
मैवाखोला गाउँपाललका स्वतः प्रकाशन 

चौथो तै्रमालिक २०७९ 

(वैशाख, जेष् ठ र आषाढ) 

क. गाउँपाललकाको स्वरूप र प्रकृलतः 

नेपालको सदुरु पूर्वी जिल्ला ताप्लेिङुको पूर्ववमा आठराई जिरे्वणी गाउँपाजलका,पज िममा संखुर्वासभा 

जिल्लाको पञ्िखपन नगरपाजलका र िैनपरु नगरपाजलका, उत्तरपरु्ववमा ताप्लेिङु जिल्लाकै जमररङदने 

गाउँपाजलका र दजिणमा तेह्रथमु जिल्लाको मेन्छयाम गाउँपाजलका िार जकल्ला जर्वि अर्वजथथत साजिकका 

तीन र्वटा गा.जर्व.स.हरू (ढुङ्गेसाँघ,ु साँघु र फाकुम्िा) समायोिन भई मैर्वाखोला गाउँपाजलका नामाकरण भएको 

हो । यस गाउँपाजलकामा िम्मा ६ र्वडा कायावलयहरु रहेका छन ्। हाल यो थथानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ 

िाट व्यर्वजथथत र संिाजलत छ । संघ र प्रदशे सरकारससगँ यसको सम्र्वन्ध, सह-अजथतत्र्व, समन्र्वय र 

सहकारीताको जसद्धान्तिाट जनदेजशत र व्यर्वजथथत छ । यस गाउँपाजलकाको िेिफल १३८ र्वगव जकलोजमटर 

रहकेो छ । २०७८ सालको िनगणनाको प्रारजम्भक नजतिा अनसुार यस गाउँपाजलकामा २२७५ घर धरुी, पुरुष 

५२६४ र मजहला ५१०१ गरर िम्मा १०३६५ िनसंख्या रहेको छ । 

 

ख. गाउँपाललकाको काम, कततव्य र अलिकारः 

गाउँपाजलकाको काम, कतवव्य र अजधकार संजर्वधानले नै व्यर्वजथथत गरेको छ । अनसुिूी-८ मा एकल 

अजधकारको र अनसुिूी-९ मा तीनै तहका साझा अजधकारको सिूी जलजपिद्द छ । एकल अजधकारको सिूीमा 

समाजर्वष् ट २२ र्वटा कायवहरू आफैले कानून िनाएर सम्पादन गनव सक्ने र साझा अजधकारको सिूीमा रहेका 

१५ र्वटा कायवहरू संघ, प्रदेश र थथानीय तहले आपसी समन्र्वयमा नर्वाजझने गरी काननू िनाई सम्पादन तथा 

व्यर्वथथापनलाई जदशाजनदेश गरेको छ । 

ग. कमतचारी र कायत लववरणः 

गाउँपाजलकाको नयाँ संरिना अनसुार संघीय सरकारले तयार गरेको स।र्वीकथ दरिन्दी अनसुार हाल 

जनम्नानसुारको दरिन्दीमा जनम्न िमोजिम कमविारीहरू माफव त सेर्वा प्रर्वाह भई रहेको छ । 

१. प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत(समग्र प्रशासन, थथानीय सरकार सञ् िालन ऐनले नै कायवजर्वर्वरण तोकेको) 

२. जशिा शाखा (जशिा सम्िन्धी कायवहरू) 

३. सिूना प्रजर्वजध शाखा(सिूना तथा सञ् िार प्रजर्वजध सम्िन्धी सम्पणूव कायवहरू) 

४. लेखा शाखा(आजथवक प्रशासनका कायवहरू) 

५. आन्तररक लेखापररिण शाखा(आन्तररक लेखापररिण सम्िन्धी कायवहरू) 



६. सामान्य प्रशासन शाखा(प्रशासन सँग सम्िन्धी सिै कायवहरू) 

७. परू्वावधार शाखा(परू्वावधार जर्वकास तथा र्वातार्वरण व्यर्वथथापन सम्िन्धी सम्पणूव कायवहरू) 

८. मजहला जिकास शाखा- ररक्त 

९. थर्वाथ्य शाखा(थर्वाथ्य िेि सँग सम्िन्धीत सिै कायवहरू) 

१०. कृजष शाखा(कृजष जर्वकाससँग सम्िन्धीत सम्पणूव कायवहरू) 

११. पश ुसेर्वा शाखा(पश-ुपन्छी जर्वकास सम्िन्धी सम्पणूव कायवहरू) 

१२. र्वडा सजिर्व(र्वडा कायावलयिाट प्रर्वाह हुने सिै प्रशासजनक कायवहरू) 

१३. रोिगार सेर्वा केन्र(थर्वरोिगार सम्िन्धी सम्पणूव कायवहरू) 

घ. गाउँपाललकाबाट प्रदान गररने िेवाः 

सेर्वा प्रर्वाह दईु तहिाट हुने व्यर्वथथा रहेको 

गाउँपाजलका तहिाट हुने मुख्य सेर्वाप्रर्वाह र्वडा तहिाट हुने सेर्वा प्रर्वाह 

सहकारी संथथा सम्िन्धी र्वडा जभिका योिना, कायावन्र्वयन तथा अनुगमन 

थथानीय कर सेर्वा शलु्क तथा दथतरु त्याङ्क अद्यार्वजधक तथा संरि 

थथानीय सेर्वाको व्यर्वथथापन जर्वकास कायव 

थथानीय त्याङ्क र अजभलेख सङ्कलन जनयमन कायव 

थथानीय थतरमा जर्वकास आयोिना जसफाररस तथा प्रमाजणत गने 

आधारभतू तथा माध्यजमक जशिा  

आधारभतू थर्वाथ्य र सरसफाई  

थथानीय ििार व्यर्वथथापन, र्वातार्वरण संरिण र 

िैजर्वक जर्वजर्वधता 

 

थथानीय सडक, ग्राजमण सडक, कृजष सडक, जसँिाई  

मेलजमलाप र मध्यथथताको व्यर्वथथा  

थथानीय अजभलेख व्यर्वथथापन  

कृजष तथा पशपुालन, कृजष उत्पादन व्यर्वथथापन, 

पश ुथर्वाथ्य 

 



िेष् ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र 

अशक्तहरूको व्यर्वथथापन 

 

खानेपानी, साना िलजर्वद्यतु आयोिना, रै्वकजल्पक 

उिाव 

 

जर्वपद ्व्यर्वथथापन  

िलाधार, र्वन्यिन्त,ु खानी तथा खजनि पदाथवको 

संरिण 

 

भाषा, संथकृजत र लजलतकलाको संरिण र जर्वकास  

 

ङ. िेवा प्रदान गने शाखा र लजम्मेवार अलिकारीः 

शाखा जिम्मेर्वरी कमविारी कैजफयत 

कायावलयको समग्र नेततृ्र्व प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत(दरे्वी तमु्र्वापो)  

प्रशासन ईकाइ सहायक िौथो(दरे्वी प्रसाद िापागाई)  

आजथवक प्रशासन ईकाइ लेखापाल(गौरर्व पोखरेल)  

रािश्व ईकाइ आ.ले.प(प्रेम िहादरु काकी)  

परू्वावधार जर्वकास तथा र्वातार्वरण व्यर्वथथापन ईकाइ सर्व-इजन्िजनयर(अपवण पौठाक जलम्ि)ु  

जशिा, युर्वा तथा खेलकुद ईकाइ जशिा अजधकृत(लक्ष्मी माया गोम्देन)  

सिूना प्रजर्वजध ईकाइ सिूना प्रजर्वजध अजधकृत(मदन जतर्वारी)  

रोिगार सेर्वा केन्र रोिगार संयोिक(मजिन्र थक्लङु)  

थर्वाथ्य शाखा थर्वाथ्य संयोिक(फूर्वाव शेपाव)  

कृजष शाखा कृजष शाखा प्रमखु(सरेुन्र राई)  

पश ुशाखा पश ुशाखा प्रमखु(िम प्रसाद र्वनेम)  

गररजि जनर्वारण तथा उद्यम जिकास उद्यम जिकास सहिकताव(िनम लङ्र्वा)  

 

 



च. िेवाको लालग लाग् ने दस्तुर र अविीः 

मखु्य सेर्वाहरू दथतरु अर्वजध 

उपभोक्ता सजमजत दताव, खाता संिालन 

तथा जसफाररस 

रू. १००० प्रजिया पूरा भएमा सोही जदन 

लगत इजिमेट तयारी तथा थर्वीकृती जनिःशलु्क  

योिना फरफारक, भकु्तानी जनिःशलु्क प्रजिया पूरा भए सोही जदन 

व्यर्वसाय दताव तथा नर्वीकरण व्यर्वसायको प्रकृजत र कारोर्वारको 

आधारमा  

प्रजिया पूरा भए सोही जदन 

गाउँपाजलकािाट हुने जर्वजभन् न 

जसफाररसहरू 

प्रकृजतको आधारमा फरक फरक 

र्वडापिमा उल्लेख भए िमोजिम 

प्रजिया पूरा भए सोही जदन 

र्वडा तहिाट हुने जसफाररस(५४ 

प्रकारका) 

प्रकृजतको आधारमा फरक फरक 

र्वडापिमा उल्लेख भए िमोजिम 

प्रजिया पूरा भए सोही जदन 

 

छ. लनणतय प्रलिया र अलिकारीः 

सभा एरं्व कायवपाजलकािाट भएका जनणवयहरू कायावन्र्वयनका लाजग सम्िन्धीत शाखा र्वा ईकाइिाट पेश भई 

प्रमखु प्रशासकीय अजधकृतिाट अजन्तम जनणवय 

योिना सम्झौतािः प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत 

लगत जथटमेट थर्वीकृतिः प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत 

व्यर्वसाय दताव नर्वीकरणिः  प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत 

योिना फरफारक सम्िजन्धिः  प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत 

नोटः अध्यक्षको लनदेशनमा गने भनी तोलकएका कायतहरू िोही भमोलजम र अन्य तत्काल गनुतपने 

कुनै काम भए अध्यक्षको लनणतय र आदेश अनुिार लनणतय ललएने । 

ज. उजुरी वा गुनािो िुन् ने अलिकारीः 

आ.ले.पिः- पे्रम िहादरु काकी 

झ. िम्पादन गरेको कामको लववरण: 

वडागत लववरण 

वडा\लववरण वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ वडा नं. ६ 

कुल योिना ३७ ४३ ३५ २४ २१ २५ 



कायव प्रगजत सिै सम्पन् न १ र्वटा सम्पन्न हुन 

िाँकी 

सम्पन् न सम्पन् न सम्पन् न २ र्वटा सम्पन् न हुन 

िाँकी 

िम्मा रकम १,५१,२५,०००।- १,०४,५०,०००।- २,१९,०४,९०६।- १,२९,९८,१२६.५।- १,५५,२५,०००।- १,८०,००,०००।- 

भकु्तानी भएको 

रकम 

१,५१,२५,०००।- १,०३,५०,०००।- १,५३,७४,०००।- १,१०,२५,१४४।- १,३२,२५,०००।- १,५२,४४,०००।- 

प्रगजत % १००% ९९.०४% ७०.१८% ८४.८२% ८५.१८% ८४.६८% 

 

ञ. प्रमुख र िूचना अलिकारीको नाम र पदः 

देहायः प्रमुखको लववरण 

ि.ि नाम पद मोबाइल नं. इमेल कैलियत 

१ दरे्वी तुम्र्वापो प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत ९८५२६६०९३६ dtumbapo8@gmail.com  

देहायःिूचना अलिकारीको लववरण 

ि.ि नाम पद मोबाइल नं. इमेल कैलियत 

१ मदन जतर्वारी सिूना प्रजर्वजध अजधकृत ९८४९९९१८११ suchanaadhikari@maiwakholamun.gov.np  

 

ट. ऐन, लनयम, कायतलवलि लवलनयम वा लनदेलशकाको िूचीः 

जस.नं. नाम पाररत जमजत 

१ मैर्वाखोला गाउँ कायवपाजलका कायव जिभािन जनयमार्वली जमजतिः २०७४।०४।०८ गते 

२ मैर्वाखोला गाउँ कायवपाजलका कायव सम्पादन जनयमार्वली जमजतिः २०७४।०४।०८ गते 

३ जर्वपद कोष व्यर्वथथापन कायवजर्वजध २०७४ जमजतिः २०७४।११।२५ गत े

४ योिना तिुवमा कायावन्र्वयन र व्यर्वथथापन कायवजर्वजध जमजतिः २०७४।११।२५ गत े

५ ममवत संभारकोष सञ् िालन कायवजर्वजध जमजतिः २०७४।११।२५ गत े

६ मैर्वाखोला गाउँपाजलकाको जशिा ऐन जमजतिः २०७५।०१।०५ गत े

७ मैर्वाखोला गाउँपाजलका सहकारी ऐन २०७५ जमजतिः २०७५।०१।०५ गत े

८ मैर्वाखोला गाउँपाजलकाको जशिा जनयमार्वली जमजतिः २०७५।०१।२८ गत े

९ ‘घ” र्वगव जनमावण व्यर्वसायी ईिाित पि जमजतिः २०७५।०१।०५ गत े

१० व्यर्वसाय दताव तथा नजर्वकरण कायवजर्वजध, २०७५ जमजतिः २०७५।०४।२८ गत े

११ करारमा कमविारी यर्वथथापन गने सम्िन्धी कायवजर्वधी जमजतिः २०७५।०४।२८ गत े



१२ मेलजमलाप कायव सञ् िालन कायवजर्वजध जमजतिः २०७८।०३।०३ गत े

१३ आन्तररक लेखा पररिण कायवजर्वजध जमजतिः २०७८।०३।०३ गत े

१४ एम्िलेुन्स सञ् िालन कायवजर्वजध जमजतिः २०७८।०३।०३ गत े

 

 

 

ठ. आम्दानी, खचत तथा आलथतक कारोबारको अद्यावलिक लववरण: 

आम्दानी तित  प्रके्षपणः 

जशषवक रकम हाल सम्मको 

खिव 

प्रगजत 

प्रजतशत 

कैजफयत 

सङ्घीय सरकार 

(क) जर्वत्तीय समानीकरण अनदुान ९,८५,००,०००।-    

(ख) शशतव अनदुान १७,२५,००,०००।-    

(ग) रािश्व र्वाँडफाड ५,५२,६४,०००।-    

प्रदशे सरकार 

(क) जर्वत्तीय समानीकरण अनदुान ५५,५४,०००।-    

(ख) शशतव अनदुान ५,३१,०००।-    

(ग) रािश्व र्वाँडफाड २०,९९,०००।-    

(घ) समपरूक अनदुान १,००,००,०००।-    

अनमुाजनत आन्तररक स्रोत २५,००,०००।-    

     

ड. अन्य लववरण: 

सङघीय माजमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयको अनलाइन पोटवलमा प्रगजत जर्वर्वरण प्रजर्वष् ट हुने गरेको । 

रे्वर्व साइट तथा इ-गभरनान्स सम्िन्धी टुल्सहरूको प्रयोग हुने गरेको । 
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