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१. गन्यापधुरा गाउँपाविकाको पररचय, स्िरुप र प्रकृवि 

सदुिुपनिम प्रदशेको डडेल्धिुा निल्लामा िहकेो सानवक अनसग्राम गा.नव.स., गणशेपिु गा.नव.स., 

मष्टामाण्डौ गा.नव.स. ि कैलपालमाण्डौ  सनम्मनलत गिी िम्मा ४ वटा गा.नव.स. २९ नडग्री २१ नमनेट उत्तिी 

अक्ांश दनेि २० नडग्री ४२ नमनेट उत्तिी अक्ांश ि ८० नडग्री ६५ नमनेट पनुवव दशेान्ति दनेि ८० नडग्री ७८ 

नमनेट पवुी दशेान्तिमा अबनस्थत गन्यापधिुा गाउँपानलका बनेको छ । यस गन्यापधिुा गाउँपानलकाको 

िनसङ्ख ख्या १५३९३ ि यसको क्ेत्रफल १३५.६५ वगव नक.नम. िहकेो छ । सानवक अनसग्राम गा.नव.स.का १ 

दनेि ९ वडा, सानवक गणेशपुि गा.नव.स. का १ दनेि ९ वडा, सानवक मष्टामाण्डौ गा.नव.स का १ दनेि ९ 

वडा ि कैलपालमाण्डौ गा.नव.स. का १ दनेि ९ वडा गिी िम्मा ४ वटा गा.नव.स. को िनसङ्ख ख्या , भौगनलक 

अबस्था समानहत गिी ५ वटा वडामा नवभािन गिी गाउँपानलकाको स्थापना भएको हो ।  

गाउँपानलका स्थापना गदाव यहाँको िानतय भानिक धानमवक सामानिक सास्कृनतक एनतहानसक सडक 

सञ्िालको पहुच एकीकृत भबूनोटलाई आधाि मान्द ैप्राकृनतक श्रोत, संस्थागत पवुावधाि ि निल्ला नस्थत 

नियानसल िािनैनतक दलहरुको सववसम्मत ननणवय समते लाई आधाि नलई स्थानीय तह पुनः संिचना प्रानवनधक 

सहयोग सनमनतको नमनत २०७३।०७।२० को ननणवय अनुसाि गन्यापधिुा गाउँपानलका प्रस्ताब भई नस्वकृत 

भएको हो । िस अनुसाि यसको केन्र गणेशपिु िहकेो छ । 

यस डडेल्धिुा निल्लाको प्रानचन समयमा पश्य गिाव क्ेत्रमा पने सबै नहन्दहुरुको धानमवक एबं 

सांस्कृनतक आस्थाको धिोहिका रुपमा िहकेो नशिि (गन्याप) दवेताको नामबाट गन्यापधिुा नामाकिण 

गरिएको हो । िास गिी यस गाउँपानलका अन्तगवत अनसग्राम, गणेशपिु, कैलपालमाण्डौ ि मष्टामाण्डौ लगायत 

सदुिुपनिम क्ेत्रकै सव ैिातिातीको आस्थाको धिोहिको रुपमा िहकेो गन्याप दवेता शनिपीठ मध्य ेएक हो । 

यस गन्यापधिुा गाउँपानलका २९ नडग्री २१ नमनेट उत्तिी आक्ांश दनेि २९ नडग्री ४२ नमनेट उत्तिी आक्ांस ि 

८० नडग्री ६५ नमनट पनुवव देशान्ति दनेि ८० नडग्री ७८ नमनेट पनुवव दशेान्तिमा अबनस्थत िहकेो छ। यस 

गाउँपानलकाको पवुवमा डोटी निल्लाको नशिि नगिपानलका, पनिममा डडेल्धिुा निल्लाको अमिगढी 

नगिपानलका ि आनलताल गाँउपानलका, उत्तिमा डडेल्धुिा निल्लाको नबदगुाव गाउँपानलका ि दनक्णमा 

आनलताल गाउँपानलका ि डोटी निल्लाको िोिायल गाउँपानलका िहकेो छ ।  





 

गन्यापधुरा गाउँपाविकाको विस्िृि वििरण 

क्र 

सं 

नयाँ 

िडा 

समािेश गाविस जनसंख्या के्षत्रफि  

(िगष वक. वम.) 

घरधुरी 

संख्या 

बस्िी 

संख्या मवििा पुरुष जम्मा 
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२. गाउँपाविकाको काम किषव्य र अवधकार 

गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको अनधकािः (१) गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको एकल अनधकाि नेपालको 

संनवधान, २०७२ को अनसुची -८ मा उल्लेि भएबमोनिम हुनेछ । 

(२) उपदफा १ को सववमान्यतामा प्रनतकूल असि नपनव गिी गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको काम कतवव्य तथा अनधकाि 

तथा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लेि भए अनसुाि दहेायबमोनिम िहकेो छः 

क. नगिप्रहिी 

ि. सहकािी संस्था 

ग. एफ. एम. सञ्चालन 

घ. स्थनीय कि, सेवा शलु्क तथा दस्तिु 

ङ्. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

च. स्थानीय तथ्याङ्ख क ि अनभलेि संकलन 

छ. स्थानीय स्तिका नवकास आयोिना तथा परियोिना 

ि. आधािभतु ि माध्यनमक नशक्ा 

झ. आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई 

ञ. स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्ण ि िनैवक नवनवधता 

ट. स्थानीय सडक, ग्रानमण सडक, कृनि सडक ि नसचाई 

ठ. गाउँसभा, नगिसभा, मलेनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

ड. स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 





 

ढ. िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव नवतिण 

ण. कृनि तथा पशपुालन, कृनि उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकािी 

त. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ख गता भएका व्यनि ि अशिहरुको व्यवस्थापन 

थ. बेिोिगाि तथ्याङ्ख क संकलन 

द. कृनि प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन  ि ननयन्त्रण 

ध. िानेपानी, साना िलनवद्यतु आयोिना, वकैनल्पक उिाव 

न. नवपदख व्यवस्थापन 

ऩ. िलाधाि, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथवको संिक्ण 

प. भािा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्ण 

साथै गाउँपानलकाले संघ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गन ेसाझा अनधकाि संनवधानको अनसुचुी-९ मा 

उल्लेि भए बमोनिम हुनेछ । 

क. िलेकुद ि पनत्रका 

ि. स्वास्थ्य 

ग. नवद्यतु, िानेपानी तथा नसँचाई िस्ता सेवाहरु 

घ. सेवा शलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिवाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयवटन शलु्क 

ङ्. वन, िगंल, वन्यिन्त,ु चिाचरुुङ्ख गी, िलउपयोग, वाताविण,पयावविण तथा िनैवक नवनवधता 

च. सामानिक सिुक्ा ि गरिबी ननवािण 

छ. व्यनिगत घटना, िन्म, मतृ्यु, नववाह, बसाईसिाई ि तथ्याङ्ख क 

ि. स्थानीय स्तिमा पिुातत्व, प्रानचन स्मािक ि संग्रहालय संिक्ण, संवर्द्वन ि पनुःननमावण 

झ. सकुुम्वासी व्यवस्थापन 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 

ट. सवािी साधन अनमुनत । 

  





 

३. गाउँपाविकाको संगठन संरचना र कमषचारी संख्या 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँसभा लेिा, नवधायन, सशुासन तथा अन्य सनमनत 

गाउँ कायवपानलका आनथवक नवकास, सामानिक नवकास,पवूावधाि नवकास ि 

वाताविण तथा नवपद व्यवस्थापन शािा  

अध्यक्  

नवल बहादिु मल्ल 

 

उपाध्यक्  

कमला देवी ठगुन्ना 

 

न्यानयक सनमनत 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 
नदनलप कुमाि तामाङ् 

प्रशासन,योजना िथा अनुगमन 

शाखा 

प्रशासन इकाई 

नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / 

अनधकृत छैटौ/ सहायक पाँचौ -२ 
 

आवथषक प्रशासन इकाई 
लेिा अनधकृत िाप लेिा छैटौ १ 
सहलेिपाल सहायक पाँचौ १ 
राजश्व इकाई 

नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / 

अनधकृत छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

योजना िथा अनुगमन इकाई 

नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / 

अनधकृत छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

 

कानुनी मावमिा इकाई 

नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन/ न्याय) / 

अनधकृत छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

पूिाषधार विकास िथा िािािरण 

व्यिस्थापन शाखा 
ईनन्िननयि (िा. प. ततृीय प्रानवनधक )नसनभल 

िनिल /नसचाइ /हाइवे वा अनधकृत 

(ईनन्िननयि)छैटौ /सातौ/आठौ-१ 

सडक िथा अन्य पिूाषधार विकास 

इकाई 
सव-ई िाप अनं प्र (प्रानवनधक) नसनभल 

िनिल वा ईनन्िननयि छैटौ / सव ई पाँचौ -१ 

भिन िथा मापदण्ड कायाषन्ियन 

इकाई 
सव ई आनकव टेक्ट नसनभल, िनिल वा िाप 

अनं प्रथम (प्रा.) वा ईनन्िननयि छैटौ /  

सव ईनन्िननयि पाँचौ -१ 
िािािरण सरसफाई िथा विपद् 

व्यिस्थापन इकाई 

नास.ु िाप अनं प्रथम वा/ अनधकृत छैटौ/ 

सहायक पाँचौ -१ 

 

सामावजक िथा आवथषक विकास 

शाखा 
नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / अनधकृत 

छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

सामावजक सुरक्षा िथा पवबब  करण 

इकाई 
नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / अनधकृत 

छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

मवििा बािबाविका िथा समाज 

कल्याण इकाई 
नास.ु िाप अनं प्रथम (प्रशासन) / अनधकृत 

छैटौ/ सहायक पाँचौ -१ 

 

वशक्षा यिुा िथा खेिकुद 

शाखा 

शािा अनधकृत ( नशक्ा/ 

प्रशासन) िाप ततृीय वा 

अनधकृत  छैटौ /सातौ /आठौ  १ 

प्रास/ नास ु(िाप अनं प्रथम) वा 

सहायक पाँचौ १ 

 

 प्राथनमक स्वास्थ्य केन्र स्वास्थ्य चौकी 

 पयवटन केन्र 

 घिेलु तथा साना उद्योग 

 कृनि सवेा केन्र  

 पश ुसवेा केन्र 

 अन्य 

 बाल नवकास केन्र 

 नवद्यालय 

िलेकुद सनमनत/केन्र 

 युवा नवकास सनमनत 

 स्थानीय स्तिका प्रानवनधक 

तथा व्यवसानयक तानलम केन्र 

आन्िररक िेखा पररक्षण एकाई 

आन्तरिक लेिा परिक्क िा. प. अन. प्रथम/ सहायक 

पाँचौ-१ 

िडा कायाषिय 
नास ु िा प अन प्र (प्र)  / िरिदाि िा प अन नि 

(प्र)अनधकृत छेटौ/ सहायक पाँचौ/ चौथो -१ 

सब ईनन्िननयि िा प अनं प्र(प्रा)/ अनधकृत छैठौ/ 

सहायक पाँचौ/ असव ई/ सहायक चौथो -१ 

 





 

कमषचारी दरबन्दी िथा पदपूविष संख्यााः 

गन्यापधुरा गाउँपाविका, डडेिधुरा 

गाउँ कायषपाविकाको कायाषियको दरिन्दी िेररज 

क्र.स.ं पद सेिा /समूि/उपसमूि िि 
स्िीकृि 

दरबन्दी सखं्या 

पदपूविष 

सखं्या 

ररक्त 

सखं्या 

1 प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत  प्रशासन/सामान्य प्रशासन ८ औ ं १ १ ० 

2 इनन्िननयि इनन्िननयि/ नसनभल ७/८ औ ं १ ० १ 

3 अनधकृत नशक्ा/ नशक्ा प्रशासन ७/८ औ ं १ १ ० 

4 अनधकृत प्रशासन/सामान्य प्रशासन/लेिा ७/८ औ ं १ १ ० 

5 अनधकृत प्रशासन/सामान्य प्रशासन ६ औं २ १ १ 

6 आन्तरिक लेिापिीक्क प्रशासन/सामान्य प्रशासन/लेिा ५ औ ं १ १ ० 

7 सहायक प्रशासन/सामान्य प्रशासन ५ औ ं ४ १ ३ 

8 कम््यटूि अपिेटि  नवनवध/नेपाल सेवा ५ औ ं १ १ ० 

9 लेिा सहायक प्रशासन/सामान्य प्रशासन/लेिा ५ औ ं १ १ ० 

10 प्रा.स. नशक्ा/ नशक्ा प्रशासन ५ औ ं १ १ ० 

11 ह.ेअ. स्वास्थ्य/नेपाल स्वास्थ्य ५/६ औं १ १ ० 

12 सव-इनन्िननयि इनन्िननयि/ नसनभल ५ औ ं १ १ ० 

13 अ.सव.इनन्िननयि इनन्िननयि/ नसनभल चौथो १ ० १ 

14 स. मनहला नवकास ननरिक्क नवनवध/नेपाल सेवा चौथो १ १ ० 

15 िा.पा.स.टे. इनन्िननयि/ नसनभल/नस्यनटिी चौथो/पाचौ १ १ ० 

कायाषिय िफष  जम्मा   १९ १३ ६ 

िडा कायाषिय (५ िटा) 

1 सहायक प्रशासन/सामान्य प्रशासन ५ औ ं २ ० २ 

2 सव-इनन्िननयि इनन्िननयि/ नसनभल ५ औ ं २ ० २ 

3 सहायक प्रशासन/सामान्य प्रशासन चौथो ३ ० ३ 

4 अ. सव-इनन्िननयि प्रशासन/सामान्य प्रशासन चौथो ३ ३ ० 

िडा कायाषिय िफष  जम्मा १० ३ ७ 

कुि जम्मा २९ १६ १३ 

    

    

    





 

पशु सेिािफष  

क्र.स.ं पद सेिा /समूि/उपसमूि िि 
स्िीकृि 

दरबन्दी सखं्या 

पदपूविष 

सखं्या 

ररक्त 

सखं्या 

१ अनधकृत नेपाल कृनि सेवा/लापोडेडे/भनेटिनिी ७/८ औ ं १ ० १ 

२ सहायक नेपाल कृनि सेवा/पश ुस्वा प्रानवनधक ५औ २ १ १ 

३ सहायक नेपाल कृनि सेवा/लापोडेडे/प स्वा प्रा ५औ १ ० १ 

४ सहायक नेपाल कृनि सेवा/लापोडेडे/नापस्वाप्रा ४औ २ ० २ 

५ सहायक नेपाल कृनि सेवा/लापोडेडे/नापसेप्रा ४औ २ ० २ 

      जम्मा ८ १ ७ 

कृवष सेिा िफष  

क्र.स.ं पद सेिा /समूि/उपसमूि िि 
स्िीकृि 

दरबन्दी सखं्या 

पदपूविष 

सखं्या 

ररक्त 

सखं्या 

१ अनधकृत नेपाल कृनि सेवा ७/८ औ १ ० १ 

२ सहायक  नेपाल कृनि सेवा ५औ २ ० २ 

३ सहायक  नेपाल कृनि सेवा ४औ १ ० १ 

    जम्मा ४ ०  ४ 

स्िास््य सेिा िफष  

क्र.स.ं पद सेिा /समूि/उपसमूि िि 
स्िीकृि 

दरबन्दी सखं्या 

पदपूविष 

सखं्या 

ररक्त 

सखं्या 

१ नसअहवे अनधकृत स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेक्सन ५/६ औ २ २ ० 

२ हले्थ अनसटेन्ट/ नस अहवे स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेक्सन ५/६औ ४ ४ ० 

३ नसअनमी कम्यनुनटी ननसवङ् / पनललक हले्थ ननसवङ् ५/६औ ३ ३ ० 

४ अहवे स्वास्थ्य सेवा / हले्थ इन्स्पेक्सन ४औ ७ ७ ० 

५ अनमी कम्यनुनटी ननसवङ् / पनललक हले्थ ननसवङ् ४औ ६ ६ ० 

    जम्मा २२ २२  ० 

 

  





 

गाउँपाविका कायाषिय, िडा कायाषिय िथा स्िास््य संस्था िफष  कायषरि करार कमषचारीको वििरण 

क्र स ं पद सेिा सेिा करार सम्झौिामा कैवफयि 

१ अनधकृत स्ति किाि २  
सचुना प्रनवनध 

अनधकृत, िोगिाि 

संयोिक, एम 

आइ एस अपिेटि, 

नफल्ड सहायक, 

उद्यम नवकास 

सहिकताव 

लगायतका 

कमवचारिहरु 

२ सहायक स्ति पाँचौ किाि ३ 

३ सहायक स्ति चौथो किाि ३४ 

४ श्रेणीनवहीन कायावलय सहयोगी स्थायी ३ 

५ श्रेणीनवहीन कायावलय सहयोगी किाि १८ 

६ सवािी चालक किाि ४ 

७ सवािी सहचालक किाि १ 

८ इलेनक्िनसयन किाि ३ 

९ पलम्बि किाि १ 

१० भान्से किाि १ 

११ माली किाि ३ 

 जम्मा ७३ 

 

 

कायष वििरण 

१. प्रशासन, योजना िथा अनुगमन शाखा 

क) प्रशासन इकाई 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनन नीनत, मापदण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 

 समायोिन भई आउने तथा नयाँ ननयिु कमवचािीको व्यवस्थापन 

 गाउँपानलकाको संगठन नवकास, संगठन संिचना तथा दिबन्दी ननधाविण, िनशनि व्यवस्थापन ि वनृत 

नवकास 

 मानव संसाधन नवकासका लानग अलपकानलन तथा दीघवकालीन योिना तिुवमा 

 गाउँपानलकानभत्रका सावविननक तथा सिकािी सम्पनत्त, सामदुानयक सम्पनत्त, भवन सडक पसल 

व्यवसाय पवूावधाि उद्योग, िानी तथा िननि वनको नवविण सनहतको अद्यावनधक अनभलेि 

 उपभोिा सचेतना, लनक्त उपभोिाको लगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको परिक्ण 

 आन्तरिक तथा पवूव परिक्ण व्यवस्थापन 

 वडा कायावलय तथा अन्तगवतका ननकायहरुको ननयमन तथा व्यवस्थापन । 





 

ख) आवथषक प्रशासन इकाई 

 आनथवक (कायवनवनध) नीनत, काननु, मापदणं्ड कायावन्व्यन ि ननयमन, आनथवक प्रशासन ि व्यवस्थापन 

 बिटे सीमा ननधाविण, बिटे तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

 सनञ्चत कोि तथा आकनस्मक कोिको व्यवस्थापन 

 लगानी ि लाभांसको व्यवस्थापन, िािश्व तथा व्यवयको अनुमान 

 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायव सञ्चालन कोि तथा अन्य सिकािी कोि तथा सम्पनत्तको 

एकीकृत नवविण । 

ग) राजश्व इकाई 

  िािश्व सम्बन्धी नीनत, काननु तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

 िािश्व चहुावट ननयन्त्रण 

 सम्पनत्त कि, घिबहाल कि, घि िग्गा िनिष्ट्िेशन शलु्क, सवािी साधन कि, सेवा शलु्क, दस्तिु, पयवटन 

शलु्क, नवज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनुमकि(मालपोत), दण्ड िरिवाना,मनोिञ्िन कि, मनोिञ्िन 

कि, बहालनवटौिी कि, घििग्गा कि, घििग्गा कि सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, कायावन्वयन, 

बाँडफाँड, संकलन ि ननयमन, अन्य आय व्यवस्थापन 

 आफ्नो के्त्रनभत्र िािश्वका दि अन्य शलु्क ननधाविण, िोयल्टी संकलन, समन्वय ि ननयमन 

 स्थानीय िािश्व प्रवर्द्वनका लानग प्रोत्साहन तथा िािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन । 

घ) योजना िथा अनुगमन इकाई 

 नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना ि ननयमन 

 स्थानीय नवकास नीनत, अल्पकानलन, मध्यकानलन, तथा नदघवकानलन नवकास योिना तिुवमा, अनगुमन 

तथा मलू्याङ्ख कन 

 आनथवक, सामानिक, सांस्कृनतक, वाताविणीय, प्रनवनध ि पवूावधाििन्य नवकासका लानग आवश्यक 

आयोिना तथा परियोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्ख कन 

 उपभोिा सनमनतको नवविण, क्मता नवकास 

 नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव 

 नवकास आयोिनाको अनगमन, आवनधक प्रगनत तथा प्रनतफलको समीक्ा 

 नवकास योिनको अनगमन मलू्याङ्ख कनको आधाि तथा प्रनिया ननधाविण । 

 





 

ङ) कानुनी मावमिा इकाई 

 कायवपानलका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

 कायवपानलकाका नवनभन्न सनमनत उपसनमनत कायवदलको बैठक व्यवस्थापन 

 गाउँपानलकाका ऐन ननयमावली कायवनवनध नीनत काननु मापदण्ड आनदको अनभलेिीकिण तथा 

व्यवस्थापन ि ननमावणमा सहकायव 

 न्यानयक सनमनतको सनचवालय न्याय काननु मानव अनधकाि प्रवर्द्वन तथा मलेनमलाप ि मध्यस्थता 

ननणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

 व्यनि ि समदुायबीच मलेनलमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 न्यानयक ननणवय तथा फैसला 

 कायवपानलका तथा सभामा पेश गनुवपने नवनभन्न नीनत ननयम तथा काननुको मस्यौदामा संयोिन ि समन्वय 

 नवधायन सम्बन्धी कायव । 

२. पूिाषधार विकास िथा िािािरण व्यिस्थापन 

 स्थानीय सडक , ग्रानमण सडक, कृनि सडक, झोलङु्ख ग ेपलु, पलेुसा ि तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोिनाको 

तिुवमा, कायावन्वयन ि स्तिोनन्तका लानग आयोिनाको पनहचान, अध्ययन, कायावन्वयन, ममवत सम्भाि 

 वातािणमैत्री िलवाय ुपरिवतवन अनकूुलन अपाङ्ख गता ि लैङ्ख नगक मतै्री यातायात प्रणानलको प्रवर्द्वन  

 भवन ननमावणको नक्सा स्वीकृती, संसोधन, ननयमन 

 सम्पणूव योिनाको नडिायन, नक्सा, इनस्टमटे तयािी, कायावन्वयन, अनगुमन, मलू्याङ्ख कन तथा 

कायवसम्पन्न प्रनतवदेन तयािी 

 अन्य भौनतक पवूावधाि सम्बन्धी योिना कायावन्वयन । 

३. सामावजक िथा आवथषक विकास शाखा 

क) सामावजक सुरक्षा िथा पवजजकरण इकाई 

 सामानिक सिुक्ा सम्बन्धी स्थाननय नीनत, काननु, मापदण्ड ननयमन ि अध्ययन अनसुन्धान 

 संघ तथा प्रदशेले ननधाविण गिेको मापदण्ड बमोनिम सामानिक सिुक्ा सम्बन्धी कायाविम कायावन्वयन 

 सामानिक सिुक्ाको कायावन्वयनका लानग संघ प्रदशे ि स्थानीय संघ संस्थासँग सम्पकव  समन्वय ि सहकायव 

 स्थानीय सामानिक सिुक्ा योिना ि व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्याङ्ख क संकलन एव ंव्यवस्थापन 

 आधनुनक प्रनवनधमाफव त व्यिगत घटनादताव (िन्म, मतृ्यु, नववाह, बसाइसिाई, सम्बन्ध नव्छेद ि 

धमवपतु्र धमवपतु्री), अनभलेि व्यवस्थापन तथा प्रनतवदेन 





 

ख)  मवििा बािबाविका िथा समाज कल्याण इकाई 

 मनहला बालाबानलका िषे्ठ नागरिक अपाङ्ख गता तथा अन्य समदुायको हक सम्बन्धी नीनत योिना 

कायावन्वयन समन्वय ि ननयमन 

 मनहलाको आनथवक, सामानिक, िािनीनतक सशनिकिण क्मता नवकास 

 बालबानलकाहरुको हकनहत संिक्ण सम्बन्धमा संघ प्रदशे तथा अन्य ननकायसँग समपकव  समन्वय तथा 

सहकायव गनव 

 बालगहृ, पनुः स्थापना केन्र, नशश ुस्याहाि केन्र ि बाल नवकास केन्र व्यवस्थापन 

 असहाय बालबानलका, सडक बालबानलका व्यवस्थापन 

 िषे्ठ नागरिक लगत परिचयपत्र सम्मान स्वास्थ्य सनुवधा सामानिक सिुक्ा सम्बन्धी कायव 

 िषे्ठ नागरिक क्लब, नदवा सेवा केन्र, भटेघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 अपाङ्ख गता भएका व्यनि तथा असहायको लगत अद्यावनधक परिचयपत्र नवतिण सामानिक सिुक्ा तथा 

सनुवधाको व्यवस्थापन 

 स्थानीय स्तिमा समािकल्याण सम्बन्धी संघसंस्थाको दताव नवीकिण तथा ननयमन  

४. कृवष विकास शाखा 

 कृनि प्रसाि कृनि उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत काननु मापदण्ड योिना कायावन्वयन ि 

ननयमन 

 कृनि बिाि सचुना कृनि बिाि तथा हाटबिािको पवुावधाि ननमावण, साना नसचाई ननमावण तानलम प्रनवनध 

प्रसाि प्रानवनधक टेवा सामग्री आपनूतव ि कृिक क्मता नवकास कायविमको सञ्चालन 

 कृनि वाताविण संिक्ण तथा िनैवक नवनवधताको संिक्ण ि प्रवर्द्वन 

 कृिकहरुको क्मता अनभवनृर्द् प्रानवनधक सेवा टेवा सीप नवकास ि सशनिकिण 

 कृनि नबउनबिन नश्ल मलिाद ि िसायन तथा औिधीहरुको आपनूतव उपयोग ि ननयमन 

 कृिक समहू कृनि सहकािी ि कृनि सम्बन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वय व्यवस्थापन ि ननयमन 

 स्थानीय कृिक संस्था समहूको दताव अनमुनत िािेिी ि संसोधन । 

५. पशु विकास शाखा 

 पशपुालन ि पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन ि ननयमन 

 पशपुंक्ी बिाि सचुना हाटबिािको पवूावधाि ननमावण तानलम प्रानवनधक टेवा कृिक क्मता नवकास 

कायविमको सञ्चालन ि ननयमन 

 पशपुंक्ी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण 





 

 स्थानीय स्तिमा पशपुंनक् सम्बन्धी तथ्याङ्ख क व्यवस्थापन ि सचुना प्रणाली 

६. स्िास््य शाखा 

 आधािभतु स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धी तीनत काननु मापदण्ड योिनाको ननमावण कायावन्वयन तथा 

ननयमन 

 िानष्ट्िय तथा प्रदशे स्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ड बमोनिम स्थानीय स्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य ि गणुस्ति 

ननधाविण 

 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पवूावधाि नवकास तथा व्यवस्थापन 

 स्वास्थ्य नबमा लगायतका सामानिक सिुक्ा कायविमको व्यवस्थापन 

 प्रववर्द्नात्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, पनुःस्थापनात्मक ि ्यानलएनटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन 

 स्वस्थ िीवनशलैी, पोिण, शािीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य वतृ्तको पालन लगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको 

प्रववर्द्न 

 िनस्वास्थ्य, आपतकानलन स्वास्थ्य तथा महामािीको ननयन्त्रण योिना ि कायावन्वयन 

 स्वास्थ्य संस्थाको सामग्री औक्धी उपकिण तथा िनशनि नवविण अद्यावनधक तथा व्यवस्थापन 

७. वशक्षा, युिा िथा खेिकुद शाखा 

 प्रािनम्भक बालनशक्ा तथा नवद्यालय नशक्ा अनौपचारिक नशक्ा िलुा तथा वकैनल्पक नशक्ा ननिन्ति 

नसकाई तथा नवशेि नशक्ा सम्बन्धी नीनत काननु मापदण्ड योिनाको ननमावण कायावन्वयन ि ननयमन 

 प्रानवनधक नशक्ा तथा व्यावसानयक तानलमको योिना तिुवमा सञ्चालन अनमुनत ि ननयमन 

 पाठखयिम पाठयसामनग्रको नवतिण तथा कायावन्वयन नवद्यालय कमवचािी नशक्क तथा कमवचािी 

व्यवस्थापन 

 नवद्यालयको नक्साङ्ख कन, अनमुनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन ि आधािभतु तह कक्ा ८ को 

पिीक्ा व्यवस्थापन 

 स्थानीय स्तिको शनैक्क ज्ञान, सीप ि प्रनवनधको संिक्ण, प्रवर्द्वन  ि स्तिीकिण 

 माध्यनमक तहसम्मको शनैक्क कायविमको समन्वय ि ननयमन 

 स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुानयक अध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

८. आन्िररक िेखा परीक्षण एकाई 

 आन्तरिक तथा पवूव लेिा परिक्ण 

 दनैनक, पानक्क, मानसक, त्रैमानसक बिटे ननकासा िचव लगायतका नवविण तयािी 





 

 लेिा व्यवस्थापन, िचव, िािश्व, धिौटी, कायवसञ्चालन कोि तथा अन्य सिकािी कोि सम्पनत्तको 

एकीकृत नवविण 

 नवत्तीय लेिा परिक्णमा समन्वय तथा सहकायव 

 नवत्तीय सशुासन प्रवर्द्वनका लानग कायविम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

९. सुचना प्रविवध शाखा 

 गाउँपानलका वडा कायवलय तथा अन्तगवतका ननकायमा सचूना प्रनवनधको पहुचँ तथा प्रयोग अनभवनृर्द् 

 सचुना प्रनवनधमा आधारित सावविननक सेवा प्रववर्द्न 

 गाउँपानलका के्त्रनभत्र इन्टिनेट सेवा केबलु तथा तािनवहीन टेनलनभिन प्रसािणको ननयमन तथा 

स्तिोन्ननत 

 सचुना तथा सञ्चाि प्रनवनधमा सववसाधािण िनताको सहि ि सिल पहुचँ तथा सचुना प्रनवनधको नवकास 

ि नवस्ताि सम्बन्धी कायविम तिुवमा ि कायवन्वयन 

 सचुना तथा सञ्चाि प्रनवनधमा आधारित तथ्याङ्ख क व्यवस्थापन 

 सचुना प्रणालीको नवकास तथा सफ्टवयेि सञ्चालन 

 स्थानीय तथ्याङ्ख क संकलन प्रशोधन अनभलेिीकिण तथा नवतिण 

 प्रदशे तथा संघसँग तथ्याङ्ख क एवमख सचुना आदानप्रदान ि समन्वय । 

 

  





 

४. गाउँपाविकाका शाखा र वजम्मेिार अवधकारी 

गन्यापधिुा गाउँपानलकाको कायवके्त्रनभत्र समानहत गरिएको नवनभन्न नियाकलापहरु सञ्चालन गनव दहेाय बमोनिमका 

शािा, कायविम तथा वडा कायावलयको व्यवस्था गरिएको छ । 

क्र 

स ं

कायाषिय, शाखा एिं 

कायषक्रमिरु 

वजम्मेिार अवधकारीको 

पद 

वजम्मेिार अवधकारीको 

नाम 

फोन नं 

१ गन्यापधिुा गाउँपानलका  

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकािी 

(िा प ततृीय) 

श्री नदनलप कुमाि तामाङ् ९८५८७८८७०७ 

२ प्रशासन शािा प्रशासकीय अनधकृत (छैटौ) श्री मीन बहादिु नबष्ट ९८४८४३३९६९ 

३ सचुना प्रनवनध शािा सचुना प्रनवनध अनधकृत 

(छैटौ) 

श्री नशव बहादिु महता ९८५८७८३०४२ 

४ आनथवक प्रशासन इकाई लेिापाल (पाँचौ) श्री पिुा कुमािी भट्ट ९८६८७३७८०९ 

५ स्वास्थ्य शािा स्वास्थ्य संयोिक (छैटौ) श्री वाशदुवे नौन्याल ९८४८४४४१४६ 

६ नशक्ा, यवुा तथा िलेकुद 

शािा 

नशक्ा अनधकृत (छैटो) श्री तस्वीि नसंह घटाल ९८६८८९६२८९ 

७ िरिद इकाई िरिद इकाई प्रमिु (छैटौ) मीन बहादिु नबष्ट ९८४८४३३९६९ 

८ पवूावधाि नवकास शािा सव ईनन्िननयि (पाँचौ) श्री गणशे बहादिु माली ९८६५९८९९२० 

९ योिना अनगुमन इकाई योिना अनधकृत (छैटौ) श्री मीन बहादिु नबष्ट ९८४८४३३९६९ 

१० आन्तरिक लेिा परिक्ण इकाई आलेप सहायक (पाँचौ) श्री नि बहादिु बढा ९८४८६३१४८५ 

११ िािश्व इकाई आलेप सहायक (पाँचौ) श्री नि बहादिु बढुा ९८४८६३१४८५ 

१२ काननुी मानमला इकाई प्रशासन (छैटौ) श्री मीन बहादिु नबष्ट ९८४८४३३९६९ 

१३ कृनि नवकास शािा ना. प्रा. स. (सहायक 

पाँचौ)  

श्री योगने्र प्रसाद पाण्डेय ९८४८७१०६५५ 

१४ पशपुंक्ी नवकास शािा  प स्वा प्रा (सहायक पाँचौ) श्री कृष्ट्ण िाि भट्ट ९८४८८०२२२६ 

१५ मनहला, बालबानलका तथा 

समाि कल्याण इकाई 

स. म. नव. नन.  

(सहायक चौथो) 

श्री िक्ा िोशी ९८४८८६२४९२ 

१६ सामानिक सिुक्ा तथा 

पनञ्िकिण इकाई 

एम आइ एस अपिेटि श्री अशोक कुमाि काकी ९८४८७८७८७६ 

१७ प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविम िोिगाि संयोिक (छैटौ) श्री कल्पना चौधिी ९८४८४२७८७५ 

१८ बहुके्त्रीय पोिण  कायविम पोिण सहिकताव श्री भागिथी दवेी दउेवा  





 

िडा कायाषिय 

क्र 

स ं
कायाषिय, शाखा एि ं

कायषक्रमिरु 

वजम्मेिार अवधकारी 

पद 

वजम्मेिार अवधकारीको 

नाम 

फोन नं 

१ १ नं वडा कायावलय वडा सनचव श्री ियन्ती कुमािी भट्ट ९८६८०६७०७२ 

२ २ नं वडा कायावलय वडा सनचव श्री माधिुी शाह ९८४७५६३३१२ 

३ ३ नं वडा कायावलय वडा सनचव श्री आशा साँकी ९८६५६४५१३६ 

४ ४ नं वडा कायावलय वडा सनचव श्री नडल्ली िाि पनेरु ९८४८६७७११३ 

५ ५ नं वडा कायावलय वडा सनचव श्री हरि प्रसाद िोशी ९८४७१३८२३० 

५. सेिा प्राप्त गने आिश्यक कागजाि, प्रवक्रया, दस्िुर, अिधी र वजम्मेिार पदावधकारी शाखा 

नागररक िडापत्राः 

यस कायवको लानग यस कायावलयको वभेसाइटमा िहकेो www.ganyapadhuramun.gov.np मा गएि नवद्यतुीय 

सेवा नभत्र गई नागरिक वडापत्र हनेव सक्नहुुनेछ । 

६. वनिेदन उपर वनणषय गने प्रवक्रया र अवधकारी 

गाउँपानलकामा प्राप्त ननवदेनहरु प्रमिु प्रशासनकय अनधकृतले हिेी सम्बनन्धत शािा ि इकाईमा तोक आदशे िािी गिी 

दताव पिात सम्बनन्धत अनधकािीिािा कािवाहीको प्रनिया अगानड बढखछ । 

७. वनणषय उपर उजुरी सुन्ने अवधकारी 

श्री नदनलप कुमाि तामाङ् 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

कायावलय प्रमिु 

९८५८७८८७०७ 

८. कायाषिय प्रमुख र सुचना अवधकारीको नाम र पद 

श्री नदनलप कुमाि तामाङ्        श्री मीन बहादिु नबष्ट 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत        प्रशासकीय अनधकृत 

कायावलय प्रमिु         सचुना अनधकािी 

९८५८७८८७०७         ९८४८४३३९६९ 
dktamang4@gmail.com    suchanaadhikari@ganyapadhuramun.gov.np 

mbistkailali0@gmail.com 
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९. ऐन वनयम विवनयम िा वनदेवशकाको सुची 

गन्यापधुरा गाउँपाविकािे पाररि गरेका कानुनिरु 

क्र 

स 
नाम पाररि गने पाररि वमवि  

स्थानीय 

राजपत्रमा 

  २०७४ साि  

१ आनथवक ऐन, २०७४ गाउँसभावाट पािीत २०७४।०४।२९   

२ नवननयोिन ऐन,२०७४ गाउँसभावाट पािीत २०७४।०४।२९   

३ सहकािी ऐन, २०७४ गाउँसभावाट पािीत २०७४।१०।०७   

४ आनथवक कायवनवनध (ननयनमत ि व्यवनस्थत गनव) बनेको काननु, २०७४ गाउँसभावाट पािीत २०७४।१०।०७   

५ गाउँकायवपानलका (कायव नवभािन) ननयमावली, २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।०६   

६ गाउँकायवपालका (कायव सम्पादन) ननयमावली,  २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।०६   

७ 

गन्यापधिुा गाउँकायवपानलकाको ननणवय वा आदशे अनधकािपत्रको 

प्रमाणीकिण कायवनवनध ननयमावली, २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।०६   

८ 

उपभोिा सनमनत गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वनन्ध कायवनवनध, 

२०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।०६   

९ गाउँकायवपानलका वैठक सञ्चालन सम्वनन्ध कायवनवनध, २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।०६   

१० गाउँसभा सञ्चालन कायवनवनध,  २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।११   

११ पदानधकािीहरुको आचाि सनहता, २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०४।२९   

१२ स्थाननय िािपत्र प्रकाशन सम्वनन्ध कायवनवनध,  २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।१२।२९   

१३ नमनुा नवद्यालय छनोट तथा कायावन्वयन कायवनवनध,  २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।१२।०९   

१४ स्थाननय उिाव नवकास सम्वनन्ध ननदनेशका, २०७४ गाउँकायवपानलका २०७४।०१।२४   

२०७५ साि 

१५ आनथवक ऐन, २०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।२५   

१६ नवननयोिन ऐन,२०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।२५   

१७ न्यानयक सनमनत (कायवनवनध सम्वनन्ध) ऐन, २०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।२५   

१८ कृनि व्यवसाय प्रवधवन ऐन, २०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।२५   

१९ नवपद िोनिम न्यनूनकिण तथा व्यवस्थापन गनव वनकेो ऐन, २०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।३०   

२० प्रशासकीय कायवनवनध  (ननयनमत गने) ऐन, २०७५ गाउँसभावाट पािीत २०७५।०३।२५   

२१ एकीकृत सम्पनत कि व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०१।२३   

२२ एफ एम िेडीयो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०१।२३   





 

२३ किािमा प्रानवनधक कमवचािी व्यवस्थापन कायवनवनध,२०७५  

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०१।२३   

२४ नवद्यालय नशक्ा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०१।२३   

२५ गाउँपानलकाबाट गरिन ेविाि अनगुमन ननदनेशका, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०४।१२   

२६ घ वगवको ननमावण व्यवसायी ईिाित पत्र सम्वनन्ध कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०४।१२   

२७ स्थाननय नवपद व्यवस्स्थापन कोि सञ्चालन कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०६।०५   

२८ प्रानवनधक कमवचािी नफल्ड सनुवधा सम्वनन्ध कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०६।०५   

२९ ननशलु्क लोक सेवा तयािी कक्ा सञ्चालन मापदण्ड, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०६।२५   

३० आनथवक सहायता (ननयनमत ि व्यवनस्थत गने) कायवनवनध, २०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।०७।२५   

३१ 

अपाङ्ख ग भएका व्यनिको परिचय पत्र नवतिण सम्वनन्ध कायवनवनध, 

२०७५ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७५।१०।२४   

 २०७६ साि 

३२ आनथवक ऐन, २०७६ गाउँसभावाट पािीत २०७६।०३।३०   

३३ नवननयोिन ऐन, २०७६ गाउँसभावाट पािीत २०७६।०३।३०   

३४ 

ननद तथा अन्य सावविननक क्ते्रको सिसफाई सम्वनन्ध कायवनवनध, 

२०७६ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७६।०४।०५   

३५ 

असंगनठत क्ेत्रमा कायवित श्रनमक वगव तथा असहायहरुलाई उपललध 

गिाइने िाहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७६।१   

२०७७ साि 

३६ आनथवक ऐन, २०७७  गाउँसभावाट पािीत २०७७।०३।२९ ०७७।३।३१ 

३७ नवननयोिन ऐन, २०७७ गाउँसभावाट पािीत २०७७।०३।२९ ०७७।३।३१ 

३८ 

वाताविण तथा प्राकृनतक श्रोतको संिक्ण सम्वन्धमा व्यवस्था गनव वनेको 

ऐन, २०७७   २०७७।०९।२९ ०७७।१०।४ 

३९ सावविननक िरिद ननयमावली, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०५।२४ ०७७।५।२९ 

४० ननवकिणीय उिाव नननत, २०७७  

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१०।०५ ०७७।१०।९ 

४१ नशक्ा नननत, २०७७ गाउँसभावाट पािीत २०७७।०३।२९ ०७७।३।३१ 

४१ नशक्क दिवनन्द नमलान तथा व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०५।२५ ०७७।५।२९ 





 

४३ िलश्रोत तथा महुान दताव सम्वनन्ध कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०५।०५ ०७७।५।२९ 

४४ संस्था दताव तथा ननवकिण सम्वनन्ध कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०५।२४ ०७७।५।२९ 

४५ व्यवसाय दताव ननवकिण तथा कि कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०६।०५ ०७७।६।११ 

४६ लैङ्ख गीक नहसंा ननवािण कोि संचालन कायवनवनध, २०७७  

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०९।२३ ०७७।९।२६ 

४७ सावविननक िवाफदनेहता प्रवदवन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७७  

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।०९।२३ ०७७।९।२७ 

४८ 

संनक्प्त वाताविणीय अध्ययन तथा प्रािनम्भक वाताविणीय परिक्ण 

कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१०।०५ ०७७।१०।९ 

४९ उिाव नवकास उपसनमनत गठन तथा संचालन कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१०।०५ ०७७।११।११ 

५० टेम्पो अटो रिक्सा तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन ननदनेशका, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।११।०५ ०७७।११।२५ 

५१ अनगुमन तथा मलु्याङ्ख कन कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।११।२५ ०७७।११।२६ 

५२ गन्यापधिुा गाउँपानलकाको कायवसञ्चालन ननदनेशका, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१२।०५ ०७७।१२।६ 

५३ छात्रवनृत तथा प्रोत्साहन कायवसञ्चालन कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१२।०५ ०७७।१२।६ 

५४ बिेट तथा कायविम तिुवमा सनमनत(कायवसञ्चालन ) कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१२।१६ ०७७।१२।३० 

५५ िािश्व पिामशव सनमनतको (कायवसञ्चालन ) कायवनवनध, २०७७ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७७।१२।१६ ०७७।१२।३० 

२०७८ साल 

५६ आनथवक ऐन, २०७८ गाउँसभावाट पािीत २०७८।०३।१० २०७८।३।११ 

५७ नवननयोिन ऐन, २०७८ गाउँसभावाट पािीत २०७८।०३।२८ २०७८।३।२९ 

५८ टोल नवकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कायवनवनध, २०७८ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७८।२।१९ २०७८।२।२० 

५९ मनदिा प्रनतबन्ध गनवका लानग बनेको कायवनवनध, २०७८ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७८।०२।१९ २०७८।२।२७ 

६० 

गन्यापधिुा गाउँपानलकाको सनञ्चत कोिको आन्तरिक लेिापरिक्ण 

सम्बन्धी कायवनवनध, २०७८ 

कायवपानलकावाट 

पािीत २०७८।०५।१५ २०७८।५।१८ 

 

 





 

१०. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको वििरण 

 आ व २०७७।०७८ को वानिवक समीक्ा तथा सावविननक सुनवुाई कायविम सम्पन्न । 

 गाउँपानलकाको प्रशासकीय भवनको नडनपआि तयाि तथा बोलपत्र आह्वान । 

 वडा नं २ को कायावलयको नडनपआि तयाि तथा बोलपत्र आह्वान । 

 १० शयै्याको अस्पतालको नडनपआि तयाि । 

 भात्काँडा िेल सडकको IEE तयाि गिी कालोपत्रेका लानग टेन्डि आह्वान । 

 गौलीगाउँ िानेपानी योिनाको अनन्तम ननमावणको अनन्तम चिणमा िहकेो । 

 नतमलटुिा कुनेचाल िानेपानी योिना सम्पन्न । 

 गणशेपिु सब सेन्टि िानेपानी योिना सम्पन्न । 

 िडुवा कलािीमाडौ बडाल सडकको IEE ननमावणका लानग सम्झौता । 

 सेल्तडा िानेपानी योिना तथा कोिगाउँ िानेपानी योिनाको नडनपआि तयािीका लानग सम्झौता । 

 आधािभतु स्वास्थ्य केन्र िेलको भवन ननमावण सम्पन्न । 

 भात्काँडा ि सकायलमा बनथवङ् सेन्टि ननमावण सम्पन्न । 

११. आम्दानी, खचष िथा आवथषक कारोबार सम्बन्धी अद्यािवधक वििरण 

आय वििरण 

शीषषक प्रस्िाविि आय िास्िविक आय मौज्दाि 

संघीय सिकाि २६२८००००० ५६९७९५०० २०५८२०५०० 

१३३११ समानीकिण अनदुान ७९७००००० ११९२५००० ५९७७५०० 

१३३१२ सशतव अनदुान चाल ु १५११००००० ३७०५४५०० ११४०४५५०० 

१३३१३ सशतव अनदुान पुँिीगत ७३००००० ० ७३००००० 

१३३१५ नवशेि अनदुान पुँिीगत १८७००००० ० १८७००००० 

१३३१७ समपिूक अनदुान पुँिीगत ६०००००० ० ६०००००० 

प्रदशे सिकाि ५३२९०० १३३२०० ३९९७०० 

१३३११ समानीकिण अनदुान ५३२९००० १३३२०० ३९९७०० 

िािश्व बाँडफाँड ६५०४६००० ८९६५३४६.१९ ५६०८०६५३.३५ 

११४११ बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने मलू्य अनभवनृर्द् 

कि 

३१८१७००० ७०५६६१४.६५ २४७६०३८५.३५ 

११४२१ बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने अन्तःशलु्क ३१८१७०० १९०८७३१.५४ २९९०८२६८.४६ 
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१२. गाउँपाविकाको सम्पकष  वििरण 

गन्यापधिुा गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय    फोन नं ९८५८७८८७०७ 

गणशेपिु, डडेल्धिुा     वबेसाइटः www.ganyapadhuramun.gov.np 

सदुिुपनिम प्रदशे, नेपाल     इमलेः ganapdhurarm@gmail.com 

१३. गाउँपाविकामा सुचनािरु माग सम्बन्धी वनिेदन र प्रवक्रया 

गाउँपानलकाको प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत समक् तोनकएको ढाँचामा ननवशेन पेश गिी तोक आदशे पिात सचुना 

अनधकािी समक् गई सचुना संकलन गने ि यनद सचुनाको लानग िकम पने भए िािश्व शािामा गई तोनकएको दस्तिु 

बझुाइ सचुना नलन सनकन्छ । 

१४. गाउँपाविकािे गरेको सुचना सम्बन्धी कामिरु 

गाउँपानलकालमा सचुना सम्बन्धी कामहरु दहेाय बमोनिम भएकोः 

 गाउँपानलकाको सावविननक सुचनाका लानग गाउँपानलकाको आनधकारिक ववेसाइट, सचुना पाटी , मोबाइल 

ए्स, सचुना प्रणालीिािा सचुना सावविननक गरिएको । 

 गाउँपानलकाको इमेलमा एकरुपता ल्याउनका लानग निम्मवेाि पदानधकािी, अनधकािी, शािा तथा वडा 

कायावलयको एकरुपता हुने गिी इमले ठेगाना िोनलएको । 

 गाउँपानलकाको आन्तरिक पत्राचािका लानग Hardcopy माध्यमलाई ननरुत्सानहत गिी सम्पणूव कागिात इमेल 

माफव त पत्राचाि गने गरिएको । 

 आनधकारिक ववेसाइटमा निम्मवेाि पदानधकािी शािा तथा कमवचािीको सम्पकव  नवविण अद्यावनधक गरिएको । 

 गाउँपानलकाका नवकास ननमावण तथा िरिदका कायविमहरु नवद्यतुीय माध्यमबाट पािदशी रुपमा www. 

bolpatra.gov.np सञ्चालन गने गरिएको छ । 

 लेिा प्रणालीलाई व्यवनस्थत गनवका लानग SUTRA माफव त कायव गने गरिएको छ । 
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