०४४०   

  20    बाटुली विश्िकमाय 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

४ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ४ 

९८४२४२२१८२   

  21    अशोक िेि परािुली सिस्र् ४ सिस्र् ४ ९८४१०९०१४८   

  22    नतलक बहािरु लामा  सिस्र् ४ सिस्र् ४ ९८१३३८६७२६   

  23    अांचल कुमार लामा िडा अध्र्क् ५ 
िडा 
अध्र्क् ५ 

९८४११९२३९०   

  24    रलमला बाननर्ाँ 
मदहला 
सिस्र् 

५ 
मदहला 
सिस्र् ५ 

९८१३४६१४८७   

  25    कुमारी विश्िकमाय 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

५ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ५ 

९८१००६६३३६   

  26    चधर बहािरु लामा सिस्र् ५ सिस्र् ५ ९८२८७२०३२४   

  27    सहिेि के सी सिस्र् ५ सिस्र् ५ ९८५१०८१९३८   

  28    
भरत बहािरु 
लशिभन्तत 

िडा अध्र्क् ६ 
िडा 
अध्र्क् ६ 

९८४९९१८४९६   

  29    सानु मार्ा पहरी 
मदहला 
सिस्र् 

६ 
मदहला 
सिस्र् ६ 

९८२३३१८८०१   

  30    भगिती नेपाली 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

६ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ६ 

९८१८६८८४०७   
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  31    हकय  बहािरु पहरी सिस्र् ६ सिस्र् ६ ९८१३१३१७४८   

  32    लोक बहािरु माझी सिस्र् ६ सिस्र् ६ ९८०८८८८७७२   

  33    रमेश राि िरेल िडा अध्र्क् ७ 
िडा 
अध्र्क् ७ 

९८४१५८४७१२   

  34    िेिी माझी 
मदहला 
सिस्र् 

७ 
मदहला 
सिस्र् ७ 

९८१८६८८७९२   

  35    कृष्ण मार्ा पररर्ार 

िललत 
मदहला 
सिस्र् 

७ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ७ 

९८१३९५३२६९   

  36    सुसन तामाङ सिस्र् ७ सिस्र् ७ ९८४०३३८७८८   

  37    कृष्णे तामाङ सिस्र् ७ सिस्र् ७ ९८४९१५९६९४   

  38    मोती लाल तामाङ िडा अध्र्क् ८ 
िडा 
अध्र्क् ८ 

९८४१४१४९०३   

  39    सधतु मार्ा तामाङ 
मदहला 
सिस्र् 

८ 
मदहला 
सिस्र् ८ 

९८०३२२७०८८   

  40    चमेली पररर्ार िललत  ८ िललत  

९८४९३११९८२   
  

मदहला 
सिस्र् 

 
मदहला 
सिस्र् ८ 

  41    सुरेश कुमार कक्पनत सिस्र् ८ सिस्र् ८ ९८४१२५५११८   

  42    ललला बहािरु शे्रष्ठ सिस्र् ८ सिस्र् ८ ९८४९२६४७५७   

  43    िल बहािरु तामाङ िडा अध्र्क् ९ 
िडा 
अध्र्क् ९ 

९८१०२१३००२   

  44    शाधती ठकुरी 
मदहला 
सिस्र् 

९ 
मदहला 
सिस्र् ९ 

९८६३७०२७३०   

  45    विमला सुनार 

िललत 
मदहला 
सिस्र् 

९ 

िललत 
मदहला 
सिस्र् ९ 

९८१३५१०२१०   

  46    चधर बहािरु तामाङ सिस्र् ९ सिस्र् ९ ९८४९३१४४१३   

  47    राम शरण परािुली सिस्र् ९ सिस्र् ९ ९८४१०५३५७२   
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  48    केशर मान लामा िडा अध्र्क् १० 
िडा 
अध्र्क् १० 

९८४९२६१९६८   

  49    
विष्णु कुमारी रातसे 
ठकुरी (शाह) 

सिस्र् १० सिस्र् १० ९८४९०२३९९३   

  50    सान नानी विश्िकमाय 
िललत 
मदहला 
सिस्र् 

१० 

िललत 
मदहला 
सिस्र् १० 

९८०८४   

  51   र्ज्ञ बहािरु बुढाथोकी सिस्र् १० सिस्र् १० ९८१३२४८२६२   

  52    चनु राि ठकुरी सिस्र् १० सिस्र् १० ९८४१९३०५८६   

  53    सुलभ पहरी सिस्र् ५   ९८१८४०८९०६   

  54    विष्णु  पहरी सिस्र् २   ९८४३८३१०८०   

 

 

 
 

 

 

३. गाउँँपाललकामा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरण: 

लस.नां. कमयचारी 
सांकेत नां 

नाम थर सेिा तह/शे्रणी पि ललङ्ग उमेर सम्पकय  नां 

१ 214411 श्री  िेिेधर 
सुिेिी  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

रा.प. 
ततृीर् 

प्रमुि 
प्रशासकीर् 
अधिकृत 

पुरुष 32 ९८५१२१९६५३ 

२ 204656 श्री रुपक 
अधिकारी  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

अधिकृत 
सातौं 

अधिकृत 
सातौं 

पुरुष 34 ९७५१०१७५८३ 
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३ 238006 श्री साकार 
अधिकारी  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

अधिकृत 
सातौं 

इन्धिननर्र  पुरुष 30 ९८५१२२७४५८ 

४ 158983 श्री शुियशन 
भट्टराई  

स्िास््र् अधिकृत 
छैठौं 

लस. अहेि  पुरुष 53 ९८४१०४३५१५ 

५ 242545 श्री पे्रम 
कुमार पुरी  

नेपाल लशक्ा 
सेिा 

अधिकृत 
सातौं 

लशक्ा 
अधिकृत  

पुरुष 31 ९८६९३०४४४० 

६   श्री सधतोष 
अधिकारी  

अधर् अधिकृत 
छैठौं 

रोिगार 
सांर्ोिक  

पुरुष   ९८४१७५५०३० 

७ 210760 श्री वििर् 
कुमार थापा  

नेपाल कृवष 
सेिा 

अधिकृत 
छैठौं 

पशु विकास 
अधिकृत 

पुरुष 30 ९८४३४९३१९० 

८   श्री मनोि 
िांगाल  

नेपाल विविि 
सेिा 

अधिकृत 
छैठौं 

सुचना प्रविधि 
अधिकृत  

पुरुष 29 ९८४९२६१६५३ 

९   श्री आरती 
उपे्रती  

नेपाल विविि 
सेिा 

अधिकृत 
छैठौं 

कृवष अधिकृत  मदहला 26 ९८६१२८८३७६ 

१० 236169 श्री  प्रकाश 
रािल  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

आधतररक 
लेिा पररक्क  

पुरुष 33 ९८५१११८४३२ 

११ 239520 श्री रविन 
नघलमरे  

नेपाल लशक्ा 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

प्राविधिक 
सहार्क 
(लशक्ा) 

पुरुष 33 ९८४९३२८४४१ 

१२   श्री पे्रम 
राित  

नेपाल कृवष 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

प्राविधिक 
सहार्क(कृवष) 

पुरुष 25 ९८४७९३५९१८ 
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१३   श्री प्रज्िला 
अमात्र्  

नेपाल कृवष 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

पशु स्िास््र् 
प्राविधिक 

मदहला 27 ९८४३९३००१८ 

१४   श्री अमर 
कुमर 
श्रीिास्ति 

नेपाल विविि 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँच 

कम्रु्टर 
अपरेटर  

पुरुष 26 ९८६९४५००४८ 

१५ 236115 श्री प्रमोि 
कुमार पधत  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

सहार्क पाँचौ  पुरुष 29  

१६ 149119 श्री मािि 
राउल  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

साहर्क पाँचौ  पुरुष 44  

१७   श्री रोशन 
शे्रष्ठ  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

सि- 
इन्धिननर्र  

पुरुष 22  

१८ 239420 श्री िन 
बहािरु 
बर्क  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

सि- 
इन्धिननर्र  

पुरुष 26  

१९ 183438 राम प्रसाि 
बडाल 

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

िडा सधचि पुरुष 51  

२०   श्री प्रविन 
धर्ौपाने  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

सि- 
इन्धिननर्र  

पुरुष 27  

२१   श्री अधिन 
अिाल  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

सि- 
इन्धिननर्र  

पुरुष 27  
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२२   श्री चधर 
बहािरु 
लामा 

नेपाल विविि 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

धर्ानर्क 
सहिकताय  

पुरुष 43  

२३   श्री सािन 
शमाय  

अधर् िररष्ठ 
पाँचौं 

एम.आ.एस 
अपे्रटर  

पुरुष 38  

२४   श्री दिपेधर 
बस्नेत 

अधर् िररष्ठ 
पाँचौ  

रोिगार 
सहार्क  

पुरुष 28  

२५   श्री िड् ग 
बहािरु 
थापा  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

िररष्ठ 
पाँचौं 

उद्र्म 
विकास 
सहिकताय  

पुरुष 40  

२६   श्री बाल 
कृष्ण 
िड्का 

अधर् रा.प.अनां. 
पाँचौं 

प्रविधिक 
सहार्क 

पुरुष 24  

२७   श्री डडम्सन 
तामाङ 

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

रा.प.अनां. 
पाँचौं 

सि-
इन्धिननर्र 

पुरुष 28  

२८ 224783 श्री सांधगता 
शाही 

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

रा.प.अनां. 
पाँचौं 

उद्र्म 
विकास 
सहिकताय  

मदहला 22  

२९   श्री टेकेधर 
कुमार क्ेत्री 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

नार्ब पशु 
स्िास््र् 
प्रविधिक 

पुरुष 21  

३०   श्री लभम 
काधत 
पौडले  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प.स्िा.प्र पुरुष 23  

३१   श्री 
बालकृष्ण 
के.सी  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प.स्िा.प्र पुरुष 19  
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३२   श्री 
मोहनलाल 
सापकोटा  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स पुरुष 23  

३३ 239426 श्री 
रािनारार्
ण र्ािि  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

पुरुष 28  

३४   श्री 
लमथलेश 
कुमार 
र्ािि  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

पुरुष 25  

३५   श्री श्र्ाम 
बहािरु 
थापा मगर 

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

पुरुष 31  

३६ 239603 श्री मनोि 
चौलागाई  

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

पुरुष 23  

३७   श्री िेत 
बहािरु 
पररर्ार 

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

पुरुष 28  

३८ 239415 श्री सुननता 
ध्ििु 

नेपाल 
इन्जिननर्रर
ङ्ग सेिा 

सहार्क 
चौथो 

अ-सब 
इन्धिनीर्र  

मदहला 28  

३९ 237443 श्री विष्णु 
प्रसाि 
भण्डारी  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

सहार्क चौथो  पुरुष 28  

४० 182883 श्री लोक 
बहािरु 
कुिँर  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

िररिार पुरुष 47  
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४१ 236918 श्री तुलसा 
िनाल 

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

रा.प.अनां. 
पाँचौं 

िडा सधचि मदहला 27  

४२   श्री शुलशल 
लालमछाने  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

रा.प.अनां. 
पाँचौं 

िडा सधचि पुरुष    

४३   श्री रमेश 
राि उपे्रती  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

िररिार पुरुष 45  

४४ 236773 श्री िसधत 
ढकाल 

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

रा.प.अनां. 
द्वितीर् 

िडा सधचि पुरुष 27  

४५   श्री 
लक्ष्मीराि 
घती मगर  

नेपाल प्रशासन 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

सहार्क चौथो  पुरुष 32  

४६ 145720 श्री सुनीता 
िरेल  

स्िास््र् अधिकृत 
छैठौं 

लस.अ.न.मी  मदहला 52  

४७ 186903 श्री 
धगतािेिी 
धर्ौपाध ने  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

लस.अ.न.मी  मदहला 52  

४८   श्री 
प्रमानधि 
कुमार 
मण्डल  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

हे अ  पुरुष 22  

४९ 177432 श्री कल्पना 
कुमारी 
तामाङ  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

लस.अ.न.मी  मदहला 44  
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५०   श्री सम्झना 
िाहाल  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

हे अ  मदहला 22  

५१   श्री रािु 
र्ािि  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

हे अ  पुरुष 22  

५२ 190872 श्री वििरु 
के.सी  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

लस. अहेि  पुरुष 55  

५३   श्री िर्िीप 
कुमार 
गुप्ता  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

हे अ  पुरुष 22  

५४ 208456 श्री अनुमती 
तुम्बाहाम्फे 
राई  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

लस. अनमी मदहला 33  

५५   श्री अल्का 
कुमारी 
चौिरी  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

हे अ  मदहला 22  

५६ 176551 श्री 
रामप्र्ारी 
शाह  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

लस.अ.न.मी  मदहला 52  

५७   श्री पलमयला 
बराल  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी  मदहला 26  

५८ 229567 श्री कल्पना 
काफ्ले  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी  मदहला 31  

५९ 230586 श्री अिर् 
कुमार शाह  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 26  
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६० 223137 श्री सिृना 
धर्ौपाने  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी  मदहला 28  

६१ 228465 श्री 
सकुधतला 
लसगुललम्बु  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

अ.न.मी. मदहला 30  

६२ 229912 श्री प्रशांसा 
गौतम  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी  मदहला 28  

६३   श्री मखण 
कुमार 
गुप्ता  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 22  

६४ 224204 श्री सविता 
लामा  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 30  

६५ 221001 श्री काललका 
नेपाली  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी. मदहला 26  

६६   श्री शांकर 
कुमार 
मण्डल  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 21  

६७ 229518 श्री मीना 
ढकाल  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 39  

६८ 230016 श्री 
फविकला 
राई  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी  मदहला 39  

६९   श्री रुपा 
माझी  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 21  

७०   श्री शेष 
नारार्ण 
चौिरी  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 21  
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७१ 156593 श्री बैकुण्ठ 
उपे्रती  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

का.स. पुरुष 54  

७२ 129232 श्री गोविधि 
उपे्रती  

स्िास््र् िररष्ठ 
पाँचौं 

का.स. पुरुष 54  

७३   श्री 
ओमिन 
कुमार थापा 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

नार्ब  कृवष 
प्राविधिक 

पुरुष 23  

७४   श्री शांिर 
पहरी 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

नार्ब 
प्राविधिक 
कृवष 

पुरुष 23  

७५   श्री विमला 
भुिेल  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स कृवष  मदहला 20  

७६   श्री विष्णु 
महत  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स कृवष  पुरुष 23  

७७   श्री मन 
कुमारी 
िस्नेत 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना. प्रा. स. मदहला    

७८   श्री 
सुन्स्मता 
क्ेत्री 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

कृवष 
प्राविधिक 

मदहला 24  

७९   श्री कमल 
िमाला 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना प स्िा पा पुरुष 24  

८०   श्री नबबन 
पहरी 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना. प्रा. स. 
पशु 

पुरुष 40  

८१   श्री विकास 
चौलागाई  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स पशु  पुरुष 20  
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८२   श्री मुरारी 
भुिेल  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स पशु  पुरुष 54  

८३   श्री कधचन 
कुमार 
िलायमी 
मगर  

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

ना.प्रा.स पशु  पुरुष 32  

८४   श्री कररस्मा 
तुन्म्सङ 
मगर 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

नार्ब पशु 
स्िास््र् 
प्राविधिक 

मदहला 20  

८५   श्री रािेस 
पाण्ड े 

नेपाल कृवष 
सेिा 

सहार्क 
चौथो 

नार्ब पशु 
स्िास््र् 
प्राविधिक 

पुरुष    

८६   श्री वििर् 
तामाङ  

अधर् सहार्क 
चौथो 

कफल्ड 
सहार्क  

पुरुष 28  

८७   श्री डा 
विपुल शमाय  

अधर् अधिकृत 
आठौं 

मेडडकल 
अधिकृत  

पुरुष 27  

८८   श्री 
एन्धिला 
बस्नेत  

अधर् िररष्ठ 
पाँचौं 

ल्र्ाि 
टेतनीलसर्न  

मदहला 23  

८९   श्री 
अन्स्मता 
धगरी  

अधर् िररष्ठ 
पाँचौं 

स्टाफ नसय  मदहला 20  

९०   श्री िेि 
बहािरु 
थापा  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 23  
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९१   श्री नमराि 
बस्नेत  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 24  

९२   श्री दटका 
कुमारी 
महतारा  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 31  

९३   श्री अिुयन 
लसांह 
लसतौली  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 27  

९४   श्री अमतृ 
राि धगरी  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 40  

९५   श्री ननककता 
लामा  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 19  

९६   श्री 
सुनमार्ा 
गोले  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 22  

९७   श्री 
भोिकुमारी 
तामाङ  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 24  

९८   श्री दिपेश 
नतमन्ल्सना  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 19  

९९   श्री रमा 
धर्ोपाने  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 28  

१००   श्री सुदिप 
िरेल  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 25  
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१०१   श्री अच्रू्त 
उपे्रती  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 22  

१०२   श्री तारा 
बस्नेत  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 20  

१०३   श्री विमला 
मगर  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 30  

१०४   श्री 
अन्धिला 
बाननर्ाँ 

अधर् सहार्क 
पाँचौ 

स्टाफ नसय  मदहला 22  

१०५   श्री ननता 
िड्का  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी मदहला 39  

१०६   श्री ररिु 
शे्रष्ठ  

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 26  

१०७   श्री चधर 
प्रकाश 
िरेल 

अधर् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 47  

१०८   श्री सम्झना 
शे्रष्ठ  

अधर् सहार्क 
चौथो 

ल्र्ाि 
अन्ष्सटेधट  

मदहला 22  

१०९   श्री सलमयला  
लामा  

अधर् सहार्क 
चौथो 

िैद्िर् चौथो       

११० 234630 श्री 
सन्धिला 
महियन 

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी. मदहला 30  

१११   श्री अननता 
गिमेर  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी. मदहला 22  
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११२   श्री ननता 
बस्नेत 
(िड्रका)  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.लम मदहला 40  

११३   श्री अननता 
बस्नेत  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.लम मदहला 21  

११४ 222333 श्री रािी 
साह  

स्िास््र् रा.प.अनां. 
चतुथय 

लस.अ.न.मी मदहला 25  

११५   श्री उषा 
िाहाल 

स्िास््र् चौथौ अ.हे.ि. मदहला 19  

११६   श्री ननमयला 
अधिकारी 

स्िास््र् चौथौ अ.न.मी. मदहला 24  

११७   श्री सविना 
शे्रष्ठ  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.मी. मदहला 22  

११८   श्री अनुस्का 
सारु 

स्िास््र् रा.प.अनां. 
द्वितीर् 

अ.न.मी. मदहला 21  

११९   श्री बुद्धि 
कृष्ण 
नघलमरे  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

इधचािय 
(अ.हे.ि.) 

पुरुष 36  

१२०   श्री राि 
कुमार गोले   

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि पुरुष 23  

१२१   श्री सबबना 
घतानी  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.लम.  मदहला 24  

१२२   श्री कविता 
नेपाली  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.न.लम.  मदहला 21  
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१२३   श्री लक्ष्मी 
तामाङ् 

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ.हे.ि मदहला 24  

१२४   श्री सुिन    
तामाङ्ग     

स्िास््र् रा.प.अनां. 
प्रथम 

   फा स  पुरुष 22  

१२५   श्री सुष्मा 
धगरी   

स्िास््र् रा.प.अनां. 
द्वितीर् 

अनमी मदहला 25  

१२६   श्री 
िमयचारि 
िलायमी  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ हे ि पुरुष 25  

१२७   सुष्मा 
परािुली  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ न मी  मदहला 24  

१२८   श्री पिन 
कुमार 
ककङररङ्ग  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ हे ि पुरुष 29  

१२९   श्री िबब 
शाह 

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ न मी  मदहला 22  

१३०   श्री न्ििन 
बोहरा  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ हे ि पुरुष 25  

१३१   श्री र्ोगेश 
मैनाली  

स्िास््र् सहार्क 
चौथो 

अ हे ि पुरुष 24  

१३२   श्री रलमला 
तामङ   

स्िास््र् पाचौ हे अ मदहला  32  

१३३   श्री सबबता 
अधिकारर  

स्िास््र् चौथो अ हे ब  मदहला  29  

१३४   श्री 
अन्धिता 
तामङ 

स्िास््र् चौथो अ न लम मदहला  19  
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१३५   श्री अननता 
िनुिार 

स्िास््र् चौथो अ न लम मदहला  32  

१३६   श्री 
अन्स्मता 
ित्री  

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 35  

१३७   श्री सररता 
लामा  

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 28  

१३८   श्री लाल 
मार्ा 
र्ोधिन 

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 33  

१३९   श्री 
अन्स्मता 
शे्रष्ठ  

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 31  

१४०   श्री सररष्मा 
उपे्रती 

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 33  

१४१   श्री 
दिलकुमारी 
बोहोरा  

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 30  

१४२   श्री प्रनतष्ठा 
नघलमरे 

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 26  

१४३   श्री ररना 
लामा 

स्िास््र् पाचौ स्टाफ नसय  मदहला 28  

१४४   श्री सबबना 
आरण धगरी 

अधर् सहार्क 
चौथो 

सामान्िक 
पररचालक 

मदहला 33  
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१४५   श्री अिुयन 
नेपाली  

अधर् अधर् का.स पुरुष 43  

१४६   श्री विननता 
ित्री  

अधर् अधर् का.स मदहला 25  

१४७   श्री ननशा 
तामाङ  

अधर् अधर् का.स मदहला 33  

१४८   श्री राधिका 
धगरी  

अधर् अधर् का स मदहला 35  

१४९   श्री सुिता 
भुिेल  

अधर् अधर् का स मदहला 33  

१५०   श्री कविता 
पहरी  

अधर् अधर् का स मदहला 36  

१५१   श्री माला 
तामाङ  

अधर् अधर् का स मदहला 33  

१५२   श्री रधिना 
शे्रष्ठ  

अधर् अधर् का स मदहला 46  

१५३   श्री विमला 
भुिेल  

अधर् अधर् का स मदहला 45  

१५४   श्री मैना वि 
क  

अधर् अधर् का स मदहला 33  

१५५   श्री भोला 
तामाङ  

अधर् अधर् का स पुरुष 23  

१५६   श्री 
सुन्स्मता 
माझी 

अधर् अधर् का स मदहला 35  
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१५७   श्री िानुका 
भण्डारी  

अधर् अधर् का स मदहला 32  

१५८   श्री सुलमना 
भुिेल  

अधर् अधर् का स मदहला 35  

१५९   श्री अनुि 
अधिकारी  

अधर् अधर् का.स पुरुष 31  

१६०   श्री कविता 
पहरी  

अधर् अधर् का.स मदहला 29  

१६१   श्री उषा 
तामाङ  

अधर् अधर् का स मदहला 36  

१६२   श्री कल्पना 
नेपाली  

अधर् अधर् का स मदहला 35  

१६३   श्री सुननता 
न्ि.सी  

अधर् अधर् का.स मदहला 45  

१६४   श्री दिपक 
िड्का  

अधर् अधर् का.स पुरुष 24  

१६५   श्री कविता 
कुमारी 
गौतम 

अधर् अधर् का.स मदहला 24  

१६६   श्री कविता 
तामाङ 

अधर् अधर् का स मदहला 23  

१६७   श्री लसियना 
नेपाली  

अधर् अधर् का स मदहला 21  
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१६८   श्री दिललप 
कुमार 
भुिेल 

अधर् अधर् का.स पुरुष 42  

१६९   श्री रसना 
शे्रष्ठ 

अधर् अधर् का.स मदहला 42  

१७०   श्री शान्धत 
लशिभन्तत 
भूिेल 

अधर् अधर् का.स मदहला    

१७१   श्री सधत 
बहािरु 
लामा 

अधर् अधर् का.स पुरुष 56  

१७२   श्री भुिानी 
तामाङ  

अधर् अधर् का स मदहला 34  

१७३   श्री 
रािकुमार 
पररर्ार  

अधर् अधर् का स पुरुष 32  

१७४   श्री घमण्ड 
तामाङ 

अधर् अधर् हलुका सिारी 
तालक 

पुरुष 29  

१७५   श्री ननशान 
उपे्रती  

अधर् अधर् हलुका सिारी 
तालक 

पुरुष 32  

१७६   श्री राम 
कुमार 
महत 

अधर् अधर् एम्िुलेधस 
चालक 

पुरुष 32  

 
कायपुालिका वैठकहरु:  

लमलत  कायपुालिका वैठकको लनर्युहरु  कैवर्यत  
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२०७९।०४।०१ 

• करारका कमचुारीहरुको भनाुको िागी पररक्षा संचािन 
गने लनर्यु गररयो । 

• दैलनक ज्यािादारीमा िगाउने लनर्यु गररयो । 

• पररक्षाको समयावधी घटाउने लनर्यु गररयो । 

• सनख्खा क्षेरमा ट्याङ्की ववतरर् गने लनर्यु गररयो । 

• स्शक्षा सलमलतको गठन गने लनर्यु गररयो । 

• भ नम्िन गाउँपालिका वडा नं ३ मा गएको पवहरोको कारर् 
घरबार लबवहन पररवारको िागी आवश्यक सहयोग गने 
लनर्यु गररयो । 

 

 
 
 
 

२०७९।०४।२६ 

• प्रामस्म्भक वातावरस्र्य प्रलतवेदनको कायाुसूचीमाथी 
छिर्ि गने लनर्यु गररयो । 

• जैववक झोिमि बनाउने तालिम संचािन गने लनर्यु 
गररयो । 

• भ नम्िन लभरका कामदारहरु सूस्चकृत गने लनर्यु गररयो । 

• नगर/ पालिका प्रहरी माग गने लनर्यु गररयो । 

• ववलभन्न पदमा लसर्ाररसहरु अननमोदन गने लनर्यु गररयो 
। 

 

 

 
 
 
 

२०७९।०५।१३ 

• वववततृ वातावरस्र्य अध्ययन गने लनर्यु गररयो । 

• प्रारस्म्भक वातावरस्र्य अध्ययन प्रलतवदेन ववकृत गरी 
ठेक्का आह्वान गने लनर्यु गररयो । 

• प्रमनख सल्िाहकार लनयनक्त गने लनर्यु गररयो । 

• आलथकु सहायता गने लनर्यु गररयो । 

• घ वगकुो लनमाुर् व्यवसायी प्रमार् पर प्रदान गने लनर्यु 
गररयो । 

• २ जना कम््यनटर अपरेटर सेवा करारमा लिने लनर्यु 
गररयो । 

• रोजगार सहायक/कृवष अलधकृत लनयनक्त गने लनर्यु गररयो 
। 

• स्शक्षक दरबन्दी लमिान गने सम्बस्न्ध कायवुवलध बनाउने 
लनर्यु गररयो । 
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• वडा नं १ सावपङमा गएको पवहरो सर्ा गनकुा िालग 
प्रयोग वक्याभेटरका िालग इन्धन उपिब्ध गराईददने 
लनर्यु गररयो । 

• करार स्शक्षकको लनयनस्क्त अननमोदन गने लनर्यु गररयो । 

• भन्सार छनटमा एम्बनिेन्स खररद गने लनर्यु गररयो । 

• आधारभतू अवपताि ममतु लनर्यु गररयो । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२०७९।०५।२३ 

• संववधान ददवस मनाउने लनर्यु गररयो । 

• बैठक संख्या व्यववथापन गने लनर्यु गररयो । 

• घटे्टखोिाको बाढी व्यववथापन प्रयोजनका िालग इन्धन 
उपिब्ध गराउने लनर्यु गररयो । 

• नददजन्य पदाथहुरु वववक्रका िालग इ-लबड को सूचना 
प्रकाशन गनकुा िालग एस.वी.डी. ववीकृत गने लनर्यु 
गररयो । 

• गाउँपालिका लभर ववलभन्न वथानहरुमा अनालधकृत 
रुपमा/गैरकानूनी रुपमा रकम संकिन गररएको सूचना 
प्राप्त भएपलछ सोको अननगमन वडा कायसुलमलतबाट गने 
लनर्यु गररयो । 

• गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमाुर्का िालग समन्वय 
सलमलत गठन गने लनर्यु गररयो । 

• वहृद सावजुलनक श्रम अलभयान व्यववथापन सलमलत गठन 
गने लनर्यु गररयो । 

• पूजाु समवया सहजीकरर् सलमलत गठन गने लनर्यु गररयो 
। 

• हेभी इस्क्वभमेन्ट व्यववथापन सलमलत गठन गने लनर्यु 
गररयो । 

• वषाुतका कारर्िे वविीएको बाटोहरु ममतु गने लनर्यु 
गररयो । 

• आलथकु सहायता सम्बस्न्ध कायवुवलध पाररत गने लनर्यु 
गररयो । 

• ववववन्न कायवुवलध (संवथा दताु तथा नवीकरर् कायवुवलध, 

टोि ववकास सलमलत) बनाउने लनर्यु गररयो ।  
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• मददराजन्य पदाथ ुवववक्र ववतरर् न्यूनीकरर् गने लनर्यु 
गररयो । 

• ३५ ददन लभर सडक खािी गने लनर्यु गररयो । 

• काननन व्यवसायीिाई अस्ख्तयारी ददने लनर्यु गररयो । 

• खेिकन द कायकु्रमका िालग सहयोग गने लनर्यु गररयो । 

• पनि रंग रोगन गने लनर्यु गररयो । 

• प्रहरी चौकीहरुमा दशै खच ुउपिब्ध गराउने लनर्यु 
गररयो । 

 
 
 
 
 

२०७९।०६।२७ 

• नददजन्य पदाथकुो ठेक्का गने लनर्यु गररयो । 

• अस्ख्तयारी प्रदान गने लनर्यु गररयो । 

• आलथकु सहायता प्रदान गने लनर्यु गररयो । 

• सवारी साधन खररद लनर्यु गररयो । 

• दोिािघाट प्रहरी चौकीिाई शौचािय लनमाुर् गररददने 
लनर्यु गररयो । 

• पयटुकीय सम्भाव्यता अध्ययन गने लनर्यु गररयो । 

• िागत अननमान ववीकृत गरर श्रोत व्यहोने लनर्यु गररयो 
। 

• लडवपआर गने लनर्यु गररयो । 

• ववरुवा संरक्षर् कायकु्रम गने लनर्यु गररयो । 

 

 

लमलत २०७९ श्रावर् १ देस्ख २०७९ आस्श्वन मसान्त सम्म गाउँपािलिका बाट भएको  कायहुरुको 
वववरर् : 

प्रशासन तथा योजना अननगमन : 

• लमलत २०७९ श्रावर् १२ देस्ख श्रावर् मसान्त सम्म गाउँपालिका लभरका ववलभन्न सेवा 
समूहमा काम गनकुा िालग सेवा करारमा काम गनकुा िालग जनशस्क्त छनौटको काम 
गररएको  

• कमचुारीको कायसुम्पादन मूल्यङ्कनको काम सम्पन्न गररएको र सम्पूर् ुकमचुारी र 
जनप्रलतलनलधहरुको सम्पती वववरर् वनझाइएको  

• काम सम्पन्न भएका तपस्शिका योजनाहरुको भ नक्तानीको काय ुसम्पन्न गररएको:  
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o खानेपानी व्यववथापन एक घर एक धारा गत आ.व.को छनट भ नक्तानी  वडा न. ५– 
रु.२० िाख  

o खनािगाउँ दलित ववती खानेपानी लिस्फ्टङ्ग वडा न. ९: रु.३ िाख  

कृवष शाखाबाट भएका कामहरु: 

• वनातक कृवष करार कायकु्रम अन्तगतु कृवष अलधकृत छनौट गरी काम अस्घ बढाइएको  

• वकसान सूस्चकरर् कायकु्रमका िालग गर्क छनौट गररएको  

• उन्नत ववउववजन अननदान कायकु्रम अन्तगतु गहनँको ववउ (१४० के.जी. १२०४) ववतरर् 
गररएको  

• खायन आिन उत्पादन कायकु्रमका िालग सूचना प्रकाशन गररएको  

• आधनलनक तथा कृवष व्यसावयक कायकु्रम अन्तगतु ्िाविक पोखरी, टनेि,लसकेचर करौती 
ववतरर्का िालग सूचना प्रकाशन गरी माग संकिन गररएको  

• कृवष यास्न्रकरर् कायकु्रम अन्तगतु लमलनटेिर  ट्रायाक्टर, कोदो तथा धान हाभेवटङ्ग मेलसन 
जवता खररद कायकु्रमको िालग सूचना गरी माग संकिनको काम गररएको  

• पाकेट ववकास कायकु्रम अन्तगतु नयाँ तरकारी पकेट कायकु्रमको िालग सूचना (वडा न. ९ 
का िालग ) गररएको  

पशन सेवा शाखाबाट भएका कामहरु: 

• कन कन र बन्ध्याकरर् स्शववर तथा रेववज रोग ववरुद्ध खोप कायकु्रम सञ्चािन गररएको  

• टेन्डर मारु्त पशनपन्छीका िालग औषधी खररदका काम गररएको  

स्शक्षा शाखाबाट भएका कामहरु: 

• भार २१ बाट प्रथम रैमालसक पररक्षा सञ्चािनका िालग प्रश्नपर छपाई र ववतरर्को 
काम सम्पन्न गररएको  

• आस्श्वन २ गते पालिकावतररय वकृ्तत्वकिा कायकु्रम अलतररक्त वक्रयाकिाप सम्पन्न 
गरेको  

• असोज २४ गते प्र.अ. र वव.व्य.स.अध्यक्ष बीच कायशुािा सम्पन्न गररएको  

• भदौ मवहनामा सम्पूर् ुस्शक्षकहरुको सम्पलत वववरर् स्शक्षक वकताव खानामा बनझाएको  
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स्शक्षकहरुको का.स.मन पररक्षर् गरी स्शक्षा ववकास समन्वय इकाइमा वनझाइएको 

सूचना प्रववलध शाखाबाट भएका कामहरुुः 

• ि नप एस एम एस जडान सम्पन्न भएको । 

• मा वव ववद्दाियहरुमा ववद्दनतीय हास्जरी जडान सम्पन्न । 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

िडागत  कार्यसम्पािन 
२०७९ श्रािण १ िेखि २०७९ असोि मसाधत सम्मको िडागत वििरणहरुाः 

               १ नं वडा कायािुय, सावपङ्ग 

1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

 

 

 

 

 

 

2= मालसक रुपमा संकिन भएको राजश्व वववरर्ुः 

क्र सं नाम थर  पद  सम्पकु 
१ प्रमोि कुमार पधत िडा सधचि ९८४७३६७५७३ 
२ िेत बहािरु पररर्ार अ सब ईन्धिननर्र  ९८६०४९७०१५ 

३ विष्णु महत  ना प्रा स  ९८६०२३३३५३ 

४ सविना आरन धगरी  सामान्िक पररचालक  ९८६०५५५९०७ 
५ नविन पहरी  ना प स्िा प्र ९७४९१५९८९८ 

६ अिुयन नेपाली कार्ायलर् सहर्ोगी  9841569134 

क्र 
सं  

 

राजश्व स्शषकु वववरर्  

 
 

रकम 

मवहना 
श्रावर्  भार  असोज  
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3= व्यस्क्तगत घटना दता ुवववरर्ुः 
श्रािण मदहनााः 
क्र सां वििाह िधम मतृ्रू् बसाई सराई सम्बधि 

विच्छेि 

िम्मा 

१ ११ १६ ९ ३ १ ४० 
भार मदहनााः 
क्र सां वििाह िधम मतृ्रू् बसाई सराई सम्बधि 

विच्छेि 

िम्मा 

१ ४ १८ ४ ३ ० २९ 
असोि मदहनााः 

क्र सां वििाह िधम मतृ्रू् बसाई सराई सम्बधि 
विच्छेि 

िम्मा 

१ ७ ८ ० ० ० १५ 
 

4= िडा कार्ायलर्ले सांचनालन गरेको कार्यक्रमको वििरणाः  

र्ोिना छनोट तथा कार्ायधिर्न सम्बधिी सियपक्षक्र् भेला र िशौ, नतहार तथा छठ पियको शुभकामना 
आिनप्रिान कार्यक्रमको झलकहरुाः 

 

 

 

 

१ भ नलमकर तथा मािपोत  ३०७४६ १३११२ १११२१ ६५१३ 

२ घर बाटो तथा चार वकल्िा लसर्ाररस २४०० १००० १००० ४०० 

३ व्यस्क्तगत घटना दताु दवतनर १८००० ६८०० ८२०० ३००० 

४ नाता प्रमास्र्त दवतनर  ६६०० २६०० २००० २०० 

५ नागररकता लसर्ाररस दवतनर ५८०० २९०० १६०० १३०० 

६ अन्य लसर्ाररस तथा आयश्रोत प्रमास्र्त 
दवतनर 

२८३०३ ४०४८ ६६०० १७६५५ 

जम्मा रकम ९१८४९ ३०४६० ३०५२१ २९०६८ 
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5= िडा सलमनतको बैठकको वििरणाः 

क्र सां मदहना बैठक सांख्र्ा कैकफर्त 

१ श्रािण २  

२ भार १  
३ असोि १  

िम्मा ४  
6= िडा कार्ायलर्बाट सांचालन गररएका र्ोिनाहरुको वििरण कार्ायधिर्न अिस्था र प्रगती वििरणाः 

र्स आधथयक िषय २०७९।०८० को हाल सम्म कुनै पनन र्ोिनाहरु सांचालन नभएको । 

7= िडा कार्ायलर्का भएका िताय र चलानी वििरणाः 
श्रािण मदहनााः 

 

 

     

                                       

 

 

भार मदहनााः 
क्र सां िताय चलानी कैकफर्त 

१ १७ ९२  
 

 

असोि मदहनााः 
क्र सां िताय चलानी कैकफर्त 

१ ३० ७२  
 

8= िडा कार्ायलर्बाट भएका लसफाररसहरुको वििरणाः 

क्र सां लसफाररसहरु 
वििरण 

सांख्र्ा मदहना कैकफर्त 

श्रािण भार असोि 

१ नाता प्रमास्र्त ३३ १३ १० १०  

क्र सां िताय चलानी कैकफर्त 

१ ९ ८८  
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२ नागररकताको 
लसर्ाररस 

५८ २९ १६ १३  

३ ववद्दनत सम्बन्धी 
लसर्ाररस 

४ १ ३ ०  

४ आयश्रोत प्रमास्र्त 
लसर्ाररस 

७ १ १ ५  

५ अन्य लसर्ाररस ९४ ६१ ३७ २३  

जम्मा रकम १९६ १०५ ६७ ५१  

 

२ नं वडा कायािुय, लसम्थिीुः 

1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

 

 

 

 

2=  

 

 

3= मालसक रुपमा संकिन भएको राजश्व वववरर्ुः 

ljj/0f /fhZj lzif{s िम्मा 
रकम 

dlxgf gful/stf 

l;kmfl/; 

36gf btf{ gftf 

k|df0fLt 

cfo;|f]t 

l;kmfl/; 

hUuf 

l;kmfl/; 

cGo 

l;kmfl/; 

dfnkf]t 

s/ 

s'n 

/fhZj 

>fj0f 

 

!))) 

 

$$)) 

 

^)) 

 

) 

 

) 

 

) 

 

@)&% 

 

*)&% 

 

ebf} 

 

*)) 

 

^)) 

 

*)) 

 

^))) 

 

!^)) 

 

) 

 

@&## 

 

!@%## 

 

c;f]h @)) )) )) )) )) ))  

$#) 

 

^#) 

s'n hDdf ?=@!,@#*.– -cIf?kL PSsfO; xhf/ b'O{ ;o c7lt; ?k}+of dfq_ 

4= व्यस्क्तगत घटना दता ुवववरर्ुः 

क्र सं नाम थर पद सम्पकु 
१ t'n;f vgfn j8f ;lrj (*^)@#$@)* 

२ Zofd axfb'/ yfkf du/ c=;=O{ (*$(^@)(^& 

३ alatf s'j/ kz' k|fljlws (*$)@!&#%* 

४ z+s/ kx/L s[lif k|fljlws (*$(*@&@&* 

५ lbks v8\sf sfof{no ;xof]lu (*$!#!%@)( 

36%

9%5%0%0%

50%

व्र्न्ततगत घटना िताय वििरण
श्रािण िेिी असोि मदहना सम्म

hGd

d[To'

ljjfx

a;fO/;/fOF

;DaGw ljR%]b

mailto:?=@!,@#*.–
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qm=;++= 36gfsf] 

k|sf/ 

>fj0f ebf} c;f]h 

!= hGd !^ @ ) 

@= d[To' $ @ ) 

#= ljjfx @ ) ) 

$= a;fO/;/fOF ) ) ) 

%= ;DaGw 

ljR5]b 

) ) ) 

 s'n btf{ @@ $ ) 

5= वडा कायािुयिे संचािन गरेको कायकु्रमहरुको वववरर्ुः 

हाि सम्म कायकु्रम संचािन नभएको 

6= वडा सलमलतको बैठकको वववरर्ुः  

क्र सां मदहना बैठक सांख्र्ा कैकफर्त 

१ श्रािण २  

२ भार २  

३ असोि २  

िम्मा ६  

7= योजनाहरुको वववरर् कायानु्वयनको अववथा र प्रगलत वववरर्ुः 

क्र सां वििरण र्ोिना सांख्र्ा कैकफर्त 

१ उपभोतता सलमनत गठन 
भएको र्ोिना 

३  

२ लागत इन्ष्टमेट तर्ार 
हुने क्रममा रहेको 

०  

३ र्ोिना सम्बधिी भौनतक 
कार्य हालसम्म सुरुिात 

हुन नसकेको 

०  

४ कुल र्ोिना १६  

िम्मा १९  

 

३ नं वडा कायािुय, बेखलसम्िेुः 
1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 
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2= मालसक रुपमा संकिन भएको राजश्व वववरर्ुः 
 

 

3= व्यस्क्तगत घटना दता ुवववरर्ुः 
श्रािण, भार र असोि मदहनााः 

 

 

 

4= िडा कार्ायलर्ले सांचनालन गरेको कार्यक्रमको वििरणाः  

क्र सं नाम थर  पद  सम्पकु 
१ बसधत ढकाल िडा सधचि ९८६११६१४९४ 
२ लमथलेस कुमार र्ािि अ.स.ई ९८६३०१२५३० 

३ कमल िमला पशु प्राविधिक ९८४५६०००२९८ 

४ शांकर पहरी कृवष प्राविधिक ९८४९८२७२७८ 
५ कविता तामाङ कार्ायलर् सहर्ोगी ९८६०४४८७८१ 

 

क्र 
सं  

 

राजश्व स्शषकु वववरर्  
मवहना रकम  

 

कैवर्यत श्रावर्  भार  असोज  

१ भ नलमकर तथा मािपोत  ७४६ ८९८ ३१ १६७५  

२ नागररकता प्रलतलिवप दवतनर १०० – – १००  

३ व्यस्क्तगत घटना दताु दवतनर २०० 

 
४०० 

 
४०० 

 
१००० 

 
 

४ नाता प्रमास्र्त दवतनर  २०० – – २००  

५ नागररकता लसर्ाररस दवतनर २०० १०० २०० ५००  

६ अन्य लसर्ाररस तथा आयश्रोत 
प्रमास्र्त दवतनर 

० ० ० ०  

जम्मा रकम १४४६ १३९८ ६३१ ३४७५  

क्र सां वििाह िधम मतृ्रू् बसाई सराई सम्बधि विच्छेि िम्मा 

१ ३ ४ २ ० २ ११ 
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नविल बैक माफय त आ ि २०७९।०८० को पदहलो त्रैमालसक सामान्िक सुरक्ा भत्ता वितरण कार्यक्रम सांचालन  

5= िडा सलमनतको बैठकको वििरणाः 

क्र सां मदहना  बैठक सांख्र्ा  कैकफर्त 

१ श्रािण ०  
२ भार ०  
३ असोि १  

िम्मा १  

 

6= िडा कार्ायलर्बाट सांचालन गररएका र्ोिनाहरुको वििरण कार्ायधिर्न अिस्था र प्रगती वििरणाः 

र्स आधथयक िषय २०७९।०८० को लाधग र्स िडा कार्ायलर्बाट सांचालन हुने र्ोिाहरुको उपभोतता सलमनत 
गठन गने क्रम िारी रहेको र र्ोिनाहरुको कार्य हालसम्म सुरु नभएको । 

 

7= िडा कार्ायलर्का भएका िताय र चलानी वििरणाः 

श्रािण, भार र असोि मदहनााः 

क्र सां िताय  चलानी  कैकफर्त 

१ २६ ८०  

8= िडा कार्ायलर्बाट भएका लसफाररसहरुको वििरणाः 

क्र सां लसफाररसहरु वििरण िम्मा सांख्र्ा 

१ नाता प्रमास्र्त २ 
२ नागररकताको लसर्ाररस ४ 
३ नागररकताको प्रलतलिवप लसर्ाररस २ 
४ सामास्जक सनरक्षा संग सम्बस्न्धत लसर्ाररस ३२ 

५ लसर्ाररस गररएको (गाउँपालिका कायाुियमा) ३४ 
६ लसर्ाररस गररएको (लनवाुचन कायाुियमा) १ 
७ व्यस्क्तगत लसर्ाररस ५ 

जम्मा रकम ८० 
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४ नं वडा कायािुय, चौबासुः 
1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

 

 

 

 

 

 

 

 

2= मालसक रुपमा सांकलन भएको रािश्ि वििरणाः 
 

 रािश्ि 

मदहना  
मालपोत व्र्कनतगत 

घटना िताय 
नाता 
प्रमाखणत  

लसफाररसहरु अधर् 

गोललर्ाकाठ 

श्रािण १६७३२/- २५००/- ६००/- २०००/- - 

भार १८०२१/५० २९००/- २००/- २३१००/- २४१६२/५५ 

असोि ६३०/- ३९००/- ४००/- ३३००/- - 

कानतयक ४३८६/५० १९००/- २००/- ३४००/- - 

िम्मा ३९७७०/- ११२००/- १४००/- ३१८००/- २४१६२/५५ 

 

3= व्र्न्ततगत घटना िताय वििरणाः 
मदहना िधमिताय  मतृ्रू् 

िताय  
सम्बधि 

विच्छेि 

वििाह बसाइ सरी 
आएको  

बसाइसरी 
गएको  

ि
म्मा 

श्रािण ७ २ ० ४ ० ० १३ 

भार ६ २ ० १ ० ० ९ 

असोि ४ ३ ० ५ ० १ १३ 

कानतयक २ ० ० २ ० १ ५ 

िम्मा १९ ७ ० १२ ० २ ४० 

 

4= िडा कार्ायलर्का भएका िताय र चलानी वििरणाः 
श्रािण, भार र असोि मदहनााः 
क्र सां िताय  चलानी  कैकफर्त 

१ ४० २२१  
 

5= िडा सलमनतको बैठकको वििरणाः 

लस न नाम थर पि सम्पकय  वििरण 

१ लोक बहािरु कँुिर  िडा सधचि ९८४१७३३५१९ 

२ लभमकाधत पौडले पशु प्राविधिक ९८६०७८५८११ 

३ मनोि चौलागाइ सि-इन्धिननर्र ९८४३०६००४० 

४ रािेश पाण्ड े कृवष प्राविधिक ९८६५६३९५४२ 

५ विननता ित्री कार्ायलर् सहार्क  
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क्र सां मदहना  बैठक सांख्र्ा  कैकफर्त 

१ श्रािण ०  
२ भार २  
३ असोि ३  

िम्मा ५  
 

6= िडा कार्ायलर् बाट सांचालन गररएको कार्यक्रमहरुाः 
1= नाइन ए साइड फुटबल प्रनतर्ोधगता सहन्िकरण 

2= मोटर बाटो सफाइ  

3= पदहरो वपडडतलाइ राहत वितरण 

4= र्ोिना माग वििरण सांकलन  

5= भुम्ल ुगा पा को ननणयर् र पररपत्र को िानकारी  
6= लशक्ण सांस्था स्िास््र् सांस्था अनुगमन 

7= टोलटोलमा र्ोिनाको तर्ारी हुिै । 
8= र्स िडा कार्ायलर्बाट कानतयक मसाधतसम्मा ७९ िटा बबलभधन लसफाररसहरु भएका छन । 

५ नं वडा कायािुय, चौबासुः 

1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

क्र.सां. नाम थर कार्यरत पि सम्पकय  नां. 
१ िन बहािरु बर्क िडा सधचि/ सब-ईन्धिननर्र ९८६८२४४७८१ 

२ ननशा तामाङ कार्ायलर् सहर्ोगी ९८१३८३४११३ 

2= मालसक रुपमा सांकलन भएको रािस्िको वििरण: 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 
१ मालपोत 

रलसि तफय  
रु. ५,४०५ रु. ८,०७९ रु. ३,३०५.५ रु. ३,५०४.७५ रु. २०,२९४.२५ 

२ आम्िानी 
रलसि तफय  

रु. १८,४०० रु. ७,८०० रु. ४,५०० रु. १२,००० रु. ४२,७०० 

िम्मा रु. रु.  २३,८०५ रु. १५,८७९ रु. ७,८०५.५ रु. १५,५०४.७५ रु. ६२,९९४.२५ 

3= मालसक रुपमा भएको घटना ितायको वििरण: 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्ि
न 

कानत यक िम्मा 

१ िधम िताय १८ ११ १० १९ ५८ 

२ वििाह िताय ५ २ ३ ६ १६ 

३ मतृ्र् ुिताय ४ ३ २ १ १० 
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४ सम्िधि विच्छेि ० ० १ १ २ 

५ बसाई सराई 

हस्ताधतरण/िताय 
२ ० ० ० २ 

 िम्मा २९ १६ १६ २७ ८८ 

 

4= िडा कार्ायलर्ले सजचालन गरेको कार्यक्रमको वििरण: 

कुनै पनन कार्यक्रम सजचालन नभएको । 

5= िडा सलमनतको िैठकको वििरण: 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 
१ िैठक सांख्र्ा ३ २ २ २ ९ 

 

6= िडा कार्ायलर्बाट सजचालन गररएका र्ोिनाहरुको वििरण, कार्ायधिर्नको अिस्था र प्रगती 
वििरण :-  

कुन ैपनन र्ोिनाहरु सजचालन भएको । 

 

7= िडा कार्ायलर्मा भएका िताय र चलानीको वििरण: 

 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानत यक िम्मा 
१ िताय २१ २४ ९ १७ ७१ 

२ चलानी ७८ ६६ ५९ ७६ २७९ 

३ सा.स.ु 

नविकरण िताय 
१८६ ११६ ० ० ३०२ 

िम्मा २८५ २०६ ६८ ९३ ६५२ 

8= िडा कार्ायलर्बाट भएका लसफाररसहरुको वििरण: 

 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानत यक िम्मा 
१ नागररकता 

लसफाररस 

१३ ६ ५ १३ ३७ 

२ नाता प्रमाखणत १० ५ ६ १० ३१ 

३ घरबाटो लसफाररस ० १० २ ० १२ 

४ चार ककल्ला 
लसफाररस 

० ० ० १ १ 
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५ अधर् लसफाररस ७८ ५१ ५१ ७६ २५६ 

 िम्मा १०१ ७२ ६४ १०० ३३७ 

६ नं वडा कायािुय, चौबासुः 
1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

क्र.सं. नाम,थर  पद सम्पकु नं. 
1. िक्ष्मी राज घती मगर वडा सस्चव 9843634228 

2. अञ्जन अवाि सव. ईस्न्जलनयर 9741808323 

3. ववकास चौिागाई नायव पशन ववाव्य प्राववलधक 9848091650 

4. सनस्वमता क्षेरी नायव प्राववलधक सहायक 
(कृवष) 

9840545860 

5. लसजनुा नेपािी  कायाुिय सहयोगी  9741730759 

 

2.  मालसक रुपमा संकिन गररएको राजववको वववरर्: 

क्र.सं. मवहना                                 राजवव शीषकुहरु 

घटना दताबुाट मािपोतबाट अन्य लसर्ाररसबाट  जम्मा रकम  

1. श्रावर् रु. 2,400/- रु. 7,119.17/- रु. 5,700/-  रु.15,219.17/- 

2. भार रु. 1,800/- रु. 2,944.04/- रु. 3,300/-  रु. 8,044.04/- 

3. आस्श्वन रु. 2,400/- रु. 860.96/- रु. 3,900/-  रु.7,160.96/- 

श्रावर् देस्ख आस्श्वन सम्म जम्मा 3 मवहनाको सम्पूर् ुराजवव रकम रु. 30424.17/- (अक्षरुपी तीस हजार चार सय चौबीस 
रुपैया सर पैसा मार ।  

 

 

3.  मालसक रुपमा भएको घटना दताकुो वववरर्: 

क्र.सं. मवहना                व्यस्क्तगत घटना दताकुा शीषकुहरु 

जन्म दता ु जन्म दता ु 

प्रलतलिवप 

वववाह दता ु वववाह दता ु
प्रलतलिवप 

बसाईसराई  मतृ्यन दता ु मतृ्यन दता ु
प्रलतलिवप 

जम्मा घटना 
दता ुसंख्या 

1. श्रावर् 3 वटा 1 वटा 1 वटा -  1 वटा 3 वटा - ९ वटा 
2. भार 3 वटा - - - 2 वटा 1 वटा - ६ वटा 
3. आस्श्वन 3 वटा 1 वटा 4 वटा - 1 वटा -  - ९ वटा 
श्रावर् देस्ख आस्श्वन सम्म जम्मा 3 मवहनाको सम्पूर् ुव्यस्क्तगत घटना दता ुसंख्या      :                       24 वटा 

 

4.  वडा कायािुयिे सञ्चािन गरेको कायकु्रमको वववरर्: (नभएको) 
5.  वडा सलमलतको बैठक वववरर्: 

क्र.सं. मवहना                               बैठक सम्बन्धी वववरर् 

बैठक लमलत लनर्यु संख्या कन ि बैठक संख्या कन ि लनर्यु संख्या 
1. श्रावर् 2079/04/02, 2079/04/12 2 वटा, 4 वटा 2 वटा 6 वटा 
2. भार 2079/05/02, 2079/05/10, 

2079/05/24 

3 वटा, 4 वटा, 
4 वटा 

3 वटा 11 वटा 



41 
 

3. आस्श्वन 2079/06/02,2079/06/09 3 वटा, 4 वटा 2 वटा 7 वटा  

श्रावर् देस्ख आस्श्वन सम्मा 3 मवहनामा जम्मा 7 वटा बैठक बसी 24 वटा लनर्यु गररएको 
                                                               
6.  वडा कायािुयमा सञ्चािन गररएको योजनाहरुको वववरर् कयानु्वयनको अववथा र प्रगलत वववरर्M 

(नभएको)   
7.  वडा कायािुयमा भएका दता ुर चिानी वववरर् : 

क्र.सं.  मवहना  चिानी 
नं. देस्ख  

चिानी नं. 
सम्म 

जम्मा 
चिानी 
संख्या 

दता ुनं. 
देस्ख 

दता ुनं. सम्म जम्मा दता ुसंख्या 

1. श्रावर् 1 59 59 1 17 17 

2. भार 60 91 32 18 43 26 

3. आस्श्वन 92 114 23 44 56 13 

 कन ि चिानी  संख्या 114   कन ि  दता ुसंख्या 56 

                       
8.  वडा कायािुयबाट भएका लसर्ाररसहरुको वववरर् : 

क्र.
सं. 

मवहना                   लसर्ाररसका प्रकारहरु 

नागररकता 
लसर्ाररस 

नागररक
ता 
प्रलतलिवप 
लसर्ाररस 

नाता 
प्रमास्र्त 

नावािक 
पररचय पर 
लसर्ाररस 

जग्गा 
नामसारी 
लसर्ाररस 

जन्म 

लमलत 
प्रमास्र्त  

घरबाटो 
लसर्ाररस 

अन्य 
लसर्ाररस 

सम्पलत 
मूल्याङ्कन 
लसर्ाररस 

जम्मा 
लसर्ारर
स 
संख्या 

1. श्रावर् 3 वटा 1 वटा 1 वटा - - - 1 वटा 50 
वटा 

 56 
वटा 

2. भार 8 वटा 3 वटा 4 वटा 2 वटा 2 वटा 2 वटा - 11 
वटा 

 32 
वटा 

3. आस्श्व
न 

- 2 वटा - - - - - 5 वटा 1 वटा 8 वटा 

 हाि सम्म 
जम्मा 

11 वटा 6 वटा 5वटा 2 वटा 2 वटा 2 वटा 1 वटा 66 
वटा 

1 वटा 96 
वटा 

                        

७ नं वडा कायािुय: 

१. कमचुारीको वववरर्ुः 

क्र.सं. नाम,थर  पद सम्पकु नं. 
1. राम प्रसाि बडाल िडा सधचि ९८४११०८०२२ 

2. सुननता ध्ििु अ. सब ईन्धिननर्र ९८४९६९६६१८ 

3. विमला भुिेल ना प्रा स  ९८४९९०४५७२ 

4. मुरारी भुिेल  ना प सेे प्र ९८४११४५३२३ 

5. राि कुमार पररर्ार कार्ायलर् सहर्ोगी   
२. मालसक राजववको वववरर्ुः  
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क्र.सं राजवव शीषकु नं. कोड नं रकम 

१ मालपोत ११३१४ ६६०/- 
२ लसफाररस िस्तुर १४२४३ ५१०० 

३ व्र्न्ततगत घटना िस्तुर १४२४४ २१०० 

४ नाता प्रमाखणत १४२४५ १६०० 

५ अधर् िस्तुर १४२४९ २३५० 

जम्मा िम्मा(अक्रमा): एघार हिार एक सर् पचाँस मात्र) १११५० 

३. घटना दता ुसम्बन्धी वववरर्ुः 
जन्म मतृ्यन वववाह सम्बन्ध ववच्छेद बसाइसराई गएको बसाइसराई 

आएको 
३ ३ ३    

 

४. गाउँपालिका/वडा कायािुयको तरु्बाट कन नै तालिम वा कायकु्रममा जनप्रलतलनलध वा कमचुारी वा अन्य कसैिे 
सहभालगता जनाएको भए सो को वववरर् 

क्र.सं. सहभागीको नाम पद कायकु्रम/तालिमको 
नाम/ ववषय 

लमलत वथान 

१ रमेश राि िरेल िडा अध्र्क् कार्यपाललका िैठक २०७९/०४/०५ भुम्लु 
गा.पा. 

२ राम प्रसाि िडाल िडा सधचि कमयचारी िैठक २०७९/०४/०३ भुम्लु 
गा.पा. 

  

५. वडा सलमलतको वैठक सम्बन्धी वववरर्ुः 
क्र.सं. वैठकको लमलत उपस्वथलत संख्या लनर्यु संख्या कैवर्यत 

१ २०७९/०५/०७ ७ १०  

२ २०७९/०५/२४ ९ ९  

 

६. अन्य वैठक सम्बन्धी वववरर्ुः 
क्र.सं. आयोजक वैठकको लमलत उपस्वथलत संख्या लनर्यु संख्या कैवर्यत 

१ िडा कार्ायलर् २०७८/०४/१९ १० १ गुनासो सुनुिाई 

२ सुभ िसर ग्राम नेपाल २०७९/०७/०२५ ३० १ चलेलबेटी 
बेचवििन 
सम्बधिी 
कार्यक्रम 

३ िडा विपि 
व्र्िस्थापन सलमनत 

२०७९/०७/०७  ९ १ कृषकहरुको 
लसफाररस 
सम्िधिमा 
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७. दता ुर चिानीुः  

सनरु दता ुनम्बरुः अस्न्तम दता ुनुः सनरु चिानी नं अस्न्तम चिानी नं 

१ ४३ १ १२५ 
 

 

 

 

८. लसर्ाररस/प्रमास्र्त गररएको सम्बन्धी वववरर्ुः 
क्र.सं लसर्ाररसको प्रकार संख्या कैवर्यत 

१ नागररकता/प्रलतलिवप लसर्ाररस ३  

२ भ नकम्प सम्बन्धी लसर्ाररस   

३ आय प्रमास्र्त १  

४ नाता प्रमास्र्त ६  

५ जग्गा नामसारी लसर्ाररस १  

६ चार वकल्िा प्रमास्र्त   

७ घरबाटो लसर्ाररस   

८ अन्य लसर्ाररस/प्रमास्र्त ११  

 

९. अन्य महत्वपूर् ुववषयहरु भए सो खनिाउनुेः 
१.    र्स िडामा बसोबास गरररहेका िग्गािननहरुलाई लालपुिाय वितरणको लागी मालपोत र नापी कार्ायलर्मा 

आिश्र्क पहल गरररहेको । 
२.       कोलभड ननर्धत्रणको लागी िनचतेना कार्यक्रम सांचालन गररएको । 

८ नं वडा कायािुय, भ नम्िनटार 
1= कमचुारीहरु वववरर्ुः 

  क्र. स      नाम थर        पि सम्पकय  नां 

१. रमेश राि उपे्रती    िडा सधचब ९८५१०१९०१० 

२. रोशन शे्रष्ठ   सब-इन्धिननर्र ९८६२२६२२०२ 

३. ओमिन कुमार थापा   ना.प्रा.स ९८६८५३६८२१ 

४. कररस्मा तुन्म्सङ मगर   ना.प.स्िा.प्रा  

५. रसना शे्रष्ठ   कार्ायलर् सहर्ोगी  

2= मालसक रुपमा सांकलन भएको रािस्िको वििरण: 

 

क्र.स 

 

रािस्ि लशषयक वििरण 

   

    रकम 
     मदहना कैकफर्त 

श्रािण भार असोि 

    

१. भूलमकर/ मालपोत  १,२३०/ ५९५ २६० ३७५  
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२. घर िहालकर  १८,४४०/ ११०० ३०४० १४३००/  

३. व्र्न्ततगत घटना िताय 
िस्तुर 

५,८००/ २१०० १९०० १८००  

४.  नाता प्रमाखणत िस्तुर २,४००/ १०००/ १०००/ ४००/  

५. नागररकता लसफाररस 
िस्तुर 

२,७००/ १८००/ ६००/ ३००/  

६. अधर् लसफाररस तथा 
आर्श्रोत प्रमाखणत 
िस्तुर 

१२,२२०/ ११००/ ३२००/ ८०००/  

िम्मा रकम रु ४२,७९०/ (बर्ाललस हिार सात सर् नधबे रुपैर्ा मात्र।) 

3= मालसक रुपमा भएको घटना ितायको वििरण- 

  श्रािण मदहना: 

िधम वििाह मतृ्रु् बसाई-सराई सांम्बधि-विच्छेि िम्मा 

५ ५ ३ १ -  
   भार मदहना: 

िधम वििाह मतृ्रु् बसाई-बराई सांम्बधि-विच्छेि िम्मा 
२ २ १ १ -  

 असोि मदहना: 

िधम वििाह मतृ्रु् बसाई-सराई सांम्बधि-विच्छेि िम्मा 
४ ५ ३ १ -  

4= िडा कार्ायलर्ले सधचालन गरेको कार्यक्रमको वििरण- केही नभएको 
5= िडा सलमतीको बैठकको वििरण: 

क्र.स मदहना बैठक सांख्र्ा कैकफर्त 

१. श्रािण १  

२. भार १  

३. असोि १  

6= िडा कार्ायलर्बाट सजचालन गररएका र्ोिनाहरुको वििरण कार्ायधिर्नको अिस्था र प्रगती वििरण: 

  र्स आधथयक िषय २०७९/८० को हाल सम्म कुनै पनन र्ोिनाहरु सांचालन नभएको 

7= िडा कार्ायलर्मा भएका िताय र चलानी वििरण: 

        श्रािण मदहना: 

क्र.स    िताय   चलानी  कैकफर्त 
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१.     ३९     ७२  

              भार मदहना: 

क्र.स     िताय   चलानी  कैकफर्त 

१.      ३     ४६  

         असोि मदहना: 

 क्र.स     िताय    चलानी   कैकफर्त 

१.      ९      २७  

 

8= िडा कार्ायलर्बाट भएका लसफाररसहरुको वििरण: 

 

क्र.स 

  

लसफाररसहरुको वििरण 
सांख्र्ा       मदहना   कैकफर्त  

श्रािण भार असोि 

१. नाता प्रमाखणत १२ ५ ५ २  

२. नागररकताको लसफाररस २७ १८ ६ ३  

३. वििुत सांम्बन्धि 
लसफाररस 

१० ६ ३ १  

४. आर्श्रोत प्रमाखणत 
लसफाररस 

२  १ १  

५. अधर् लसफाररस ९४ ६१ ३७ २३  

                         

 

९ नं वडा कायािुय 
1= िडा कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीको वििरणाः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2= मालसक रुपमा सांकलन भएको रािस्िको वििरण 

क्र.स कमचुारीको नाम पद मोबाइल नां  
१ शनस्शि िालमछाने वडा सस्चव ९८४१३००१९५ 

२ प्रववन न्यौपाने सब-ईस्न्जलनयर ९८५२०३०२१४ 

३ मोहनिाि सापकोटा ना.प्रा.स. ९८६८६४०६७९ 

४ बािकृष्र् के.सी. ना.प.से.प्रा. ९८६६६४१३०२ 

५ भ नवानी तामाङ का.स. ९८१८५७१८२८ 
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3= मालसक रुपमा भएको घटना ितायको वििरण 

 

 

 

 

 

 

 

४. िडा कार्ायलर्ले सजचालन गरेको कार्यक्रमको वििरण 

 केुनै पनन कार्यक्रम सजचालन नभएको  
 

५. िडा सलमनतको िैठकको वििरण 

 

 

६. िडा कार्ायलर्मा भएका िताय र चलानीको वििरण 

 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 
१ िताय ४ १६ ० ५१ ७१ 

२ चलानी १०१ ७० ४८ १०६ ३२५ 

के र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानत यक िम्मा 

१ मालपोत 

रलसि तफय  
१२६७२/- ४६६४/- ५२२९/- ४६०४/- २७,१६९/- 

२ लसफाररस 

रलसि तफय  
१४१००/- २६२००/- ५९९९०/- १४९००/- ११५,१९०/- 

३ घटना िताय 
रलसि तफय  

३९००/- १९००/- २८००/- ४५००/- १३१००/- 

 िम्मा रु. ३०६७२/- ३०८६४/- ६८०१९/- २४००४/- १५५४५९/- 

के र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 

१ िधम िताय ८ ६ ५ ९ २८ 

२ वििाह िताय १ ४ २ ४ ११ 

३ मतृ्र्ु िताय २ ३ २ २ ९ 

४ सम्िधि विच्छेि १ १ ० ० २ 

५ बसाई सराई 

हस्ताधतरण/िताय 
१ ० १ ० २ 

 िम्मा १३ १४ १० १५ ५२ 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 
१ िैठक सांख्र्ा २ ५ ३ २ १२ 
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३ सा.सु. नविकरण ० २४८ ० ० २४८ 

४ सामान्िक सुरक्ा नर्ाँ िताय १९ ७ ३ ० २९ 

 िम्मा १२४ ३४१ ५१ १५७ ६७३ 

 

७. िडा कार्ायलर्बाट सजचालन गररएका र्ोिनाहरुको वििरण, कार्ायधिर्नको अिस्था र  

८.  

९. प्रगती वििरण :- 

 कुनै पनन र्ोिनाहरु सजचालन नभएको  
 

१०. िडा कार्ायलर्बाट भएका लसफाररसहरुको वििरण  

 

क्र.सां. वििरण श्रािण भार आन्श्िन कानतयक िम्मा 
१ नागररकता 

लसफाररस 

१४ ५ ६ १४ ३९ 

२ नाता प्रमाखणत ४ ४ ४ ४ १६ 

३ घरबाटो लसफाररस ११ ७ ५ ६ २९ 

४ चार ककल्ला 
लसफाररस 

५ ६ ४ २ १७ 

५ अधर् लसफाररस ८१ ५२ ३५ ९२ २६० 

 िम्मा ११५ ७४ ५४ ११८ ३६१ 

 

 

१० नं वडा कायािुय 
 

१.    िडामा कार्यरत कमयचाररहरुको वििरण 

 

क्र. 
स. 

नाम थर      पि   सम्पकय  नां 

१. मािि राउल िडा सधचि (ि. पाचँौ) ९८५११८५६५० 

२. राि नारार्ण र्ािि  ९८६४४२१२२६ 

३. कजचन कु िलायमी मगर ना.प्र.स्िा.प्रा ९८४१००६८८८ 

४. मन कु. िस्नेत ना.प्रा.स ९८४४६१९६२१ 
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५. शान्धत भिुेल लशिभन्तत कार्ायलर् सहर्ोधग ९८४४०९७४८८ 

 

२. मालसक रुपमा सांकलन भएको रािश्िको वििरण 

 

क्र. 
स. 

वििरण  श्रािण  भार    असोि   कानत यक कैकफर्त 

१ नाता नाता प्रमाखणत   ४००/- (२ िटा ) १६००/-  
२. नागररतता लशफाररस   ५०० (५ िटा ) ७००/-  
३. आम्िानी प्रमाखणत   १३००/- ३५००/-  
४. सम्पनत मलू्र्ाँकन   - १६०००/-  
५. घरिाटो लशफाररस   २००/- -  
६. चारककल्ला लशफाररस   २००/-   

७. वििुत लमटर लशफारस   १०० १००/-  
८. अधर् लशफाररस   ५००/- १४००/-  
९. अवििादहत प्रमाखणत  - १ २००/-  
१०. िधम िताय  - -  -  
११. वििाह िताय      
१२. मतृ्र् ुिताय      
१३. सम्िधि विच्छेि      
१४. िसाईसराई      

 

३. मालसक रुपमा भएको घटना ितायको वििरण : 

 

क्र.स. वििरण श्रािण भार असोि 

१. िधम िताय ७ ३ ३ 

२. वििाह िताय १ १ - 
३. सम्िधि विच्छेि - - - 
४. िसाईसराई १ २ १ 

५. मतृ्र् िताय १ - १ 
 

िडा कार्ायलर्ले र्स चा ल ुआ ि मा सांचाललत र्ोिना तथा कार्यक्रम  मध्र् िम्मा र्ोिनाको 
सङ्ख्र्ा १५, र्ोिनाहरुको उपभोतता सलमनत गठन गरर सककएको, र कृषीसांग सम्िन्धित कृषीिधर् 
आिार उपकरण एिम   सामाग्रीकोको माग भई सम्िन्धित ननकार्मा पररपत्र भईसकेको । 
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४. िडा सलमनतको िठैकको वििरण : 
मदहना 

श्रािण भार असोि कानत यक 

१ ४ १ १ 

 

 

५. िडा कार्ायलर्िाट र्स चा ल ुआ ि २०७९/०८० मा सजचालन हुने र्ोिना तथा कार्यक्रमहरुको 
उपभोतता सलमनत गठन प्रकृर्ा परुा भएको तर सि ैर्ोिनाको सम्झौता हुन िाँकक । 

६. र्स चा ल ुआ.ि २०७९/८० को श्रािण मदहना िेिी कानत यक मसाधत सम्म र्स िडा नां १० को 
कार्ायलर्मा िधमा चलानी नां २२८ र िताय नां ४८ पगेुको । 

७. र्स चा ल ुआ.ि २०७९/०८०को श्रािण िेिी कानत यक मशाधत सम्म िेहार् िमोन्िमको लशफाररसहरु 
भएको व्र्होरा िानकारी गराईधछ । 

 

क्र.स. लशफाररस सांङ्ख्र्ा कैफीर्त 

१. कृषी सम्िन्धि ५  

२. िग्गा सम्िन्धि ९  

३. सामाविक सरुक्ा भत्ता 
सम्िन्धि  

२७  

४. वििुत सम्िन्धि ४  

 

 

 

 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा प्रशासन, योजना, अननगमन तथा त्याङ शाखा प्रमनख बीचको 
कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

श्री रुपक अलधकारी, 
शाखा अलधकृत, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक ।  

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको प्रशासन, योजना, अननगमन तथा त्याङ शाखाको प्रमनखको 
रुपमा रवह काय ुगने गरी तपाईिाई स्जम्मेवारी ददइएको छ । योजना कायकु्रम तथा अननगमर् शाखा 
प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि वमोस्जमका स्जम्मेवारी सम्पादन गने गरी काय ु वववरर् सवहतको 
स्जम्मेवारी सम्पादन गनन ुगराउनन हनन अननरोध छ  । 

तपस्शि 
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प्रशासन, योजना, अननगमन तथा त्याङ शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 
1= कमचुारीहरुको व्यस्क्तगत वववरर्, ववदा तथा अन्य रेकडकुो अद्यावलधकता गने । 

2= गाउँपालिकाको ्याड, छाप र हास्जरीको सनरस्क्षत प्रयोग गने । 

3= ववलभन्न बैठकहरुको उपयनक्त व्यववथापन र लनर्यु पनस्वतकाको सनरक्षा गने । 

4= लसर्ाररस संग सम्बस्न्धत कायहुरुको यथालसघ्र लछटो सम्पादन र कागजातहरुको अलभिेख 
व्यवस्वथत गने ।  

5= वथानीय सेवाको व्यववथापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शत,ु योजना, कायाुन्वयन र 
लनयमन गने । 

6= कमचुारी समायोजन ऐन २०७५ बमोस्जम समायोजन भई आउने कमचुारीको व्यववथापन 
गने। 

7= वथानीय सेवाको व्यववथापन सम्बन्धी अन्य काय ुगने । 

8= गाउँपालिकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी लनधाुरर्, जनशस्क्त 
व्यववथापन र वसृ्त्त ववकास गने।  

9= वथानीय सेवाको व्यववथापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, प्रवद्धुन र लनयमन 
गने । 

10= मानव संसाधन ववकासका िालग अल्पकािीन तथा दीघकुािीन योजना तजनमुा तथा क्षमता 
ववकास गने । 

11= ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना र लनयमन गने 
। 

12= वथानीय ववकास नीलत, अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघकुािीन ववकास योजना एवं 

गनरुयोजना तजूमुा, कायाुन्वयन, अननगमन तथा मूल्यांकन गने ।  

13= आलथकु, सामास्जक, सांवकृलतक, वातावरर्ीय प्रववलध र पूवाुधारजन्य ववकासका िालग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन तथा मूल्याङ्कनुः 
गने । 

14= वावषकु ववकास कायकु्रम, आयोजना तजनमुा, कायाुन्वयन १५) ववकास लनमाुर् प्रकृयामा 
वथानीय जनसहभालगता अलभववृद्धका कायकु्रम तजनमुा र कायाुन्वयन गने । 

15= ववकास योजनाहरुको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकन गने । 

16= उपभोक्ता सलमलतको वववरर्, क्षमता ववकास गने। 
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17= ववकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेर लनधाुरर् गने । 

18= संघीय र प्रादेस्शक आयोजना, पररयोजना कायाुन्वयनमा समन्वय, सहजीकरर् र सहयोग गने 
।  

19= ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य काय ुगने। 

20= ववकास आयोजनाको अननगमन, आवलधक प्रगलत तथा प्रलतर्िको समीक्षा गने । 

21= ववकास योजनाको अननगमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा प्रवक्रया लनधाुरर् गने ।  

22= आयोजनाको अध्ययन, अननसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्गन गने । 

23= आवश्यक कमचुारीहरुको दरबन्दी सजृना र व्यववथापन सम्बन्धी काय ुगने ।  

24= ववीकृत दरवन्दी अननसार नयाँ लनयनस्क्त तथा बढनवा सम्बन्धी सूचनाहरु व्यवस्वथत रुपमा 
राख्न े। 

25= कमचुारीको कायवुववरर् तयार र आवश्यकता अननसार लनयलमत रुपमा पररमाजनु समेत 

अद्यावलधक  

राख्न े। 

26= आवश्यकता अननसार कमचुारीिाई खटाउने काय ुतोक्ने । 

27= सेवा करार/ ज्यािादारी र अवथायी कमचुारीको म्याद थप सम्बन्धमा समयमै जानकारी 
गराउने ।  

28= प्रशासनिाई च नवत, दनरुवत र प्रभावकारी बनाई लछटो, छररतो एवं सवसुनिभ रुपमा सेवा तथा 
कायसुम्पादन गन ुगराउन आवश्यक सहयोग गने । 

29= कमचुारीहरुको वैयस्क्तक वववरर्, ववदा तथा काजको अलभिेख दनरुवत राख्न े। 

30= आवश्यकता अननसार अन्य प्रशासलनक काय ुगने ।  

31= समयमै पराचार गने र बनझाएका परहरुको भपाुइ व्यवस्वथत रुपमा राख्न े। 

32= बैठकमा भएका लनर्युहरु िेखन कायमुा सहयोग गने तथा लनर्यु पनस्वतका सनरस्क्षत साथ 
राख्न े

लनर्यु उतार गरी सम्बस्न्धत लनकायमा पठाउने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  
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कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा मवहिा बािवालिका ताथ जेष्ठ नागररक शाखा प्रमनख बीचको 
कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री           

मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक शाखा, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक शाखा प्रमनखको 
रुपमा तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको छ मवहिा बािवालिका तथा जेष्ठ नागररक शाखा प्रमनखिे सम्पादन 
गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको 
हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराइन्छ । 

तपस्शि 

 

मवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक शाखा प्रमनखको मनख्य स्जम्मेवारी 
1= मवहिा हक सम्बन्धी नीलत, योजना कायाुन्वयन, समन्वय र लनयमन गने । 

2= मवहिाको आलथकु, सामास्जक, राजनीलतक सशस्क्तकरर्, क्षमता ववकास गने ।  

3= िैंलगक वहंसा लनवारर्का िालग लनरोधात्मक, प्रवद्धुनात्मक, संरक्षर्ात्मक उपाय र पननुःवथापना 
गने। 

4= िैंलगक उत्तरदायी बजेट लनमाुर्मा सहयोग गने । 

5= बािबालिकाको हकवहत संरक्षर् सम्बन्धी वथानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाुन्वयन 
र   लनयमन 

बािबालिकाको हकवहत र संरक्षर् गने । 

6= बािमैरी शासकीय प्रबन्ध, बाि क्िव, बाि संरक्षर् सलमलत तथा बाि सञ्जाि गाउँपालिका 
अलधकार सलमलत गठन वथापना गने । 

7= बािबालिकाको हकवहत संरक्षर् सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा अन्य लनकायसँग सम्पकु, 

समन्वय तथा सहकाय ुगने । 

8= वैकस्ल्पक वयाहार पद्धलतको कायाुन्वयन गने । 

9= बाि गहृ, पननुःवथापना केन्र, स्शशन वयाहार केन्र र बाि ववकास केन्र व्यववथापन गने । 

10= असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यववथापन गने । 

11= बाि वहंसा लनयन्रर् गने । 
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12= बािसनधार तथा पननुःवथापना केन्र वथापना, संचािन अननमलत र लनयमन गने।  

13= आपत्कािीन बाि उद्धार कोष वथापना र व्यववथापन गने । 

14= यनवा जागरर्, सशस्क्तकरर् र पररचािन गने । 

15= यनवा सीप, उद्यमस्शिता तथा नेततृ्व ववकास गने । 

16= जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपर, सम्मान, ववाव्य सनववधा, सामास्जक सनरक्षा सम्बन्धी काय ु
गने ।  

17= जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाटवथि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा 
व्यववथापन गने ।  

18= सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पननुःवथापना केन्र तथा असक्त वयाहार केन्रको 
सञ्चािन र व्यववथापन गने । 

19= अपाङ्गता भएका व्यस्क्त तथा असहायको िगत अद्यावलधक, पररचयपर ववतरर्, सामास्जक 
सनरक्षा तथा सनववधाको व्यववथापन तथा ववतरर् गने । 

20= अपाङ्गता भएका व्यस्क्त मैरी पूवाुधार लनमाुर् तथा सञ्चािन गने । 

21= अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र असक्तहरूको व्यववथापन सम्वन्धी अन्य काय ुगने ।  

22= एकि मवहिा सम्बन्धी काय ुगने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा सूचना प्रववलध अलधकृत बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता 
श्री मनोज दंगाि, 

सूचना प्रववलध अलधकृत, (अलधकृत छैठौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक ।  

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउपालिकाको सूचना तथा प्रववलध शाखाको प्रमनखको रुपमा रवह काय ुगने 
गरी तपाईिाई स्जम्मेवारी ददइएको छ । सूचना प्रववलध शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि 
बमोस्जमका स्जम्मेवारी सम्पादन गने गरी काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी सम्पादन गनन ुगराउनन हनन 
अननरोध छ । 

तपस्शि 

सूचना प्रववलध अलधकृत को स्जम्मेवारी 
1= कायाुियका दैलनक गलतववलध सावजुलनक सूचना प्रवाह गने 

2= नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्जल्िा प्रशासन कायाुिय, स्जल्िा समन्वय सलमलत िगायत 
केस्न्रय, प्रादेस्शक तथा स्जल्िा वतरबाट आउने सूचना अपडेट रहने तथा कायाुियसँग 
सम्बस्न्धत आवश्यक सूचना सम्बस्न्धत शाखामा उपिब्ध गराउने । 

3= संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्रािय तथा अन्य मन्रािय तथा ववभागहरुको 
website लनयलमत रुपमा खोल्ने र आवश्यक लनदेशन तथा सूचना वप्रन्ट गरी उपिब्ध 
गराउने 

4= कायाुिययको E-mail लनयलमत रुपमा खोल्ने ।  

5= सूचना शाखा प्रमनखिे गननपुने अन्य काय ुगने । 

6= सूचना संकिन, संिह, अलभिेख सम्बन्धी व्यववथापन तथा सूचना प्रदान गने 

7= शाखाहरूबाट आयका मालसक काय ुप्रगलत वववरर् तयार गरी त्यसको अलभिेख राख्न ेर 
सम्बस्न्धत 

लनकायमा पठाउने काय ुगने । 

8= शाखागत काय ुप्रगलत प्रकास्शत पनवतक तथा बनिेवटन, परपलरका, पनवतक आददहरूको 
अलभिेख राख्न ेकाय ु। 

9= इमेि, इन्टरनेट र वेभसाइटको सञ्चािन र सूचनाहरूको अद्यावलधक व्यववथापन गने ।  

10= सबै शाखा तथा वडा कायाुियमा भए गरेका गलतववलधहरू सूचना शाखामा अलभिेखीकरर् 
गने । 
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11= कायाुियमा आउने परपलरकाहरू, सूचना शाखा मारु्त ्लिने व्यववथा गने र आवश्यकता 
अननसार िाहक बने्न । 

12= कायाुियवाट ववलभन्न वकलसमका सूचना प्रवाह गदाु सूचना शाखा मारु्त ्गने ।  

13= कायाुियबाट गररने लनर्यु, नीलत तथा कायकु्रम, योजना, त्यांक, कायपु्रगलत वववरर्, बनिेवटन, 

बोशर, नागररक बडापर, तथा अन्य त्यवता जानकारी ददने साथै सूचना मनिक प्रकाशनहरू 
सूचना शाखाबाट प्रकाशन गने । 

14= सूचना शाखा कायाुियको एक अलभन्न अङ्ग भएकोिे यसको उस्चत व्यववथपन र 
कायनु्वयनमा जोडददने 

15= योजना तजनमुा, अननगमन र मूल्यांकनको िालग आवश्यक सूचना संकिन, ववश्लषेर्, प्रकाशन र 
ववतरर् गने । 

16= सरोकारवािाहरूको आलथकु तथा प्राववलधक सहयोगमा प्राथलमक त्यांक संकिन गरी 
प्रशोधन गने, ववलभन्न ववषयगत कायाुिय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संवथाहरूवाट प्राप्त 
हनने त्यांकहरूिाई समेत व्यवस्वथत गरी प्रयोगमा ल्याउने । 

17= यस शाखािे गाउँपालिकाको ववतनगत वववरर्, क्षेरगत ववश्लषेर् प्रलतवेदन, ववत्तीय ववश्लषेर्, 

संवथागत प्रलतवेदन, ववकास बनिेवटन, गाउँ समाचार, ब्रोसरहरूको प्रकाशन िगायत सोको 
अध्यावलधक गने र सरोकारवािाहरूिाई उपिब्ध गराउने 

18= केन्रमा उपिब्ध प्रकाशनहरू प्रलतवेदन, सूचना तथा त्यांक र ववलभन्न लनधाुरर् गरेको 
मूल्यमा सशनल्क ववक्री ववतरर् गने ।  

19=  बेरुजन स्वथलत, प्रशासलनक खच,ु पनजीगत लनमाुर्, अननपात, आन्तररक श्रोत आददको ववश्लषेर् 
सवहतको प्रलतवेदन तयार पाने । 

20= गाउँपालिकािे गरेका सर्ि काय ुWeb site  को प्रकाशन तथा प्रसार गने ।  

21= आलथकु लनयलमतता तथा काय ुसम्पादन स्वथलत झल्कने गरी तनिनात्मक वववरर् लनयलमत 
रुपमा 
प्रकास्शत गने । 

22= शाखािाई सक्षम र ददगो बनाउन आवश्यकता अननसार दक्ष परामशुदाताको सहयोग लिने 
। 

23= सूचना व्यववथापन, अननसन्धान, प्रकाशन र ववतरर् काय ुगने ।  



57 
 

24= वैदेस्शक प्रयोजनको िालग सम्पस्त्त मूल्यांकन वाहेक अन्य अंिजेीमा गनन ुपने लसर्ाररस तथा 
परहरु तयार गने । 

25= कायाुियको सूचना प्रवाहगन ुसूचना अलधकारी सम्बन्धी काय ुगने । 

26= सूचना केन्रिाई एवककृत सूचना केन्रको रूपमा ववकास गरर कायाुियबाट तोवकएको अन्य 
कायहुरू गन ु। साथै गाउँपालिका भए गरेका लनर्यु लडस्जटि गने । 

27= गा.पा.को कम््यूटर तथा तत ्सम्बन्धी अन्य मेस्शनरी सामानहरुको रेखदेख तयार ममतु 
सम्भारमा सहयोग गने । 

28= Exit Pole को व्यववथापन गरी कायाुियबाट प्रवाह हनने सेवा वारे जानकारी लिने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा आलथकु प्रशासन शाखा प्रमनख बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता | 

 

श्री ववक्रम बवनते, 

आलथकु प्रशासन शाखा प्रमनख, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिका अन्तगतुको आलथकु प्रशासन शाखा प्रमनखको रुपमा तपाईिाई 
कायभुार सनस्म्पएको छ शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी 
यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी 
गराईन्छ । 

तपस्शि 

 

आलथकु प्रशासन शाखाको स्जम्मेवारी 
1= बजेट तयारी सम्बन्धी काय ुगने । 
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2= आम्दानी जम्मा गने र अलभिेख राख्न ेसम्बन्धी काय ुगने । 

3= भ नक्तानी र अलभिेख राख्न ेसम्बन्धी काय ुगने ।  

4= आन्तररक तथा अस्न्तम िेखा परीक्षर् गराउने काय ुगने । 

5= बेरुजन र्छुयौटका िालग प्रमार् जनटाउने काय ुगने ।  

6= रकम लनकासाका िालग सम्बस्न्धत अड्डाहरुमा पराचार सम्बन्धी काय ुगने । 

7= सामास्जक सनरक्षा भत्ता लनकासा सम्बन्धी काय ुगने । 

8= दैलनक, मालसक, वावषकु आय व्ययको वववरर् तयारी सम्बन्धी काय ुर बैंक वहसाब लमिान 
सम्बन्धी काय ुगने ।  

9= कमचुारीहरु तथा जनप्रलतलनलधहरुको तिब, भत्ता तथा सनववधा ववतरर् सम्बन्धी काय ुगने 
। 

10= ववजनिी, धारा, टेिीर्ोनको महशनि भ नक्तानी सम्बन्धी काय ुगने । 

11= खच ुसम्बन्धी बीिहरु चेक जाँच गरी लनयमाननसार भ नक्तानी गने सम्बन्धी काय ुगने । 

12= धरौटी अलभिेख राख्न ेतथा वर्ताु ददने काय ुगने । 

13= कमचुारी कल्यार् कोष संचािन सम्बन्धी काय ुगने । 

14= नगद तथा अलभिेखहरुको सनरक्षा सम्बन्धी काय ुगने । 

15= ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन तथा अन्य वववरर् तयारी सम्बन्धी काय ुगने । 

16= आय व्यय वववरर् सावजुलनक गन ुसूचना केन्रमा वववरर् उपिब्ध गराउने काय ुगने । 

17= प्रचलित कानून र प्रमनख प्रशासकीय अलधकृतको लनदेशन अननसारका अन्य काय ुगने ।  

18= धरौटी आदेशाननसार वर्ताु खच ुतथा सदरवयाहा गन ुिगाउने गने । 

19= भौचरहरु म.िे.प. र्ारामहरुमा व्यस्क्तगत खाता तथा बजेट वववरर् खातामा चढाउन 
िगाउने काय ुगने । 

20= गा.पा. बैठकबाट आलथकु सम्बन्धी भएका लनर्युहरु अध्ययन एवं कायाुन्वयन गन ु। 

21= तिब भत्ता ववतरर् गने एवं संचय कोषमा पठाउननपने कट्टी रकम समयमानै पठाउन 
िगाउने ।  

22= समयमा लनकासा माग गने र खच ुगरी मालसक, चौमालसक र वावषकु प्रगलत वववरर् तयार 
गरी सम्बस्न्धत लनकायमा समयमानै पठाउन िगाउने । 

23= पेश्की तथा बेरुजनिाई लनयलमत, लमन्हा एवं असनि उपर गन ुआवश्यक व्यववथा लमिाउन 
िगाउने । 
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24= लनयलमत रुपमा आ.िे.प. र. म.िे.प. गराउन िगाउने । 

25= प्रचलित ऐन लनयममा तोवकए अननसारको स्जम्मेवारी पनरा गन ुिगाउने । 

26= खाताहरु प्रमास्र्त गराउन िगाउने ।  

27= अननमालनत वावषकु आय व्ययको मवयौदा तयार गने कायमुा प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत 
िाई सहयोग गने । 

28= कायाुियको तरु्बाट लतननपुने महशनिहरु समयमा बनझाउन िगाउने। 

29= आ.व. को अन्त्य पलछ अको आ.व.मा सम्पूर् ुआलथकु स्जम्मेवारी साने िगाउने 
30= अवकास प्राप्त कमचुारीहरुको सम्पूर् ुरकम ददने व्यववथा गन ुिगाउने । 

31= आम्दानी ववृद्ध हनन सक्ने क्षेरहरुको पवहचान गन ुिगाउने । 

32= ग.पा.िे लिननपने सम्पूर् ुकर दवतनर एवं शनल्क उठाई जम्मा हनन आएको रकम राजश्व 
आम्दानी वाधी दैलनक रुपमा बैंक दास्खिा गने र दैलनक, मालसक, चौमालसक र वावषकु 
प्रलतवेदन का.अ. समक्ष पेश गन ुिगाउने । 

33= कर असनिीमा आएका समवयाहरुको समाधान गन ु। 

34= लनयमाननसार स्जन्सी लनरीक्षर् गन ुिगाउने । 

35= स्जन्सी अलभिेखहरु राख्न िगाउने । 

36= गाउँपालिकािाई आवश्यक पने स्जन्सी सामिीहरु लनयमाननसार खररद एवं ववतरर् गन ु
िगाउने ।  

37= कायाुिय प्रमनखिे तोके बमोस्जम अन्य काय ुगने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा आ.िे.प सहायक (पाचँौ) बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री प्रकाश रावि, 

आ.िे.प. साहयक पाचँौ, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षर् शाखाको प्रमनखको रुपमा 
तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको छ आन्तररक िेखा परीक्षर् शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि 
बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको 
स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

आ.िे.प शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 
1=  वावषकु कायतुालिका तयार गरी पेश गने । 

2= गाउँपालिकािे लनददुि गरेका उदे्दश्य हालसि गन ुगरेको िगानी लनयलमत, लमतव्ययी र 
प्रभावकारी भए नभएको परीक्षर् गने र व्यववथापनिाई सनझाव ददने काय ुगने ।  

3= आन्तररक लनयन्रर् सम्बन्धी कायाुववलध तजनमुा तथा संशोधन गने त्यसको प्रभावकारीताको 
परीक्षर् गरी आवश्यक पषृ्ठपोषर् ददने । 

4= आम्दानी, खच ुर त्यसको िेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा लनददुि प्रवक्रया अननसार भए नभएको 
मालसक वा पूव ुपरीक्षर् गरी चौमालसक रुपमा प्रलतवेदन गने ।  

5= ववत्तीय पारदस्शतुा र जवार्देवहता कायम गन ुसहयोग पनयाउने । 

6= ववत्तीय प्रलतवेदन समयमै सही र भरपदो रुपमा उपिब्ध गराई ववत्तीय अननशासन कायम 
गन ुसहयोग गने । 

7= आन्तररक िेखा परीक्षर् सम्बन्धी सनधारका ववषयववतनिाई प्रभावकारी पान ुनीलतगत 
पषृ्ठपोषर् गने । 

8= अस्न्तम िेखा परीक्षर् आगवै र नवट सच्याउन िगाई बेरुजन हनन नददने । 

9= महािेखा परीक्षकबाट हनने अस्न्तम िेखा परीक्षर्िाई सहयोग पनयाउने ।  

10= कायाुिय प्रमनखबाट समय समयमा हनने लनदेशन अननरुप अन्य काय ुगने 

11= लनयमाननसार िाभ र िागत ववश्लषेर्का आधारमा लमतव्ययी खच ुव्यववथापन 

12= वेरुजनहरु मालथ लनयन्रर् र पूव ुबेरुजनको आकारमा कटौती गने।  

13= सम्पन्न योजनाहरुको समयमै सामास्जक पररक्षर् गराउने । 
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14= आलथकु कारोवार ऐन, लनयम तथा बोडकुो नीलत लनदेशन अननसार खच ुभए नभएकी जाँच 
गने । 

15= मालसक वा रैमालसक रुपमा गा.पा.को आम्दानी तथा खचकुो सम्बस्न्धत खाताहरुको 
पररक्षर् गरी र नटी देस्खएमा लिस्खत प्रलतवेदन प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश गने 
।  

16= ऐन लनयमिे तोके बमोस्जम पेश्की वा भ नक्तानी दददा ररत पनगे नपनगेको सम्बन्धमा पूव ु
आन्तरीक िेखा पररक्षर् गने । 

17= आ.िे.प. वाट देस्खएका बेरुजनहरुको वकताव खडा गरी आलथकु व्यववथापन शाखािाई 
उपिब्ध गराउने । 

18= वडा सलमलत कायाुियवाट भए गरेका आलथकु कारोवारहरुको वावषकु आ.िे.प. गने ।  

19= गाउँपालिका लभरका ववद्याियहरु संघसवथाहरुको अस्न्तम िेखा पररक्षर् गराउन िेखा 
पररक्षकको छनौटमा राय सनझाव ददई सहयोग गने । 

20= अस्न्तम िेखा पररक्षर् गराउन आवश्यक कागजपर तथा सूचना जनटाई सहयोग गने ।  

21= अस्न्तम िेखा पररक्षर्वाट प्राप्त वेरुजनहरु लनयलमत गन,ु असूि गन ुर आवश्यकताननसारको 
कारवाही गन ुसो प्रलतवेदन सम्बस्न्धत शाखामा ददने । 

22= गाउँ सभाको बैठकमा िेखा परीक्षर्को प्रलतवेदन पेश गने तथा स्जज्ञासा समाधान गन ु
सहयोग गने । 

23= गा.पा. िेखा सलमलतको सदवय सस्चवको रुपमा आवश्यक पने कायहुरु गने ।  

24= िेखा सलमलतको बैठकको िालग लनदेशाननसार पर तयार गने र एजेण्डा सवहत 
सदवयहरुिाई बैठकको जानकारी गराउने । 

25= िेखा  सलमलतको बैठक सञ्चािनको िालग आवश्यक व्यववथा लमिाउने । 

26= िेखा सलमलतको लनर्यु िेख्न,े माइन्यूट सनरस्क्षत राख्न ेलनर्यु उतार गरी सम्बस्न्धत 
लनकायिाई जानकारी ददने । 

27= िेखा सलमलतको लनर्यु कायाुन्वयन गन ुतथा गराउन आवश्यक सहयोग र पहि गने । 

28= िेखा सलमलतिे गाउँ सभामा पेश गननपुने वावषकु प्रलतवेदन मवयौदामा सहयोग गने । 

29= गाउँपालिका सम्पन्न योजनाहरुको नेपाि सरकारद्वारा तयार गररएको सामास्जक परीक्षर् 
लनदेस्शका अननसार सामास्जक पररक्षर् गराउने । 
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30= उक्त सामास्जक पररक्षर्को प्रलतवेदन प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत मारु्त गा.पा. मा पेश 
गने ३१ कायाुिय प्रमनखको अन्य लनदेशनको पािना गने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 
प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा ईस्न्जलनयर (सातौँ) बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री साकार अलधकारी, 
इस्न्जलनयर, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको प्राववलधक शाखाको प्रमनखको रुपमा रवह काय ुगने 
गरी तपाईिाई स्जम्मेवारी ददइएको छ । प्राववलधक शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका 
स्जम्मेवारी सम्पादन गने गरी काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी सम्पादन गनन ुगराउनन हनन अननरोध छ 
। 

तपस्शि 

प्राववलधक शाखा प्रमनख (ईस्न्जलनयर, सातौँ) को स्जम्मेवारी 
1= वावषकु कायतुालिका तयार गरी पेश गने । 

2= संघीय, प्रदेश र गाउपालिका तथा वडा वतरीय योजनाहरुको सवेक्षर् इस्वटमेंट, मूल्याङ्कन 
तथा अननगमन गने गराउने । 

3= आरू् मातहतका कमचुारीहरुिाई तोवकए बमोस्जमको काममा िगाउने । 

4= बोिपर मूल्याङ्कन सलमलतको संयोजकको रुपमा रही ठेक्का बन्दोववत सम्बन्धी आवश्यक 
काय ुगने 

5= परामश ुसेवा खररद कायमुा समन्वयकारी भलूमका लनवाुह गने ।  

6= अन्य प्राववलधक सम्बन्धी सम्पूर् ुकाय ुगने गराउने काय ुगने । 
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7= कायाुिय प्रमनखिे समय समयमा ददएका लनदेशनहरुको पािना गने । 

8= ववीकृत योजनाहरुको समयमै लडजाइन र लमतव्ययी िगत इवटीमेट तयारी ।  

समयमै ववीकृत योजनाहरु कायाुन्वयन गने । 

9= कायाुन्वयनमा आएका योजनाहरुको लनधाुररत प्राववलधक वतर कायम गने गराउने । 

10= योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायमुा सहयोग गने । 

11= सम्भाव्य योजनाको सभे, लडजाईन, ि.ई. तयार गने, गराउने । 

12= स्जल्िाको ववीकृत दररेटिाई आधारमानी ि.ई. गने, गराउन े। 

13= ववीकृत योजनाहरुको िगत रास्ख प्राथलमकता तोक्न ेकायमुा आर्नो राय प्र.प्र.अ समक्ष 
पेश  

गने । 

14= ममतु सम्भार गने योजनाको ि.ई. गरी ववीकृत गने । 

15= ववीकृत योजनाको काय ुतालिका बनाई ठेक्कापट्टा भए ठेक्का वमोस्जम र उपभोक्ता सलमलत 
तथा अमानत भए प्रकृया पनरा गरी काय ुगने । 

16= योजनाहरुको नापी वकताब, रलनङ लबि, मूल्यांकन, काय ुसम्पन्न प्रलतवेदन तयार गने गराउने 
। 

17= सम्पन्न आयोजनाको जाँचपास गरी र्रर्ारक गने गराउने । 

18= योजना संचािनमा वववाद एवं समवया उत्पन्न भएमा सो को जानकारी यथालसघ प्रमनख 
प्रशासकीय अलधकृतिाई गराउने । 

19= संचालित योजनाहरुको बेग्िाबेग्िै र्ाईि खडा गरी राख्न िगाउने ।  

20= मालसक, चौमालसक, वावषकु प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउने काय ुगने । 

21= चौमालसक र वावषकु प्रगलत सलमक्षा बैठकमा पेश गने । 

22= माग र आवश्यकताका आधारमा सम्बस्न्धत टोि ववकास संवथािाई समेत संिग्न गराई 
योजना लनमाुर् काय ुगने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा स्शक्षा अलधकृत (सातौँ) बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

श्री प्रमे कन मार पनरी, 
स्शक्षा अलधकृत (सातौँ), भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउपालिकाको स्शक्षा, यनवा तथा खेिकन द शाखाको प्रमनखको रुपमा 
रवह काय ुगने गरी तपाईिाई स्जम्मेवारी ददइएको छ । स्शक्षा, यनवा तथा खेिकन द शाखा प्रमनखिे 
सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका स्जम्मेवारी सम्पादन गने गरी काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी 
सम्पादन गनन ुगराउनन हनन अननरोध छ । 

तपस्शि 

स्शक्षा, यनवा तथा खेिकन द शाखा प्रमनख (अलधकृत सातौँ) को स्जम्मेवारी 

1= वावषकु कायतुालिका तयार गरी पेश गने । 

2= स्शक्षकको तिब समयमानै लनकासा गने । 

3= ववद्याियको लनयलमत अननगमन गने । 

4= आरू् मातहतका कमचुारीहरुिाई पररचािन गने । 

5= स्शक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर् ुकायहुरु स्शक्षा सलमलतबाट लनर्यु गराई कायाुन्वयन गने । 

6= स्शक्षाका गाउपालिका वतरीय शैस्क्षक कायकु्रम वावषकु कायतुालिका अननसार कायाुन्वयन 
गने । 

7= शैस्क्षक गनर्वतर अलभववृद्धका िालग ववववध तालिम तथा कायकु्रम सञ्चािन गने । 

8= तोवकएका अन्य काय ुगने । 

9= यस वाहेक कायाुिय प्रमनखिे समय समयमा ददएका लनदेशनको पािना गने । 

10= प्रारस्म्भक बाि स्शक्षा तथा ववद्यािय स्शक्षा, अनौपचाररक स्शक्षा, खनिा तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
(गनरुकन ि, मदरसा, गनम्बा आदद), लनरन्तर लसकाइ तथा ववशेष स्शक्षा सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापदण्ड, योजनाको लनमाुर्, कायाुन्वयन र लनयमन। 

11= प्राववलधक स्शक्षा तथा व्यवसावयक तालिमको योजना तजनमुा, सञ्चािन अननमलत र लनयमन 
गने । 

12= पाठ्यक्रम र पाठ्यसामिीको ववतरर् तथा कायाुन्वयन गने । 

13= ववद्यािय स्शक्षक तथा कमचुारी व्यववथापनमा सहस्जकर् गने । 

14= ववद्याियको नक्साङ्कन, अननमलत, ववीकृलत, समायोजन तथा लनयमनमा सहस्जकरर् गने । 

15= शैस्क्षक पूवाुधार लनमाुर् र ममतु सम्भारको लनयमन गने । 

16= आधारभतू तह (कक्षा ८) की परीक्षा व्यववथापन गने गराउने ।  

17= ववद्याथी लसकाइ उपिब्धीको परीक्षर् र व्यववथापन गने गराउने । 
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18= ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवसृ्त्तको व्यववथापन गने गराउने 
19= शैस्क्षक परामश ुसेवाको अननमलत तथा लनयमन गने गराउने ।  

20= वथानीयवतरको शैस्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरक्षर्, प्रवद्धुन र वतरीकरर्मा सहयोग गने 

21= माध्यलमक तहसम्मको शैस्क्षक कायकु्रमको समन्वय र लनयमन गने ।  

22= पनवतकािय एवं परपलरकाको व्यववथापन गने गराउने । 

23= वथानीय पनवतकािय, वाचनािय तथा सामनदावयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा 
व्यववथापनमा सहस्जकरर् गने । 

24= वथानीयवतरमा खेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संवथाको लनयमन र समन्वय गने । 

25= खेिकन दको संरचनाको पूवाुधार लनमाुर्, सञ्चािन तथा ववकासकाय ुगने । 

26= खेिकूदको ववकास र प्रवद्धुन गने । 

27= खेिकूद प्रलतयोगीता आयोजना र सहभागीता गने गराउने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ु वववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ु स्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा राजश्व शाखा प्रमनख बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री प्रकाश रावि, 

राजश्व शाखा प्रमनख पाचँौ, भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षर् शाखाको प्रमनखको रुपमा 
तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको छ आन्तररक िेखा परीक्षर् शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि 
बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको 
स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 
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राजश्व शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 
1= अनिाइन तथा राजश्व सफ्टवेयर माध्यमबाट राजश्व संकिन गने । 

2= सबै वडा कायाुियमा अनिाइन तथा राजश्व सफ्टवेयर चिाउन Any Desk तथा प्रत्यक्ष भेटेर 
राजश्व संकिन गने ।  

3= वडा बाट उठाएको राजश्व लसधै बैकमा दास्खिा गने । 

4= नदद जन्य पदाथकुो लनकासी गन ु ठेक्का िागन हनन न भन्दा अगालड गाउँपालिकाबाट कमचुारी 
खटाई राजश्व संकिन गने । 

5= दहत्तर बहत्तर ठेक्का सम्बन्धी काम गने । 

6= अबैध रुपमा नदद जन्य पदाथकुो लनकासी पैठारी तथा उत्खनन ्गने काय ुकम गने त्यवता 
काय ुगनेिाई राजश्व लतन ुिागउने । 

7= गाउँपालिकामा रहेको ब्याकहोिोडर बाट योजना तथा व्यस्क्तगत प्रयोजनमा उठाउने सबै 
रकम सडक ममतु संभार कोषमा जम्मा गने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 

लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 

लमलतुः 

 

 

 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा पशन सेवा शाखा प्रमनख बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री ववजय कन मार थापा,  
पशन सेवा शखा प्रमनख (अलधकृत छैठौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 
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प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको पशन सेवा शाखाको प्रमनखको रुपमा तपाईिाई 
कायभुार सनस्म्पएको छ पशन सेवा शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन 
गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन 
जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

पशन सेवा शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= कृवष तथा पशनजन्यक्षीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्रर् गने । 

2= पशननश्ल  सनधार पद्धलतको ववकास र व्यववथापन गने । 

3= वथालनय चरन तथा खकु ववकास र व्यववथापन गने । 

4= पशन आहारको गनर्वतर लनयमन गने । 

5= पशनपक्षी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यववथापन र सूचना प्रर्ािी प्रयोग गने । 

6= पशन बधशािा र स्शत भण्डारर्को व्यववथापन गने । 

7= पशनपक्षी  सम्बन्धी लबमा र कजाु सहस्जकरर् गने । 

8= पशनपािन तथा पशन ववावथय सम्बन्धी अन्य काय ुगने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 

लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 

लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा कृवष शाखा प्रमनख बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री प्रकाश राउत,  

कृवष शखा प्रमनख (पाचँौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको कृवष सेवा शाखाको प्रमनखको रुपमा तपाईिाई 
कायभुार सनस्म्पएको छ कृवष सेवा शाखा प्रमनखिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन 
गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन 
जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

कृवष शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= कृवष प्रसार तथा जनशस्क्तको प्रक्षेपर् व्यववथापन र पररचािन गने । 

2= कृषकहरुको क्षमता अलभववृद्ध प्राववलधक सेवा टेवा सीप ववकास र सशस्क्तकरर् गने । 

3= कृवष लबउववजन नश्ल मिखाद र रसायन तथा औषलधहरुको आपूलत ुउपयोग गने । 

4= कृषक समूह कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी सङ्घ संवथाहरुको समन्वय व्यववथापन गने । 

5= कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षार् र हवतान्तरर् गने । 

6= कृवष सम्बन्धी सूचना प्रचारप्रसार गने । 

7= गाउँपालिका वतरका स्रोत केन्रहरुको ववकास र व्यववथापन गने । 

8= प्राङ्गररक खेलत तथा मिको प्रवदु्धन र प्रचार प्रसार गने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 

लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 

लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा न्यावयक सहजकता ुबीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

श्री चन्र बहादनर िामा,  
न्यावयक सहजकता ु(पाचँौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको न्यावयक सहजकताुको रुपमा तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको 
छ न्यावयक सहजकताुिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ु वववरर् 
सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

न्यावयक सहजकता ुशाखाको स्जम्मेवारी 
1= पेश भएका लनवेदन प्रलतउत्तर पर र अन्य लिखतहरू जाँच गरी ररत पनगेको भए कानून बमोस्जम 

िाग्ने दवतनर लिई दताु गने र दताु गन ुनलमल्ने भए कारर् जनाई वर्ताु ददने । 
2= वववादमा प्रमार्को िालग पेश भएका नक्कि कागजिाई सक्किसँग लभडाई दठक देस्खएमा प्रमास्र्त 

गने र लमलसि सामेि राखे तथा सकिमा केही कैवर्यत देस्खएमा सो जनाई सम्बस्न्धत पक्षको 
सहीछाप गराई राख्न,े  

3= पेश भएका लिखत साथ संिग्न हनन न पने प्रमार् तथा अन्य कागजात छ वा छैन, भए ठीक छ वा 
छैन जाँच्ने । 

4= न्यावयक सलमलतको आदेशिे स्झकाउनन पने प्रलतबादी, साक्षी वा अन्य व्यस्क्तको नाममा म्याद जारी  

गने । 

5= वववादका पक्षिाई ताररख तोक्ने । 

6= न्यावयक सलमलत समक्ष पेश हनन न पने लनवेदन दताु गरी आदेशको िालग न्यावयक सलमलत समक्ष पेश 
गने । 

7= कानून बमोस्जम वारेस लिने तथा गनज्रकेो ताररख थाम्न ेलनवेदन लिई आवश्यक कारबाही गने । 

8= न्यावयक सलमलतबाट भएको आदेश कायाुन्वयन सम्बन्धी काय ुगने, गराउने । 

9= न्यावयक सलमलतमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपर बनझ्ने, भरपाई गने िगायतका कायहुरु गने । 

10= आवश्यकता अननसार न्यावयक सलमलतको तरु्बाट पराचार गने ।  

11= न्यावयक सलमलतको आदेशिे तामेि गननपुने म्याद तामेि गने, गराउने, तामेि भएको म्यादको तामेिी 
जाँची ररतपूवकुको नभए पननुः जारी गने तथा अन्य अदाित वा लनकायबाट प्राप्त भएको गाउँपालिका 
तामेि गररददनन पने म्याद तामेि गने गराउने, लनर्यु वकताब र लनवेदनको लमलसि स्जम्मा लिन े।  

12= न्यावयक सलमलतमा दताु भएका लनवेदन िगायतका कागजातको अलभिेख तयार गने र मालसक वा 
वावषकु प्रलतवेदन पेश गनन ुपने लनकाय समक्ष प्रलतवेदन तयार गरी संयोजकबाट प्रमास्र्त गराई 
सम्बस्न्धत लनकायमा पठाउन े। 

13= आफ्नो स्जम्मा रहेका लनवेदनका लमलसिमा रहेका कागजातको ररतपूवकु नक्कि ददने । 
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14= स्जल्िा अदाितमा पननरावेदन िाग्ने गरी लनर्यु भएका वववादमा पननरावेदन म्याद जारी गरी तामेि 
गने गराउने । 

15= अदाित वा अन्य कन नै लनकायमा वववादको लमलसि वा कन नै कागजात पठाउनन पने भएमा न्यावयक 
सलमलतिाई जानकारी गराई लमलसि वा कागजात पठाउने तथा वर्ताु प्राप्त भएपलछ कानून बमोस्जम 
सनरस्क्षत राख्न ेव्यववथा लमिाउने लनर्यु वकताब स्जम्मा लिने । 

16= पेश भएका लनवेदन िगायतका कागजातमा न्यावयक सलमलतबाट आदेश हनननपने वा लनकासा लिननपनेमा 
न्यावयक सलमलत समक्ष पेश गने ।  

17= लनर्यु बमोस्जम चिन चिाउननपने कन नै कन रा ददिाई भराई ददनन पने िगायतका लनर्यु कायाुन्वयनका 
िालग गनन ुपने कायहुरु गने तथा लनर्यु कायाुन्वयनको अलभिेख राखी कानून बमोस्जम वववरर् 
पठाउनन पने लनकायहरुमा वववरर् पठाउने । 

18= लनर्यु कायाुन्वयनको क्रममा लनवेदन ददएका पक्षहरुको वारेस लिने, सकार गराउने, गनज्रकेो ताररख 
थमाउने िगायतका कायहुरु गने । 

19= न्यावयक सलमलतको आदेशिे रोक्का भएको वा अरु कन नै अदाित वा लनकायबाट रोक्का भै आएको 
जायजेथा अन्य अड्डा अदाितमा दास्खि चिान गनन ुपने भए सो गने । 

20= लनर्यु भएका लमलसि सनरस्क्षत राख्न े र कानून बमोस्जम सडाउने पने कागजहरू सडाई त्यसको 
अलभिेख सनरस्क्षत राख्न े। 

21= लनर्यु भएका लमलसिहरूमा कागजात जाँच गरी दनरुवत रहे नरहेको हेने र लमलसि कानून बमोस्जम 
गरी दनरुवत अववथामा राख्न े। 

22= लमलसिहरुको सािबसािी अलभिेख राखे र आवश्यकता अननसार वववरर् तयार गने, गन ुिगाउने । 

23= सलमलतिे तोकेका अन्य काय ुगने । 

24= गाउँपालिका ववरुद्द दायर गररएका मनद्दाको कागजात संकिन गने तथा प्रलत उत्तरका िागी आवश्यक 
कायहुरु गने । 

25= गाउँपालिकाको िागी गाउँपालिकािे लनमाुर् गरेको ऐन, कानून, कायवुवलध, लनदेस्शका तथा मापदण्ड 
लनमाुर् तथा सम्पादन सहस्जकर र प्रकाशन गने ।  

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य र 
उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो । 
उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन गनेछन 
। 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन गदै 
कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 
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प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा रोजगार संयोजक बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

श्री सन्तोष अलधकारी,  
रोजगार संयोजक (अलधकृत छैठौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक रुपमा तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको छ 
रोजगार संयोकिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको 
स्जम्मेवारी तोवकएको हनदँा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

रोजगार संयोजक शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= वथानीय तहलभर रहेका बेरोजगार व्यस्क्तको त्यांक संकिन तथा ववश्लषेर् गरी बेरोजगारको सूची 
अद्यावलधक गने ।  

2= सूचीकृत बेरोजगार व्यस्क्तिाई पररचयपर ववतरर् गने  । 

3= वथानीय तहलभर उपिब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पवहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने । 

4= वथानीय तहलभरको रोजगारीको सम्भाव्य स्वथलत ववश्लषेर् गरी रोजगारीको त्यांक संकिन गने 
रोजगार नक्सांकन गने तथा रोजगारीका अवसरको अलभिेखांकन गने  । 

5= रोजगारदाताका िालग श्रलमकको उपिब्धताको सम्भाव्यता जानकारी  गराउने । 

6= रोजगारदाताबाट माग भए बमोस्जम सूचीकृत बेरोजगार व्यस्क्तिाई रोजगारीका िालग काममा जान 
सूस्चत   गने । 

7= बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, अननभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पने सीप ववकास 
तालिमको पवहचान गरी सम्बस्न्धत तालिम केन्रमा लसर्ाररस गने । 

8= आफ्नो कामकारवाहीको बारेमा लनयलमत रुपमा सम्बस्न्धत गाउँकायपुालिका तथा नगरकायपुालिकामा 
प्रलतवेदन गने । 

9= ऐन तथा यस लनयमाविी बमोस्जम आरू्िे गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्राियिे तोकेको 
ढाँचामा मन्रािय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी ववषय हेने मन्राियमा मालसक रुपमा प्रलतवेदन 
पठाउने । 

10= आफ्नो कायकेु्षरलभरबाट वैदेस्शक रोजगारीमा जान चाहनकेा िालग सूचना सम्प्रषेर् गने । 

11= वैदेस्शक रोजगार प्रवद्र्धन बोडबुाट उपिब्ध गराइन ेआलथकु सहायता ववतरर् सम्बन्धी कायमुा 
सहयोग पनयाुउने काय ुगने । 

12= रोजगार सम्बन्धी सरोकारवािािाई आवश्यक अन्य सेवा प्रदान गने । 

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
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। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  

 

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा ववाव्य शाखा बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

श्री सनदशनु भटृराई,  

ववाव्य संयोजक (अलधकृत छैठौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको ववाव्य संयोजकको रुपमा तपाईिाई कायभुार 
सनस्म्पएको छ ववाव्य संयोकिे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो 
काय ु वववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी 
गराईन्छ । 

तपस्शि 

ववाव्य संयोजक शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= ववाव्य बीमा िगायतका सामास्जक सनरक्षा कायकु्रमको व्यववथापन । 

2= औषधी तथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरुको न्यूनतम मूल्य लनधाुरर् गने । 

3= औषधी र ववाव्य उपकरर्को खररद भण्डारर् र ववतरर् गने । 

4= ववाव्य सूचना प्रर्ालिको व्यववथापन गने । 

5= जननोवटक र कीटजन्य रोगको लनयन्रर् तथा व्यववथापन गने । 

6= सनलत ुमददरा र िागन पदाथजुन्य बवतनको प्रयोग लनयन्रर् तथा सचेतना अलभबवृद्ध गने । 

7= जनववावथ आपतकालिन ववाव्य तथा महामारीको लनयन्रर् योजना र कायनु्वयन गने । 

8= रोगको लनयन्रर् तथा रोकथाम गने ।  

9= वावषकु काययुोजना तयार गरी पेश गने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  
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कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा सामास्जक सनरक्षा तथा पस्न्जकरर् शाखा बीचको कायसुम्पादन करार 
सम्झौता । 

 

श्री साजन शमा,ु  
एम आई एस अपरेटर (पाचँौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको सामास्जक सनरक्षा तथा पस्न्जकरर् शाखाको रुपमा 
तपाईिाई कायभुार सनस्म्पएको छ। सामास्जक सनरक्षा तथा पस्न्जकरर् शाखािे सम्पादन गननपुने तपलसि 
बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने गरी यो काय ुवववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको 
स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

सामास्जक सनरक्षा तथा पस्न्जकरर् शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= सामास्जक सनरक्षा भत्ता बैवकङ्ग प्रर्ालि मारु्त सन्चािन गने । 

2= सामास्जक सनरक्षा तथा गररब लनवारर् सम्बन्धी वथानीय लनलत कानून मापदण्ड लनयमन र 
अध्ययन अननसन्धान  गने । 

3= िस्क्षत समूह सम्बन्धी गाउँपालिको योजना कायकु्रम स्रात पररचािन र व्यववथापन गने । 

4= समास्जक सनरक्षा सम्बन्धी त्याङ्क र सूचना व्यववथापन  सबै वडामा  गने ।  

5= गररव घरपररवार पवहचान सम्बन्धी वथानीय सवेक्षर् सूचना व्यववथापन गने । 

6= मालसक रुपमा वडा बाट व्यस्क्तगत घटना दताु वववरर् लिने । 

7= वावषकु रुपमा सम्पूर् ुव्यस्क्तगत घटना दताु वववरर् ववभागिाई पठाउने । 

8= चौमालसक रुपमा प्रत्यक वडाका कमचुारीिाई तालिम सन्चािन गने ।  

 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

कमचुारीको दवतखतुः........................ 

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  
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लमलतुः   कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 

 

प्रमनख प्रशासकीय अलधकृत तथा उद्मम ववकास शाखा बीचको कायसुम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री खड्क बहादनर थापा,  
उद्मम ववकास सहजकता ु(पाचँौ) भ नम्िन गाउँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 

प्रवतनत ववषयमा यस भ नम्िन गाउँपालिकाको उद्मम ववकास शाखाको रुपमा तपाईिाई कायभुार 
सनस्म्पएको छ । उद्मम ववकास शाखािे सम्पादन गननपुने तपलसि बमोस्जमका कायहुरु सम्पादन गने 
गरी यो काय ु वववरर् सवहतको स्जम्मेवारी तोवकएको हनँदा तोवकएको स्जम्मेवारी सम्पादन गननहुनन 
जानकारी गराईन्छ । 

तपस्शि 

उद्मम ववकास शाखा प्रमनखको स्जम्मेवारी 

1= वैदेस्शक रोजगारीबाट र्वकुएका वा ववदेशमा रोजगारी गनमाएका बेरोजगार व्यक्ती, मवहिा 
तथा यूवािाई िस्क्षत कायकु्रम संचािन गने ।  

2= सम्भाववत उद्ममीिे उद्मम सन्चािन गन ुआफ्नो जग्गा वा वथान अभाव भएको अववथामा यस 
वकलसमका सनववलध केन्र मारु्त उद्मम गने वथान उपिब्ध गराउने व्यववथा लमिाउने । 

3= बजार तथा हाट बजार व्यववथापन गने । 

4= वथालनय बवतनहरुको उत्पादन आपूलत ुतथा लनकासी प्रक्षेपर् मूल्य लनधाुरर् र अननगमन गने । 

5= व्यापार र वास्र्ज्य सम्बन्धी पूवधुार लनमाुर् गने । 

6= वथालनय ववतन र सेवा व्यापरको मनल्य तथा गनर्वतरको अननगमन गने । 

7= वथालनययवतका व्यापाररक र्मकुो दताु अननमलत नववकरर् खारेजी अननगमन गने । 

उपयनकु्त वववरर् मेरो पदिे गननपुने काम, कतवु्य 
र उत्तरदावयत्व तथा अलधकारको पूर् ुवववरर् हो 
। उल्िेस्खत स्जम्मेवारीहरु आरै् र मातहतका 
कमचुारीहरु द्वारा प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयन 
गनेछन । 

उपयनकु्त वववरर् सवहतको काय ुस्जम्मेवारी 
तपाईिाई सनस्म्पएको हनँदा उत्तरदावयत्व बहन 
गदै कन शितापूवकु आफ्नो स्जम्मेवारी पूरा 
गननहुोिा ।  
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कमचुारीको दवतखतुः........................ 
लमलतुः   

कायाुिय प्रमनखको 
दवतखतुः........................... 
लमलतुः 

 

 

 

 

फोटोहरु  

िडा नं ३ बेखधसमे्लमा सामाधजक सुरक्षा भत्ता धितरण कायाक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललकाको शैक्षक्क सुिारको लाधग कम्प्रु्टर लशक्क हरुको िइुदिने कार्यशाला गोष्ठी 
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कुकुरलाई रेबबि विरुद्िको िोप र बधध्र्ाकरण अलभर्ान 

 

 

 

 

 

 

 

 डङे्गु ननर्धत्रणको लाधग लसम्थली स्िास्थ चौकीमा सरसफाइ अलभर्ान 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

बहृत साियिननक श्रम अलभर्ान 
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िैविक झोल मलको उत्पािन तथा प्रर्ोग सम्बन्धि एक दिने प्रलशक्ण कार्यक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अबबरल बषायका कारण गएको पदहरो बाट पूणय क्ती भएका भुम्लु गाउँपाललकाको बबलभधन स्थानका 
पीडडतहरुलाइ बस्ती स्थानाधतरण को लाधग अधतरान्स्िर् समािसेविबाट सहायोग । 
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