
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र 

ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिम साबबिननक गररएको सुचनाको (स्वःत प्रकाशन) 

नववरण  

सूचना साबबिननक गने ननकायको नाम :भिमसेनथापा गाउँपाभिका, गाउँ कार्यपाभिकाको कार्ायिर्,खाञ्चोक, 

गोरखा। 

सूचना साबबिननक गरेको अबनध : भमभि २०७८।०१।०१ दभेख भमभि २०७८।०३।३१ गि ेसम्म 

१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत : 

नेपािको संभिधान (२०७२) िमोभिम नेपाि सरकारिे स्थाभनर् भनकार्हरुको पनु:संरचना को िाभग गठन 

गरेको उच्च स्िररर् आर्ोगिे २०७३ पषु २२ मा नेपाि सरकारिाई िझुाएको प्रभििेदन नेपाि सरकारिे 

पररमाियन गरर २०७३ फागनु २७ गिेिाट स्थाभनर् िह िाग ुगने भनर्यर् अनसुार गण्डकी प्रदशे अन्िगयि 

गोरखा भिल्िाको पहाडी क्षेत्रमा पने एक स्थानीर् िह भिमसेनथापा गाउँपाभिका हो । गण्डकी प्रदशेको 

एभिहाभसक िथा प्राभचन महत्व िोकेको  गोरखा भिल्िामा अिभस्थि िोिाांगको चण्डीथोक  गाउँमा 

िभन्मनिुएको नेपािको  प्रथम िथा सिै िन्दा िामो समर् सम्म पदमा रहकेा नेपािका मभुतिर्ार िथा 

राभस्िर् भििभुि भिमसेन थापाको नाम िाट र्स गाउँपाभिकाको नामाकरर् गररएको हो । 

िौगोभिक भिभिधिा पाखा, पखरेा, िगंि, खोल्सा ,खोल्सी ,खोंच र िेशी िथा अन्र् प्राकृभिक सम्पदािे 

िररएको र्स भिल्िा को साभिकका गा भि स हरु मध्र्े मसेि, िान्राङ्ग , अश्राङ्ग ,धावा ,िगवुा र िोिायङ्ग 

िाइ समार्ोिन गरी भिमसेनथापा गाउँपाभिका गठन गररएको हो । र्स गाउँपाभिकाको साभिकमा रहकेो ६ 

ओटा गाभिस मध्र्े साभिक  िान्राङ्ग गाभिसिाई भविािन गरी हािको २  र ३  वडा िनाइएको छ र 

साभिक िोिायङ्ग गाभिसिाई भविािन गरी हािको ७ र ८ वडा िनाइएको छ । नवगभठि स्थानीर् 

िह  भिमसेन थापा गाउँपाभिका को क्षेत्रफि १०१.३५ वगय भक भम , िनसंतर्ा २२०३३ र वडा संतर्ा ८ 

रहकेा छन ्।  कडा चट्टानी ििुाग रहकेो िल्िो भहमािी के्षत्रको कारर् गाउँपाभिकाको िौगोभिक अवस्था 

कभठन रहकेो छ । ग्राभमर् सडक संिाि प्रार् सिै वडाहरुमा पगुिेा पभन िी सडकहरु मौसमी अनकुुििामा 

भनियर रहकेा छन ्। 

२. ननकायको काम, कतबब्य र अनधकार : 

गाउँपाभिका िथा नगरपाभिकाको अभधकारः (१) गाउँपाभिका िथा नगरपाभिकाको एकि अभधकार 

संभवधानको अनसुचूी–८ मा उल्िेख िए िमोभिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) को सवयसामान्र्िामा प्रभिकूि असर नपने गरी गाउँपाभिकाको काम, कियव्र् र अभधकार 

दहेार् िमोभिम हुनेछः– 

क. नगर प्रहरी 

ख. सहकारी संस्था 

ग. एफ.एम. सञ्चािन 



घ. स्थानीर् कर, सेवा शलु्क िथा दस्िरु 

ङ. स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 

च. स्थानीर् िथ्र्ाकं र अभििेख सकंिन 

छ. स्थानीर्स्िरका भवकास आर्ोिना िथा पररर्ोिना 

ि. आधारििू र माध्र्भमक भशक्षा 

झ. आधारििू स्वास्थ्र् र सरसफाई 

ञ. स्थानीर् ििार व्र्वस्थापन, वािावरर् संरक्षर् र िभैवक भवभवधिा 

ट. स्थानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृभष सडक र भसचाइ 

ठ. गाउँसिा, नगर सिा, मेिभमिाप र मध्र्स्थिाको व्र्वस्थापन 

ड. स्थानीर् अभििेख व्र्वस्थापन 

ढ. िग्गा धनी दिाय प्रमार्पिुाय भविरर् 

र्. कृभष िथा पशपुािन, कृभष उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ुस्वास्थ्र्, सहकारी 

ि. िषे्ठ नागररक, अपागिंा िएका व्र्भि र अशिहरूको व्र्वस्थापन 

थ. िेरोिगारको िथ्र्ाकं सकंिन 

द. कृभष प्रसारको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र भनर्न्त्रर् 

ध. खानेपानी, साना ििभवद्यिु आर्ोिना, वकैभल्पक उिाय 

न. भवपद ्व्र्वस्थापन 

प. ििाधार, वन्र्िन्ि,ु खानी िथा खभनि पदाथयको संरक्षर् 

फ. िाषा, संस्कृभि र िभििकिाको संरक्षर् र भवकास 

गाउँपानलकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायबमा प्रयोग गने साझा अनधकारको सुची  

क. खिेकुद र पत्रपभत्रका 

ख. स्वास्थ्र् 

ग. भवद्यिु, खानेपानी िथा भसँचाइ िस्िा सेवाहरू 

घ. सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड िररिाना िथा प्राकृभिक स्रोििाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्यटन शलु्क 

ङ. वन, िगिं, वन्र्िन्ि,ु चराचरुुगीं, िि उपर्ोग, वािावरर्, पर्ायवरर् िथा िभैवक भवभवधिा 

च. सामाभिक सरुक्षा र गररिी भनवारर् 

छ. व्र्भिगि घटना, िन्म, मतृ्र्,ु भववाह र िथ्र्ाकं 

ि. स्थानीर्स्िरमा परुाित्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरक्षर्, सम्वर्धन र पनुः भनमायर् । 

झ. सकुुम्िासी व्र्वस्थापन 

ञ. प्राकृभिक स्रोििाट प्राप्त रोर्ल्टी 

ट. सवारी साधन अनमुभि.  

 

 



३. ननकायमा रहने कमबचारी सखं्या र कमबचारी नववरण : 

 

निमसेनथापा गाउँपानलका, खाञ्चोक गोरखा गाउँ कायबपानलकाको कायाबलयको दरवन्दी तेररि 

क्र.

स. 

पद िह सेवा समहू उपसमहू स्वीकृि 

दरवन्दी 

अन्र् सेवावाट 

समार्ोिन हुन े

वाँकी 

दरिन्दी 

कैभफर्ि 

१ प्रमखु प्रशासकीर् 

अभधकृि 

रा.प. 

ििृीर्  

प्रशासन सा.प्र.  १    

२ इभन्िभनर्र  ६ औ ं ईन्िी. भसभिि   १    

३ अभधकृि  ८ औ ं भशक्षा  भश.प्र.   १    

४ अभधकृि  ६  औ ं प्रशासन  िेखा   १  १  

५ अभधकृि  ६ औ  प्रशासन  सा.प्र.  २  १  

६ आन्िररक िेखा 

पररक्षर्  

५ औ ं प्रशासन  िेखा   १    

७ सहार्क  ५ औ ं प्रशासन  सा.प्र.  २    

८ कम््र्टुर अपरेटर  ५ औ ं भवभवध    १    

९ िेखा सहार्क  ५ औ ं प्रशासन  िेखा   १    

१० प्रा.स.  ५ औ ं भशक्षा  भश.प्र.   १  १  

११ ह.ेअ. ५/६ औ ं स्वास्थ्र्  ह.ेइ.  १    

१२ सि- इभन्िनीर्र  ५ औ ं ईन्िी. भसभिि   १    

१३ अ.सि.इभन्िभनर्र  ४ औ ं ईन्िी. भसभिि   १    

१४ स.्मभहिा भवकास 

भनरीक्षक  

४ औ ं भिभिध    १  १  

१५ खा.पा.स.टे. ४/५ औ ं ईन्िी. भसभिि  स्र्ानेटरी २    

कायाबलय तफब  िम्मा १८ ० ४  

वडा कार्ायिर् िफय  (८ वटा)     

१ सहार्क  ५ औ ं प्रशासन  सा.प.  ४  २  

२ सि –इभन्िनीर्र  ५ औ ं ईन्िी. भसभिि   ४  ३  

३ सहार्क  ४ औ ं प्रशासन  सा.प्र.  ४  १  

४ अ.सि इभन्िभनर्र  ४ औ ं ईन्िी. भसभिि   ४  २  

          

वडा कायाबलय तफब  िम्मा  १६  ८  

कुल िम्मा  ३४ ० १२  

नोट : सचूना प्राभिभध अभधकृि, कम््र्टुर अपरेटर, सवारी चािक,कार्यिर् सहर्ोगी, चौकीदार िगार्ि पदमा हाि 

कार्यरि कमयचारीहरु  र्स दरवन्दी िेररिमा समावेश गररएको छैन। 

४. ननकायवाट प्रदान गररने सेवा : 

नागररक वडा पत्रः 

https://drive.google.com/file/d/1ZKyuvSwWDte5W9L1dVtUj2AxJx07yyqk/vie

w?usp=sharing 



 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र निम्मेवार अनधकारी : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

गाउँसिा 

गाउँकार्यपाभिका 

अध्र्क्ष (ईश्वर पाण्डे) 

न्र्ाभर्क सभमभि  उपाध्र्क्ष  

(भवन ुवाग्िे) 

आभथयक भवकास, सामाभिक भवकास, पवूायधार भवकास, 

वािावरर् िथा भवपद व्र्वस्थापन सभमभि  

प्रमखु प्रशासकीर् अभधकृि 

(भविर् राि वाग्िे) 

प्रशासन, योिना तथा 

अनुगमन शाखा 

भववेक खनाि (अभधकृि  छैठौं) 

आनथबक प्रशासन शाखा  

महने्र शमाय (स.पाँचौ, िेखापाि) 

नभवन अभधकारी  (स.पाँचौ 

प्रशासन इकाई  

िोकराि ढुंगाना (स. पाँचौ) 

रािस्व इकाई  

महने्र शमाय (स. पाँचौ) 

योिना तथा अनुगमन इकाई  

भववेक खनाि (अभधकृि  छैठौं) 

मञ्ि ुडुम्रे (स. पाँचौ) 

रािने्र िण्डारी (स.पाचौं) 

सूचना प्रानवनध इकाई  

सभवना िामीछाने ( 

IT.अभधकृि) 

वडा कायबलय  

अभनश ढकाि (स. पाँचौ) 

खिु प्रसाद भधिाि (स.पाँचौ) 

नभवन िामीछाने(स.चौथो) 

पुस्िा कुवँर (स.चौथो) 

कमि पौडेि(स.चौथो) 

सबु्िामान श्रेष्ठ (खररदार)  

प्रानवनधक तफब  

सोमविी गुरुङ (सव ईभन्िभनर्र) 

प्रवेश पुडासनैी (सव ईभन्िभनर्र) 

िरि िट्ट (सव ईभन्िभनर्र) 

मकुुन्द श्रेष्ठ (अ.सव ईभन्िभनर्र) 

िुवन कुमार ओिी (अ.सव 

ईभन्िभनर्र) 

 

पूवाबधार नवकास तथा 

वातावरण व्यवस्थापन 

शाखा  

कभपि पनेरु (ईभन्िभनर्र छैठौ) 

रमशे िट्ट( सव-ईभन्िभनर्र) 

सडक तथा अन्य अन्य 

पूवाबधार नवकास इकाई  

कभपि पनेरु  (ईभन्िभनर्र छैठौ) 

रमशे िट्ट( सव-ईभन्िभनर्र) 

सभवन श्रेष्ठ(अ.सव. ईभन्िभनर्र) 

खानेपानी तथा सरसफाई  

प्रमेिाि श्रेष्ठ (खा.पा.स.टे) 

एकु वहादरु राई (खा.पा. स.टे.) 

 

 सामानिक तथा आनथबक 

नवकास शाखा  

भववेक खनाि ( अभधकृि छैठौ) 

कल्पना दवाडी (मभहिा 

कार्यकिाय) 

चाँदनी शाह(उ.भव.स.) 

िूभमका चिाउने(उ.भव.स.) 

सामानिक सुरक्षा तथा 

पनन्िकरण इकाई  

प्रभदप िामीछाने (MIS) 

प्रशनु अभधकारी (MIS Field) 

मनहला बालबानलका तथा 

समाि कल्याण इकाई  

मञ्ि ुडुम्रे (स. पाँचौ) 

 

 

नशक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा  

र्ान िहादरु नेपािी (अभधकृि आठौं)  

िक्ष्मर् वाव ुआचार्य(स्रोि व्र्भि) 

 

स्वास््य  शाखा  

िेषराि खनाि  (भस.अ.ह.ेव. छैटौं) 

अश्मी श्रेष्ठ (अनमी ) 

 

 

कृनि तथा पशुसेवा शाखा 

प्रभवन िामीछाने (ना. प्र.स.चौथो) 

भसियना गुरुङ (स.चौथो) 

नारार्र् प्रसाद िट्टराई(स. चौथों) 

आ.ले.प इकाई 

नभवन अभधकारी (स.पाँचौ) 

रोिगार सेवा केन्र 

सुभशि श्रेष्ठ ( प्रा.स.) 

िेखा, भवधर्न, सशुासन िथा अन्र् सभमभि  



नोट : सचूना प्राभिभधक अभधकृि, कम््र्टुर अपरेटर, सवारी चािक,कार्यिर् सहर्ोगी, चौकीदार आद्वद पदमा हाि 

कार्यरि कमयचारीहरु  र्स दरवन्दी िेररिमासमावेश गररएको छैन। 

६. सेवा प्रदान गनब लाग्ने दस्तुर र अबनध : 

नागररक वडापत्रमा उल्िेख गररएको छ । 

७. ननणबय गने प्रनिया र अनधकार: 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ र अन्र् प्रचभिि ऐन, भनर्माविी र कार्यभवभध वमोभिम   

८. ननणबय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी : 

प्रमखु प्रशासकीर् अभधकृि  

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण : 

 

१०. सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद : 

कार्ायिर् प्रमखुको नामः भविर् राि वाग्िे  

पदः प्रमखु प्रशासकीर् अभधकृि 

सचुना अभधकारीको नामः भववके खनाि 

११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सुची : 

१. ऐनहरु 

१.  भवभनर्ोिन ऐन  ,२०७४  

२. आभथयक ऐन  ,२०७४  

३. सहकारी दिाय, सञ्चािन र भनर्मन ऐन, २०७५ 

४. शभैक्षक नकसांकन िथा भशक्षक भवद्याथी अनपुाि संर्ोिन सम्वन्धी भनदभेशका  ,२०७५  

५.  भवभनर्ोिन ऐन, २०७५ 

६. आभथयक ऐन, २०७५ 

७. भवभनर्ोिन ऐन, २०७६ 

८. आभथयक ऐन, २०७६ 

९. गाउँसिा सञ्चािन  ऐन  ,२०७६  

१०. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको प्रशासकीर् कार्यभवभध भनर्भमि गने ऐन, २०७६ 

११. न्र्ाभर्क सभमभििे उिरुीको कारवाही भकनारा गदाय अपनाउनपुने कार्यभवभधका सम्िन्धमा व्र्वस्था गनय 

िनेको ऐन, २०७६ 

१२. पदाभधकारीहरुको आचारसंभहिा, २०७६ 

१३. भवभनर्ोिन ऐन, २०७७ 

१४. आभथयक ऐन, २०७७ 



१५.  भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको कृभष भवकास ऐन  ,२०७७  

१६. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको औभद्यगक व्र्वसार् ऐन  ,२०७७  

१७. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको िथ्र्ांक िथा अभििेख व्र्वस्थापन ऐन  ,२०७७  

१८. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको संस्था दिाय ऐन  ,२०७७  

१९. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको सावयिाभनक भनिी साझदेारी ऐन  ,२०७७  

२०. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको पवूायधार भवकास व्र्वस्थापन सम्वन्धी ऐन  ,२०७७  

२१. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको स्थानीर् स्वास्थ्र् िथा सरसफाई ऐन  ,२०७७  

२२. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको भवपद ्व्र्वस्थापन ऐन  ,२०७७  

२ ननयमावलीहरु . 

१. गाउँ कार्य भविािन भनर्माविी  ,२०७४  

२. गाउँकार्यपाभिकाको कार्य सम्पादन भनर्माविी  ,२०७४  

३. गाउँ कार्यपाभिकाको भनर्यर् वा आदशे प्रमाभर्करर् )कार्यभवभध (भनर्माविी ,२०७४  

३ कायबनवनधहरु. 

१. आधारििू भशक्षा पररक्षा सञ्चािन अनगुमन िथा व्र्वस्थापन कार्यभवभध  ,२०७४  

२. प्राकृभिक श्रोि व्र्वस्थापन कार्यभवभध  ,२०७५  

३. करार भशक्षाक भनर्भुि िथा भशक्षाक सरुवा सम्वन्धी कार्यभवभध  ,२०७५  

४. “घ ”वगयको  भनमायर् व्र्वसार्ी इिाििपत्र सम्वन्धी कार्यभवभध  ,२०७५  

५. स्थानीर् रािपत्र प्रकाशन कार्यभवभध, २०७५ 

६. स्थानीर् िहको उपिोिा सभमभि गठन, पररचािन िथा व्र्वस्थापन सम्िभन्ध कार्यभवभध, २०७६ 

७. सतु्केरी प्रोत्साहन पोषर् ित्ता भववरर् कार्यभवभध, २०७६ 

८. आभथयक सहार्िा कोष संचािन िथा व्र्वस्थापन कार्यभवभध, २०७६ 

९. खानेपानी िथा सरसफाई उपिोिा सभमभि दिाय िथा नभवकरर् व्र्वस्थापन कार्यभवभध  ,२०७६  

१०. व्र्वसार् दिाय िथा नभवकरर् सम्वन्धी कार्यभवभध  ,२०७६  

११. भिमसेनथापा गाउँपाभिका ििश्रोि िथा महुान दिाय कार्यभवभध  ,२०७६  

१२. अपाङ्गिा िएका व्र्भिको पररचर् -पत्र भवि रर् सम्वन्धी कार्यभवभध  ,२०७६  

१३. भिमसेनथापा टोि भवकास संस्था संचािन कार्यभवभध, २०७६ 

१४. स्थानीर् कृभष व्र्वसार् संचािन कार्यभवभध  ,२०७६  

१५. मभहिा भवकास कार्यक्रम संचािन कार्यभवभध  ,२०७६  

१६. छोटो िथा िामो अवभधको व्र्वसाभर्क िथा भसपमिुक िाभिम सचािन सम्वन्धी कार्यभवभध  ,२०७६  

१७. परुािाभत्वक धाभमयक िथा सांस्कृभिक महत्वका मभन्दर, मभस्िद, गमु्िा, चचय आदीको संचािन, व्र्वस्थापन 

िथा ममयि संिार सम्िन्धी कार्यभवभध, २०७६  



१८. भिमसेनथापा गाउँपाभिकाको भवपद ्व्र्वस्थापन कोष (संचािन) कार्यभवभध, २०७७ 

 

१२. आम्दानी, खचब तथा आनथबक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण :  

  

शीषयक 
प्रस्िाभवि 

आर् 
वास्िभवक आर् मौज्दाि शीषयक िाभषयक ििेट खचय 

खचय(

%) 
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७३ 
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अनदुान 
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२८,४९,८४,
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५३.४

१ 

१३,२७,६५,

२२० 

१३३१२ 

शसिय 

अनदुान चािु 

२४,६८,२१,
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२४,६८,२१,०८
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०० 
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साधन 
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औिार 
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अभििभृि 

कर 
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.९६ 
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कम््र्टुर 
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भनमायर् िथा 
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००० 
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६ 

५,६३,२५,२

०० 

१४१५३ 
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अन्र् रािस्व 
१,००० २,९६,७६० (२,९५,७६०)      

१४६११ 

व्र्वसार् कर 
४,९९,००० २,४७,१६५ २,५१,८३५      

१५१११ 

िेरूि ू
५,००,००० १७,५३,६७० (१२,५३,६७०)      

३२१२२ िैंक 

मौज्दाि 

१६,२१,७७,

३६६ 

१६,२१,७७,३६

६.३० 
(०.३०)      

िम्मा 
६४,१०,८५,

५११ 

६२,३७,५३,८०

४.०२ 

१,७३,३१,७०६

.९८ 
     

 

 

१३. तोनकए वमोनिम अन्य नववरण : 

आ.व. २०७७।७८ (माघ-चैत्र) मा सचुना माग गरी परेका भनवदेन संतर्ाः० 

सचुना उपिब्ध गारईएको संतर्ाः० 

१४. अनघल्लो आनथबक विबमा सावबिननक ननकायले कुनै कायबिम वा आयोिना संचालन गरेको िए 

सो को नववरण : 

               योिना प्रगती नववरणः 

वडा न.ं र्ोिना संतर्ा सम्झौिा िएका र्ोिना संतर्ा सम्पन्न िएका र्ोिना संतर्ा कैभफर्ि 
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1. गाउँपाभिका िाट वडा िफय  भवभनर्ोभिि र्ोिनाः ७२ 

2. सम्झौिा िएका र्ोिना संतर्ाः ६८ 

3. सम्पन्न िएका र्ोिना संतर्ाः ६० 

   

१५. सावबिननक ननकायको वेिसाइट िए सोको नववरण : 

         https://www.bhimsenthapamun.gov.np/ 

१६. सावबिननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र 

सम्झौता सम्बन्धी नववरण : 

कुनै पररर्ोिना निएको  

१७. सावबिननक ननकायले संचालन गरेको कायबिम र सोको नववरण : 

               निएको 

१८. सावबिननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सचुनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 

गनब तोनकएको समयवानध : 

काननु वमोभिम गो्र् रातनपुने िभनएका िाहके सव ैसचुनाहरु प्रकाशन हुने गरेको । 

१९. सावबिननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननबेदन र सो उपर सूचना नदएको नववरण : 

 आ.व. २०७७।७८ (माघ-चैत्र) मा सचुना माग गरी परेका भनवदेन संतर्ाः० 

सचुना उपिब्ध गारईएको संतर्ाः० 

 

२०. सावबिननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन बहे्यको वा हुने िएको िए सोको नववरण : 

 Website:      https://www.bhimsenthapamun.gov.np/   

 Facebook: https://www.facebook.com/ito.bhimsenthapa/ 

  

https://www.bhimsenthapamun.gov.np/
https://www.bhimsenthapamun.gov.np/

