
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र  सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 

बमोनिम सावविनीकककरण गरीएको नववरण 

 

 

सरूमारानी गाउँपानलका 
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२०७३ 

परिचय  
  प्यठूान जिल्लाको दजिण महाभारत श्रखृलाको तल्लो भाग, जभत्री मधेश र चरेु पहाड िेत्रमा अवजथित 

नेपालको सजंवधान बमोजिम जनमााण भएको यस सरूमारानी गाउँपाजलका ६ वटा वडामा जबभाजित राजिय िनगणना 

२०६८ अनसुार १८६२७ िनसंख्या रहकेो १५७.९७ वगा जमटर िेत्रफल भएको साजवकका बांङेसाल , हसंपरु, 

ढंुङेगढी गाजवसको सम्पणुा भभुाग र जतरामका ५ वडा तिा धवुाङको २ वटा वडा समजेटएर यो सरूमारानी गाउँपाजलका 

बनेको छ । यस गाउँपाजलकाको नाम यस ैगाउँपाजलकामा पने सबै भन्दा उच्च पयाटजकय पहाड सरूमारानी लेकको 

नामबाट राजखएको छ । 
       नपेालको पवुा पजिम सडकको भालवुाङ दजेख भालवुाङ प्यठूान सडक खण्डको ८ जक.जम. देजख कररब ३४ 

जक.मी. उत्तरमा रहकेो बाघेखोला सम्म फैजलएको छ । यसको केन्र उल्लेजखत सडक खण्डमा पने बडडाँडा भन्न े

थिानमा पदाछ । 



१) कार्ाालर्को उदे्दश्र्ः  

नेपालको सजंवधानको धारा ५६(१) ले सघंीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मलु सरंचना सघं, प्रदशे र थिानीय तह गरी ३ तहको हनेु 

व्यवथिा गरेको छ। धारा ५६(४) ले थिानीय तह अन्तगात गाउँपाजलका, नगरपाजलका र जिल्ला सभा रहने सवंैधाजनक व्यवथिा 

रहकेाले गाउँपाजलकाको उद्देश्य तिा कायािेत्र व्यापक रहकेो छ। सरूमारानी गाउँ कायापाजलकाको प्रमखु उद्देश्यहरु जनम्नानुसार रहकेा 

छन:्  
 सजंवधान र काननू बमोजिम थवाशासन र सहशासनको अभ्यास गने , 
 िनताको घरदलैोमा सवेा पयुााउने ,  

 थिानीय तहका िनतालाई थिानीय शासन प्रकृयामा अजधकाजधक मात्रामा सजम्मजलत हनेु अवसर िटुाउने,  

 थिानीय िनताले लोकतन्त्रको लाभहरू उपभोग गना सक्ने व्यवथिा गने,  

 िनताले आफ्नो िेत्रको जवकासको लाजग आवश्यकताको पजहचान, साधनको पररचालन, जवजनयोिन र जवकासको 

प्रजतफल जवतरण सम्मका कायाहरुमा अिापूणा सहभाजग हनु सक्ने प्रकृया र सयंन्त्रको व्यवथिा जमलाउने, 

 थिानीय थवशासन र सहशासनका सयंन्त्र प्रकृया तिा अभ्यासमा आजदवासी िनिाती, दजलत लगायत सामाजिक तिा 

आजिाक दृजिकोणले जपछजडएका वगा समतेको समग्र िनताको समावेजशकरण र मलूप्रवाहीकरण सजुनजित गने,  

 जवकास प्रकृयालाई सथंिागत गना जवकास व्यवथिापन सम्बन्धी संयन्त्रहरुको िमता जवकास र सदुृढीकरण गने  

 थिानीय थवशासन र सहशासनको ममालाई कायारूपमा रुपान्तरण गना िनशजिको जवकास गने,  

 गाउँपाजलका जभत्रको जवकास, सवेा प्रवाह लगायतका जवषय िेत्रका नीजत जनमााण दजेख अनगुमन मलू्यांकन सम्मका 

कृयाकलापमा समन्वय र सहजिकरण गने,  
 लोकताजन्त्रक सथंिा र अभ्यासहरुलाई  प्रवर्द्ान गद ैथिानीय नेततृ्वको जवकास गने  

 योिनाहरूको तिुामा र संचालन गना आवश्यक िमता, जिम्मेवारीपन र िवाफदजेहताको जवकास गने,  
 िनताको दजैनक आवश्यकता तिा िनजिवनलाई असर पाने जवषयहरूमा जनणाय गना सक्ने गरी थिानीय थवायत्त शासन 

पद्दजतको जवकास गने । 
 

२.संगठन संरचनाः  
सजंवधान बमोजिम नै यस सरूमारानी गाउँपाजलकाको कायाालय थिानीय सरकारको रुपमा थिाजपत थिानीय तह भएको हुँदा यसमा 

व्यवथिापकीय अंगको रुपमा िनप्रजतजनजधमलूक अंग गाउँसभा, कायापाजलकाको रुपमा गाउँ कायापाजलका र न्याजयक अंगको रुपमा 

उपाध्यिको सयंोिकत्वमा ३ सदथयीय न्याजयक सजमजत रहने व्यवथिा नेपालको सनंवधानले गरेको छ ।  गाउँपाजलका अध्यि र 

उपाध्यि, गाउँपाजलका जभत्रका वडाका वडा अध्यिहरु, प्रत्येक वडाबाट जनवााजचत हनेु २ मजहला (१ िना दनलत) सजहत ४ िना 

सदथयहरु रहकेो र यी सदथयहरुको सभाले गाउँपाजलकाजभत्रका दजलत वा अल्पसखं्यक समदुायबाट जनवााजचत गरेका २ िना सदथयहरु 

समेत जमलेर गाउँसभा बन्दछ। यसगैरी कायाकारी अंगको रुपमा रहने गाउँकायापाजलकामा एक िना अध्यि, एक िना उपाध्यि, 

गाउँपाजलकाका प्रत्येक वडाका वडा अध्यिहरु, गाउँसभाले आफू  मध्येबाट जनवााजचत गरेका ४ िना मजहला सदथयहरु तिा दजलत र 

अल्पसखं्यक समदुायबाट गाउँसभाले जनवााजचत गरेका २ िना सदथयहरु रहने व्यवथिा छ। सािै, गाउँपाजलकाको उपाध्यिको 

सयंोिकत्वमा सम्बजन्धत गाउँसभाले आफू मध्येबाट जनवााजचत गरेका २ सदथय सजहत ३ सदथयीय न्याजयक सजमजत गठन गरेको छ ।  

यसगैरी  प्रशासजनक सरंचना अन्तगात २५ हिार सम्म िनसखं्या भएको गाउँपाजलकामा रा.प.ततृीय श्रेणीको अजधकृत प्रमखु 

प्रशासकीय अजधकृत रहने व्यवथिा रहकेो छ । यो सरूमारानी गाउँपाजलका २५ हिार भन्दा कम िनसखं्या भएको गाउँपाजलका हो । 

िस अन्तगात  प्रशासन, योिना तिा अनगुमन शाखा, पवूााधार जवकास तिा वातावरण व्यवथिापन शाखा, आजिाक जवकास शाखा, 

सामाजिक जवकास शाखा गरी ४ वटा शाखा रहने व्यवथिा रहकेो छ । यसगैरी प्रमखु प्रशासकीय अजधकृतको मातहतमा  आन्तररक 

लेखा परीिण इकाई र सचूना तिा अजभलेख केन्र रहने व्यवथिा गरेको छ । 



 

गाउँपाजलकाको सगंठन सरंचना 

                                    गाउँसभा         (जवजभन्न सजमजतहरू)   

गाउँकायापाजलका 

                                    अध्यि       (जवजभन्न सजमजतहरू) 

                उपाध्यि     (न्याजयक सजमजत) 

वडा अध्यि तिा कायापाजलका सदथयहरू 

सभाका सदथयहरू 

 

प्रशासजनक सरंचना 

प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत 

आन्तररक लेखा पररिण इकाइा                      सचुना तिा अजभलेख केन्र 

प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शाखा ,  परु्ााधार वर्कास तथा र्ातार्रण ब्यर्स्थापन शाखा,  आवथाक वर्कास शाखा, सामावजक वर्कास शाखा 

३) कार्ाालर्को काम, कताव्र् र अधिकारः  

नेपालको सजंवधानको अनुसचूी ८ मा उल्लेजखत थिानीय तहको एकल अजधकार सचूी र अनुसचूी ९ मा उल्लेजखत सघं, प्रदेश र 

थिानीय तहको साझा अजधकार सचूी अन्तगातका कायाहरु तिा सघं र प्रदशेसगँ जमलेर साझा रुपमा सहकायाता, समन्वय र 

सहअजथतत्वका आधारमा थवाशासन र सहशासनको अभ्यास गाउँपाजलकाले गदाछ। थिानीय तहको सरकार भएका कारण पजन 

गाउँपाजलकाको कायािेत्र व्यापक रहकेो छ। सजंवधानमा उल्लेजखत अजधकार सचूीका सािै थिानीय तहको शासन सचंालन सम्बन्धमा 

िारी गररएको आदशे, २०७३ बमोजिम यस कायाालयका मखु्य-मखु्य कायाहरु जनम्नानसुार रहकेा छन्:  

(क) सहकारी सम्बन्धीीः 

• सहकारी सम्बन्धी थिानीय नीजत, काननू, मापदण्ड, जनमााण कायाान्वयन र जनयमन  

• थिानीय सहकारी सथंिा दताा, अनमुती, खारेिी र जवघटन  

• थिानीय सहकारी सम्बन्धी िमता अजभवजृध्द 

 • सहकारी सथंिाको प्रवर्द्ान र जवकास  

(ख) एफ.एम. सचंालनीः  

 • १०० वाट सम्मका एफ एम रेजडयो सचंालन अनमुजत, नवीकरण र जनयमन  

• थिानीय िेत्र जभत्र ईन्टरनेट सवेा, टेजलसने्टर र थिानीय केबल तिा तार जवजहन टेजलजभिन प्रसारणको अनमुजत, नवीकरण र जनयमन  

(ग) थिानीय करीः  

 • आजिाक कायाजवजध सम्बन्धी थिानीय नीजत, काननू, मापदण्ड  जनमााण कायाान्वयन र जनयमन  

• बिेट जसमा जनधाारण, तिुामा, कायाान्वयन र जनयमन  

• थिानीय सजंचतकोष व्यवथिापन  



• आजिाक प्रशासन र व्यवथिापन  

• थिानीय तहको लगानी र लाभांसको व्यवथिापन   

• थिानीय रािश्व प्रवर्द्ानका लाजग प्रोत्साहन  

(घ) थिानीय सवेाको व्यवथिापनीः  

 • थिानीय सवेाको व्यवथिापन सम्बन्धी नीजत, मापदण्ड, सवेा सता, योिना कायाान्वयन र जनयमन  

• जवत्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार काननू बमोजिम थिानीय सेवाको गठन, सचंालन र व्यवथिापन   

• थिानीय तहको सगंठन जवकाश, िनशजि व्यवथिापन र वजृत जवकाश  

• सकं्रमणकाजलन व्यवथिापन अन्तगात केजन्रय सरकारबाट थिानीय तहमा समायोिन भई आउने कमाचारीहरुको व्यवथिापन, उपयोग 

र समन्वय  

• काननू बमोजिम थिानीय तहको सगंठन सरंचना तिा दरवन्दी जनधाारण 

(ङ) थिानीय तथयांक र अलजभलेख सकंलनीः 

• थिानीय तियांक सम्बन्धी नीजत, काननू, मापदण्ड, योिना कायाान्वयन र जनयमन  

• पन्िीकरण व्यवथिापन  

• थिानीय तहको तथयांकीय अजभलेख व्यवथिापन  

• थिानीय तहमा सचूना तिा सचंार प्रजवजधयिु तथयांक व्यवथिापन  

(च) थिानीय थतरका जवकास आयोिना तिा पररयोिनाहरुीः  

• अध्ययन अनुसन्धान आयोिना प्रभाव मलु्यांकन  

• थिानीय तहका सम्भाव्य स्रोत साधनको अजभलेख तयार गने  

• थिानीयथतरका जवकाश आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी नीजत, काननू, मापदण्ड, योिना र जनयमन  

• सघंीय र प्रादजेशक आयोिना पररयोिना कायाान्वयनमा समन्वय, सहजिकरण र सहयोग  

(छ) आधारभतु तिा माध्यजमक जशिाीः 

• प्राजवजधक जशिा तिा व्यवसाजयक ताजलमको योिना तिुामा सचंालन, अनमुजत र जनयमन  

• पाठ्यक्रम तिा पाठ्यसामाग्री जवतरण र कायाान्वयन  

• जवद्यालय जशिक एवं कमाचारी व्यवथिापन  

• भौजतक पवूााधार जनमााण र ममात सभंार   

• जवद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रवजृतको व्यवथिापन    

(ि) आधारभतू थवाथिय र सरसफाईीः 

• आधारभतु थवाथिय सवेा सम्बन्धी नीजत, काननू, मापदण्ड, योिना जनमााण कायाान्वयन र जनयमन 

• आधारभतु थवाथिय सवेा संचालन र प्रवर्द्ान   

• अथपताल र अन्य थवाथिय सथंिाको थिापना र सचंालन  

• थवथि खानेपानी र खाद्यय पदािाको गणुथतर एवं वाय ुतिा ध्वनी प्रदषुण जनयन्त्रण  

• सरसफाई चेतना अजभवजृध्द र थवाथििन्य फोहर व्यवथिापन  

• थवाथििन्य फोहरमैला सकंलन, पनुीःउपयोग, प्रषोधन, जवसिान, सवेाशलु्क जनधाारण र जनयमन  

(झ) थिानीय बिार व्यवथिापन, वाताजवण सरंिण र िैजवक जवजवधताीः  



• थिानीय व्यापार बिार, हाट बिार व्यवथिापन र वाजणज्य सम्बन्धी पवूााधार जवकास 

• थिानीय वथत ुतिा सवेाको मनु्य तिा गुणथतर जनयमन तिा अनगुमन  

• थिानीय वातावरण सरंिण, िैजवक जवजवधता सम्बन्धी नीजत, कानून मापदण्ड, योिना कायाान्वयन र जनयन्त्रण  

• थिानीय थतरमा वातावरणीय िोजखम न्यजूनकरण  

• थिानीय थतरमा हररत िेत्र प्रवर्द्ान  

(ञ) थिानीय सडक, ग्राजमण सडक, कृजषा सडक र जसचाई 

• थिानीय सडक, ग्राजमण सडक, कृजष सडक जसचाई सम्बन्धी नीजत, काननू, मापदण्ड, योिना कायाान्वयन र जनयमन  

• झोलुंगे पलु पलेुसा, जसचाई र तटवन्ध सम्बन्धी थिानीय तहको गरुुयोिना तिुामा जनमााण थतरोन्नतीका आयोिना पजहचान, 

अध्ययन, कायाान्वयन, ममात समं्भार र जनयमन  

• थिानीय थतरमा ट्रलीवस, ट्राम िथता मध्यम िमताका मासट्राजन्िट प्रणालीको नीजत, मापदण्ड, योिना कायाान्वयन र जनयमन  

• रेल सवेा सचंालन • यातायात सरुिा  व्यवथिापन र जनयमन 

(ट) ज्येष्ठ नागररक अपांगता भएका व्यजि र अशिको व्यवथिापन  

• सघं वा प्रदशेले जनधाारण गरेको मापदण्ड बमोजिम थिानीय थतरमा सामाजिक सरुिा सम्बन्धी कायाक्रम सचंालन (ठ) बेरोिगारको 

तियांक सकंलन  

• रोिगार वेरोिगारहरुको तियांक सकंलन, प्रषोधन र सचुना प्रणाली   

• जवदशेी श्रजमकको सचूना व्यवथिापन  

(ड) जवपद व्यवथिापन  
(ढ) थिानीय अजभलेख व्यवथिापन  

(ण) भाषा, सथंकृजत र लजलतकलाको सरंिण र जवकास  
 ३) कार्ा धििरणः  
(क) गाउँपाधलका अध्र्क्षको कार्ा धििरण  

- सभा तिा कायापाजलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यिता गने,   

- सभा र कायापाजलकाको बैठकमा बैठकको कायासचूी तिा प्रथताव पेश गने, गराउने ,  

- बाजषाक कायाक्रम तिा बिेट तयार गरर सभामा पेश गना लगाउने,   

- सभाको अजधबेशन आव्हान र अन्त्य गने,   

- सभा तिा कायापाजलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यिता गने,  

- सभा र कायापाजलकाको बैठकमा बैठकको कायासचूी तिा प्रथताव पेश गने, गराउने,   

- दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम वडा सजमजतबाट सम्पादन हुने जसफाररस तिा प्रमाजणत हनेु जवषय बाहके प्रचजलत काननु बमोजिम 

थिानीय तहबाट गनुापने प्रमाजणत वा जसफाररस गने,   

- गाउँपाजलकाको चल अचल सम्पजत्तको सरंिण र आम्दानी, खचाको जहसाब र अन्य अजभलेख, कागिात सरुजित राख्ने, राख्न 

लगाउने,  

- गाउँपाजलकाका सजमजत, उपसजमजत तिा वडा सजमजतको कामको रेखदखे गने,   

- सावािजनक सवेा प्रवाह सम्बन्धी गनुासो व्यवथिापन गने, गराउने, 



- सात जदनभन्दा बढी समय गाउँपाजलकामा अनपुजथित हनेु भएमा उपाध्यिलाई कायाभार जदने र उपाध्यि पजन अनपुजथित भएमा कुनै 

सदथयलाई कायाभार जदने,   

- सभा वा कायापाजलकाले तोकेका अन्य काम गने ।   

(ख) उपाध्र्क्षको काम, कताव्र् र अधिकारः  

- न्याजयक सजमजतको संयोिक भै काम गने ।  
- अध्यिको अनुपजथिजतमा जनिको कायाभार सम्हाल्ने  ।   
- गैरसरकारी सघंसथंिाका जक्रयाकलापको समन्वय गने ।  
- उपभोिा जहत सरंिण सम्बन्धी कायाको समन्वय गने ।   
- योिना तिा कायाक्रमको अनगुमन तिा सपुररवेिण गरी सो को प्रजतवेदन बैठकमा पेश गने  ।  
- सभा र कायावपाजलकार्द्ारा गजठत सजमजतहरुको काममा सहजिकरण र समन्वय गने  ।   
- सात जदनभन्दा बढी समय गाउँपाजलकामा अनपुजथित हनेु भएमा अध्यिलाई िानकारी गराउने  ।   

- सभा, कायापाजलका तिा अध्यिले प्रत्यायोिन गरेका वा तोकेका अन्य काया गने ।  
 (ग) कार्ापाधलका सदस्र्हरुको काम कताव्र् र अधिकारः  

- कायापाजलकाको बैठकमा भाग जलने,   

- अध्यिले तोकेको जबषयगत िेत्रको सयंोिक वा प्रमखु भई तोजकएको काया  गने,   

- सात जदनभन्दा बढी समय गाउँपाजलकामा अनपुजथित हनेु भएमा अध्यिलाई िानकारी गराउने,   

- कायापाजलकाले तोकेको अन्य काम गने ।   

 (घ) प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृतको काम, कताव्र् र अधिकारः  

- सभा र कायापाजलकाको सजचवको रूपमा काया गने,  

- सभा र कायापाजलकाको जनणाय कायाान्वयन गने, गराउने,   

- अध्यिको जनदशेनमा वाजषाक कायाक्रम तिा बिेट तिुामा, कायाान्वयन र अनगुमन तिा मलू्याङ्कन गने, गराउने,   

- कोष तिा आजिाक कारोबारको जहसाव तिा अजभलेख दरुुथत राख्ने, राख्न  लगाउने, लेखा परीिण गराउने तिा  बेरुिु फर्छ्यौट 

गने, गराउने,  

- आयोिनाहरूको फरफारकका लाजग कायापाजलकामा पेश गने,  

- गाउँपाजलकाको चल अचल सम्पजत्तको सरंिण गने, लगत राख्ने तिा अद्यावजधक गने, गराउने    

- न्याजयक सजमजतबाट भएको मेल जमलाप तिा जनणाय जमजसल सरंिण गने, गराउने 

- अध्यिको जनदशेनमा कायापाजलका वा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक काया गने, गराउने   

- कायापाजलकाको जनणाय प्रमाजणत गने सभा र कायापाजलकाको जनणायको अजभलेख सरुजित गने,   

- प्रशासकीय तिा आजिाक जनयन्त्रण गने,   

- साबािजनक खररद योिना तयार गरी खररद सम्बन्धी काया गने, गराउने,   

- सभा वा कायापाजलकाले तोकेको अन्य काया गने, गराउने । 

 

 

 



(ङ) िडाध्र्क्षको काम, कताव्र् र अधिकारः  

- वडा सजमजतको अध्यि भई काम गने ।  

- वडा सजमजतका सदथयहरूको काममा समन्वय र सहिीकरण गने,  

- वडाको जवकास योिना, बिेट तिा कायाक्रम तयार गने, गना लगाउने तिा थवीकृजतका लाजग गाउँपाजलकामा पेश गने, । वडाबाट 

कायाान्वयन हनेु योिना तिा कायाक्रम कायाान्वयन गने गराउने, सोको अनगुमन तिा आवजधक समीिा गने, गराउने, । दफा १२ को 

(ङ) मा उल्लेजखत जवषयमा जसफाररश तिा प्रमाजणत सम्बन्धी काया गने,   

- नाता प्रमाजणत गने । िन्म जमजत प्रमाजणत गने, गराउने, िीजवतसगँको नाता प्रमाजणत गने ।  

- जववाह प्रमाजणत तिा अजववाजहत प्रमाजणत गने । अङ्गे्रिी माध्यममा जसफाररस तिा प्रमाजणत गने ।  
- मोही लगत कट्टाको जसफाररस गने । जवद्यालय खोल्न जसफाररस गने ।  
- नागररकता तिा नागररकताको प्रजतजलजप जलनका लाजग जसफाररस गने ।  
- आजिाक अवथिा कमिोर वा जबपन्नता प्रमाजणत गने वा आजिाक अवथिा बजलयो वा सम्पन्नता प्रमाजणत गने ।  

- घर िग्गा करको लेखािोखा गरी जसफाररस गने, िग्गा मलू्याङ्कन जसफाररस प्रमाजणत गने,  

- सात जदनभन्दा बढी समय जवदा वा अनपुजथित हनेु भएमा दजैनक प्रशासजनक तिा जसफाररश सम्बन्धी काया गना सम्बजन्धत वडा 

सजमजतको कुनै सदथयलाई जिम्मेवारी तोकी सोको िानकारी अध्यिलाई जदने,   

- कायापाजलका, सभा वा वडासजमजतले तोकेका अन्य काया गने । 
(छ) शाखा प्रमुखको कार्ा धििरणः  

- अन्तगातका कायाालय, केन्र, कमाचारीहरुसगँ समन्वय गने  

- शाखागत रुपमा माजसक प्रजतवेदन तयारी र प्रकाशन गने  
- शाखागत काया जिम्मेवारीहरुको कायाान्वयन ताजलका बनाई कायाान्वयन गने  

- प्रमखु प्रशासकीय अजधकृतको जनदशेनमा वाजषाक कायक्रम तिा बिेट तिुामा, कायाान्वयन र अनगुमन तिा मलू्याङ्कन गरी 

प्रजतवेदन गने ।   

- शाखाको चल अचल सम्पजत्तको सरंिण गने, लगत राख्ने तिा अद्यावजधक गने, गराउने    

- प्रमखु प्रशासकीय अजधकृतले तोकेको अन्य काया गने, गराउने । 

(च) िडा सधचिको काम, कताव्र् र अधिकारः  

- वडा सजचवको रूपमा काया गने, वडा सजमजतको जनणाय कायाान्वयन गने   

- जनणाय प्रमाजणत गने तिा जनणायको अजभलेख सरुजित राख्ने ।  वडा अध्यिको जनदशेनमा वडा सजमजतको बैठक बोलाउने र बैठक 

सम्बन्धी आवश्यक काया गने, गराउने ।   

- प्रचजलत काननु बमोजिम वडाबाट हनेु आजिाक कारोबारको जहसाव तिा अजभलेख दरुुथत राख्ने, राख्न लगाउने र गाउँपाजलकामा 

माजसक रुपमा प्रजतवेदन गने ।   
- वडाजभत्रको गाउँपाजलकाको चल अचल सम्पजत्तको लगत राखी सरंिण गने ।   

- वडा अध्यिले तोकेको अन्य काया गने, गराउने ।   
४) गाउँ कार्ापाधलकाको कार्ाालर्बाट प्रदान गररने सेिाः  

(क) योिना तिुामा, कायाान्वयन तिा अनगुमन  

• सहभाजगतामलूक योिना तिुामा प्रणाली अनसुार बथती वा टोलथतरबाट योिना तिुामा प्रजक्रया अवलम्बन गरी बथती तिा 

टोलथतरीय योिनाको माग सकंलन, प्रािाजमकीकरण तिा छनौट गने गराउने ।  



• गाउँपाजलका जभत्र कृयाशील रािनीनतक दल, नागररक सचेतना केन्र, जवकास ेसथंिा लगायत सामदुाजयक एवं सामाजिक संघ 

सथंिा, जनकायहरुसगँ परामशा, छलफल, सहभाजगतामलूक प्रकृयाको अवलम्बन गने।  

• गाउँपाजलका जभत्रका आयोिना तिा भौजतक पवूााधारको सरंिण, ममात सम्भार, रेखदखे तिा व्यवथिापन गने, गराउने ।  

(ख) व्यजिगत घटना दताा  

• प्रचजलत काननुबमोजिम व्यजिगत घटना दताा, अद्यावजधक तिा सोको अजभलेख सरंिण कायालाई व्यवजथित गराउने र सोको 

प्रजतवेदन काया जनयजमत गने गराउने।  

• व्यजिगत घटना दताासम्बन्धमा िनचेतना अजभवजृध्द गने गराउने । 

(ग) सामाजिक सरुिा  

• सामाजिक सरुिा भत्ता जवतरण तिा अजभलेख व्यवथिापन गरी चथुतदरुुथत भए नभएको अनगुमन गरी व्यवजथित गराउने । 

(घ) कर सम्बन्धी   

• गाउँपाजलका र अन्तगातका वडा कायाालयबाट सम्पादन हनेु जवभन्न सवेा बापतका शुल्कहरु िथतै: मालपोत तिा भमूीकर, व्यवसाय 

कर,  घरबहाल कर, जवज्ञापन कर, जसफाररस दथतरु, सवारी साधन कर, नयाँ व्यवसाय दताा, मनोञ्िन करहरूको लेखािोखा गरी 

एकरुपता कायम गनुाका सािै सो कर सकंलनलाई व्यवजथित गने ।  
(ङ) जसफाररस सम्बन्धी   

• वडा कायाावलय जभत्रका जवजभन्न काम कारबाहीको आवश्यक जसफाररसहरु सम्बजन्धत वडा कायाालयबाट र समग्र गाउँपाजलका तिा 

दईु वा सो भन्दा बढी वडासगँ सम्बजन्धत कामको लाजग गाउँपाजलकाबाट जसजफरस गने गराउने ।  
(च) अन्य सेवा प्रवाह सम्बन्धी   

• उपलब्ध िनशजिको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी गाउँपाजलका र अन्तगातका वडा कायाालयहरुबाट जनयजमत तिा दरुुथत ढंगले सवेा 

प्रवाह गने गराउने ।  
(छ)  जनयमन काया  

• गाउँपाजलका जभत्र सञ्चाजलत जवकास योिना, आयोिना तिा सलंग्न उपभोिा सजमजतहरुको कायाहरुको जनयमन गने ।  

• खाद्यान्न, माछा मास,ु तरकारी, फलफूल, पेयपदािा तिा उपभोग्य सामाग्रीहरूको गणुथतर र मलु्यसचूी अनगुमन गरी उपभोिा जहत 

सरंिण गने ।  
 (ि)  अन्य कायाहरु  

• कृजष, जशिा, थवाथथय, खानेपानी, सरसफाई तिा फोहोरमैला व्यवथिापन, साँथकृजतक प्रवधान, उद्योग तिा व्यवसाय प्रवधान गने 

गराउने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५. कमाचारी धििरणः 

सरूमारानी गाउँपाजलका 
गाउँ कायापाजलकाको दरबन्दी तेररि 

जस.नं. पद तह सवेा समहु जथवकृत दरवन्दी 

सखं्या 
कैजफयत     

१ प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत ८  प्रशासन सा.प्र. १  

२ इाजन्िजनयर ७⁄८ इन्िी. जसजभल १  

३ अजधकृत ७⁄८ जशिा जश.प्र. १  

४ अजधकृत ७⁄८ प्रशासन लेखा १  

५ अजधकृत ६ प्रशासन सा.प्र. २  

६ हले्ि अजसथटेन्ट ५⁄६ थवाथथय ह.ेइ. १  

७ आन्तररक लेखा पररिक ५ प्रशासन लेखा १  

८ सहायक ५ प्रशासन सा.प्र. ४  

९ कम्प्यूटर अपे्रटर  ५ जवजवध  १  

१० लेखा सहायक ५ प्रशासन लेखा १  

११ प्रा.स. ५ जशिा जश.प्र. १  

१२ सव इजन्िजनयर ५ इन्िी. जसजभल १  

१३ नजसाङ ४⁄५ थवाथथय प.ह.ेन. १  

१४ खा.पा.स.टे. ४⁄५ इन्िी. थयानीटरी १  

१५ अ.सव इजन्िजनयर ४ इन्िी जसजभल १  

 सहायक म.जव.जनररिक ४ जवजवध  १  

िम्मा १९  

नोटीः सजंघय सरकार वा प्रदेश सरकारको जनणाय अनुसार कृजष, भेटेनरी तिा अन्य प्राजवजधक कमाचारीहरूको िप दरवन्दी कायम हुने 

िनाइएको छ । 
वडा कायाालय तफा  

जस.नं. पद तह सवेा समहु जथवकृत दरवन्दी 

सखं्या 
कैजफयत     

१ सहायक ५ प्रशासन सा.प्र. २  

२ सव इजन्िजनयर ५ इन्िी. जसजभल २  

३ सहायक ४ प्रशासन सा.प्र. ४  

४ अ. सव इजन्िजनयर ४ इन्िी. जसजभल ४  

िम्मा १२  

 

 

 

 

 

 

 

 



६. आधथाक िर्ा ०७५⁄०७६ को आर् तथा अनुमानीत व्र्ार् धििरणः 

आम्दानी तर्ा ः 
धशर्ाक श्रोत श्रोत धििरण रकम रू. कैधर्र्त 

अ.ल्र्ा. आन्तररक अ.ल्र्ा. ३,५०,९०,२२४।–  
राजश्व आन्तररक अनमुान आम्दानी ७१,१०,६००।–  

सजंघय सरकारबाट रािश्व बाँडफाँड ५,९४,९२,०००।–  

प्रदशे सरकारबाट रािश्व बाँडफाँड ३५,७८,०००।–  
जम्मा ७,०१,८०,६००।–  

शसता अनुदान सजंघय सरकारबाट शसता १०,०२,००,०००।–  

प्रदशे सरकारबाट शसता ९६,००,०००।–  
जम्मा १०,९८,००,०००।–  

अनुदान सजंघय सरकारबाट जबत्तीय समानीकरण ६,९८,००,०००।–  

प्रदशे सरकारबाट जबत्तीय समानीकरण ४०,६४,०००।–  
जम्मा ७,३८,६४,०००।–  

सामाधजक सुरक्षा संधघर् सरकार सामाधजक सुरक्षा 

भत्ता 

२,६०,००,०००।–  

कुल जम्मा आम्दानी ३१,४९,३४,८२४।–  

 
धबधनर्ोजीत संधक्षप्त धििरणः 
तेस्रो गाउँसभाबाटः 

धशर्ाक धििरण श्रोत रकम रू. कैधर्र्त 

सामाजिक भत्ता जवतरणको लाजग सामाजिक सरुिा सजंघय अनदुान २,६०,००,०००।–  

चालुखचा गाउँपाजलका तिा वडा तफा  सजंघय तिा प्रदेश रािश्व बाँडफाँड ३,३४,००,०००।–  

आजिाक जवकास कायाक्रम सजंघय तिा प्रदेश जबत्तीय समनीकरण १,७४,८४,०००।–  

सामाजिक जवकास कृयाकलाप जबत्तीय समनीकरण तिा आन्तररक ४,८७,३४,६००।–  

पवुााधार जवकास सजंघय तिा प्रदेश जबत्तीय समनीकरण ३,५७,४१,०००।–  

वातावरण तिा जवपत व्यवथिापन  ५०,८५,०००।–  

सथंिागत जवकास तिा सशुासन  ५६,००,०००।–  

शसता अनदुान कृयाकलाप सजंघय शसता अनदुान १०,०२,४०,०००।–  

शसता अनदुान कृयाकलाप प्रदशे शसता अनदुान ९६,००,०००।–  

जवजवध आन्तररक ३,३०,९०,२२४।–  
कुल जम्मा धिधनर्ोधजत रकम ३१,४९,७४,८२४।–  

 



७. हाल सम्म र्स गाउँपाधलकाले धनमााण गरेका ऐन कानुन, धनधत धनर्म, मापदण्ड, कार्ाधिधि र धनर्मािली तथा 

धनदेधशकाहरूः 

 आजिाक ऐन २०७४ 

 जवजनयोिन ऐन  २०७४ 

 जशिा ऐन २०७५ 

 आजिाक ऐन २०७५ 

 जवजनयोिन ऐन २०७५ 

 गाउँ सभा सञ्चालन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँ कायापाजलका बैठक सञ्चालन  कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलका काया जवभािन जनयमावली २०७४ 

 गाउँकायापाजलका काया सम्पादन जनयमावली २०७४ 

 गाउँ कायापाजलकाको जनणाय, आदशे र अजधकार पत्र प्रमाजणकरण जनयमावली २०७४ 

 गाउँपाजलकाका पदाजधकारीहरूको आचार सजंहता २०७४ 

 गाउँपाजलकाको जवपद ्कोष व्यवथिापन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलकाको ममात सम्भार कोष व्यवथिापन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलकाको जवपन्न असहाय कोष व्यवथिापन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलकाको जदघारोग थवाथथय सहयोग कोष व्यवथिापन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलकाको बजिाङ सने्टरबाट आकजथमक रूपमा पे्रषण कोष पररचालन कायाजवजध २०७४ 

 गाउँपाजलकामा करारमा प्राजवजधक कमाचारी व्यवथिापन कायाजवजध २०७५ 

 गाउँपाजलकाबाट घ वगाको जनमााण व्यवसायी इिाित पत्र सम्वन्धी कायाजवजध २०७५ 

 गाउँपाजलकामा उपभोिा सजमजत गठन, पररचालन तिा व्यवथिापन कायाजवजध २०७५ 

 सथंिागत जवद्यालय सञ्चालन अनमुती प्रदान कायाजवजध २०७५ 

 जकसानसगँ गाउँसरकार कायाक्रम सञ्चालन कायाजवजध २०७५ 

 थिानीय रािपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कायाजवजध २०७५ 

 सामदुाजयक वनसगँ साझेदारी कायाक्रम सञ्चालन कायाजवजध २०७५ 

 बिार अनगुमन जनदजेशका २०७५ 

 सरूमारानी छोरी पेवा बचत कोष सञ्चालन कायाजवजध २०७५ 

 गाउँपाजलकामा कायारत थवाथथयकमीहरूको सवेा सजुवधा सम्वन्धी मापदण्ड २०७५ 

 जशिा योिना तिा शैजिक गणुथतर कायाान्वयन कायाजवजध २०७५ 

 अपांगता भएका व्यजिहरूको पररचय पत्र जवतरण सम्बन्धी कायाजवजध २०७५ 

 टोल जवकास सथंिा सञ्चालन कायाजवजध २०७५ 

 व्यवसाय दताा तिा नजवकरण कायाजवजध २०७५ 

 लेखा सजमजतको कायाजवजध २०७५ 

 जवपद ्िोजखम न्यजूनकरण तिा व्यवथिापन ऐन २०७५ 

 न्याजयक सजमजत काया सम्पादन (कायाजवजध सम्बन्धी) ऐन २०७५ 

 शसुासन काया सञ्चालन तिा व्यवथिापन जनजत २०७५ 

 सहकारी ऐन २०७५ 



 

८. गाउँपाधलकाका पदाधिकारीहरूको धििरणः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री झग बहादरु जवश्वकमाा अध्यि ९८४७८६१३५९  

२ श्री जमना कुमारी सोम ै उपाध्यि ९८४७९५८५८९  

३ श्री मकुुन्द राि शमाा वडा अध्यि ९८५७८३३०८३ वडा नं. १ 

४ श्री बसन्त बहादरु जि.जस. वडा अध्यि ९८५७८३३०३७ वडा नं. २ 

५ श्री जभम बहादरु मसााङी मगर वडा अध्यि ९८४७२५८८९१ वडा नं. ३ 

६ श्री जचन्त बहादरु सोमै मगर वडा अध्यि ९८५७८३३०१५ वडा नं. ४ 

७ श्री सन्त बहादरु बराल मगर वडा अध्यि ९८०६२८९६१९ वडा नं. ५ 

८ श्री तलु बहादरु रोका मगर वडा अध्यि ९८६४९८२१५५ वडा नं. ६ 

९ श्री टंक प्रसाद सनुार कायापाजलका सदथय ९८४७९२२६७६  

१० श्री मो. हजलम हलुवाइ कायापाजलका सदथय ९८४७८५६०५२  

११ श्री शजुशला के.एम. कायापाजलका सदथय ९८४७९८६४५८  

१२ श्री चजन्रमा िापा कायापाजलका सदथय ९८४७९५३६०६  

१३ श्री जिवा सनुार कायापाजलका सदथय ९८१२८४३१९५  

१४ श्री जखमा सवुेदी कायापाजलका सदथय ९८४७८११८२१  

१५ श्री मो. जिवराइल वडा सदथय ९८४७९२६७३३ वडा नं. १ 

१६ श्री जितमान जमयाँ वडा सदथय ९८४७९२६३१७ वडा नं. १ 

१७ श्री शभुली सजका नी वडा सदथय ९८११५३८७४२ वडा नं. २ 

१८ श्री जमन्टु कुमार गरुूङ वडा सदथय ९८०६२२१०७१ वडा नं. २ 

१९ श्री याम बहादरु बढुािोकी वडा सदथय ९८१२८५१०४४ वडा नं. २ 

२० श्री राजधका जब.क. वडा सदथय ९८११५४३३८९ वडा नं. ३ 

२१ श्री दान बहादरु सनुार वडा सदथय ९८४७८७८७२६ वडा नं. ३ 

२२ श्री शेर बहादरु साजठघरे वडा सदथय ९८१४५६८३६३ वडा नं. ३ 

२३ श्री चमुा कुमारी गरुूङ वडा सदथय ९८१४४५४९८० वडा नं. ४ 

२४ श्री कल्पना कामी वडा सदथय ९८०६२२१६२५ वडा नं. ४ 

२५ श्री भोि बहादरु सारू मगर वडा सदथय ९८०९७८४३५२ वडा नं. ४ 

२६ श्री जटकाराम पल्ली मगर वडा सदथय ९८४७९३८१७६ वडा नं. ४ 

२७ श्री इन्रदजेव कामी वडा सदथय ९८१२८७२१७२ वडा नं. ५ 

२८ श्री चन्रदजेव सनुार वडा सदथय ९८२२८९३६५९ वडा नं. ५ 

२९ श्री अनाराम पल्ली मगर वडा सदथय ९८०९८६२३३३ वडा नं. ५ 

३० श्री जहमल सनुार वडा सदथय ९८०९५९५७५० वडा नं. ५ 

३१ श्री कमलादजेव उलुङे वडा सदथय ९८६४९५५६८३ वडा नं. ६ 

३२ श्री फुलमायाँ साकी वडा सदथय ९८६४९८२३३६ वडा नं. ६ 

३३ श्री जतल बहादरु बढुा वडा सदथय ९८६०३८७१९१ वडा नं. ६ 

३४ श्री अवराि बढुामगर वडा सदथय ९८६६८०८१७९ वडा नं. ६ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

९. गाउँपाधलकामा कार्ारत कमाचारी धििरणः 

गाउँकार्ापाधलका स्थार्ीः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री अमर बहादरु वली प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत ९८५७८३६०२२ प्रमखु 

२ श्री पणुा बहादरु के.जस. श्रोत व्यिी   ९८४७८५१४०२ जशिा 

३ श्री जहरण्य राि शमाा हले्ि अजसथटेन्ट अजधकृत ९८४७९५५३४३ सचुना अजधकारी 

४ श्री टेकेन्र रायमाझी जस.अ.हे.व. अजधकृत ९८४७८२७६१७ थवाथथय 

५ श्री मो. वजिर आलम लेखापाल ९८४७८३९९०९ लेखा 

६ श्री मजनबहादरु गरुूङ नायब सबु्बा ९८५७८३२६५० प्रशासन 

७ श्री जनमाल पाण्डे स.ले.पा. ९८४७८८०५९१ लेखा 

८ श्री केशर बहादरु राउत प्रा.स. ९८६०८४३५९४ कृजष 

९ श्री शोव बहादरु शाह प.स.ेप्रा. ९८४७९४९५४२ पस ुसवेा 

१० श्री लजलता कँडेल स.म.जव.जन. ९८४४९४१११५ मजहला जवकास 

११ श्री जगता चौधरी खा.पा.स.टे. ९८४७८८१६५५ प्राजवजधक 

१२ श्री जगरीराि शमाा िैसी का.स. ९८४७८७७८८६ सा.प्र. 

 

गाउँकार्ापाधलका करारः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री रजव कुमार राना  इाजन्िजनयर ९८४७१००२३१ प्राजवजधक 

२ श्री जशवराि न्यौपाने सचुना प्रजवजध अजधकृत ९८५५४४०७७३ सचुना प्रजवजध 

३ श्री केशव बहादरु दलाामी सब इजन्िजनयर ९८४७४२३०४९ प्राजवजधक 

४ श्री साजवत्रा के.जस. प्रशासन सहायक ९८४७८२११५५ सा.प्र. 

५ श्री घन बहादरु राना का.स. ९८५७८३३९८९ सा.प्र. 

६ श्री बदु्धराम शमाा का.स. ९८४७९०१३३४ सा.प्र. 

७ श्री हमेन्त जि.जस. का.स. ९८०९५९५६८८ सा.प. 

८ श्री दजेवराम चजता मगर ह.स.चा. ९७४८६०७११२ मेकाजनकल 

 

अन्र् गाउँकार्ापाधलकाः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री रजवन गौतम वास संयोिक ९८४१३७२५५१ वास यजुनट 

२ श्री तलु्सीराम सारू मगर खा.पा.स.टे. ९८४७८४०७२९ वास यजुनट 

 

िडा कार्ाालर् तर्ा  स्थार्ीः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री घनश्याम अजधकारी खररदार ९८४७९८४७७५ वडा सजचव वडा नं. ६ 

२ श्री पे्रम प्रकाश चौधरी खररदार ९८६६८५०००५ वडा सजचव ४ र ५ 

३ श्री नरेन्र बहादरु वली खररदार ९८४७१००२३१ वडा सजचव २ 

४ श्री लोक बहादरु राना अ. सव इजन्िजनयर ९८४७९२३५२८ वडा सजचव ३ 

५ श्री यम बहादरु रायमाझी स.ले.पा. ९८४७९७४९०६ वडा सजचव १ 

 

 



िडा कार्ाालर् तर्ा  करारः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

१ श्री दजदराम खनाल प्रशासन सहायक ९८५७८३३४०८ वडा नं. ३ 

२ श्री कुमारी सोम ै प्रशासन सहायक÷अ.स.इ. ९८४७९०४६११ वडा नं. ४  

३ श्री ज्ञान ुप्रसाद खनाल प्रशासन सहायक ९८४७९२५३४५ वडा नं. २ 

४ श्री राम प्रसाद खनाल अ. सब इजन्िजनयर ९८५७०७०२३३ वडा नं. ४ र ६ 

५ श्री जितेन्र सनुार अ. सब इजन्िजनयर ९८०६२२१०७७ वडा नं. २ र ५ 

६ श्री जटकाराम पाण्डे अ. सब इजन्िजनयर ९८५७८४१७५५ वडा नं. १ र ३ 

७ श्री बोम बहादरु पुनमगर प्रशासन सहायक ९८४७८३९४८७ वडा नं ६ 

८ श्री मोहनलाल पाण्डे का.स. ९८४७९३१५२७ सा.प्र. वडा न. १ 

९ श्री टंक प्रसाद अयााल का.स. ९८४७९३१२३१ सा.प्र. वडा न. २ 

१० श्री ठग बहादरु राना का.स. ९८४७९२४२७४ सा.प्र. वडा न. ३ 

११ श्री रमा बाकवल का.स. ९८०६२१७१८२ सा.प्र. वडा न. ४ 

१२ श्री मान बहादरु पल्ली का.स. ९८०९८३१५०२ सा.प्र. वडा न. ५ 

१३ श्री तलु बहादरु उलुङे का.स. ९८४३७७८४०२ सा.प्र. वडा न. ६ 

 

अन्र् िडा कार्ाालर् तर्ा ः 

धस.नं. नाम थर पद सम्पका  नं. कैधर्र्त 

३ श्री चम्पा पाण्डे ना.प्रा.स. ९८४७९१७२१९ कृजष 

४ श्री यवुराि िैसी ना.प.स.ेप्रा. ९८४४९९९९४८ पस ुसवेा 

५ श्री प्रजतभा जि.जस. ना.प.स.ेप्रा. ९८४३४१६०९६ पस ुसवेा 

 

स्िास््र् संस्था तर्ा  स्थार्ीः 

धसनं. सेिा समुह संख्र्ा अिस्था 

१ थवाथथय सवेा हले्ि इान्सपेक्सन  अजधकृत ६औ २ थिायी 

२ थवाथथय सवेा हले्ि इान्सपेक्सन सहायक ५ औ १ थिायी 

३ थवाथथय सवेा हले्ि इान्सपेक्सन सहायक ४ औ ३ थिायी 

४ थवाथथय सवेा नजसाङ सहायक ५ औ २ थिायी 

५ थवाथथय सवेा नजसाङ सहायक ४ औ २ थिायी 

६ सा.प्र. का.स. ५ औ २ थिायी 

 

स्िास््र् संस्था तर्ा  करारः 

धसनं. सेिा समुह संख्र्ा अिस्था 

१ थवाथथय सवेा हले्ि इान्सपेक्सन सहायक ४ औ ३ करार 

२ थवाथथय सवेा नजसाङ सहायक ४ औ ९ करार 

३ सा.प्र. का.स.  ५ करार 

जम्मा स्िास््र् संस्था  ७ िटा (स्िास््र् चौकी संख्र्ा ३ सामुदाधर्क स्िास््र् इकाइा ४ बधथाङ सेन्टर ६)  

जम्मा स्िास््र्कमी २२ जना (स्थार्ी १० करार १२) कार्ाालर् सहर्ोगी ७ जना (स्थार्ी २ करार ५) 

 

 

 

 

 



धशक्षा (धिद्यालर् धशक्षक) तर्ा ः 

धस.नं. तह संख्र्ा प्रकृती कैधर्र्त 

१ माध्यजमक तह ६ िना थिायी  

२ आधारभतु तह ७ िना थिायी  

३ उच्च माध्यजमक तह ४ िना करार, राहत  

४ माध्यजमक तह ९ िना करार, राहत  

५ आधारभतु तह १२ िना करार, राहत  

६ जवद्यालय कमाचारी ७ िना करार  

७ प्रा.जव. तह ४० िना थिायी  

८ प्रा.जव. तह ४७ िना  करार, राहत  

९ बालजवकास सहयोगी कायाकताा ३२ िना करार, राहत, गापा  

१० कायाालय सहयोगी २५ िना करार  

िम्मा सामदुाजयक जवद्यालय २७ (माध्यजमक ७ आधारभतु २ प्रािाजमक १६ बालजवकास ० धाजमाक २) 

 

१०. आधथाक प्रशासन आम्दानी तथा खचा धििरण प्रथम अिाबाधर्ाक धििरणः मंधसर मधहना सम्मको मात्र 

धस.नं. बजेट धििरण धस्िकृत बजेट रकम धनकासा बजेट रकम खचा बजेट रकम कैधर्र्त 

खचा 

प्रधतसत 

१ सजंघय जवत्तीय 

समानीकरण 

६,९८,००,०००।– ३,४९,००,०००।– २९,७५,१५०।– ८.५ 

२ प्रदशे जवत्तीय 

समानीकरण 

४०,६४,०००।– १०,१६,०००।– ८,४४,१५९।– ८३ 

३ सजंघय शसता १०,०२,००,०००।– २,३५,२९,०००।– २,२७,४०,८२६।– ९७ 

४ प्रदशे शसता ९६,००,०००।– २४,००,०००।– ० ० 

५ सजंघय रािश्व बाँडफाँड ५,९४,९२,०००।– १,२७,९२,३५०।– १,०३,०८,५५३।– ८०.५ 

६ प्रदशे रािश्व बाँडफाँड ३५,७८,०००।– ५,००,०००।– १,४२,१५४।– २८.४ 

७ सामाजिक सरुिा २,६०,००,०००।– ८८,०२,४००।– ८४,६२,६००।– ९६ 

८ आन्तरीक  ३,५०,९०,२२४।– ३,५०,९०,२२४।– २८,३३,६२२।– ८ 

जम्मा ३०,७८,२४,२२४।– ११,९०,२९,९७४।– ४,८३,०७,०६४।– ४०.६ 

 

आ.ि. ०७५ ।०७६ को मंधसर मसान्त सम्मको र्ोजना तथा आर्ोजनाहरूको कार्ाान्िर्नको अिस्था 

जस.नं. वडा नं. जथवकृत योिना 

संख्या 

सन्पन्न योिना 

संख्या 

जथवकृत योिनाको िम्मा 

लागत रू. 

कायाान्वयनको चरणमा रहकेा 

योिना संख्या 

१ सरूमारानी १ ५७ ४ ६३,१०,०००। १९ 

२ सरूमारानी २ ३२ ३ ३९,००,०००। ११ 

३ सरूमारानी ३ ५६ ० २४,००,०००। १८ 

४ सरूमारानी ४ ६५ २ ३३,९०,०००। २२ 

५ सरूमारानी ५ ३० ८ ३५,५५,०००। १५ 

६ सरूमारानी ६ ३५ ० ४४,०५,०००। १६ 

जम्मा २७५ १७ २,३९,६०,०००। १०१ 

 

सचूना अजधकारी                                                                                                                                      प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत 


