
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोन्िम प्रस्तुत गरिएको गौमुल 

गाउँपान्लका, बािुिासंग सम्बन्धित स्वतः प्रकाशन 

(Pro-active Disclosure) 

 

 

१. गौमुल गाउँपान्लका, बािुिाको स्वरुप ि प्रकृन्तः 

गौमलु गाउँपाललकाको नाम धालमिक तथा पर्िटकीर् स्थल बलुिगंगा नदीको महुान संग जोलिएको छ । सालिकको दहकोट गालिस 

हुद ैबाजरुा र अछाम लजल्ला भएर बग्ने िलुिनन्दा नलदको महुान सालिकको दहकोट गालिसमा रहकेो जेठीिाहुरानी लहमालको 

फेदीबाट बग्दछ । उक्त महुानबाट पानी लनस्कदा गाईको मखु लभत्रबाट लनस्केको जस्तो दलेखने आकृलत भएकोले र्स मुल लाई 

गाईको मलु अथाित गौमलु भलनएको र्ो क्षेत्र पलित्र धालमिक स्थलको रुपमा प्रालिन काल दलेख लिश्वास गररद ैआएको स्थान भएको 

र िलुिगंगा नलदले हालको गौमलु गाउपाललकाको प्रार् धेरै जसो स्थानलाई आफ्नो िहाि क्षेत्र िनाएकोले उक्त धालमिक तथा 

पर्िटकीर् क्षेत्रको नामबाट र्स गाउपाललकाको नामाकरण गररएको पाईन्छ । बाजरुा लजल्लामा रहकेा ९ िटा स्थानीर् तहहरु मध्र्े 

गौमलु गाउँपाललका दगुिम र भौगोललक रुपमा लिकट गाउँपाललका हो । र्स गाउँपाललकाको लसमाना पिूिमा बलुिनन्दा नगरपाललका, 

पलिममा बझागं लजल्ला, लहमाली गाउपाललका र बझागं लजल्ला र  दलक्षणमा बलिमाललका नगरपाललका र छेिेदह गाउँपाललका 

सँग जोलिएको छ ।  

र्ो गाउपाललका समदु्री सतह दलेख १३६० लमटर दलेख ५४४० लम. सम्म फैललएको छ । र्स गाउँपाललकाको अलधकाँश भभूाग 

उच्ि पहािी र लहमाली क्षेत्र लभत्र पदिछ । र्ो गाउपाललका ५२८४३१.५६७६९९ लम पलिमी दशेान्तर दलेख ५५५६६३.८७७३९५ 

लम.पिूी दशेान्तर सम्म फैललएको छ भने ३२८५५२८.४९९८७१ लम उत्तर दलेख ३२८५५२८.२४६६५२ लम दलक्षणी अक्षाँश सम्म 

फैललएको छ । ३१४.६६ िगि लकलो लमटरमा क्षेत्रफलमा र्ो गाउँपाललका फैललएको छ । र्स गाउँपाललकाको अलधकाँश भभुाग 

उच्ि पहािी र लहमाली क्षेत्रमा पदिछ । 

 र्स गाउँपाललकाको अलधकाँश के्षत्र लभरालो तथा िट्टानी भभुागमा रहकेो छ । र्स गाउँपाललकामा िनजंगलले ३७ प्रलतशत 

भभुाग ओगटेको छ । घासे भभुाग २३.९२ प्रलतशत, िट्ुर्ान १९ प्रलतशत र बाँझो उजाि भभुागले पलन १२.६२ प्रलतशत ओगटेको 

छ । 

 

२. गौमुल गाउँ कार्यपान्लका, बािुिाको काम, कतयव्र् ि अन्िकािः 

(क) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको एकल अलधकार संलिधानको अनसुिूी–८ मा उल्लेख भए बमोलजम हुनेछ। 

(ख) उपदफा (१) को सििसामान्र्तामा प्रलतकूल असर नपने गरी गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कतिव्र् र अलधकार 

दहेार् बमोलजम हुनेछः    

(१) गाउँपाललका िा नगरपाललकाको नीलत, काननू, मापदण्ि तथा लनणिर् कार्ािन्िर्न, 

(२) गाउँपाललका िा नगरपाललकाको सम्पलत्तको सरुक्षा र संरक्षण, 

(३) स्थानीर्स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा िािपििको सरुक्षा व्र्िस्थापन, 

(४) स्थानीर् बजार तथा पालकि ङ स्थलको रेखदखे र व्र्िस्थापन, 

(५) गाउँ िा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्िको कार्ािन्िर्न, 

(६) न्र्ालर्क सलमलतले गरेका लमलापत्र तथा लनणिर्को कार्ािन्िर्न, 

(७) साििजलनक ऐलानी र पती जग्गा, साििजलनक भिन, सम्पदा तथा भौलतक पिूािधारको संरक्षण र सरुक्षा, 

(८) लिपद ्व्र्िस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना, 

२०७९ कान्तयक ०१ गते देन्ि २०७९ पौष मसाधतसम्म 



(९) अनलधकृत लिज्ञापन तथा होलिङ बोिि लनर्न्त्रण, 

(१०)छािा पश ुिौपार्ाको लनर्न्त्रण, 

(११) अनलधकृत लनमािण तथा साििजलनक सम्पलत्त अलतक्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण, 

(१२) कार्िपाललकाले तोकेको अन्र् कार्ि, 

(१३) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्िको लनमािण, कार्ािन्िर्न र लनर्मन, 

(१४) सम्बलन्धत गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको भौगोललक के्षत्रलभत्र सञ्िालन हुने सहकारी संस्थाको दताि, अनमुलत, 

खारेजी र लिघटन, 

(१५) सहकारी िित तथा ऋण पररिालन सम्बन्धी स्थानीर् मापदण्ि लनधािरण र लनर्मन, 

(१६) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अधीनमा रही सम्पलत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शुल्क, सिारी साधन 

कर, सेिा शलु्क दस्तरु, पर्िटन शलु्क, लिज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भलूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीलत, 

काननू, मापदण्ि, कार्ािन्िर्न र लनर्मन, 

(१७) स्थानीर् पिूािधार तथा सेिाको शलु्क लनधािरण, सि्िलन र व्र्िस्थापन, 

(१८) रेलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जम्प, लजपफ्लार्र, र् र्ालफ्टङ्ग, मोटरबोट, केिलुकार सेिा लगार्त 

अन्र् जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्िालन हुने निीन पर्िटकीर् सेिा तथा साहलसक खेलको शलु्क, 

(१९) जिीबटुी, किािी र जीिजन्त ुकर लनधािरण तथा सङ्कलन, 

(२०) स्थानीर् राजस्िको आधार लिस्तार तथा प्रिद््रधन, 

(२१) िुगा,ं लगट्टी, िालुिा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्लटे, खरीिुगां आलद प्राकृलतक एिं खानीजन्र् िस्तकुो लबक्री तथा 

लनकासी शलु्क दस्तरु संकलन 

(२२) लसफाररस, दताि, अनुमलत, निीकरण आलदको शुल्क, दस्तरु लनधािरण र संकलन 

(२३) स्थानीर् राजस्ि प्रिद््रधनका लालग प्रोत्साहन, 

(२४) राजस्ि सिूना तथा तथ्र्ाकंको आदान प्रदान, 

(२५) सङ्घीर् तथा प्रदशे काननूको अधीनमा रही स्थानीर् तहमा राजस्ि िहुािट लनर्न्त्रण सम्बन्धी नीलत, काननू, 

मापदण्ि र लनर्मन, 

(२६) स्थानीर् पिूािधार सेिा र उपर्ोगमा सेिा शुल्क दस्तरु सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ि र लनर्मन, 

(२७) मालपोत सकंलन, 

(२८) कर तथा सेिा शुल्क सम्बन्धी अन्र् कार्ि, 

(२९) स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ि, सेिा शति, र्ोजना, कार्ािन्िर्न र लनर्मन, 

(३०) सरकारी भिन, लिद्यालर्, सामदुालर्क भिन, सभागहृ र अन्र् साििजलनक भिन तथा संरिनाको लनमािण र ममित सम्भार 

तथा सञ्िालन र व्र्िस्थापन, 

(३१) सामदुालर्क, संस्थागत, गठुी र सहकारी लिद्यालर् स्थापना, अनमुलत, सञ्िालन, व्र्िस्थापन तथा लनर्मन, 

(३२) प्रालिलधक लशक्षा तथा व्र्ािसालर्क ताललमको र्ोजना तजुिमा, सञ्िालन, अनमुलत, अनगुमन, मूल्र्ाकंन र लनर्मन, 

(३३)गाउँ तथा नगर लशक्षा सलमलत गठन तथा व्र्िस्थापन, 

(३४) लिद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलत गठन तथा व्र्िस्थापन, 

(३५) आधारभूत स्िास्थ्र् र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ि, र्ोजनाको तजुिमा, कार्ािन्िर्न तथा 

लनर्मन, 

(३६) आधारभूत स्िास्थ्र्, प्रजनन स्िास्थ्र् र पोषण सेिाको सञ्िालन र प्रिद््रधन, 

(३७) औषलध पसल सञ्िालन, अनमुलत, अनगुमन र लनर्मन, 

(३८) मलहला तथा बालबाललकाको कुपोषण न्र्नूीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र व्र्िस्थापन । 



(३९) स्थानीर्स्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्र्िस्थापन, 

(४०) स्थानीर्स्तरमा न्र्नू काबिनमखूी तथा िातािरणमैत्री लिकास अिलम्बन, 

(४१) स्थानीर्स्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रििद्धन, 

(४२) स्थानीर्स्तरमा िातािरण संरक्षण के्षत्र लनधािरण र व्र्िस्थापन, 

(४३) स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृलष सिक र लसिाइ सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ि तथा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुिमा, 

कार्ािन्िर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(४४) स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृलष सिक, झोलुगें पलू, पलेुसा, लसँिाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको तजुिमा, 

कार्ािन्िर्न, ममित, सम्भार र लनर्मन, 

(४५) स्थानीर्स्तरका लसँिाइ प्रणालीको लनमािण, सञ्िालन, रेखदखे, ममित सम्भार, स्तरोन्नलत, अनगुमन र लनर्मन, 

(४६) र्ातार्ात सरुक्षाको व्र्िस्थापन र लनर्मन, 

(४७) कृलष तथा पशपुालन, कृलष उत्पादन व्र्िस्थापन र पश ुस्िास्थ्र् सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ि, र्ोजना, 

कार्ािन्िर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(४८) कृलष तथा पशपुन्छी बजार सिूना, बजार तथा हाटबजारको पिूािधार लनमािण, साना लसँिाइ लनमािण, ताललम, प्रलिलध 

प्रसार, प्रालिलधक टेिा, कृलष सामग्री आपलूति र कृषक क्षमता लिकास कार्िक्रमको सञ्िालन, अनगुमन र लनर्मन, 

(४९) कृलष तथा पशपुक्षीजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रण, 

(५०) पशपुक्षी लिलकत्सा सेिाको व्र्िस्थापन, 

(५१) कृलष िातािरण संरक्षण तथा जैलिक लिलिधताको संरक्षण र प्रिद््रधन, 

(५२) जेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्र्लक्त तथा असहार्को लगत अद्यािलधक, पररिर्पत्र लितरण, सामालजक सरुक्षा 

तथा सलुिधाको व्र्िस्थापन तथा लितरण, 

(५३) जेष्ठ नागररक क्लि, लदिा सेिा केन्द्र, भेटघाट स्थल, आश्रर् केन्द्रको सञ्िालन तथा व्र्िस्थापन, 

(५४) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशलक्तको तथ्र्ाि्ि सि्िलन, प्रशोधन र सिूना प्रणालीको स्थापना, 

(५५) स्थानीर्स्तरमा रहकेा स्िदशेी तथा लिदशेी श्रलमकको लगत सकंलन तथा सिूना व्र्िस्थापन, 

(५६) सामदुालर्क भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आर् आजिन कार्िक्रम, 

(५७) भ-ूसंरक्षण र जलाधार व्र्िस्थापनजन्र् सामदुालर्क अनकूुलन, 

(५८) स्थानीर् स्तरका संघ, संस्थाको दताि तथा निीकरण । 

३.   गौमुल गाउँपान्लका, बािुिाको स्वीकृत दिबधदी न्वविण ि कार्यन्वविणः 

क्र.स. पद सेिा/समहु दरबन्दी संख्र्ा पदपलुति कैलफर्त 

१ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सामान्र् प्रशासन १ ०  

२ प्रशासन अलधकृत सामान्र् प्रशासन २ १  

३ लेखा अलधकृत लेखा १ ०  

४ ईलन्जलनर्र ईलन्जलनर्ररङ्ग १ १  

५ लशक्षा अलधकृत लशक्षा १ ०  

६ आन्तररक लेखा पररक्षक लेखा १ ०  

७ प्रशासन सहार्क पाँिौ सामान्र् प्रशासन ६ १  

८ कम््र्टुर अपरेटर लिलिध १ ०  

९ लेखा सहार्क लेखा १ ०  

१० प्रालिलधक सहार्क लशक्षा १ १  

११ प्रशासन सहार्क िौथो सामान्र् प्रशासन ६ ३ २ अस्थार्ी करार 

१२ सि ईलन्जलनर्र लसलभल ३ १ करार 



१३ अ.स.ई. लसलभल ५ ५ करार 

स्िास्थ्र् 

१४ ह.ेअ. स्िास्थ्र् १ १  

१५ लस.अ.न.लम. नलसिङ्ग १ १  

१६ सहार्क मलहला लनररक्षक लिलिध १ ०  

१७ खापासटे लसलभल १ १  

कृलष 

१८ कृलष लिकास अलधकृत नेपाल कृलष सेिा १ ०  

१९ कृलष प्रालिलधक पाँिौ नेपाल कृलष सेिा २ १ करार 

२० सहार्क िौथो नेपाल कृलष सेिा १ १ करार 

पश ुसेिा 

२१ पश ुस्िास्थ्र् अलधकृत नेपाल कृलष सेिा १ ०  

२१ पश ुस्िास्थ्र् प्रालिलधक पाँिौ नेपाल कृलष सेिा २ ०  

२३ ना.प्र.स्िा.प्रालिलधक िौथो नेपाल कृलष सेिा २ १ करार 

४. गौमुल गाउँपान्लका, बािुिामा िहेका शािा ि न्िम्मेवाि अन्िकािीः 

क्र.सं. शाखाको नाम लजम्मेिार अलधकारी सम्पकि  नं. 

१ पिूािधार लिकास शाखा धमि बहादरु खिार्त ९८६०६८००६७ 

२ आलथिक प्रशासन शाखा मलनराम खत्री ९८४८६०९९४८ 

३ प्रशासन शाखा गणेश रोकार्ा ९८६५७५२२२२ 

४ स्िास्थ्र् शाखा हररश िन्द लि क ९८४८८२८३५१ 

५ कृलष शाखा लदपेन्द्र साकी ९८४८६८८६८२ 

६ पश ुसेिा शाखा लोकेन्द्र रोकार्ा  

७ र्िुा खेलकुद तथा लशक्षा शाखा राम नाथ ९८६८५७७५४० 

८ रोजगार सेिा केन्द्र। मलहला लिकास शाखा लसजिना लिष्ट रोकार्ा ९८४८४८०७२२ 

९ पलञ्जकरण शाखा  बहादरु बोहरा  

१० लिपद ्व्र्िस्थापन शाखा कृष्ट्ण रोकार्ा ९८४८६९५६३ 

 

५. न्नणयर् उपि उिुिी सुधने अन्िकािीः प्रिललत काननू बमोलजम । 

६. सम्पादन गिेको कामको न्वविणः (२०७९ कान्तयक देन्ि पौष मसाधत सम्मको)  

➢ कृन्ष/पशु तफय  

• गाउँपाललका भररका लिलभन्न के्षत्रको हािापानी प्रालिलधक सम्भाव्र्ताको अध्र्र्न पिात कृषकहरुलाई फलफुल 

(स्र्ाउ, ओखर, लकलि) मा आत्म लनभिर बनाउन लहउद ेफलफुल लिरुिाको माग संकलन गरर 15 हजार फलफुल 

लिरुिामा माग गरर कृषकहरुलाई खािल खन्ने काम सम्पन्न भएको छ ।    

• गौमलु गाउँपाललकामा उत्पादन भएको मखु्र् बाली लसलम, धान, कोदो, आदी बाललको क्रप कलटंग गरर क्रमशः 

2.5, 4, र 3.5 मे.टन/ह.े उत्पादन भएको छ ।(प्रथम िौमालसक अनसुार) 

• कृषकको के्षमता लिकाशका लालग पटक पटक समहु छलफल अनगुमन, मलु्र्ांकन गरी सफल कृषकहरुलाई 

लिलभन्न लजल्ला तथा क्षेत्र स्तरका ताललममा सहभालग गराउने कार्ि लनर्लमत भईरहकेो छ ।  



• पाललका भररका कृषकहरुका लालग गहुकँो बीउ पररितिन गनिका लालग 80 लक्िन्ट गहुको लिउ लितरण गररएको छ 

।  

• पाललका भररका कृषकको सहभालगतामा िहृत कृलष तथा खाद्य मेला प्रदशिनी कार्िक्रम सम्पन्न भएको छ ।  

• दलहन बालीको के्षत्र लिस्तर र तेलहन बालीको उत्पादनका लालग मसुरु 10 लक्िन्टल र तोरी 150 केलज, 15 केलज 

्र्ाजको  लिउ लितरण गररएको छ ।  

• गौमलु गाउँपाललका १ अन्द्रालिमा उत्पादन भएको 500 केलज स्र्ाउ र गौमलु ििा नं 4 मा उत्पादन भएको 100 

लक्िन्टल सनु्तला बजाररकरणका लालग कृलष ज्ञान केन्द्रको आलथिक समन्िर्मा िुिानी गरर मातिलि तथा 

आसपासका बजार के्षत्रका उपभोक्ताहरु सम्म परु्ािईएको छ ।  

• रैथाने बालल अन्तरगत जौ र फापरको क्षेत्र लिस्तारको लालग १० लक्िन्टल फापर र २० लक्िन्टल जौ को लिउ गौमुल 

१ र २ का लकसानहरुलाई लितरण गररएको छ ।  

• प्रधानमलन्त्र कृलष आधलुनलककरण पररर्ोजना अन्तरगत फलफुलको थप नर्ा पकेट लिस्तारको लालग 

अलभमुलखकरण कार्िक्रम सम्पन्न गररएको छ । (गौमलु ५)  

• कृषकहरुलाई आिश्र्क पने लहउद ेतरकारीको लिउ ८५ प्रलतशत अनदुानमा लितरण गररएको छ ।  

• लदिा खाजामा थप पोषण स्थालपत गरर बालबाललकालाई कुपोषणबाट जोगाउनका लालग गौमलुका ६ िटा 

आधारभतु तहका लिद्यालर्हरुमा लदिा खाजा अन्तरगत रैथाने बाललका पररकारहरुको खाजा खिुाउने गरेको छ ।  

• जौ तथा लसलम िुिानी र प्रशोधनका कार्िक्रम संिालनका लालग प्रस्ताि आव्हान गरएको छ ।  

• लमलत २०७९ असोज ३१ गते परेको अलसनापानीले गौमुल ३ मा गरेको कृलष जन्र् बाललनाललमा के्षलतको अनगुमन 

गरर कररि १४ लाख बराबरको क्षेलत भएको छ । र सोको जानकारी सम्िलन्धत सरोकारिाला लनकार् समक्ष पेश 

गररसकेको छ ।   

• मसला खेतीप्रििद्धन गनि प्रत्र्ेक ििामाका टोलहरुमा कृषक समहुमाफि त अलैिी, अदिुा, खसुािनी आदीमसला 

बालीको व्र्ािसालर्क खेतीको सरुुिात गररन ुका साथै उत्पादन पिात लसजिना मसाल उद्योग माफि त प्रशोधनको 

कार्ि लनरन्तर गररएको छ ।   

• लसलम तथा जौ बालीको उत्पादनको के्षत्र लिस्तार गरर लसलम ८० लक्िन्टल र जौ ७५ लक्िन्टल बजाररकरणको लालग 

िुिानी अनदुान र जौ प्रशोधन केन्द्र माफि त आन्तररक बजार तथा बाह्य बजारमा लबलक्र लितरण गररएको छ ।  

• कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यन्न बालीको लिउ सरुलक्षत राख्न समदुार् स्तरमा लसिलिन तथा सपुरलग्रन ब्र्ागको 

साििजलनक सिुना माफि त माग संकलन गरर २०० िटा १०० केलज भण्िार क्षमताका लसिलिनको अिर भई लितरण 

कार्ि लनर्लमत रहकेो छ ।   

• कृषकको के्षमता लिकाशका लालग पटक पटक समहु छलफल अनगुमन, मलु्र्ांकन गरी सफल कृषकहरुलाई 

लिलभन्न लजल्ला तथा क्षेत्र स्तरका ताललममा सहभालग गराउने कार्ि लनर्लमत भईरहकेो छ ।  

• कृषकका साझा समस्र्ा समाधान गनि बाली संरक्षण सेिा, प्रालिलधक सेिा, के्षमता लिकाश ताललम, गोष्ठी आदी 

कार्िक्रमहरु आिश्र्कता अनुसार लनरन्तररुपमा संिालन हुद ैआएका छन ।   

• गाउँपाललका लभत्र समदुार् स्तरमा संिालन हुने लिलभन्न कृलष के्षत्रका लक्रर्ाकलाप तथा सन्दशेमलुक सिुना तथा 

जानकारी रेलिर्ो तथा लिलभन्न संिारमाध्र्ाम द्धारा प्रकाशन प्रशारण गद ैआएको छ ।   



• ६ िटै ििाका पशपुालक कृषकहरुका लालग पशु स्िास्थ्र्मा दखेा पनि सक्ने समस्र्ा समाधानका लालग गौमलु ४ 

लनलासैन, गौमलु २ दहकोट र गौमलु गाउँपाललकाको कार्ािलर्बाट पश ुस्िास्थ्र् सेिा तथा औषलध उपलब्ध 

गराउद ैआएको छ ।  

• भेटेररनरर अस्पताल तथा पश ुसेिा लिज्ञ केन्द्रको समन्िर्मा पाललकाका ६ िटै ििामा पश ुस्िास्थ्र् लशलिर संिालन 

गररएको छ ।  

भेटेररनरर अस्पताल तथा पश ुसेिा लिज्ञ केन्द्रको समन्िर्मा भेिा बाख्रामा दखेा पने लप लप आर रोगको संक्रमण 

रोक्न कररि 7500 भेिा बाख्रालाई लप.लप.आर खोप लगाईको छ ।   

➢ स्वास््र् तफय  

• मालसक रुपमा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको बैठक तथा सलमक्षा । 

• खोपको सकु्ष्म कार्िर्ोजना गोष्ठी संिालन । 

• क्षर्रोग सम्बलन्ध सलमक्षा । 

• स्िास्थ्र् लशलिर संिालन । 

• औषलध खररद तथा व्र्िस्थापन । 

• मलहला स्िास्थ्र् स्िर्मसेलिकाहरुलाई स्टेिर लितरण । 

• तथ्र्ाङ्क संकलन तथा सलमक्षा । 

• स्िास्थ्र् स्िर्मसेलिकाहरु पररितिन भएका कारण स्िास्थ्र् स्िर्मसेलिकाहरुलाई आभारभुत  ताललम । 

• पाललकाबाट लनरन्तर रुपमा सेिा प्रभाि र ताललम संिालन । 

 

➢ पूवायिाि तथा र्ोिना शािा 

• गौमुल गाउँपान्लकाले आ व २०७९।८० मा संचालन भएका र्ोिनाहरुको कान्तयक देन्ि पौष मसाधत 

सम्मको प्रगन्त न्वविणः 

क्र स र्ोजनाको नाम कार्ि प्रगलत कैलफर्त 

१ कैलाश आ लि भिन लनमािण ठेक्का सम्झौता भई  कार्ि संिालन  

२ लकलतििौर मा लि छात्रािास भिन लनमािण ठेक्का सम्झौता भई  कार्ि संिालन  

३ गाउँपाललका भिनको फलनििर खररद लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

४ लहमलशखर आ लि भिन लनमािण लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

५ प्रभात आ लि भिन लनमािण लनमािणालधन ३०%  कार्ि सम्पन्न  

६ गौमलु फनपाकि  लनमािण लनमािणालधन ३०%  कार्ि सम्पन्न  

७ १० शैर्ा अस्पताल लनमािण लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

८ फुलफाटा आ लि भिन लनमािण लनमािण कार्ि सम्पन्न  

९ मानाकोट मा लि भिन लनमािण लनमािण कार्ि सम्पन्न  

 

➢ पन्जिकिण शािा 

• सामान्िक सुिक्षा न्वतिणा कान्तयक देिी पौष मसाधत सम्म  

 



ििा नं जेष्ठ नालगरक भत्ता जेष्ठ नालगरक भत्ता दललत जेष्ठ नालगरक भत्ता 

एक्कल मलहला 

जम्मा 

संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम 
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• अपांगता सहार्ता भत्ता न्वितिण कान्तयक देिी पौष मसाधत सम्म २०७९ 

ििा नं क बगि  ख बगि आलथिक सहार्ता जम्मा 

संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम 

१ ५ ५९८५०। ६ ३८३०४। ११ ९८१५४ 

२ ७ ८३७९०। ६ ३८३०४। १३ १२२०९४ 

३ ६ ६३८४०। ५ ३१९२०। ११ ९५७६० 

४ ६ ७१८२०। ४ २१२८०। १० ९३१०० 

५ ३ ३५९१०। ३ १९१५२। ६ ५५०६२ 
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 २९ ३३९१५० २६ १६१७२८ ५५ ५००८७८ 

• पोषण भत्ता  न्वतिण कान्तयक देिी पौष मसाधत सम्म २०७९ 

ििा नं क्षेत्र तोकीएका िालबाललका दललत बाललबलका जम्मा 

संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम संख्र्ा रकम 

१ ११८ १८३९६१। १७ २७१३२। १३५ २११०९३ 
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• एलककृत िस्तलुस्थलत लििरण संकलन । 

• र्ोजनाहरुको छनौट । 

• र्ोजनाहरुको प्राथलमकरण सलुि तर्ार । 

• १२ िटा र्ोजनाहरु संिालनमा रहकेो । 

• १६ लदने लैङ्लगक लहसंा लिरुद्बको अलभर्ान सम्पन्न । 

• ३ लदने मलहला सशलक्तकरण सम्बलन्ध प्रलशक्षण । 

• ििा स्तररर् मलहला अलधकार मञ्ि गठन । 

• पाललका स्तररर् मलहला अलधकार मञ्ि गठन गने प्रलक्रर्ामा । 

➢ न्शक्षा र्ुवा तथा िेलकुद शािाः 

क्र. 

स. 

लक्रर्ाकला

प नं. लक्रर्ाकलापको नाम 

लित्तीर् 

लक्ष्र् 

लित्तीर् 

प्रगलत 

लित्तीर् प्रगलत 

प्रलतशत 

कैलफ

र्त 

१ 

1.1.३.३ 

आधारभतू तहका स्िीकृत दरबन्दीका लशक्षक, राहत 

अनदुान लशक्षकका लालग  तलब भत्ता अनदुान 

(लिशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका 

लशक्षक/कमििारीहरु समेत) 

४६७८९०

०० 

२५६७६

०९३ 

54.8763448

7 

  

२ 

1.1.३.४ 

माध्र्लमक तहका स्िीकृत दरबन्दीका लशक्षक, राहत 

अनदुान लशक्षक  लालग तलब भत्ता अनदुान (लिशेष 

लशक्षा पररषद अन्तरगतका 

लशक्षक/कमििारी,प्रालिलधक धारका प्रलशक्षक समेत) 

१४६१४०

०० 

७२५०५

८९ 

49.6139934

3 

  

  
1.1.४.१ 

प्रारलम्भक बाललिकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 

तथा लिद्यालर् कमििारी व्र्िस्थापन अनदुान 

७६४०००

० 

३०१५०

०० 

39.4633507

9   

३ 

२.७.१३.

५० 

प्रलत लिद्याथी लागतका आधारमा लसकाइ सामग्री तथा 

लिलजटल लसकाइ सामग्री व्र्िस्थापनका लालग 

लिद्यालर्लाई अनदुान 

१४९४००

० 
  0 

  

४ 
२.४.६.१ 

साििजलनक लिद्यालर्मा लिद्याथीहरुका लालग 

लनःशुल्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 

१७६८००

०   0   

५ 
७.२.१.१ 

साििजलनक लिद्यालर्मा अध्र्र्नरत लिद्याथीहरुका 

लालग छात्रिलृत्त (आिासीर् र गैरआिासीर्) 
७६५०००   0 

  

६ 

२.७.१३.

१० लिद्यालर् संिालन तथा व्र्िस्थापन अनदुान  

१९१८००

०   0   

७ 

२.७.१३.

११ 

शैलक्षक पहुिँ सलुनलितता, अनौपिाररक तथा 

िैकलल्पक लशक्षा कार्िक्रम (परम्परागत लिद्यालर्, 

िैकलल्पक लिद्यालर्, साक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका 

कार्िक्रमसमेत ) 

४०००००   0 

  

८ 

२.७.११.

१ 

तोलकएका लिद्यालथीको लदिा खाजाका लालग 

लिद्यालर्लाई अनदुान 0 0     



९ 

११.१.२.

४४५ 

केन्द्रबाट छनोट भएका नमनुा लिद्यालर्, लिशेष 

लिद्यालर्को क्रमागत भिन लनमािण तथा कक्षा ११ 

स्तोन्नलत भएका प्रालिलधक धार लिद्यालर्को ल्र्ाि 

व्र्िस्थापन अनदुान 

११००००

०० 
  0 

  

१० 

२.७.१३.

१३ 

लिद्यालर् शैलक्षक गुणस्तर सदुृिीकरण एिम ्

कार्िसम्पादनमा आधाररत प्रोतसाहन अनदुान 

८९००००

० 
500000 

5.61797752

8   

११ 

२.७.१३.

२३ 

सामदुालर्क लिद्यालर्का छात्राहरुलाई लनःशलु्क 

स्र्ालनटरी ्र्ाि व्र्िस्थापन 
९२७००० 

  0   

१२ 

२.७.१३.

२१ 

भटुानी शरणाथीका लिद्याथी अध्र्र्नरत लिद्यालर्का 

लालग लशक्षक र पाठ्र्पसु्तक व्र्िस्थापनका लालग 

अनदुान 

० 0   

  

१३ 

२.७.१३.

४० 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गलणत र 

लिज्ञान लिषर्मा लशक्षण सहर्ोग अनदुान 

४५५९००

० 

182352

0 

39.9982452

3   

१४ 

२.७.१३.

४१ 

माध्र्लमक तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गलणत र 

लिज्ञान लिषर्मा लशक्षण सहर्ोग अनदुान 
३६२००० 181200 

50.0552486

2   

१५ 

२.७.१३.

४९ 

कोलभि-१९ बाट पगेुको शैलक्षक के्षलतको पररपरुण 

तथा अन्र् लिपदको समर्मा लसकाइ लनरन्तरताका 

लालग कार्िक्रम 

४०००००   0 

  

१६ 

२.७.१३.

५१ 

संस्थागत क्षमता लिकास, परीक्षा संिालन एिम ्

लिद्याथी मूल्र्ाङ्कन  ६१६०००   0   

    
प्रालिलधक लशक्षा तथा व्र्िसालर्क ताललम पररषद 

(लिशेष कार्िक्रम समेत)         

जम्मा 

१०२१५२

००० 

३८४४६

४०२ 

३७.६३६४६५

२७   

 

 

७. कार्ायलर् प्रमुि ि सूचना अन्िकािीको नाम ि पदः  

क) कार्ािलर् प्रमखुः 

• नामः जगलदश प्रसाद भट्ट 

• पदः प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

ि)  सूचना अन्िकािीः 

• नामः लहमाल रोकार्ा 

• पदः सिुना प्रलिलध अलधकृत 

८. ऐन, न्नर्मावली, न्नदेन्शका ि कार्यन्वन्िहरुको सूचीः 

• आलथिक कार्िलिलध काननु २०७४ 

• लशक्षा ऐन २०७४ 

• क  लृष ब्र्िसार् प्रिद्धिन ऐन २०७४ 



• स्थालनर् सेिा करार ऐन २०७४ 

• सहकारी ऐन २०७४ 

• गैह्र सरकारी संस्था समन्िर् सम्बन्धी ऐन २०७५ 

• लिपद ्जोलखम न्र्नूीकरण तथा व्र्िस्थापन  ऐन २०७५ 

• न्र्ालर्क सलमलत (कार्िलिलध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 

• प्रशासकीर् कार्िलिलध लनर्लमत गने ऐन २०७५ 

• औधोलगक व्र्िसर् ऐन २०७६ 

• तथ्र्ाक संकलन तथा अलभलेख व्र्िस्थापन ऐन २०७६ 

• पिूािधार व्र्िस्थापन ऐन २०७६ 

• प्रहरी ऐन २०७६ 

• स्िास्थ्र् तथा सरसफाई ऐन २०७६ 

• नलिकरणीर् उजाि लनलत २०७७ 

• िातािरण तथा प्राकृलतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८ 

• िन ऐन  २०७८ 

• बैठक सञ्िालन कार्िलिलध २०७४ 

• गाउँसभा सञ्िालन कार्िलिलध २०७४ 

• कार्िसम्पादन लनर्मािली २०७४ 

• प्रमाणीकरण लनर्मािली २०७४ 

• छात्रबलृत कोष लनदलेशका २०७४ 

• बजार अनगुमन लनदलेशका २०७४ 

• घलुम्त कोष सञ्िालन लनदलेशका २०७४ 

• एफ एम रेलिर्ो सञ्िालन कार्िलिलध २०७४ 

• न्र्ार्ीक सलमलतको कार्िसम्पादन लनर्मािली २०७४ 

• करार प्रलिलधक कमििारी ब्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्िलिलध २०७४ 

• मलदरा लनर्न्त्रण तथा ब्र्िस्थापन कार्िलिलध २०७५ 

• ब्र्िसार् दताि तथा नलिकरण लनदलेशका २०७५ 

• उपभोक्ता सलमलत गठन तथा  पररिालन कार्िलिलध २०७५ 

• आपतकालीन कार्िसञ्िालन लिलध, २०७५ 

• जलश्रोत लनर्मािली २०७५ 

• स्थानीर् लिपद ्व्र्िस्थापन कोष सञ्िालन कार्िलिलध, २०७५ 



• अपाङ्गता भएका ब्र्क्तीको पररिर् पत्र लितरण कार्िलिलध, २०७५ 

• स्थानीर् राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धी कार्िलिलध २०७५ 

• लशक्षक समार्ोजन तगा दििन्दी लमलान कार्िलिलध २०७५ 

• साििजलनक खररद लनर्मािली २०७५ 

• आलथिक सहार्ता कोष संिालन कार्िलिलध २०७६  

• सामदुालर्क रेलिर्ो एफ एम संिालन तथा प्रशारण लनर्मािलल २०७६ 

• बैठक तथा भ्रमण खिि सम्िलन्ध लनदलेशका २०७६ 

• जग्गा भािामा ललने सम्िलन्ध लनदलेशका 

• गाउँपाललका स्तररर् खानेपालन र्ोजना ममित सम्भार  लनर्मािलल २०७७ 

• गाउँपाललका स्तररर् खानेपालन सरसफाई तथा स्िच्छता व्र्िस्थापन लनदलेशका २०७७ 

• िाललशक्षा अनमुलत तथा समार्ोजन कालर्िलिलध 

• रेलिर्ो कार्ि संिालन लनदलेशका २०७७ 

• लैलगक लहसां लनिारण कोष संिालन कार्िलिलध २०७७ 

• करारमा लशक्षक लनर्लुक्त सम्बन्धी लनदलेशका २०७७ 

• ऊजाि लबकास उप– सलमलत  गठन तथा सञ्िालन कार्िलिधी, २०७७ 

• अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलत  कार्िलिधी, २०७८ 

• बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सलमलत  कार्िलिधी, २०७८ 

• राजश्व परामशि सलमलतको कार्िसंिालन  कार्िलिधी, २०७८ – 

• िातािरलणर् अध्र्र्न   कार्िलिधी, २०७८ 

• िोजर संिालन  कार्िलिधी, २०७८ – 

• सामदुालर्क लिध्र्ालर्को सामालजक  र लेखा पररक्षण लनदलेशका २०७८ 

९.  आम्दानी, िचय तथा आन्थयक कािोबाि सम्बन्धि अद्यावन्िक न्वविणः 

आ.ि.२०७९।८० कालतिक दलेख पौष मसान्त सम्मको खििको फाटिारी तथा आर्-व्र्र्को लििरण र्स पाललकाको िेिसाइट 

गई हनेि सलकनेछ । 

१०. अन्िल्लो आन्थयक बषयमा सजचालन भएका र्ोिनाको न्वविणः 

➢ गौमलु गाउँपाललकाले आ.ि. २०७८।०७९ मा संिालन भएका र्ोजनाहरुको प्रगलत लििरणः 

क्र स र्ोजनाको नाम कार्ि प्रगलत कैलफर्त 

१ जनज्र्ोती मा लि भिन लनमािण लनमािण ९०% कार्ि सम्पन्न  

२ गाउँपाललका प्रशासलनक भिन लनमािण कार्ि सम्पन्न  

३ पाते आ लि भिन लनमािण लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

४ लहमलशखर आ लि भिन लनमािण लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

५ प्रभात आ लि भिन लनमािण लनमािणालधन ३०%  कार्ि सम्पन्न  



६ गौमलु फनपाकि  लनमािण लनमािणालधन ३०%  कार्ि सम्पन्न  

७ १० शैर्ा अस्पताल लनमािण लनमािणालधन ४०%  कार्ि सम्पन्न  

८ फुलफाटा आ लि भिन लनमािण लनमािण कार्ि सम्पन्न  

९ मानाकोट मा लि भिन लनमािण लनमािण कार्ि सम्पन्न  

 

११. वेभसाईटको न्वविणः 

https://gaumulmun.gov.np  

 

१२.  प्राप्त गिेको बैदेन्शक सहार्ता,ऋण, अनुदान एवं प्रान्वन्िक सहर्ोग ि सम्झौता सम्बन्धि न्वविणः 

र्स कार्ािलर्लाई कुनै बैदलेशक सहार्ता,ऋण, अनदुान एिं प्रालिलधक सहर्ोग प्राप्त नभएको ।  

 

१३. सिूना माग सम्बलन्ध लनिेदन र सो उपर सिूना लदईएको लिषर्ः 

लस.नं. लललखत सिूना माग गने व्र्लक्त/ 

संस्थाको नाम र ठेगाना 

सिूना माग गरेको 

लबषर् 

पाना 

संख्र्ा 

सिूना िापतको शलु्क कैलफर्त 

 १ शारदा भषुाल झा अध्र्र्न ४ ०  

१४. सूचनाहरु अधर्धर प्रकाशन भएका वा सो हुने भएको सो को न्वविणः 

क) र्स कार्ािलर्को फेसबकु पेज । िेभसाईट । 

https://gaumulmun.gov.np/

