
सिस्न ेगाउँपासिका  
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

रुकुमकोट, रुकुम पूर्य, िमु्बिनी प्रदेश, नेपाि 
िूचनाको हक िबिन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र िूचनाको हक िबिन्धी सनर्मार्िी, २०६५ 

को   
सनर्म ३ िमोम्िम िार्यिसनक गररएको िूचना वर्र्रण 

(समसि २०७९।०४।०१ देम्ि समसि २०७९।०६।३१ िबमको वर्र्रण) 
 

(१) सनकार्को स्र्रुप र प्रकृसििः 
नेपािको िंवर्धानको धारा २९५ को उपधारा (३) िमोम्िम कार्म भएका गाउँपासिका, 
नगरपासिका र िंवर्धान िमोम्िमका म्िल्िािभामा सनर्ायम्चि िनप्रसिसनसध िहाि नभएिबम िि ्
िि ्स्थानीर् िहिाट िेर्ा प्रर्ाहिाई सनरन्िरिा ददनपुने हुँदा नेपाि िरकार (मम्न्िपररषद्) को 
समसि २०७३ फागनु ९ गिेको सनणयर्अनिुार स्थानीर् िहको िञ्चािन िथा व्र्र्स्थापनका िासग 
गाउँपासिका र नगरपासिकाको िंख्र्ा र सिमाना कार्म भएको समसि (२०७३/११/२७) देम्ि 
िाग ुहनुेगरी २०७३/११/२४ मा िारी भएको ‘स्थानीर् िहको शािन िञ्चािन िबिन्धमा िारी 
गररएको आदेश, २०७३’ िमोम्िम स्थावपि देशका ७५३ स्थानीर् िहमध्रे् एक हो सिस्न े

गाउँपासिका। रुकुम म्िल्िाका िावर्कका सिस्न,े प्र्ाङ, पोिरा, रुकुमकोट र स्र्ािापािा गरी ५ 
गावर्ि िमारे्श भई र्ो गाउँपासिका िनेको छ। ८ र्डा रहेको र्ो गाउँपासिका ३२७.१२ र्गय 
वक. सम. क्षेिफिमा फैसिएको छ। २१,७४३ िनिंख्र्ा रहेको र्ि गाउँपासिकाको पूर्यमा पथुा 
उत्तरगंगा गाउँपासिका, उत्तरमा डोल्पा म्िल्िा, पम्िममा आठिीिकोट, मिुीकोट नगरपासिका र 
िाँवफकोट गाउँपासिका पछय भने दम्क्षणमा भमेू गाउँपासिका पदयछ। हाि गाउँपासिकाको केन्रको 
रुपमा िावर्कको रुकुमकोट गावर्ि कार्ायिर् रहेको ठाउँमा गाउँिभाहि सिएर आफ्ना कार्ायिर् 
िबिन्धी कामहरु िञ्चािन भइरहेको छ।  

 
(२) सनकार्को काम, कियव्र् र असधकारिः  

र्ि सिस्ने गाउँपासिका नपेािको िंवर्धानको अनिूुची–८ मा स्थानीर् िहको एकि असधकारको 
िूची र अनिूुची–९ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको असधकारको िाझा िूची, स्थानीर् िरकार 
िञ्चािन ऐन, २०७४, िंघ र िमु्बिनी प्रदेश कानून िमोम्िम स्थानीर् िह िबिन्धी िारी गररएका 
ऐन, सनर्म िथा अन्र् कानूनी प्रिन्धहरु, िमर् िमर्मा िारी हनुे पररपिहरु एरं् गाउँपासिकाको 



स्थानीर् कानूनहरु (ऐन, सनर्मार्िी, कार्यवर्धी, सनदेम्शका, मापदण्ड, मागयदशयन) र सनणयर्हरु 
िमेििे िोके िमोम्िमको काम, कियव्र् र असधकार सनददयष्ट छ।  

 
(३) सनकार्मा रहन ेकमयचारी वर्र्रणिः 

र्ि सिस्ने गाउँपासिकामा स्थार्ी, करार, िमार्ोिन भई आएका, कामकािमा िवटएका 
कमयचारीहरुको िंख्र्ा, कमयचारीको िेर्ा, िमहु, िह िमेिको वर्स्ििृ वर्र्रण र गाउँपासिकाको 
िंगठन िंरचना िमेि नगर िभािाट स्र्ीकृि भएिमोम्िम काम कारर्ाही भइरहेको छ । उच्च 
पदमा कार्यरि पदासधकारी एरं् कमयचारीहरुको वर्र्रण सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाइट 
www.sisnemun.gov.np मा िमेि राम्िएको छ । 

 

(४) सनकार्िाट प्रदान गररन ेिेर्ािः  

नेपािको िंवर्धान, स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, िंघ र िमु्बिनी प्रदेश कानून िमोम्िम 
स्थानीर् िह िबिन्धी िारी गररएका ऐन, सनर्म िथा िमर् िमर्मा िारी हनुे पररपिहरु एरं् 
गाउँपासिकको स्थानीर् काननुहरु (ऐन, सनर्मार्िी, कार्यवर्धी, सनदेम्शका, मापदण्ड िमेि), 
सनणयर्हरु िथा सिस्ने गाउँपासिकाको अवर्सछन्न अभ्र्ािहरुको अधीनमा रही स्थानीर् िरकारको 
रुपमा िेर्ा, िवुर्धाहरु प्रदान गरररहेको छ ।  

 

(५) िेर्ा प्रदान गने सनकार्को शािा र म्िबमेर्ार असधकारीिः  

र्ि गाउँपासिकािाट िेर्ा िवुर्धा प्रर्ाह गनय िसमसिहरु, शािाहरु, 8 र्टा र्डा कार्ायिर्हरु, 
आर्ोिना, कार्यक्रम िथा अन्र् कार्ायिर्हरु रहेका छन। गाउँपासिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
प्रमिु प्रशािकीर् असधकृि, प्रर्क्ता, िूचना असधकारी, शािा प्रमिु िथा म्िबमेर्ार पदमा कार्यरि 
असधकारीको वर्र्रण सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाइट www.sisnemun.gov.np मा उल्िेि 
गररएको छ।  

 

 

 



(६) िेर्ा प्राप्त गनय िाग्न ेदस्िरु र अर्सधिः 

र्ि गाउँपासिकािे प्रदान गने वर्सभन्न प्रकारको िेर्ा िवुर्धामा िाग्ने शलु्क एरं् कार्यमा िाग्न े
िमर्ार्धी वर्र्रण सिस्ने गाउँपासिकािे हरेक आसथयक र्षयका िासग गाउँ िभािाट िारी हनुे 
आसथयक ऐन, नीसि, कार्यक्रम ििेट, स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, स्थानीर् कानून, 
नागररक र्डापि िमेििाट सनधायरण गररन्छ। र्ि िबर्न्धी सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाइट 
www.sisnemun.gov.np मा िमेि उल्िेि गररएको छ। 

 

७) सनणयर् गने प्रवक्रर्ा र असधकारीिः 

र्ि सिस्न ेगाउँपासिकाको गाउँ िभा, गाउँ कार्यपासिकाको िैठक, िंघीर् िथा प्रदेश कानून र 
स्थानीर् ऐन, सनर्मार्िी, कार्यवर्सध, सनदेम्शका, मापदण्ड, प्रचसिि अभ्र्ािहरु िथा िमर् िमर्मा 
हनुे सनणयर्हरुको असधनमा रही अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्रमिु प्रशािकीर् असधकृि माफय ि सनदेम्शि 
कार्यिबपादन गनयका सनसमत्त गाउँ िभािाट िंगठन िंरचना अनिुारको पदीर् म्िबमेर्ारीमा रहने 
कमयचारीहरुको कार्यवर्र्रण स्पष्ट िोवकएको छ । सिस्ने गाउँपासिकाको नीसिगि सनणयर् सिन,े 
आर्श्र्क मागयदशयन ददन ेर कार्ायिर्िाट हनुे काम कारर्ाहीिाई सनरन्िर अनगुमन, सनर्न्िण 
गने कार्य गाउँिभा र गाउँ कार्यपासिकाको िैठकिे गरेको सनणयर्, अनगुमन िसमसि, शहरी र्ोिना 
आर्ोग, अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन एकाई र अन्र् िंस्थागि िंर्न्ििाट िमेि हनुे गरेको छ ।  

 

(८) सनणयर् उपर उिरुी िनु्न ेअसधकारीिः  

र्ि सिस्न ेगाउँपासिकाको काम कारर्ाही िबिन्धमा िेर्ाग्राहीहरुको गनुािो िथा उिरुी िनु्नका 
िासग गाउँपासिकाको केम्न्रर् स्िरमा प्रमिु प्रशािकीर् असधकृिको िंर्ोिकित्र्मा िीन िदस्र्ीर् 
गनुािो िनुरु्ाई िसमसिको व्र्र्स्था गररएको छ। (९) िबपादन गरेको कामको वर्र्रणिः र्ि 
सिस्ने गाउँपासिका नेपािको िंवर्धान, स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, िंघ, प्रदेश र 
स्थानीर् काननुिे िोकेिमोम्िम स्थानीर् िरकारको रुपमा सिस्ने गाउँपासिकािे गनय िक्ने िबपूणय 
काम कारर्ाहीहरु गदै आईरहेको छ । 

  

 



(९) िबपादन गरेको कामको वर्र्रणिः  

र्ि गाउँपासिका नेपािको िंवर्धान, स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४, िंघ, प्रदेश र स्थानीर् 
काननुिे िोके िमोिपम स्थानीर् िरकारको रुपमा गाउँपासिकािे गनय िक्ने िबपूणय काम 
कारर्ाहीहरु गदै आएको छ।  

 

(१०) कार्ायिर् प्रमिु र िूचना असधकारीको नाम र पदिः  

कार्ायिर् प्रमिुको नामिः  वर्काि वर्क्रम शाह 

पदिः     प्रमिु प्रशािकीर् असधकृि  

इमेि ठेगानािः   sisnermun@gmail.com  

िबपकय  नबिरिः   088-४१३०६४ 

िूचना असधकारीको नामिः अरुण कुमार ओिी 

पदिः    प्रशािन असधकृि    

िबपकय  नबिरिः   ९७४६९३०९०७  

इमेि ठेगानािः   info@sisnemun.gov.np 

 

(११) ऐन, सनर्म, वर्सनर्म, कार्यवर्धी र्ा सनदेम्शकाको िूचीिः  

सिस्ने गाउँपासिकािँग िबिद्ध िंघीर् र प्रदेश कानून िाहेकका स्थानीर् ऐन, सनर्मार्िी, वर्सनर्म, 
कार्यवर्धी, मापदण्ड, ददग्दशयन र सनदेम्शकाहरुको पररपािना गरररहेको छ। उक्त स्थानीर् 
काननुहरु स्थानीर् रािपिमा प्रकाशन गरी र्स्िा काननुी प्रिन्धहरुको वर्स्ििृ िूची सिस्न े
गाउँपासिकाको रे्ििाइट www.sisnemun.gov.np मा राम्िएको छ । 

 

 

 



 (१२) आबदानी, िचय िथा आसथयक कारोिार िबिन्धी अद्यार्सधक वर्र्रणिः  

र्ि सिस्न ेगाउँपासिकाको आबदानी, िचय िथा आसथयक कारोर्ार िबिन्धी वर्र्रणहरु सिस्ने गा. 
पा. को रे्ििाइट www.sisnemun.gov.np मा राख्न ेगररएको छ।  

      

 

                         सिस्ने गाउँपासिका 
                           गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, रुकुम 

                            कार्ायिर्को कोड : ८०५५३५०३३०० 
 

Sectors wise Budget vs Expenditure 

 
रु.  

 आ.र्. : २०७९/८०   मवहना : ििै   अर्धी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०६/३१  

सि.नं. क्षिे/उप क्षिे वर्सनर्ोिन िचय िचय (%) मौज्दाि 

१ आसथयक वर्काि ५,९४,७५,०००.०० ४,९३,७५६.०० ०.८३ ५,८९,८१,२४४.०० 

१ कृवष १,५०,५०,०००.०० २,०९,५००.०० १.३९ १,४८,४०,५००.०० 

२ उद्योग ३४,७५,०००.०० १,८४,२५६.०० ५.३ ३२,९०,७४४.०० 

३ पर्यटन ३,१६,५०,०००.०० ०.०० ० ३,१६,५०,०००.०० 

४ िहकारी ३,५०,०००.०० ०.०० ० ३,५०,०००.०० 

५ पशपुन्छी वर्काि ८९,५०,०००.०० १,००,०००.०० १.१२ ८८,५०,०००.०० 

२ िामाम्िक वर्काि ३१,९७,९८,०००.०० ४,८०,२८,९१४.६० १५.०२ २७,१७,६९,०८५.४० 

१ म्शक्षा २०,९१,८०,०००.०० ४,१२,८२,१०१.३० १९.७३ १६,७८,९७,८९८.७० 

२ स्र्ास््र् ३,९०,६६,०००.०० ६२,८६,४६५.३० १६.०९ ३,२७,७९,५३४.७० 

३ िानेपानी िथा िरिफाई  ४,७१,७५,०००.०० ०.०० ० ४,७१,७५,०००.०० 

४ भाषा िथा िंस्कृसि २४,५०,०००.०० ०.०० ० २४,५०,०००.०० 

५ 

िैंसगक िमानिा िथा िामाम्िक 
िमारे्शीकरण १,२३,५५,०००.०० ४,१५,३४८.०० ३.३६ १,१९,३९,६५२.०० 

६ र्रु्ा िथा िेिकुद ९५,७२,०००.०० ४५,०००.०० ०.४७ ९५,२७,०००.०० 

३ पूर्ायधार वर्काि ७,५६,२०,०००.०० ४८,१२,८६०.०० ६.३६ ७,०८,०७,१४०.०० 

१ र्ािर्ाि पूर्ायधार ३,१२,७०,०००.०० ४५,६२,८६०.०० १४.५९ २,६७,०७,१४०.०० 

२ भर्न, आर्ाि िथा िहरी वर्काि २,८६,००,०००.०० ०.०० ० २,८६,००,०००.०० 

३ उिाय ४५,५०,०००.०० ०.०० ० ४५,५०,०००.०० 

४ िबपदा पूर्ायधार ७४,५०,०००.०० २,५०,०००.०० ३.३६ ७२,००,०००.०० 

५ पनुसनमायण ३७,५०,०००.०० ०.०० ० ३७,५०,०००.०० 



४ 

िशुािन िथा अन्िरिबिम्न्धि 
क्षेि २,००,३२,८५३.०० ९५,०००.०० ०.४७ १,९९,३७,८५३.०० 

१ वर्पद व्र्र्स्थापन ४,००,०००.०० ०.०० ० ४,००,०००.०० 

२ शाम्न्ि िथा िवु्र्र्स्था ८,८२,८५३.०० ९५,०००.०० १०.७६ ७,८७,८५३.०० 

३ शािन प्रणािी ६०,००,०००.०० ०.०० ० ६०,००,०००.०० 

४ गररिी सनर्ारण १,००,०००.०० ०.०० ० १,००,०००.०० 

५ श्रम िथा रोिगारी १,०२,००,०००.०० ०.०० ० १,०२,००,०००.०० 

६ प्रशािकीर् िशुािन २४,५०,०००.०० ०.०० ० २४,५०,०००.०० 
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कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशािसनक १०,६९,६४,६०७.०० १,७०,८१,३९४.०२ १५.९७ ८,९८,८३,२१२.९८ 
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कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशािसनक १०,६९,६४,६०७.०० १,७०,८१,३९४.०२ १५.९७ ८,९८,८३,२१२.९८ 

कुि िबमा ५८,१८,९०,४६०.०० ७,०५,११,९२४.६२ १२.११ ५१,१३,७८,५३५.३८ 

 

 

(१३) िोवकए िमोम्िमको अन्र् वर्र्रणिः  

सनर्मानिुार िोवकए िमोम्िमको अन्र् वर्र्रण िमेि सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाइट 
www.sisnemun.gov.np मा राम्िएको छ ।  

 

(१४) अम्घल्िो आसथयक र्षयमा िार्यिसनक सनकार्िे कुनै कार्यक्रम र्ा आर्ोिना िञ्चािन गरेको भए  

िोको वर्र्रणिः 

र्ि महानगरपासिकािे हरेक आसथयक र्षयको िासग नगर िभािाट स्र्ीकृि ििेट नीसि िथा 
कार्यक्रम िमोम्िम िमर् िमर्मा वर्सभन्न प्रकारका सिस्ने गाउँपासिकाको क्षेिासधकारिँग 
िबिम्न्धि कार्यक्रमहरु िञ्चािन गदै आएको छ। 

 

(१५) िार्यिसनक सनकार्को रे्ििाइट भए िोको वर्र्रणिः  

सिस्ने गाउँपासिकािँग िबिम्न्धि िंम्क्षप्त वर्र्रण एरं् िूचनाहरु िानकारीको िागी सिस्ने 
गाउँपासिकाको आफ्नै रे्ििाइट www.sisnemun.gov.np रहेको छ।  

http://www.sisnemun.gov.np/
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(१६) िार्यिसनक सनकार्िे प्राप्त गरेको रै्देम्शक िहार्िा, ऋण, अनदुान एरं् प्रावर्सधक िहर्ोग र  

िबझौिा िबिन्धी वर्र्रणिः  

नेपाि िरकार, प्रदेशिाट अन्िर–िरकारी वर्त्त व्र्र्स्थापन ऐन, २०७४, प्रचसिि, सनर्ममा 
िोवकए िमोम्िम रै्देम्शक िहार्िा, ऋण, अनदुान एरं् प्रावर्सधक िहर्ोग र िबझौिा िबिन्धी 
वर्स्ििृ वर्र्रण सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाइट www.sisnemun.gov.np रहेको छ ।  

 

(१७) िार्यिसनक सनकार्िे िञ्चािन गरेको कार्यक्रम र िोको प्रगिी प्रसिरे्दनिः  

महानगरपासिकािे िञ्चािन गरेका कार्यक्रमहरु आ.र्.२०७९।८० को ििेट, नीसि िथा 
कार्यक्रम अन्िगयि रहेको छ । िोको प्रगिी प्रसिरे्दन सिस्ने गाउँपासिकाको रे्ििाईट 
www.sisnemun.gov.np मा रहेको छ ।  

(१८) िार्यिसनक सनकार्को र्सगयकरण िथा िंरक्षण गरेको िूचनाको नामार्िी र त्र्स्िो िूचना  

िंरक्षण गनय िोवकएको िमर्ार्धीिः  

र्ि सिस्ने गाउँपासिकाको िबपूणय िूचना, वर्र्रण, ि्र्ाङ्क एरं् आर्श्र्क दस्िारे्िहरुको 
र्सगयकरण नगरेको र त्र्स्िा िूचनाहरु महानगरपासिकािे प्रचसिि ऐन, सनर्मानिुार िरुम्क्षि 
राख्न ेगररएको छ । 

(१९) िार्यिसनक सनकार्मा परेका िूचना माग िबिन्धी सनरे्दन र िो उपर िूचना ददएको वर्र्रणिः नपेािी 
नागररक,िेर्ाग्राही एरं् िरोकारर्ािा व्र्म्क्तहरुिे सिस्ने गाउँपासिकािँग माग गरेको िूचना 
सनर्मानिुार उपिब्ध गराउने गररएको छ। समसििः २०७९।०४।०१ देम्ि समसििः 
२०७९।०६।३१ गिेिबममा कम्बिमा ८ िना सनरे्दकहरुिाई फोन माफय ि िूचना उपिब्ध 
गराइएको छ ।  

२०) िार्यिसनक सनकार्का िूचनाहरु अन्र्ि प्रकाशन भएमा र्ा हनु ेभएको भए िोको वर्र्रणिः  

महत्र्पूणय िूचनाहरु राविर् स्िरको दैसनक पसिकामा प्रकाम्शि गने र त्र्स्िो वर्र्रण सिस्ने 
गाउँपासिकाको रे्ििाइट sisnemun.gov.np मा राख्न ेगररएको छ ।  
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