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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ र  

सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम सावविननककरण गररएको नववरण 

 

भूमे गाउँपालिकाको  

स्वतः प्रकाशन 

(२०७४ माघ-चैत्र) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भमूे गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

मोराबाङ, रुकुम (पवूव) 

५ नं. प्रदेश, नेपाल ।  

बैशाख,  २०७४ 
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परिचय 

1) कायााियको उदे्दश्य, सगंठन संिचनाः 

उदे्दश्यः 

नेपालको सनंवधानको धारा ५६(१) ले संघीय लोकतानन्िक गणतन्ि नेपालको मलु संरचना संघ, प्रदशे र 

स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५६(४) ले स्थानीय तह अन्तगवत गाउँपानलका, 

नगरपानलका र निल्ला सभा रहने संवधैाननक व्यवस्था रहकेाले गाउँपानलकाको उद्दशे्य तथा कायवके्षि व्यापक 

रहकेो छ। भमू ेगाउँ कायवपानलकाका प्रमखु उद्दशे्यहरु ननम्नानसुार रहकेा छन:् 

• संनवधान र काननू बमोनिम स्वाशासन र सहशासनको अभ्यास गन े

• िनताको घरदैलोमा सेवा पयुावउने । 

• स्थानीय तहका िनतालाई स्थानीय शासन प्रनियामा अनधकानधक मािामा सनम्मनलत हुन ेअवसर 

िटुाउने, 

• स्थानीय िनताले लोकतन्िका लाभहरू उपभोग गनव सक्ने व्यवस्था गने, 

• िनताले आफ्नो के्षिको नवकासको लानग आवश्यकताको पनहचान, साधनको पररचालन, नवननयोिन 

र नवकासको प्रनतफल नवतरण सम्मका कायवहरुमा अथवपणूव ढंगले सहभानग हनु सक्न ेप्रकृया र संयन्िको 

व्यवस्था नमलाउने, 

• स्थानीय स्वशासन र सहशासनका संयन्ि, प्रकृया तथा अभ्यासमा आनदवासी िनिानत, दनलत लगायत 

सामानिक तथा आनथवक दृनिकोणले नपछनिएका वगव समतेका समग्र िनताको समावशेीकरण र 

मलूप्रवाहीकरण सनुननित गने, 

• नवकास प्रनियालाई संस्थागत गनव नवकास व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्िहरुको क्षमता नवकास र 

सदुृढीकरण गन े

• स्थानीय स्वशासन र सहशासनको ममवलाई कायव रुपान्तरण गनव िनशनिको नवकास गने, 

• गाउँपानलका नभिको नवकास, सेवा प्रवाह लगायतका नवषय के्षिका नीनत ननमावण दनेख अनगुमन 

मलू्यांकन सम्मका नियाकलाप समन्वय र सहिीकरण गन,े 

• लोकतानन्िक संस्था र अभ्यासहरुलाई  प्रवर्द्वन गदै स्थानीय नतेतृ्वको नवकास गन े

• योिनाहरूको तिुवमा र संचालन गनव आवश्यक क्षमता, निम्मवेारीपन र िवाफदनेहताको नवकास गने, 

• िनताको दनैनक आवश्यकता तथा िनिीवनलाई असर पाने नवषयहरूमा ननणवय गनव सक्न ेगरी स्थानीय 

स्वायत्त शासन पर्द्नतको नवकास गने ।  
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संगठन संिचना 

संनवधान बमोनिम भमू ेगाउँपानलकाको कायावलय स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानपत स्थानीय तह भएको हुदँा 

यसमा व्यवस्थापकीय अगंको रुपमा िनप्रनतनननधमलूक अगं गाउँसभा, कायवपानलकाको रुपमा गाउँ 

कायवपानलका र न्यानयक अगंको रुपमा उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा ३ सदस्यीय न्यानयक सनमनत रहने व्यवस्था 

नेपालको संनवधानले गरेको छ ।  गाउँपानलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, गाउँपानलका नभिका विाका विा 

अध्यक्षहरु, प्रत्येक विाबाट ननवावनचत हुने २ मनहला (१ िना दनलत) सनहत ४ िना सदस्यहरु रहकेो र यी 

सदस्यहरुको सभाले गाउँपानलकानभिका दनलत वा अल्पसंख्यक समदुायबाट ननवावनचत गरेका २ िना 

सदस्यहरु समते नमलेर गाउँसभा बन्दछ। यसैगरी कायवकारी अगंको रुपमा रहने गाउँकायवपानलकामा एक िना 

अध्यक्ष, एक िना उपाध्यक्ष, गाउँपानलकाका प्रत्येक विाका विा अध्यक्षहरु, गाउँसभाले आफू  मध्येबाट 

ननवावनचत गरेका ४ िना मनहला सदस्यहरु र दनलत र अल्पसंख्यक समदुायबाट गाउँसभाले ननवावनचत गरेका २ 

िना सदस्यहरु रहने व्यस्था छ। साथै, गाउँपानलकाको उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा सम्बनन्धत गाउँसभाले आफू 

मध्येबाट ननवावनचत गरेका २ सदस्य सनहत ३ सदस्यीय न्यानयक सनमनत गठन हुने व्यवस्था सनंवधानले गरेको 

छ ।  

यसैगरी  प्रशासननक संरचना अन्तगवत २५ हिारसम्म िनसखं्या भएको गाउँपानलकामा रा.प.ततृीय शे्रणीको 

अनधकृत प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत रहने व्यवस्था रहकेो छ ।  िस अन्तगवत  प्रशासन, योिना तथा अनगुमन 

शाखा, पवूावधार नवकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा, सामानिक आनथवक नवकास शाखा, नशक्षा, यवूा 

तथा खलेकूद शाखा गरी ४ वटा शाखा रहने व्यवस्था रहकेो छ । यसैगरी प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको 

मातहतमा  आन्तररक लेखा परीक्षण इकाई र सचूना तथा अनभलेख केन्र रहने व्यवस्था गाउँपानलकाले गरेको 

छ । 
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गाउँसभा

गाउँ कायवपानलका

अध्यक्ष

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन 

शाखा

प्रशासन इकाई

आनथवक प्रशासन इकाई

रािस्व इकाई

योिना तथा अनगुमन इकाइ

काननूी मानमला इकाई

विा कायावलय

पूवााधाि लवकास तथा वाताविण 

व्यवस्थापन शाखा

सिक तथा अन्य पवूावधार नवकास 

इकाई

भवन तथा मापदण्ि कायावन्वयन इकाई

वातावरण, सरसफाई तथा नवपद्

व्यवस्थापन इकाइ

सामालजक तथा आलथाक लवकास 

शाखा
लशक्षा, यूवा तथा खेिकूद 

शाखा

बाल नवकास केन्र

नवद्यालय

खलेकूद सनमनत?केन्र

यवूा नवकास सनमनत

स्थानीय स्तरका प्रानवनधक तथा 

व्यवसानयक तानलम केन्र

आन्तररक लेखा परीक्षण एकाई सचूना तथा अनभलेख केन्र

उपाध्यक्ष

न्यानयक सनमनत

अध्यक्षको सनचवालय

लेखा सनमनत, नवधायन सनमनत, सशुासन सनमनत तथा अन्य सनमनत

आनथवक नवकास, सामानिक नवकास, पवूावधार नवकास, 

वातावरण तथा नवपद ्व्यवस्थापन सनमनत 
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शाखागत संगठन संिचना 

 

 

 

 

 

प्रश
ास
न 

तथ
ा य

ोज
ना
 श

ाख
ा प्रशासन इकाई ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

आधथिक प्रशासन इकाई लेखापाल रा.प.अनं. प्रथम (लेखा) - १, सहलेखापाल रा.प.अनं. द्वितीय/सहायक पााँचौ/चौथो - १

राजस्व इकाइ ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

योजना तथा अनुगमन 
इकाई ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

कानूनी माधमला इकाई ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

पूव
ािि
ार 

वव
का

स 
तथ

ा व
ात
ाव
रण

 
व्य

वस्
था
पन

 श
ाख

ा

इन्जजधनयर (रा.प. ततृीय प्रा)/धसधिल १

सडक तथा अजय 
पूवाििार ववकास इकाई सब-इन्जजधनयर रा.प. अनं. प्रथम (धसधिल/जनरल) - १

िवन तथा मापदण्ड 
कायािजवयन इकाइ सब-इन्जजधनयर रा.प. अनं. प्रथम (धसधिल वा आद्वकि टेक्ट) - १

वातावरण, सरसफाई तथा
ववपद् व्यवस्थापन इकाई ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १
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सा
मा
न्ज

क 
तथ

ा आ
धथ

िक 
वव
का

स 
शा
खा

ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

आधथिक प्रशासन 
इकाई ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

राजस्व इकाइ ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम (प्र.)/अधिकृत छैठौं/सहायक पााँचौं - १

धश
क्षा

,
यूव

ा त
था

खेल
कूद

 श
ाख

ा

शा.अ. (धशक्षा/प्रशासन) रा.प.ततृीय वा अधिकृत छैठौं/सातौं/आठौं - १
प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) सहायक पााँचौं - १

बाल ववकास केजर

ववद्यालय

खेलकूद सधमधत/केजर

यवूा ववकास सधमधत

स्थानीय स्तरका प्राववधिक तथा व्यवसाधयक ताधलम केजर आद्वद
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भूमे गाउँपालिकामा हािसम्मको दिबन्दी तेरिज 

क्र.सं

. 
पद नाम शे्रणी/तह प्रा 

अ

प्रा 

ज

म्मा 

पू

लता 

रि

क्त 

कैलिय

त 

१ प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत रा.प.ततृीय ० १ १ १ ०   

२ शाखा अनधकृत 
रा.प. ततृीय (नशक्षा) वा अनधकृत 

छैटौं/सातौं/आठौं 
० १ १ ० १   

३ इनन्िननयर 

रा.प. ततृीय (नसनभल, िनरल, नव.आ., 

स्याननटरी,नसंचाई, हाइवे) वा अनधकृत 

सातौं/आठौं 

१ ० १ १ ० करार 

४ नायब सबु्बा 
रा.प.अनं. प्रथम (प्रशासन) वा अनधकृत 

छैठौं/सहायक पाँचौं 
० ६ ६ ० ६   

५ नायब सबु्बा 
रा.प.अनं. प्रथम (न्याय प्रशासन) वा अनधकृत 

छैठौं/सहायक पाँचौं 
० १ १ ० १   

६ प्रा.स./नायब सबु्बा 
रा.प.अनं. प्रथम (नशक्षा/प्रशासन) वा सहायक 

पाँचौं 
१ ० १ १ ०   

७ म.नव.नन./स.म.नव.नन. वा खररदार 
रा.प.अनं. प्रथम वा सहायक पाँचौं वा 

खररदार/सहायक चौंथो 
० १ १ २ -१   

८ लेखापाल 
रा.प.अनं. प्रथम (आनथवक प्रशासन) वा 

अनधकृत छैठौं/सहायक पाँचौं 
० १ १ १ ०   

९ आन्तररक लेखा परीक्षक 
रा.प.अनं. प्रथम वा अनधकृत छैठौं/सहायक 

पाँचौं 
० १ १ ० १   

१० सब-इनन्िननयर (नसनभल िनरल) 
रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) वा इनन्िननरयर 

छैठौ/सहायक पाँचौं 
१ ० १ १ ० करार 

११ सब-इनन्िननयर (नसनभल आनकव टेक्ट) 
रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) वा इनन्िननरयर 

छैठौ/सहायक पाँचौं 
१ ० १ ० १   

१२ सहलेखापाल रा.प.अनं. नितीय  वा सहायक पाँचौं/चौंथो ० १ १ ० १   

  जम्मा   ४ १३ १७ ७ १०   

वडा कायाािय तिा  

१ नायब सबु्बा/खररदार 
रा.प.अनं. प्रथम (प्रशासन) वा अनधकृत 

छैठौं/सहायक पाँचौं 
९ ० ९ ४ ५   

२ 
सब इनन्िननयर/अनसस्टेन्ट सब 

इनन्िननयर 

रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) वा इनन्िननरयर 

छैठौ/सहायक पाँचौं/चौंथो (प्रा) 
  ९ ९ ० ९   

  िम्मा   ९ ९ १८ ४ १४   

  कुि जम्मा   १३ २२ ३५ ११ २४   

किाि तिा  

१ सूचना प्रलवलध अलधकृत िा.प. तृतीय (प्रा.) १ ० १ १ ०  

२ कम््यूटि अपिेटि िा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) १ ० १ १ ०  

 कुि जम्मा  १५ २२ ३७ १३ २४  
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2) कायााियको काम, कताव्य ि अलधकाि 

नेपालको सनंवधानको अनुसचूी ८ मा उनल्लनखत स्थानीय तहको एकल अनधकार सचूी र अनुसचूी ९ मा उनल्लनखत सघं, प्रदेश र स्थानीय 

तहको साझा अनधकार सचूी अन्तगवतका कायवहरु सघं र प्रदेशसगँ नमलेर साझा रुपमा सहकाररता, समन्वय र सहअनस्तत्वका आधारमा 

स्वाशासन र सहशासनको अभ्यास गाउँपानलकाले गदवछ। स्थानीय तहको सरकार भएका कारण पनन गाउँपानलकाको कायवक्षेि व्यापक 

रहकेो छ। सनंवधानको उनल्लनखत अनधकार सचूीका साथै स्थानीय तहको शासन सचंालन सम्बन्धमामा िारी गररएको आदशे, २०७३ 

बमोनिम यस कायावलयका मखु्य-मखु्य कायवहरु ननम्नानुसार रहकेा छन्: 

(क) सहकािी सम्बन्धी 

• सहकारी सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ि, कायावन्वयन र ननयमन 

• स्थानीय सहकारी ससं्था दताव, अनमुती, खारेिी र नवघटन 

• स्थानीय सहकारी सम्बन्धी क्षमता अनभवनृर्द् 

• सहकारी ससं्थाको प्रवर्द्वन नवकास 

(ख) एि.एम. संचािन  

• १०० वाट सम्मका एफ एम रेनियो सचंालन अनमुनत, नवीकरण र ननयमन 

• स्थानीय क्षेिनभि ईन्टरनेट सवेा, टेनलसेन्टर र स्थानीय केबल तथा तार नवनहन टेनलनभिन प्रसारणको अनमुनत, नवीकरण र 

ननयमन 

(ग) स्थानीय कि  

• आनथवक कायवनवनध सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ि कायावन्वयन र ननयमन 

• बिेट नसमा ननधावरण, तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

• स्थानीय सनंचतकोष व्यवस्थापन 

• आनथवक प्रशासन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय तहको लगानी र लाभांसको व्यवस्थापन  

• स्थानीय रािश्व प्रवर्द्वनका लानग प्रोत्साहन 

(घ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  

• स्थानीय सवेाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ि, सवेा सतव, योिना कायावन्वयन र ननयमन 

• नवत्तीय स्रोतको अधीीनमा रही आवश्यिानसुार काननू बमोनिम स्थानीय सवेाको गठन, सचंालन र व्यवस्थापन  

• स्थानीय तहको सगंठन नवकाश, िनशनि व्यवस्थापन र वनृत नवकाश 

• सिंमणकानलन व्यवस्थापन अन्तगवत केनन्रय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोिन भई आउने कमवचारीहरुको व्यवस्थापन, 

उपयोग र समन्वय 

• काननू बमोनिम स्थानीय तहको सगंठन सरंचना तथा दरवन्दी ननधावरण 

(ङ) स्थानीय तथयांक ि अलभिेख संकिन  
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• स्थानीय तथयांक सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ि, योिना कायावन्वयन र ननयमन 

• पन्िीकरण व्यवस्थापन 

• स्थानीय तहको तथयांकीय अनभलेख व्यवस्थापन 

• स्थानीय तहमा सचूना तथा सचंार प्रनवनधयिु तथयांक व्यवस्थापन 

(च) स्थानीय स्तिका लवकास आयोजना तथा परियोजनाहरु 

• अध्ययन अनसुन्धान आयोिना प्रभाव मलु्यांकन 

• स्थानीय तहका सम्भाव्य स्रोत साधनको अनभलेख तयार गने 

• स्थानीयस्तरका नवकाश आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ि, योिना र ननयमन 

• सघंीय र प्रादनेशक आयोिना पररयोिना कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग 

(छ) आधािभुत तथा माध्यलमक लशक्षा 

• प्रानवनधक नशक्षा तथा व्यवसानयक तानलमको योिना तिुवमा सचंालन, अनमुनत र ननयमन 

• पाठ्यिम तथा पाठ्यसामाग्री नवतरण र कायावन्वयन 

• नवद्यालय नशक्षक एवं कमवचारी व्यवस्थापन 

• भौनतक पवूावधार ननमावण र ममवत सभंार  

• नवद्याथी प्रोत्साहन तथा छािवनृतको व्यवस्थापन 

  

(ज) आधािभूत स्वास्थय ि सिसिाई 

• आधारभतु स्वास्थय सवेा सचंालन र प्रवर्द्वन  

• अस्पताल र अन्य स्वास्थय ससं्थाको स्थापना र सचंालन 

• स्वस्थ खानेपानी र खाद्यय पदाथवको गुणस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण ननयन्िण 

• सरसफाई चेतना अनभवनृर्द् र स्वास्थयिन्य फोहर व्यवस्थापन 

• स्वास्थयिन्य फोहरमैला सकंलन, पुनःउपयोग, प्रषोधन, नवसविन, सवेाशलु्क ननधावरण र ननयमन 

(झ) स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि जैलवक लवलवधता 

• स्थानीय व्यापार बिार, हाट बिार व्यवस्थापन र वानणज्य सम्बन्धी पूवावधार 

• स्थानीय वस्त ुतथा सवेाको मनु्य तथा गणुस्तर ननयमन तथा अनगुमन 

• स्थानीय वातावरण सरंक्षण, िैनवक नवनवधता सम्बन्धी नीनत, कानून मापदण्ि, योिना कायावन्वयन र ननयन्िण 

• स्थानीय स्तरमा वातावरणीय िोनखम न्यनूनकरण 

• स्थानीय स्तरमा हररत क्षेि प्रवर्द्वन 

(ञ) स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृलि सडक ि लसचाई 
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• स्थानीय सिक, ग्रानमण सिक, कृनष सिक नसचाई सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ि, योिना कायावन्वयन र ननयमन 

• झोलुंगे पलु पलेुसा, नसचाई र तटवन्ध सम्बन्धी स्थानीय तहको गरुुयोिना तिुवमा ननमावण स्तरोन्नतीका आयोिना पनहचान, 

अध्ययन, कायावन्वयन, ममवत संम्भार र ननयमन 

• स्थानीय स्तरमा ट्रलीवस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मासट्रानन्िट प्रणालीको नीनत, मापदण्ि, योिना कायावन्वयन र ननयमन 

• रेल सवेा सचंालन 

• यातायात सरुक्षा  व्यवस्थापन र ननयमन 

(ट) ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यलक्त ि अशक्तको व्यवस्थापन 

• सघं प्रदशेले ननधावरण गरेको मापदण्ि बमोनिम स्थानीय स्तरमा सामानिक सरुक्षा सम्बन्धी कायविम सचंालन 

(ठ) बेिोजगािको तथयांक संकिन 

• रोिगार वेरोिगारहरुको तथयांक सकंलन, प्रषोधन र सचुना प्रणाली  

• नवदशेी श्रनमकको सचूना व्यवस्थापन 

(ि) नवपद व्यवस्थापन 

(ढ) स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन 

(ण) भाषा, ससं्कृनत र लनलतकलाको सरंक्षण र नवकास 

 

3) काया लवविण 

(क) गाउँपालिका अध्यक्षको काया लवविण 

- सभा तथा कायवपानलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गने,  

- सभा र कायवपानलकाको बैठकमा बैठकको कायवसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराउने , 

- बानषवक कायविम तथा बिेट तयार गरर सभामा पेश गनव लगाउने,  

- सभाको अनधबेशन आव्हान र अन्त्य गने,  

- सभा तथा कायवपानलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गने, 

- सभा र कायवपानलकाको बैठकमा बैठकको कायवसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराउने,  

- दफा १२ को खण्ि ङ बमोनिम विा सनमनतबाट सम्पादन हनेु नसफाररस तथा प्रमानणत हनेु नवषय 

बाहके प्रचनलत नेपाल काननु बमोनिम स्थानीय तहबाट गनुवपने प्रमानणत वा नसफाररस गने,  

- गाउँपानलकाको चल अचल सम्पनत्तको सरंक्षण र आम्दानी, खचवको नहसाब र अन्य अनभलेख, 

कागिपि सरुनक्षत राख्ने, राख्न लगाउने, 

- गाउँपानलकाका सनमनत, उपसनमनत तथा विा सनमनतको कामको रेखदखे गने,  

- सावविननक सवेा प्रवाह सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन गने, गराउने,  
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- सात नदनभन्दा बढी समय गाउँपानलकामा अनपुनस्थत हनेु भएमा उपाध्यक्षलाई कायवभार नदने र 

उपाध्यक्ष पनन अनपुनस्थत भएमा कुनै सदस्यलाई कायवभार नदने,  

- सभा वा कायवपानलकाले तोकेका अन्य काम गने ।  

 

(ख) उपाध्यक्षको काम, कताव्य ि अलधकाि 

- न्यानयक सनमनतको सयंोिक भै काम गने । 

- अध्यक्षको अनपुनस्थनतमा ननिको कायवभार सम्हाल्ने  ।  

- गैरसरकारी सघंससं्थाका नियाकलापको समन्वय गने । 

- उपभोिा नहत सरंक्षण सम्बन्धी कायवको समन्वय गने ।  

- योिना तथा कायविमको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गरी सो को प्रनतवेदन बैठकमा पेश गने  । 

- सभा र कायवपानलकािारा गनठत सनमनतहरुको काममा सहिीकरण र समन्वय गने  ।  

- सात नदनभन्दा बढी समय गाउँपानलकामा अनपुनस्थत हनेु भएमा अध्यक्षलाई िानकारी गराउने  ।  

- सभा, कायवपानलका तथा अध्यक्षले प्रत्यायोिन गरेका वा तोकेका अन्य कायव गने । 

 

(ग) कायापालिका सदस्यहरुको काम कताव्य ि अलधकाि 

- कायवपानलकाको बैठकमा भाग नलने,  

- अध्यक्षले तोकेको नबषयगत क्षेिको संयोिक वा प्रमखु भई तोनकएको कायव  गने,  

- सात नदनभन्दा बढी समय गाउँपानलकामा अनपुनस्थत हनेु भएमा अध्यक्षलाई िानकारी गराउने,  

- कायवपानलकाले तोकेको अन्य काम गने ।  

 

(घ) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको काम, कताव्य ि अलधकाि 

- सभा र कायवपानलकाको सनचवको रूपमा कायव गने, 

- सभा र कायवपानलकाको ननणवय कायावन्वयन गने, गराउने,  

- अध्यक्षको ननदेशनमा वानषवक कायविम तथा बिेट तिुवमा, कायावन्वयन र अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

गने, गराउने,  

- कोष तथा आनथवक कारोबारको नहसाव तथा अनभलेख दरुुस्त राख्ने, राख्न  लगाउने, लेखा परीक्षण 

गराउने तथा बेरुिु फर्छ्यौट गने, गराउने, 

- आयोिनाहरूको फरफारकका लानग कायवपानलकामा पेश गने, 

- गाउँपानलकाको चल अचल सम्पनत्तको सरंक्षण गने, लगत राख्ने तथा अद्यावनधक गने, गराउने   

- न्यानयक सनमनतबाट भएको नमलापि तथा ननणवय नमनसल सरंक्षण गने, गराउने 
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- अध्यक्षको ननदेशनमा कायवपानलका वा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कायव 

गने, गराउने  

- कायवपानलकाको ननणवय प्रमानणत गने सभा र कायवपानलकाको ननणवयको अनभलेख सरुनक्क्षत गने,  

- प्रशासकीय तथा आनथवक ननयन्िण गने,  

- साबविननक खररद योिना तयार गरर खररद सम्बन्धी कायव गने, गराउने,  

- सभा वा कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

(ङ) वडाध्यक्षको काम, कताव्य ि अलधकाि 

- विा सनमनतको अध्यक्ष भई काम गने । 

- विा सनमनतका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहिीकरण गने, 

- विाको नवकास योिना, बिेट तथा कायविम तयार गने, गनव लगाउने तथा स्वीकृनतका लानग 

गाउँपानलकामा पेश गने,  

- विा सनमनतको योिना, कायविम, बिेट तयार गने, गनव लगाउने तथा स्वीकृनतका लानग 

गाउँपानलकामा पेश गने ।  

- विाबाट कायावन्वयन हुने योिना तथा कायविम कायावन्वयन गने गराउने, सोको अनगुमन तथा 

आवनधक समीक्षा गने, गराउने,  

- दफा १२ को ङ मा उनल्लनखत नवषयमा नसफाररश तथा प्रमानणत सम्बन्धी कायव गने,  

- नाता प्रमानणत गने । 

- िन्म नमनत प्रमानणत गने, गराउने, िीनवतसगँको नाता प्रमानणत गने । 

- नववाह प्रमानणत तथा अनववानहत प्रमानणत गने । 

- अङ्गे्रिी माध्यममा नसफाररस तथा प्रमानणत गने । 

- मोही लगत कट्टाको नसफाररस गने । नवद्यालय खोल्न नसफाररस गने । 

- नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलनप नलनका लानग नसफाररस गने । 

- आनथवक अवस्था कमिोर वा नबपन्नता प्रमानणत गनव वा आनथवक अवस्था बनलयो वा सम्पन्नता 

प्रमानणत गने । 

- घर िग्गा करको लेखािोखा गरी नसफाररस गने, 

- िग्गा मलू्याङ्कन नसफाररस प्रमानणत गने, 

- सात नदनभन्दा बढी समय नवदामा अनपुनस्थत हुने भएमा दनैनक प्रशासननक तथा नसफाररश सम्बन्धी 

कायव गनव सम्बनन्धत विा सनमनतको कुनै सदस्यलाई निम्मेवारी तोकी सोको िानकारी अध्यक्षलाई 

नदने,  

- कायवपानलका, सभा वा विासनमनतले तोकेका अन्य कायव गने । 
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(च) वडा सलचवको काम, कताव्य ि अलधकाि 

- विा सनचवको रूपमा कायव गने, विा सनमनतको ननणवय कायावन्वयन गने  

- ननणवय प्रमानणत गने तथा ननणवयको अनभलेख सरुनक्षत राख्ने  

- विा अध्यक्षको ननदशेनमा विा सनमनतको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कायव गने, 

गराउने ।  

- प्रचनलत काननु बमोनिम विाबाट हुने आनथवक कारोबारको नहसाव तथा अनभलेख दरुुस्त राख्ने, 

राख्न लगाउने र गाउँपानलकामा मानसक रुपमा प्रनतवेदन गने ।  

- विानभिको गाउँपानलकाको चल अचल सम्पनत्तको लगत राखी सरंक्षण गने ।  

- विा अध्यक्षले तोकेको अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

(छ) शाखा प्रमुखको काया लवविण 

- अन्तगवतका कायावलय, केन्र, कमवचारीहरुसगँ समन्वय गने 

- शाखागत रुपमा मानसक प्रनतवेदन तयारी प्रकाशन गने 

- शाखागत कायव निम्मेवारीहरुको कायावन्वयन तानलका बनाई कायावन्वयन गने 

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको ननदेशनमा वानषवक कायविम तथा बिेट तिुवमा, कायावन्वयन र 

अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी प्रनतवेदन गने ।  

- शाखाको चल अचल सम्पनत्तको सरंक्षण गने, लगत राख्ने तथा अद्यावनधक गने, गराउने   

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले तोकेको अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

4) गाउँ कायापालिकाको कायााियबाट प्रदान गरिने सेवा 

(क) योजना तजुामा, कायाान्वयन तथा अनुगमन 

• सहभानगतामलूक योिना तिुवमा प्रणाली अनसुार बस्ती वा टोलस्तरबाट योिना तिुवमा प्रनिया अवलम्बन गरी 

बस्ती तथा टोलस्तरीय योिनाको माग सकंलन, प्राथनमकीकरण तथा छनौट गने गराउने। 

• गाउँपानलकानभिका नियाशील रािनीनतक दल, नागररक सचेतना केन्र, नवकास ससं्था लगायत सामदुानयक एवं 

सामानिक सघं ससं्था, ननकायहरुसगँ परामशव, छलफल, सहभानगतामलूक प्रनियाको अवलम्बन गने। 

• गाउँपानलकानभिका आयोिना तथा भौनतक पवूावधारको सरंक्षण, ममवत सम्भार, रेखदखे तथा व्यवस्थापन गने, 

गराउने। 

(ख) व्यलक्तगत घटना दताा 

• प्रचनलत काननुबमोनिम व्यनिगत घटना दताव, अद्यावनधक तथा सोको अनभलेख सरंक्षण कायवलाई व्यवनस्थत 

गराउने र सोको प्रनतवेदन कायव ननयनमत गने गराउने। 

• व्यनिगत घटना दतावसम्बन्धमा िनचेतना अनभवनृि गराउने। 
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(ग) सामालजक सुिक्षा 

• सामानिक सरुक्षा भत्ता नवतरण तथा अनभलेख व्यवस्थापन चसु्तदरुुस्त भए नभएको अनगुमन गरी व्यवनस्थत गराउने 

(घ) कि सम्बन्धी  

• गाउँपानलका र अन्तगवतका विा कायावलयबाट सम्पादन हनेु नवनभन्न सेवाबापतका शलु्कहरु िस्तै: मालपोत तथा 

भमूीकर, व्यवसायकर, व्यवसाय कर, बहाल कर, नवज्ञापन कर, नसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, नयाँ व्यवसाय दताव, 

मनोञ् िन करको लेखािोखा गरी एकरुपता कायम गनुवका साथै सो कर सकंलनलाई व्यवनस्थत गने। 

(ङ) लसिारिस सम्बन्धी  

• विा कायावलयनभिका नवनभन्न काम कारबाहीको नसलनसलामा आवश्यक नसफाररसहरु सम्बनन्धत विा कायावलयबाट र 

समग्र गाउँपानलका तथा दईु वा सो भन्दा बढी विासगँ सम्बनन्धत कामको लानग गाउँपानलकाबाट नसफाररस गने गराउने 

। 

(च) अन्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी  

• उपलब्ध िनशनिको निम्मेवारी बाँिफाँि गरी गाउँपानलका र अन्तगवतका विा कायावलयहरुबाट ननयनमत तथा दरुुस्त 

ढंगले सवेा प्रवाह गने गराउने। 

(छ)  लनयमन काया 

• गाउँपानलकानभि सञ्चानलत नवकास योिना, आयोिना तथा सलंग्न उपभोिा सनमनतहरुका कायवहरुको ननयमन गने। 

• खाद्यान्न, माछा मास,ु तरकारी, फलफूल, पेयपदाथव तथा उपभोग्य सामाग्रीको गणुस्तर र मलु्यसचूी अनगुमन गरी 

उपभोिा नहत सरंक्षण गने। 

• गाउँपानलकानभिका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रविवन गरी लगत राख्ने । 

(ज)  अन्य कायाहरु 

• कृनष, नशक्षा, स्वास्थय, खानेपानी, सरसफाईतथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, साँस्कृनतक प्रविवन, उद्योग तथा व्यवसाय 

प्रविवन गने गराउने। 



15 
 

 

5) नागरिक वडापत्र 

गाउँ कायापालिकाको कायााियको नागरिक वडा पत्र 
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वडा कायााियहरुको नागरिक वडा पत्र 
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6) सेवा प्राप्त गना िाग्ने समय ि शुल्कः गाउँपानलकाको आनथवक ऐन तथा विापिमा उल्लेख भए बमोनिम ।  

7) लनणाय गने अलधकािी सम्बन्धमा 

लविय लनणाय गने अलधकािी एक तहमालथको अलधकािी कैलियत 

विा अन्तगवतका प्रमानणत, 

नसफाररश लगायत विास्तरीय 

नवषय 

विा अध्यक्ष/विा 

सनचव 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/गाउँपानलका 

अध्यक्ष 

 

आनथवक तथा प्रशासननक नवषय प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 

गाउँपानलका अध्यक्ष  

मेलनमलाप लगायत न्यानयक नवषय उपाध्यक्ष   

ननदशेन, व्यवस्थापन लगायत 

िनसरोकारका नवषय 

गाउँपानलका अध्यक्ष गाउँ कायवपानलका  

ननदशेन, बाधा अि्काउ फुकाउ, 

ननयमावली, ननदनेशका िारी 

गाउँ कायवपानलका गाउँसभा  

कर उठाउने र खचव गने, काननू 

ननमावण 

गाउँ सभा प्रदशे/नेपाल सरकार  

 

8) हािसम्म शाखागत कामहरुको मुख्य मुख्य लवविणः 

(क) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 

क्र.सं. कामको लवविण इकाइ संख्या कैलियत 

१ काननू कायवनवनधहरुको ड्राफ्ट वटा ३१  

२ मातहतका कायावलय अनगुमन पटक ११  

३ योिना अनगुमन पटक १४  

४ योिना सम्झौता वटा ६१  

५ पररपि छलफल बैठक पटक आवश्यकतानसुार  

 

(ख) िाजश् व तथा आलथाक प्रशासन शाखा 

चैत्र मसान्तसम्मको लवत्तीय अवस्था 

व उ शि नं  ८०१७७१३ ववशिय हस्तान्तरण     

यस मवहनाको खर्च अशिल्लो 
मवहनासम्मको खर्च 

वजेट 
शिर्चक 

वहसावको 
नाम 

वजेट रकम हालसम्मको ननकासा यस मवहनासम्मको 
खर्च 

ननकासा मध्ये खर्च 
वााँकी 

  
6,209,000.00  

  
35,608,911.10  

२६६१
१ 

ववशिय 
समानीकर

ण 

  180,202,000.00   120,134,666.00  
  

41,817,911.10  
  

78,316,754.90  

             -    
  

47,618,609.57  
२६६१

२ 

सितच र्ाल ु
अनदुान 

   77,842,000.00  
   

51,894,666.00  
  

47,618,609.57  
    

4,276,056.43  
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6,209,000.00  

  
83,227,520.67  

  
 कुल 
जम्मा  

  
258,044,000.00  

 172,029,332.00  
  

89,436,520.67  
  82,592,811.33  

   
sf]ifsf] 

cj:yf     

a}ssf] gfd g]=a}=ln=?s"d j}+s lx;fj g+= rfn' tyf k"lhut vftf 

o; dlxgf ;Ddsf] lgsf;f   172029332.00 j}+s df}Hbft M     82,592,811.33  

o; dlxgf ;Ddsf] vr{  89436520.67 hDdf ug{ jf+sL s/ ;d]t 0.00 

k]]ZsL af+sL     
6880000.00 oyfy{ df}Hbft M    

k]ZsL s6fO a+fsL   82556520.67     
 

(ग) सामालजक तथा आलथाक लवकास शाखा 

(अ) कृलि तिा  

(आ) मलहिा बािबालिकातिा  

- गाउँ टोलमा पगुेर समहू सनमनत गठन 

- उद्यम मनहला समहू गठन  

- मनहला सशनिकरण सम्बन्धी तानलम गोष्ठी सनेमनार 

- बहकु्षेिीय पोषण सम्बन्धी कायविमहरु सञ्चालन 

(इ) पशु सेवा केन्र तिा  

निक्षनित कार्यक्रमको २०७४ साल चैत्र मनििा सम्मको मुख्र् मुख्र् प्रगनत नििरणः 

नस.िं क्रक्रर्ाकलाि इकाई चैत्र 

सम्मको 

प्रगनत 

गाई भैसी बाख्रा भेडा  बंगुर कुखुरा कुकुर       लाभानवित  

१ िशु उिचार 

कार्यक्रम 

मनिला िुरुष जम्मा 

 मेनडकल उिचार संख्र्ा ११८० ३२८ २९० ३०४ ६२ १९ १७१ ६ ३०२ २०७ ५०९ 

 माईिर सर्जयकल 

उिचार 

संख्र्ा ९४ ४३ २८ १८ ३ १ - १ ४५ ४९ ९४ 

 गाईिाकोलोनजकल 

उिचार 

संख्र्ा २९ १२ १७ - - - - - १४ १५ २९ 

 िशु बव्र्ाकरण संख्र्ा ४५८ १३४ - २८९ ३२ २ - १ ८८ ८६ १७४ 

२ िशु खोि             

 नि. नि. आर. खोि संख्र्ा १०००० - - ७४४२ २५५८ - - - ३७५ २३० ६०५ 

३ रोग निदाि             

 गोबर िररक्षण संख्र्ा ५८ ४० १८ - - - - - ४४ १४ ५८ 

४ फमय सखं्र्ा संख्र्ा            

 िमयर अिुसार 

िरिेको  

संख्र्ा ५०           

 िमयस अिुसार 

रिेको  

संख्र्ा ०           

५ तानलम कार्यक्रम संख्र्ा            

 स्थलगत 

बाख्रािालि 

सम्बनवि १क्रदिे 

तानलम 

संख्र्ा ९           
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 स्थलगत 

भैंसीिालि तानलम 

संख्र्ा १           

 १क्रदिे 

कुखुरािालि 

तानलम 

संख्र्ा ३           

 समि गठि संख्र्ा १३           

 स्िच्छ मास ु

उत्िादि सम्बनवि 

१क्रदिे गोष्ठी 

संख्र्ा १           

६ समिु नबिरण संख्र्ा            

 मनिला संख्र्ा ३           

 िुरुष संख्र्ा -           

 नमनित संख्र्ा १०           

 

(घ) लशक्षा, यूवा तथा खेिकूद शाखा 

-  

(ङ) पूवााधाि लवकास तथा वाताविण व्यवस्थापन शाखा 

9) हािसम्म वडा कायााियहरुबाट गरिएको कामहरुको लवविण 

(क) १ नं. वडा कायाािय, िुकुम 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ नसफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(ख) २ नं. वडा कायाािय, काँक्री 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   
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(ग) ३ नं. वडा कायाािय, मोिाबाङ 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(घ) ४ नं. वडा कायाािय, काँडा 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(ङ) ५ नं. वडा कायाािय, सेिाबाङ 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(च) ६ नं. वडा कायाािय, महत 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    
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२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(छ) ७ नं. वडा कायाािय, धमाशािा 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(ज) ८ नं. वडा कायाािय, पोखिापाटा 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

(झ) ९ नं. वडा कायाािय, चुनबाङ 

क्र.सं. कामको लकलसम प्रगलत (संख्या) कैलियत 

१ सफाररश सम्बन्धी    

२ व्यनिगत घटना दताव सम्बन्धी   

३ प्रमानणत सम्बन्धी    

४ रािश् व सकंलन   

५ बैठक तथा समन्वय   

६ व्यवसाय/सघं ससं्था दताव/नवीकरण सम्बन्धी   



22 
 

७ अनगुमन ननरीक्षण   

८ नवनवध   

 

 

10) पदालधकािी, कायाािय प्रमुख, प्रवक्ता ि सूचना अलधकािीको नाम ि सम्पका  िोन नं.  

क्र.सं. पद अलधकािीको 

नाम 

सम्पका  िोन सम्पका  इमेि 

१ अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा 

मगर 

९८४४९१४४७९ 

९७४८१४४५७७ 

ramsur.bm52@gmail.com 

२ प्रविा श्री प्रवेश पुन ९८४४९४२१३४  

३ प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 

श्री चन्रनसहं श्रेष्ठ ९८५७८२४२३२ 

९७४८१५०७५७ 

css.com.np@gmail.com 

४ सचूना अनधकारी श्री दवेीराम थापा ९८४७८५२१६९ deviramthapa4@gmail.com 

 

11) गाउँपालिकाबाट बनेका ऐन, लनयम कानूनहरुको सूची 

भूमे गाउँसभा ि गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका ऐनहरु 

दताा 

नं 

लवधेयकको नाम सभाबाट स्वीकृत 

लमलत 

संशोधन 

लमलत 

सभामा प्रस्तुत 

लमलत 

प्रमालणकिण 

लमलत 

१ आनथवक ऐन, २०७४ २०७४।०४।३० - २०७४।०४।३० २०७४।०५।०१ 

२ नवननयोिन ऐन, ०७४ २०७४।०४।३१ - २०७४।०४।३० २०७४।०५।०१ 

३ भमेू स्वंसेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, 

२०७४ 

२०७४।०७।२१ - २०७४।०७।२१ २०७४।०७।२२ 

४ सहकारी ऐन, २०७४ २०७४।०७।२१ - २०७४।०७।२१ २०७४।०७।२२ 

५ आनथवक कायवनवनध ऐन, २०७४ २०७४।०७।२१ - २०७४।०७।२१ २०७४।०७।२२ 

६ गाउँपानलकाको संनहता काननु २०७४।०९।०८ - २०७४।०९।०८ २०७४।०९।०९ 

७ भमेू गाउँपानलकाको नशक्षा ऐन, २०७४ २०७४।०९।०८ - २०७४।०९।०८ २०७४।०९।०९ 

८ भमेू गाउँपानलकाको कृनष व्यवसाय प्रवर्द्वन 

ऐन, २०७४ 

२०७४।०९।०८ - २०७४।०९।०८ २०७४।०९।०९ 

९ भमेू गाउँपानलकाको प्रशासकीय कायवनवनध 

ननयनमत गनव बनेको ऐन, २०७४ 

२०७४।१२।१८    

१० न्यानयक सनमनतको (कायवनवनध सम्बन्धी) ऐन, 

२०७४ 

२०७४।१२।१८    

 

भूमे गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका लनयमाविीहरु 

दताव 

नं 

ननयमावलीको नाम कायवपानलकाबाट 

स्वीकृत नमनत 

संशोधन 

भएको नमनत 

प्रमानणकरण 

नमनत 

रािपिमा 

प्रकाशन नमनत 

१ भमेू गाउँ कायवपानलकाको ननणवय वा आदशे र 

अनधकारपि प्रमानणकरण (कायवनवनध) ननयमावली, 

२०७४ 

२०७४।०४।२८ - २०७४।०४।२९  

२ भमेू गाउँ कायवपानलका (कायवसम्पादन) ननयमावली, 

२०७४ 

२०७४।०४।२८ - २०७४।०४।२९  
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३ भमेू गाउँ कायवपानलका (कायव सम्पादन) ननयमावली, 

२०७४ 

२०७४।०४।२८ - २०७४।०४।२९  

४ नशक्षा ननयमावली, २०७४ २०७४।१०।१६ - २०७४।१०।१७  

 

भूमे गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका कायालवलधहरु 

दताव 

नं 

ननयमावलीको नाम कायवपानलकाबाट 

स्वीकृत नमनत 

संशोधन 

भएको नमनत 

प्रमानणकरण 

नमनत 

रािपिमा 

प्रकाशन नमनत 

१ भमेू गाउँसभा सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४।०४।२८ - २०७४।०४।२९  

२ एफ.एम. रेनियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।०७।२० - २०७४।०७।२१  

३ कमवचारी पद पनूतव मापदण्ि तथा संिमणकालीन 

व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।०८।२७ - २०७४।०८।२८  

४ तानलम, गोष्ठी, सेनमनार सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४।०८।२७ - २०७४।०८।२८  

५ "घ" वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपि सम्बन्धी 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

६ उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

७ टोल नवकास संस्था सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

८ स्थानीय रािपि प्रकाशन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७४ २०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

९ कायविम तथा योिना सञ्चालन, कायावन्वयन र 

फरफारक कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

१० यानन्िक उपकरणहरु (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

११ साझेदारीमा आधाररत कायविम र पररयोिना 

(कायावन्वयन तथा व्यवस्थापन) कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

 

भूमे गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका लनदेलशकाहरु 

दताव 

नं 

ननदनेशकाको नाम कायवपानलकाबाट 

स्वीकृत नमनत 

संशोधन 

भएको नमनत 

प्रमानणकरण 

नमनत 

रािपिमा 

प्रकाशन नमनत 

१ भमेू गाउँ कायवपानलकाको बैठक सञ्चालन ननदनेशका, 

२०७४ 

२०७४।०४।२८ - २०७४।०४।२९  

२ नवपद ्व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

ननदनेशका, २०७४ 

२०७४।०७।२० - २०७४।०७।२१  

३ गाउँपानलकाबाट गररने बिार अनगुमन ननदनेशका, 

२०७४ 

२०७४।११।०६  २०७४।११।०७  

 

भूमे गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका मापदण्डहरु 

दताव 

नं 

ननयमावलीको नाम कायवपानलकाबाट 

स्वीकृत नमनत 

संशोधन 

भएको नमनत 

प्रमानणकरण 

नमनत 

रािपिमा 

प्रकाशन नमनत 

१२ पदानधकारी तथा अन्य कमवचारीहरुको पाररश्रनमक तथा 

सनुवधा सम्बन्धी मापदण्ि, २०७४ 

२०७४।१०।१२ - २०७४।१०।१३  

१३ परीक्षा सञ्चालन तथा सनुवधा सम्बन्धी मापदण्ि, 

२०७४ 

२०७४।१०।१२ - २०७४।१०।१३  

१५ पदानधकारी तथा कमवचारीहरुको डे्रस कोि-२०७४ २०७४।१०।१६    
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भूमे गाउँसभा ि गाउँ कायापालिकाबाट पारित भएका लनदेलशकाहरु 

दताा 

नं 

लनयमाविीको नाम कायापालिकाबाट 

स्वीकृत लमलत 

संशोधन 

भएको लमलत 

प्रमालणकिण 

लमलत 

िाजपत्रमा 

प्रकाशन लमलत 

1)  गाउँपानलकाका पदानधकारीहरुको आचारसंनहता, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

2)  भमेू गाउँ कायवपानलकाको ननणवय वा आदशे र अनधकारपि 

प्रमानणकरण (कायवनवनध) ननयमावली, २०७४ 

२०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

3)  भमेू गाउँ कायवपानलका (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

4)  भमेू गाउँ कायवपानलका (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

5)  भमेू गाउँ कायवपानलकाको बैठक सञ्चालन ननदनेशका, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

6)  भमेू गाउँसभा सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

7)  भमेू गाउँपानलकाका पदानधकारीहरुको आचारसंनहता, २०७४ २०७४/०४/२८ - २०७४/०४/२९  

8)  एफ.एम. रेनियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कायवनवनध, 

२०७४ 

२०७४/०७/२० - २०७४/०७/२१  

9)  नवपद ्व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

ननदनेशका, २०७४ 

२०७४/०७/२० - २०७४/०७/२१  

10)  कमवचारी पद पनूतव मापदण्ि तथा संिमणकालीन व्यवस्थापन 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।०८।२७ - २०७४।०८।२८  

11)  तानलम, गोष्ठी, सेनमनार सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४।०८।२७ - २०७४।०८।२८  

12)  पदानधकारी तथा अन्य कमवचारीहरुको पाररश्रनमक तथा 

सनुवधा सम्बन्धी मापदण्ि, २०७४ 

२०७४।१०।१२ - २०७४।१०।१३  

13)  परीक्षा सञ्चालन तथा सनुवधा सम्बन्धी मापदण्ि, २०७४ २०७४।१०।१२ - २०७४।१०।१३  

14)  नशक्षा ननयमावली, २०७४ २०७४।१०।१६ - २०७४।१०।१७  

15)  पदानधकारी तथा कमवचारीहरुको डे्रस कोि-२०७४ २०७४।१०।१६ - २०७४।१०।१७  

16)  गाउँपानलकाबाट गररने बिार अनगुमन ननदनेशका, २०७४ २०७४।१०।१६ - २०७४।१०।१७  

17)  "घ" वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपि सम्बन्धी 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

18)  उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

19)  टोल नवकास संस्था सञ्चालन कायवनवनध, २०७४ २०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

20)  स्थानीय रािपि प्रकाशन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७४ २०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

21)  कायविम तथा योिना सञ्चालन, कायावन्वयन र फरफारक 

कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

22)  यानन्िक उपकरणहरु (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायवनवनध, 

२०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

23)  साझेदारीमा आधाररत कायविम र पररयोिना (कायावन्वयन 

तथा व्यवस्थापन) कायवनवनध, २०७४ 

२०७४।१२।१७ - २०७४।१२।१८  

 

 

12) कायााियको वेबसाइटः  

www.bhumemun.gov.np 

13) कायााियको इमेि :  

bhumemun@gmail.com 
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14) अन्य लवविणः 

(क) यस गाउँपालिकामा लनवाालचत हािसम्मका अध्यक्षको नामाविी 

क्र.सं. अध्यक्षको नाम, थि ठेगाना कायाकाि 

१ रामसरु बढुा मगर भमूे २ काँिी रुकुम २०७४।०३।१९ दनेख हालसम्म 

 

(ख) यस गाउँपालिकामा लनवाालचत हािसम्मका उपाध्यको नामाविी 

क्र.सं. अध्यक्षको नाम, थि ठेगाना कायाकाि 

१. मनकुमारी बढुा नवि भमूे ९ चनुबाङ रुकुम २०७४।०३।१९ दनेख हालसम्म 

 

(ग) यस गाउँपालिकामा हािसम्म कायाित कायाकािी अलधकृत/प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतहरुको 

नामाविी 

क्र.सं. पद नामथि स्थायी ठेगाना कायाकाि 

१. नननमत्त कायवकारी 

अनधकृत 

िसीराम खि्का मनुसकोट २ रुकुम २०७४।११।२७ दनेख 

२०७४।१२।०९ सम्म 

२. प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 

चन्रनसहं श्रेष्ठ भमूे ३ झमु्लाबाङ 

रुकुम 

२०७४।१२।१० दनेख 

हालसम्म 

 

(घ) भूमे गाउँपालिकाका कायापालिका सदस्यहरुको नामाविी 

क्र.सं पद नाम थि कायाित कायाािय ठेगाना सम्पका   नं. 

१ अध्यक्ष रामसुर बुढा मगर भूमे गाउँपानलका भूमे २ काँिी रुकुम ९८४४९१४४७९ 

२ उपाध्यक्ष मनकुमारी बुढा नवि भूमे गाउँपानलका भूमे ९ चुनबाङ रुकुम ९७४८१४४५७८ 

३ विाध्यक्ष रामचन्र पुन १ नं. विा कायावलय भूमे १ लुकुम रुकुम ९८०६२७८३९९ 

४ विाध्यक्ष नरबहादरु बुढा २ नं. विा कायावलय भूमे २ काँिी रुकुम   

५ विाध्यक्ष नदलमान रोका ३ नं विा कायावलय भूमे ३ क्याङ्सी रुकुम ९८०९५८१९१० 

६ विाध्यक्ष चंख बहादरु बुढा मगर ४ नं. विा कायावलय भूमे ४ काँिा रुकुम ९७४८५२९६१७ 

७ विाध्यक्ष टेक प्रसाद बुढा ५ नं. विा कायावलय भूमे ५ सेराबाङ रुकुम ९७४८५४४०८० 

८ विाध्यक्ष दवे बहादरु बुढा ६ नं. विा कायावलय भूमे ६ महत रुकुम ९७४८५०९४८५ 

९ विाध्यक्ष धनमान रोका ७ नं. विा कायावलय भूमे ७ धमवशाला रुकुम ९७४८५५२५९४ 

१० विाध्यक्ष पंचबहादरु रोका ८ नं. विा कायावलय भूमे ८ कोिाव  रकुम  ९८१०९३३९५२ 

११ विाध्यक्ष प्रवेश पुन ९ नं. विा कायावलय भूमे ९ चुनबाङ रुकुम  ९८४४९४२१३४ 

१२ 
कायवपानलका 

सदस्य 
ननमता पनु  भूमे ९ चुनबाङ रुकुम  

१३ "       " नमना सुनार  भूमे ६ महत रुकुम  

१४ "       " मनकुमारी बुढा  भूमे ७ गनुाम रुकुम  

१५ "       " नहरा कुमारी श्रेष्ठ राना  भूमे ३ झुम्लाबाङ रुकुम  

१६ "       " श्याम सुन्दर सरदार  भूमे २ काँिी रुकुम  

१७ "       " भीम बहादरु नपेाली  भूमे ९ चुनबाङ रुकुम  

 

(ङ) भूमे गाउँपालिकाका गाउँसभा सदस्यहरुको लवविण  

ि. सं. पद नाम थर कायवरत कायावलय ठेगाना मोबाइल नं कै 
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१ अध्यक्ष रामसरु बढुा मगर भमेू गाउँपानलका भमेू २ काँिी रुकुम ९८४४९१४४७९   

२ उपाध्यक्ष मनकुमारी बढुा नवि भमेू गाउँपानलका भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९७४८१४४५७८   

३ विाध्यक्ष रामचन्र पनु १ नं विा कायावलय भमेू १ लकुुम रुकुम ९८०६२७८३९९   

४ विाध्यक्ष नरबहादरु बढुा २ नं विा कायावलय भमेू २ काँिी रुकुम ९८०९८९०६७५  

५ विाध्यक्ष नदलमान रोका ३ नं विा कायावलय भमेू ३ क्याङ्सी रुकुम ९८०९५८१९१०   

६ विाध्यक्ष चंख बहादरु बढुा मगर ४ नं विा कायावलय भमेू ४ काँिा रुकुम ९७४८५२९६१७   

७ विाध्यक्ष टेक प्रसाद बढुा ५ नं विा कायावलय भमेू ५ सेराबाङ रुकुम ९७४८५४४०८०   

८ विाध्यक्ष दवे बहादरु बढुा ६ नं विा कायावलय भमेू ६ महत रुकुम ९७४८५०९४८५   

९ विाध्यक्ष धनमान रोका ७ नं विा कायावलय भमेू ७ धमवशाला रुकुम ९७४८५५२५९४   

१० विाध्यक्ष पंचबहादरु रोका ८ नं विा कायावलय भमेू ८ रकुम ९८१०९३३९५२   

११ विाध्यक्ष प्रवेश पनु ९ नं विा कायावलय भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८४४९४२१३४   

१२ सदस्य नभम बहादरु नेपाली भमेू गाउँपानलका भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८६८४८१००९   

१३ सदस्य श्याम सनु्दर सनुार भमेू गाउँपानलका भमेू २ काँिी रुकुम ९८२२८६३३४९   

१४ मनहला सदस्य कबल पनु विा नं १ भमेू १ लकुुम रुकुम ९८२२८००७९४   

१५ मनहला सदस्य सम्झी बढुा विा नं २ भमेू २ काँिी रुकुम ९८०९७८६३९५   

१६ मनहला सदस्य नहरा कुमारी श्रेष्ठ विा नं ३ भमेू ३ झमु्लाबाङ रुकुम ९८१०९४३२२५  

१७ मनहला सदस्य नदलकुमारी बढुा विा नं ४ भमेू ४ सानकम रुकुम ९८१०९०२३७१   

१८ मनहला सदस्य नसता बढुा विा नं ५ भमेू ५ सेराबाङ रुकुम ९७४५०५७७५९  

१९ मनहला सदस्य सानविा बढुा मगर विा नं ६ भमेू ६ रुकुम ९८०९८१४४४५   

२० मनहला सदस्य मनकुमारी बढुा विा नं ७ भमेू ७ रुकुम ९८६६९२४९२२   

२१ मनहला सदस्य नहमकुमारी बढुा विा नं ८ भमेू ८ रकुम ९८६३६३४०८२   

२२ मनहला सदस्य ननमता पनु विा नं ९ भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८४७९६२७०५   

२३ द.म. सदस्य समु्पणूाव कामी विा नं १ भमेू १ लकुुम रुकुम ९८२२५२३९६४   

२४ द.म. सदस्य मोल्मा नव.क. विा नं २ भमेू २ काँिी रुकुम ९८२२९१६०३२  

२५ द.म. सदस्य लक्ष्मी नघनसङ सनुार विा नं ३ भमेू ३ मोराबाङ रुकुम ९८०४४२०५०७   

२६ द.म. सदस्य धनसरी कामी विा नं ४ भमेू ४ काँिा रुकुम ०  

२७ द.म. सदस्य नलला सनुार विा नं ५ भमेू ५ िानलबाङ रुकुम ९८४८७९९६६५   

२८ द.म. सदस्य नमना सनुार विा नं ६ भमेू ६ महत रुकुम ९८१८०६३८२०   

२९ द.म. सदस्य रामकुमारी सनुार विा नं ७ भमेू ७ रुकुम ९८२४५१५३०९  

३० द.म. सदस्य नवनसरा कामी विा नं ८ भमेू ८ रुकुम ०  

३१ द.म. सदस्य श्रीमती सनु्तली दमाई विा नं ९ भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८४३७९५९९३   

३२ सदस्य दलमान घती विा नं १ भमेू १ लकुुम रुकुम ९८२१३४३८२४   

३३ सदस्य ननवन्र पनु विा नं १ भमेू १ लकुुम रुकुम ९८२२०८९३५९   

३४ सदस्य मदन कुमार बढुा विा नं २ भमेू २ काँिी रुकुम ९८१३९५२८५३   

३५ सदस्य िय कुमार पनु विा नं २ भमेू २ काँिी रुकुम ९८१२८८५७९०   

३६ सदस्य नलला प्रसाद सनुार विा नं ३ भमेू ३ नसमा रुकुम ९८२२९०१९५५   

३७ सदस्य नरनसंह शाह विा नं ३ भमेू ३ मोराबाङ रुकुम ९८४७८७६६५३   

३८ सदस्य मेघ बहादरु बढुा विा नं ४ भमेू ४ काँिा रुकुम ९८४७९२५७६१   

३९ सदस्य नदलचन बढुा विा नं ४ भमेू ४ सानकम रुकुम ०  

४० सदस्य रामकुमार बढुा मगर विा नं ५ भमेू ५ िानलबाङ रुकुम ९७४८६१९९८८   

४१ सदस्य लेखन बढुा विा नं ५ भमेू ५ उपल्लो सानकम रुकुम ९८६८१७८३२९   

४२ सदस्य गिेन्र बहादरु ओली विा नं ६ भमेू ६ तामारी रुकुम ९८६६९३१०००   

४३ सदस्य धनिीत रोका विा नं ६ भमेू ६ महत रुकुम ९७४८६१४७३९   

४४ सदस्य धननमान बढुा विा नं ७ भमेू ७ गनुाम रुकुम ९८१०९८३०८०   

४५ सदस्य रुपधन कामी विा नं ७ भमेू ७ गनुाम रुकुम ९८४१०८५३३९  
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४६ सदस्य कणव बहादरु खि्का विा नं ८ भमेू ८ रुकुम ९८०८०१८७१०   

४७ सदस्य िोख बहादरु रोका विा नं ८ भमेू ८ रकुम ९७४८६१९४८३   

४८ सदस्य दयालनसंह पनु विा नं ९ भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८६१२२७३४६   

४९ सदस्य नदपक पनु विा नं ९ भमेू ९ चनुबाङ रुकुम ९८६०६४९७०३   

 

(च) भूमे  गाउँपालिका ि अन्तगातका कायााियहरुमामा कायाित कमाचािीहरुको लवविण 

ि.सं. कमाचािीको 

नाम थि 
पद 

कायाित 

कायाािय 

स्थायी 

ठेगाना 
सम्पका  नं इमेि कै 

1.  
चन्रनसंह श्रेष्ठ 

प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 

भमेू 

गाउँपानलका 
भमेू ३  ९८५७८३१२०० css.com.np@gmail.com  

2.  
दवेीराम थापा लेखापाल 

भमेू 

गाउँपानलका 

मनुसकोट 

नपा १ 
९८४७८५२१६९ deviramthapa4@gmail.com  

3.  
िायमण्ि पनु प्रा.स. नशक्षा 

भमेू 

गाउँपानलका 
मनुपा ९८४७८७८४३२   

4.  
नरेन्र दाहाल स्रोत व्यनि 

भमेू 

गाउँपानलका 

चौरिहारी 

नपा 
९७४८०१०६६०   

5.  नखम बहादरु 

रोकाया 
प्रा.स. Agri. 

भमेू गापा 

कृनष 

कुशे गापा ९ 

िािरकोट 

९८१२८९७९९३ 

९७४८५११६६५ 
  

6.  
नलला ओली स.म.नव.नन. भमेू गापा  

निवेणी गापा 

६ 
९८४७९३६३६०   

7.  
यमनुा खि्का स.म.नव.नन. भमेू गापा 

निवेणी गापा 

६ 
९८४७९१००९३   

8.  ठान बहादरु 

वली 
प्रा.स. Vet भमेू गापा 

निवेणी गापा 

६ 
९८१०८३९९३३   

9.  िनक वली I.T. Officer भमेू गापा भमेू ९ ९८४४९७२०६६  करार 

10.  सन्तोष घती इनन्िननयर (नस.) भमेू गापा भमेू २ ९८१३८५७८०४  करार 

11.  लक्ष्मण बढुा सब-इनन्िननयर भमेू गापा भमेू ३ ९८४७९१२७१६  करार 

12.  नशखर 

नवश्वकमाव 
ना.प्रा.स. कृनष भमेू गापा भमेू १ लकुुम ९८०६२९११२५  करार 

13.  नारायण वली ना.प.स्वा.प्रा. भमेू गापा भमेू ८ कोिाव ९८१०९५२३७४  करार 

14.  भपूाल ओली ना.प.स्वा.प्रा. भमेू गापा सानीभेरी ८ ९८६६९१६०३७  करार 

15. 
सवुाष नवि ना.प.स्वा.प्रा. भमेू गापा 

निवेणी ६ 

रुकुम 
९८६०२४७८८८  करार 

16.  
भपेून्र शाही ना.प.स्वा.प्रा. भमेू गापा 

नसस्ने ६ 

रुकुम 
९८११५५३८७२  करार 

17.  चन्र बहादरु 

सनुार 
कम््यटूर अपरेटर भमेू गापा भमेू ३ नसमा ९८२३५७१०४४  करार 

18.  िसीराम 

खि्का 
विा सनचव ना.स.ु 

विा नं १ को 

कायावलय 
मनुपा २ ९८४४९०३१७८   

19.  लोकबहादरु 

घनतव 
विा सनचव 

विा नं ३ को 

कायावलय 
मनुपा १३ ९८४७९९४१८० 

lokbahadurgharti.magar 

@gmail.com 
सरुवा 

20.  
खम्ब ुरावत विा सनचव 

विा नं ६ को 

कायावलय 
मनपा १ ९८४४९९०२०१ khambu36@gmail.com सरुवा 

mailto:lokbahadurgharti.magar@gmail.com
mailto:lokbahadurgharti.magar@gmail.com
mailto:khambu36@gmail.com
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21.  ननलध्वि 

पाण्िेय 
विा सनचव 

विा नं ४ को 

कायावलय 
मनुपा ७ ९८४४९१५१०५ pandeyanildhoj@gmail.com   

22.  मस्त बहादरु 

रोका 
विा सनचव ना.स.ु 

विा नं ९ को 

कायावलय 

पाछाबाङ 

रोल्पा 
   

23.  
सरेुश कुमार 

शाही 

विा सनचव 

(प्रशासन तथा 

लेखा सहायक) 

विा नं २ को 

कायावलय 

नसस्ने गापा 

५ 
९८६०२५८३६३   

24.  लनिम प्रसाद 

बढुा 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ४ को 

कायावलय 

नसस्ने गापा 

५ 
९८१२८६८११६  करार 

25.  
रञ्िना बढुा 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं. ६ को 

कायावलय 

भमेू गापा ६ 

महत 
९८१०८९०५७७  

करार 

26.  
रनमला बढुा 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ९ को 

कायावलय 
भमेु गापा ९ ९८६८६०३५०३  

करार 

27.  नबर प्रकाश 

बढुा 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं १ को 

कायावलय 
भमेू गापा १   

करार 

28.  ओम प्रकाश 

नव.क. 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ३ को 

कायावलय 

भमेू गापा ३ 

झमु्लाबाङ 
  

करार 

29.  नभम प्रसाद 

नेपाली 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ५ को 

कायावलय 
भमेू गापा ५   

करार 

30.  
नबकास रोका 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ७ को 

कायावलय 
भमेू गापा ७   

करार 

31.  िया कुमारी 

पनु 

प्रशासन तथा 

लेखा सहायक 

विा नं ८ को 

कायावलय 

भमेू गापा ६ 

महत  
  

करार 

32.  ओक बहादरु 

कामी 
कायावलय सहयोगी गापा काि 

भमेू गापा ४ 

काँिा  

९८६६९३९४०७ 

९८०९८९४३४५ 
 

करार 

33.  मेनकुा पनु कायावलय सहयोगी गाउँपानलका भमेू गापा ९   करार 

34.  आस बहादरु 

पनु 
कायावलय सहयोगी 

विा नं ९ को 

कायावलय 
भमेु गापा ९ ९८४४८९९४०२  

करार 

35.  सस्तबहादरु 

बढुा 
कायावलय सहयोगी 

विा नं. ६ को 

कायावलय 

भमेू गापा ६ 

महत 
  

करार 

36.  नर बहादरु 

नेपाली 
कायावलय सहयोगी 

विा नं २ को 

कायावलय 
भमेू गापा २ ९८०९७५७०६६  

करार 

37.  
नितमान सनुार कायावलय सहयोगी 

विा नं १ को 

कायावलय 
भमेू गापा १   

करार 

38.  
कामी रोका कायावलय सहयोगी 

विा नं ३ को 

कायावलय 
भमेू गापा ३   

करार 

39. िोका बहादरु 

बढुा 
कायावलय सहयोगी 

विा नं ५ को 

कायावलय 
भमेू गापा ५   

करार 

40.  
रामसरु रोका कायावलय सहयोगी 

विा नं ७ को 

कायावलय 
भमेू गापा ७   

करार 

41.  सनबता बढुा 

मगर 
कायावलय सहयोगी 

विा नं ८ को 

कायावलय 
भमेू गापा ८   

करार 

 

 

(छ) भूमे गाउँपालिका अन्तगात स्वास्थय संस्थाहरुमा कायाित कमाचािीहरुको लवविण 

mailto:pandeyanildhoj@gmail.com
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क्र.सं. नाम थि पद तह कायाित कायाािय स्याथी ठेगाना मोबाइि नं. कै 

१ उपेन्र यादव ि.स्वा.नन. छैठौं स्वास्थय चौकी महत नसराहा ९८४७९८१०३७   

२ तनबलाल खि्का नस.अहबे छैठौं स्वास्थय चौकी चनुबाङ मनसकोट नपा ११     

३ लालबहादरु वली हअे पाँचौ स्वास्थय चौकी काँिा मनुसकोट नपा १५ रुकुम पनिम ९८०६२७८९०४   

४ गौमती कामी अनमी पाँचौ स्वास्थय चौकी काँिा भमेू ४     

५ संनिव खि्का हअे पाँचौ स्वास्थय चौकी काँिी मनुसकोट नपा ९८१२८२७२४९   

६ सनुशला कुमारी रोका नवि अनमी पाँचौ स्वास्थय चौकी चनुबाङ सौनियार ४ दाङ     

७ मनकुमारी पनु अनमी पाँचौ स्वास्थय चौकी चनुबाङ तलुसीपरु नपा ४ दाङ     

८ सकुमाया रोका अनमी  पाँचौ स्वास्थय चौकी नसमा भमेू ३ नसमा ९८६८१९११५८   

९ नववेक केसी हअे पाँचौ स्वास्थय चौकी नसमा नसस्न ेगाउँपानलका ९८०६२५६३४५   

१० सनुमिा पनु अनमी  पाँचौ स्वास्थय चौकी नसमा भमेू ७ रुकुम ९८६६५०३३१८   

११ िमनुा वली अहबे चौथो स्वास्थय चौकी काँिा निवेणी ८ ९८०९७५९७४३   

१२ कुमार घती अहबे चौथो स्वास्थय चौकी काँिा निवेणी ६ रुकुम पनिम     

१३ उषा चन्द अनमी चौथो स्वास्थय चौकी काँिा दामाव १ सल्यान     

१४ नतलक बहादरु रोका अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी काँिी भमेू ३ क्याङ्सी ९८०९७०८६६०   

१५ भनूमका पनु अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी काँिी दाङ     

१६ यगुकली पौिेल अनमी चौंथो स्वास्थय चौकी काँिी       

१७ कमला नबक अनमी चौंथो स्वास्थय चौकी काँिी       

१८ नचि बहादरु नवि अहबे चौथो स्वास्थय चौकी चनुबाङ सौनियार ४ दाङ ९८४७९१४७३९   

१९ िेनी ओली अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी महत       

२० झक्कु पनु मगर अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी महत भमेू ७ रुकुम     

२१ कैहकशानुर खान अनमी चौंथो स्वास्थय चौकी महत       

२२ िमनुा गरुुङ अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी नसमा नसस्ने ५ रुकुम ९८४७८७६६९४   

२३ शोभाकुमारी वली अहबे चौंथो स्वास्थय चौकी नसमा तलुसीपरु नपा दाङ ९८४७९०९५९२   

२४ रामसरु कामी कास पाँचौ स्वास्थय चौकी काँिा भमेू ४     

२५ चंख बहादरु बोहरा  कास पाँचौ स्वास्थय चौकी महत       

२६ कुल प्रसाद पनु कास चौंथो स्वास्थय चौकी महत भमेू ३ नसमा    
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(ज) भूमे गाउँपालिका अन्तगातका लवद्याियहरुमा कायाित स्थायी लशक्षक दिबन्दी तेरिज 

क्र.स ं लवद्यािय 

मालव लनमालव प्रालव 

जम्मा 

प्रथम लितीय तृतीय प्रथम लितीय तृतीय प्रथम लितीय तृतीय 

क) सीमा स्रोत केन्र                     

१ आनव मोराबाङ ० ० ० ० ० ० ० २ ० २ 

२ आनव झमु्लाबाङ ० ० ० ० ० ० ० ० २ २ 

३ आनव क्याङ्सी ०     ०       १   १ 

४ मानव नसमा ० ० ० ० ० १ ० ० १ २ 

५ आनव रुिीखोला ०     ०       १   १ 

६ आनव  िंगािाँिा ०     ०       १   १ 

७ मानव काँिी ०     ०       १ १ २ 

८ आनव  स्याला काँिी ०     ०         १ १ 

९ आनव  गाबाङ काँिी ०     ०         २ २ 

१० मानव लकुुम ० ० ४ ० २ ० ० २ २ १० 

११ आनव  खाबाङ काँिी ० ० ० ० ० ० ० ० २ २ 

१२ आनव  नसमखोला महत ० ० ० ० ० ० ० २ ० २ 

१३ आनव  खाम्नै महत ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ 

१४ आनव  धमवशाला ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ 

१५ आनव  लाबाङ महत ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

१६ मानव महत ० ० २ ० १ १ ० १ ० ५ 

१७ आनव ररसालचौर महत ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

१८ आनव गनुाम महत ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

ख) रुकुमकोट स्रोत केन्र ० ०               ० 

१९ मानव कुनचबाङ ० ० ० ० ० ० ० १ २ ३ 

२० मानव काँिा ० ० ० ० ० ०   १ १ २ 

२१ आनव तल्लो सानकम ० ० ० ० ० ० ० १ १ २ 

२२ आनव सेराबाङ ० ० ० ० ० ० ० १ १ २ 

२३ आनव  िानलबाङ ० ० ० ० ० ० १ १ ० २ 

ग) झुिखेत स्रोत केन्र                   ० 
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२४ आनव दवुाचौर ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

२५ मानव चनुबाङ ० ० ४ ० १ २ ० १ ३ ११ 

२६ आनव नसमचौर ० ० ० ० ० ० ० १ ० १ 

  जम्मा ० ० १० ० ४ ४ १ २० २३ ६२ 

 

(झ) अन्यः 

 

 

समाप्त 


