
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

 

२०७६ बैशाख देजख असार मवहनासम्म 

सम्पाददत प्रमखु वियाकलापहरुको वववरण 
 

 

राजससराङ्ग गाउँपानलका  

गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

मकवानपरु 
 



 

 
 

 
 

 

१. कायावलयको प्रकृनत र स्वरुप        

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार        

३. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवा, सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनध   

४. सेवा प्रदान गने फाँट र जिम्मेवार कमवचारीहरु      

५. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी     

६. ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी        

७. सम्पादन गरेको कामको वववरण        

८. कायावलय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम/पद      

९. ऐन, ननयम, ववननमय वा ननदेजशकाको सूची      

१०. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण  

११. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण        

१२. सावविननक ननकायको वेबसाइट        

१३. वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं सम्झौता सम्बन्धी वववरण    

१४. अजिल्लो आ.व.मा सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन   

१५. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली   

१६. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको  

१७. सावविननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनुे भए सो को वववरण  
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राजससराङ्ग गाउँपानलका 

   गाउँकायवपानलकाको कायावलय, मकवानपरु   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यवुराि आचायव 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

अन्िन हटुवाल 

सूचना अनधकारी 



 

 
 

 

१. कायावलयको प्रकृनत र स्वरुप 

 

पररचय 

मकवानपरु जिल्लाको पजिमी उत्तर भागका ४ वटा साववक गा.वव.स.हरु राजससराङ्ग, काँकडा, खैराङ्ग र  सररखेत नमलाई नेपाल 
सरकारको नमनत २०७३/११/२७ को ननणवयले राजससराङ्ग गाउँपानलका गठन भएको हो | यस गाउँपानलकाको िनसंख्या 
३०८३० (िरधरुी सवेक्षण,२०७५, राजससराङ्ग गा.पा.), कुल क्षेत्रफल २२६.७ वगव वक.नम. र िनिनत्व १३५.७२  प्रनत 
व्यजि वगव वक.नम.छ | यसको पूववमा हेटौडा उप-महानगरपानलका र कैलाश गाउँपानलका, पजिममा जचतवन जिल्लाको रानप्त 
नगरपानलका, दजक्षणमा मनहरी गाउँपानलका र उत्तरमा कैलाश गाउँपानलका र धाददङ्ग जिल्लाको बेल्ख ुरोराङ्ग गाउँपानलका 
पदवछ | आददवासी र अल्पसंख्यक चेपाङ समदुायको बाहलु्यता रहेको यो भगूोल पथृक सभ्यता, संस्कृनत र सम्भावनाको भनूम 
हो । 

नेपालको वतवमान संववधानले नपेालमा संजिय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शास्सन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाजन्त, 

सशुासन, ववकास र सम्ववृिको आकांक्षा परुा गने लक्ष्य लोएको छ | सोवह अनसुार गाउँपानलकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य 
ननदेशन, ननयन्त्रण र संचालन गने अनभभारा गाउँ कायवपानलकामा रहे अनसुार गाउँपानलकाले आफ्ना वियाकलाप संचालन 
गरररहेको छ | िनताका इच्छा आकांक्षा र चाहनालाई गाउँसरकारबाट सम्बोधन गरर संिीयताका लाभहरूको सम्प्रषेण गने 
महत्वपूणव जिम्मेवारी हाम्रो समू रहेकाले यो चनुौतीलाई अवसरका रुपमा रुपान्तरण गरर पररवतवनका सकारात्मक 
ननतिाहरुतफव  इमान्दार तररकाले केजन्ित हनु ुिरुरर रहेको छ | 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संि, प्रदेश र स्थानीय गरी नतन तहमा राज्य शजिको वाडँफाँड गरेको छ 
| नतनै तहका सरकारहरुको ननवावचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहमा लामो समय देखीको िनप्रनतनननधहरुको ररितालाई परुा 
गरेको छ| नेपालको संनबधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरुले स्थानीय तह अनधकार 
सम्पन्न सरकारको रुपमा रहेको छ| संजिय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको रािश्वको वाडँफाँड, अनदुान, बिेट 
ब्यबस्थापन, सावविननक खचव तथा ववत्तीय सशुासन सम्बजन्ध आवश्यक ब्यबस्थापनका लानग अन्तरसरकारी ववत्तीय 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ िारर भै कायावन्वयनमा समेत आएको छ| संजिय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा राज्यको 
पनुसंरचना माफव त िनप्रनतनननधमूलक स्थानीय तहलाई अनधकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको मान्यता प्रदान गरेको छ| 
स्थानीय स्वायत्त शासनको मूल ममवलाई आत्मसाथ गदै आफ्नो अनधकार क्षेत्र नभत्रको नबषयमा आवश्यक पने काननु ननमावण, 
योिना तथा बिेट तिुवमा र कायवन्वयन, ववत्तीय ब्यबस्थापन, न्यावयक अनधकार क्षेत्रको प्रयोग तथा आधारभतू भौनतक 
पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सशुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहले कुशलतापूववक कायव सम्पादन गरर सेवा प्रवाहलाई 
चसु्त र दरुुस्त गने अवसर प्राप्त भएको छ| यसका लानग भरपदो सचुनाको आवश्यकता पने छ| यसलाई गाउँपानलका र 
सबै सरोकारवालाहरुले श्रोतको रुपमा उपयोग गरर राजससराङ्ग गाउँपानलकाको ववकासका महत्वपूणव भनूमका खेल्नेमा 
आशावादी छौ |  
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दृविकोण 

नेपालको संनबधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरुद्वारा प्रत्याभतू 
नागररक स्वतन्त्रता, ववनधको शासन, मानव अनधकारको प्रत्याभनूत गराउने लगायत लोकताजन्त्रक मूल्य र 
मान्यतालाई सम्मान गने गरी शाजन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरर स्थानीय सेवा लगायत साविवननक 
सेवा प्रवाह गरर िनस्तरमा सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउने दृविकोण रहेको छ। 

 

लक्ष्य 

सहि र सरल तररकाले िरदैलो सेवा प्रवाह गरर गररनब र बेरोिगारी न्यूनीकरण गने । 

 

उद्दशे्य 

कृवषमा व्यावसावयकता, पूवावधार ननमावण, ववद्यतु ववकास, पयवटन ववकास, सचेतनामलुक र नसपमलुक 
कायविम एवं प्रववनध जशक्षामा िोड ददने नीनतलाई ननरन्तरता ददई आम नागररकमा ववकासको प्रत्यक्ष 
अनभुनूत ददलाउने प्रमखु उदेश्य रहेको छ । 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संि, प्रदेश र स्थानीय गरी नतन तहमा राज्य शजिको वाडँफाँड गरेको छ 
| नेपालको संनबधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरुले स्थानीय तह अनधकार सम्पन्न 
सरकारको रुपमा रहेको छ| संजिय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको रािश्वको वाडँफाँड, अनदुान, बिेट ब्यबस्थापन, 
सावविननक खचव तथा ववत्तीय सशुासन सम्बजन्ध आवश्यक ब्यबस्थापनका लानग अन्तरसरकारी ववत्तीय व्यवस्थापन ऐन 
२०७४ िारर भै कायावन्वयनमा समेत आएको छ|  

स्थानीय स्वायत्त शासनको मूल ममवलाई आत्मसाथ गदै आफ्नो अनधकार क्षेत्र नभत्रको नबषयमा आवश्यक पने काननु ननमावण, 
योिना तथा बिेट तिुवमा र कायवन्वयन, ववत्तीय ब्यबस्थापन, न्यावयक अनधकार क्षेत्रको प्रयोग तथा आधारभतू भौनतक 
पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सशुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहको प्रमखु काम कतवव्य र अनधकार रहेको छ | 
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३. कायावलयबाट प्रदान गररन ेसेवा, सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

१ संस्थागत  
ljBfno  ;~rfng 

:jLs[tL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - गाउँपानलकाको जशक्षा ननयमावलीको अनसूुची १ 
बमोजिम ववद्यालय खोल्ने अनमुनतको लानग 
ननवेदन 

- गदुठ अन्तगवत ववद्यालय संचालन गने भए शैजक्षक 
गठुीको ववधानको प्रनतनलवप  

-िग्गा वा भवन भाडामा नलने भए कजम्तमा ५ बषव 
सम्मको लानग िर वा िग्गा धनीले बहालमा 
ददने सम्बन्धमा भएको कबनुलयतनामा सम्बजन्ध 
पत्र 

- प्रस्ताववत ववद्यालयको क्षेत्रको शैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

-lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?                   
k]z ug]{]{ 

-स्थलगत िाँचबझु पछी प्राप्त 
प्रनतवेदनको आधारमा जशक्षा सनमनतको 
नसफाररसमा गाउँ कायवपानलकाको ननणवय 
बमोजिम गाउँसभामा अनमुनत 
स्वीकृनतको लानग पेश हनुे 

ननम्नानसुारको धरौटी िम्मा 
गनुव पने: 
-आधारभतू ववद्यालय : 
रु.२,५०,०००/- 
-माध्यनमक ववद्यालय :  
रु.५००,०००/- 
(संजिय काननुको मापदण्ड 
बमोजिम गरुुकुल, आश्रम, 
मदरसा, गमु्बा वा गोन्पा 
समेतका सामाजिक, 
परोपकारी वा कल्याणकारी 
संस्थाले संचालन गने 
ववद्यालयहरुको लानग धरौटी 
राख्न ुपने छैन) 

-जशक्षा अनधकृत 

- प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय : 
आगामी गाउँ सभा 
हनुे समय सम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 
२ 

 

सामदुावयक  
ljBfno ;~rfng 

:jLs[tL 

- गाउँपानलकाको जशक्षा ननयमावलीको अनसूुची 
१ बमोजिम ववद्यालय खोल्ने अनमुनतको 
लानग ननवेदन 

- गदुठ अन्तगवत ववद्यालय संचालन गने भए 
शैजक्षक गठुीको ववधानको प्रनतनलवप  

-िग्गा वा भवन भाडामा नलने भए कजम्तमा ५ 
बषव सम्मको लानग िर वा िग्गा धनीले 

  -lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?     

k]z ug]{]{ 

-स्थलगत िाँचबझु पछी प्राप्त 
प्रनतवेदनको आधारमा जशक्षा 
सनमनतको नसफाररसमा गाउँ 
कायवपानलकाको ननणवय बमोजिम 
गाउँसभामा अनमुनत स्वीकृनतको 

नन:शलु्क - जशक्षा शाखा  
k|d'v 

- प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय : 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 
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qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

बहालमा ददने सम्बन्धमा भएको 
कबनुलयतनामा सम्बजन्ध पत्र 

- प्रस्ताववत ववद्यालयको के्षत्रको शैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

लानग पेश हनुे आगामी गाउँ सभा 
हनुे समय सम्म 

 

        
 
 
३      

 

सामदुावयक/संस्था
गत   
ljBfno   sIff 

a[l4 

- ljBfno sIff a[l4sf] nflu lgj]bg 

- ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk 

- :yfgLo txsf] gfddf rfn' cf=j=sf 

glas/0f ;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq 

- नजिकका दइु सामदुावयक ववद्यालयको सहमनत 
पत्र 

-सामदुायिक afx]ssf ljBfnosf xsdf rfn' 

cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ 

jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf]] /l;b 

- axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk /   
axfn s/ lt/]sf]] /l;b 

- lg/LIf0f k|ltj]bg 
 

 

 

- lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] 

sfuhftx? k]z ug]{]{ 

-प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

- lgj]bg btf{ ug]{{] 
-tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln] 

cfjZostf cg';f/ :ynut 

lg/LIf0f u/L k|ltj]bg tof/ ug]{ 
/ गाउँ जशक्षा सनमनतको नसफाररसमा 
गाउँ कायवपानलकाको बैठकमा पेश 
गने .  

 

-सामदुावयक ववद्यालयको 
लानग नन:शलु्क 

-संस्थागत ववद्यालयको लानग 
ननयमानसुार 

-जशक्षा शाखा  k|d'v 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
nfUg]] ;doM जशक्षा 
सनमनत र 
गाउँकायवपानलकाको 
आगामी बैठक हनु े
अवनध सम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष  

  lgMz'Ns :jf:Yo 

pkrf/ 

- lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf]] k|ltlnlk 
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] 

sfuhftx? k]z ug]{]{ 

lgMz'Ns स्वास््य/सामाजिक -गाउँपानलका 



 

5 

 

qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

४ l;kmfl/; -ljkGgtf v'Ng] वडा कायावलयको  नसफाररस 

-  कडा रोग लागेको प्रमाजणत कागिात  

-प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

- lgj]bg btf{ ug]{{] 
- स्थानीय तह नसफाररस सनमनतको 

ननणवय  
- rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; 

pknAw u/fpg] 

ववकास शाखाका 
sd{rf/L 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 
nfUg]] ;doM ;f]xL 

lbg 

अध्यक्ष 

 
 

5 

u}/ ;/sf/L ;+3 

;+:yf btf{/ 
gjLs/0f 
नसफाररस 
 

 

- ljwfg  jf  lgodfjnL,  lgj]bg  /  

gful/stf k|df0fkqsf]] k|ltlnlk 

-;:+yf ef8fdf a:g] eP ;Demf}tf kq / axfn 

s/ lt/]sf]] /l;b  

-;:+yf cfˆg 3/df a:g] eP ;f]sf hUufwgL 

k|df0f k'hf / gS;f kf; k|df0f kqsf] 

k|ltlnlk 

- rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf 

s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf 

s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

 

 

- lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] 

sfuhftx? k]z ug]{]{ 

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn]  

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

- lgj]bg btf{ ug]{{] 
- lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 

- आवश्िक प्रयििा परुा गरर यसफाररस  

पत्र/नवीकरण  उपलब्ध  गराउने | 

 

 

रु.%)).– 

 

 

-सामाजिक ववकास  
शाखा k|d'v, 

nfUg]] ;doM ;f]xL 

lbg 

 

 

 

-प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 
 

 ldnfkq sfuh÷ 

ph'/L btf{{ 

- ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm lgj]bg - lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] रु.!)).– -न्यावयक सनमनत, -गाउँपानलका 
उपाध्यक्ष 



 

6 

 

qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

6 -;DalGwt  JolQmx?sf]  gful/stf  

k|df0fkqsf]] k|ltlnlk 

- ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx? 

sfuhftx? k]z ug]{]{ 

-न्यावयक सनमनतको संयोिकले ]] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{ 

- lgj]bg btf{ ug]{{] 
- lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg] 

- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] न्िायिक 

सयमयिमा पेश गने  

- न्िायिक सयमयिल ेदवुै पक्ष राखी बहस  गरे 

पश्चाि  

यमलापत्र कागज उपलब्ध गराउने  

nfUg]] ;doM न्िायिक 

सयमयिको यनणणि अवयध 

सम्म 

 
 

7 

 

 

"ि"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्र 

 

    

 -उद्योग दतावको प्रमाण पत्र, पान दतावको प्रनतनलवप, चाल ु
हालतमा रहेको मेनसन औिारको वववरण र खररद 
गरेको नबल, मेनसन औिारको नबमा, मेनसन औिार 
चाल ुहालतमा रहेको भनन मेकाननकल ई. बाट प्रमाजणत 
गरेको कागि, सम्बजन्धत फमवको नाममा न्यनुतम 
रु.एक लाखको बैंक ब्यालेन्स भएको प्रमाण, पाँचौं तह 
वा सो सरहको ओभरनसयर, लेखापाल र प्रशासन 
सहायक कमवचारीहरुको ननयजुि पत्रको प्रनतनलवप, 
ननिहरुको शैजक्षक प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप, ननिहरुको 
मंिरुरनामा, फमव रहने स्थानको िरिग्गाको लाल पिुाव, 
सोको नतरो नतरेको रनसद, ननवेदन, ननवेदकको 

 

-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

-  ननवेदन kq btf{ ug]{ 
- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] नसफाररस 

सनमनतको बैठकमा पेश गने  
- नसफाररस सनमनतको ननणवय पिात 

इिाित पत्र प्रदान गररनेछ | 
 

 

 

-दताव शलु्क 
रु.१०,०००/-  

  

 

-रािस्व शाखा k|d'v 

–प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

 

 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 
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qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, फोटो |   
 

8 
"ि"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्रको नवीकरण 

- फमवको कर चिुाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, ननवेदन, 
नवीकरण शलु्क बझुाएको रनसद(आनथवक वषव समाप्त 
भएको नमनतले ३ मवहना नभत्र नवीकरण गनव आएमा 
िररवाना लाग्ने छैन तत्पिात नवीकरण गनव आएमा 
िररवाना बापत थप दस्तरु रु.२०००/-  सवहत 
रु.३,०००/- लाग्ने छ ) 

-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

-  ननवेदन kq btf{ ug]{ 
- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] आवश्यक 

प्रविया परुा गरर नववकरणका 
लानग प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृतलाइ पेश गने  

-नवीकरण शलु्क 
रु.१,०००/- 

  

-रािस्व शाखा k|d'v 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत  

- गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 
 

9 

"ि"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्रको प्रनतनलवप 

ननवेदन, हराएको च्यानतएको वा नाजशएको प्रमाण पत्रको 
उपलब्ध भए सम्म छायाँ प्रनत | 

-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

-  ननवेदन kq btf{ ug]{ 
- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] आवश्यक 

प्रविया परुा गरर प्रनतनलवप 
उपलब्ध गने 

प्रनतनलवप शलु्क 
रु.१,०००/- 

-रािस्व शाखा k|d'v 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

- गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 
10 

अपाङ्गता  पररचयपत्र  - अपाङ्गिा भएको व्ियिको जन्मदिाण वा नागररकिाको प्रमाण 

पत्रको प्रयियलयप,  सम्बयन्धि वडा कािाणलिको यसफाररस 

पत्र 

-मान्ििा प्राप्त स्वास््ि ससं्थाको यियकत्सकबाट  अपाङ्गिा 

प्रमायणि कागजाि, पासपोटण साइजको २ प्रयि फोटो    

-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

-  ननवेदन kq btf{ ug]{ 

नन:शलु्क -सामाजिक ववकास 
शाखा k|d'v 

 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 



 

8 

 

qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] आवश्यक 
प्रविया परुा गरर पररचय पत्र 
उपलब्ध गराउने 

 
11 

ज्येष्ठ नागररक 
पररचयपत्र 

-नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रयियलयप, पासपोटण साइजको २ 

प्रयि फोटो   
-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतn] 

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s 

cfb]z ug]{]{] 

-  ननवेदन kq btf{ ug]{ 
- tf]lsPsf] sd{rf/Ln] आवश्यक 

प्रविया परुा गरर पररचय पत्र 
उपलब्ध गराउने 

नन:शलु्क  -सामाजिक ववकास 
शाखा k|d'v  

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 



 

9 

 

qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

योिना सम्झौता 

-उपभोत्ताहरुको वृहत भेला गरी / गराई उपभोत्ता 
सनमनत गठनको ननणवयको प्रनतनलवप 

-योिनाको प्राववनधक लगत जस्टमेट  

-सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस  

-उपभोिा सनमनतको सदस्यहरुको नेपाली 
नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी   

-योिना सम्झौता गनव िाने भनी गररएको उपभोिा 
सनमनतको ननणवयको प्रनतनलपी  

-१ िना मवहला सवहत अध्यक्ष वा सजचव अननवायव 
उपजस्थत भएको हनुपुने  

-योिना सम्झौताको लानग ननवेदन  

-मेजशनरी आौिार, फननवचर, सवारी साधन तथा अन्य 
यन्त्र उपकरण खररद गनुवपने भए अननवायव ३ वटा 
कोटेसन 

 

-तोवकएको कागिात संलग्न राखी 
सम्बनधत शाखामा ननवेदन पेश गने 

-सम्बजन्धत शाखाका कमवचारीले 
आवश्यक प्रविया परुा गरर योिना 
सम्झौता गराउने 

नन:शलु्क -िोजना शाखा k|d'v 

-प्रायवयधक शाखा k|d'v  

लाग्ने समि: सोयह यदन 

- प्रमखु प्रशासकीि 

अयधकृि 
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qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

 13 योिनाको भिुानी -काम सम्पन्न भएको नापी  वकताव , कायव 
सम्पन्न प्रनतवेदन र उपभोिा ववल । 

-काम सम्पन्न गरर भिुानीको लानग माग गने 
भनी गररएको ननणवयको प्रनतनलपी । 

- भ्याट सवहतको सम्पणुव ववल भपावइ । 

-योिनाको फोटो । 

-अनगुमन सनमनतको ननणवयको प्रनतनलपी । 

-सम्बजन्धत वडाको नसफाररस । 

-अध्यक्षको अननवायव उपजस्थनत र सनमनतको  
छाप । 

-lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] 

sfuhftx? k]z गने 
नन:शलु्क -िोजना शाखाका 

कमणिारी 

-प्रायवयधक शाखाका 

 कमणिारी 

-आयथणक प्रशासन 

शाखाका कमणिारी  

-लाग्ने समि: सोयह यदन  

 

प्रमखु प्रशासकीि 

अयधकृि 

१4 रननङ्ग नबल भिुानी      –;DalGwt pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIfsf] lgj]bg .  

– ;DalGwt pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{o .  

– sfo{ k|ult d"Nofª\sg -sfof{non] tof/ ug{]_ . 

-lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] 

sfuhftx? k]z गने 
 नन:शलु्क -योिना/ प्राववनधक 

/आनथवक -प्रशासन 
शाखा 
लाग्न ेसमय: सोवह ददन   
 

- प्रमखु प्रशासकीि 

अयधकृि 

१5 सूचना माग  - मौजखक वा सचुनाको हक सम्बजन्ध ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम तोवकएको 

-िोयकएको ढााँिामा सिूना अयधकारीलाई 

यनवेदन पेश गने,  

 

नन:शलु्क -सिूना अयधकारर 

-सोयह यदन वा सिुनाको 

प्रकृयि अनसुार १५ यदन  

- प्रमखु प्रशासकीि 

अयधकृि 
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qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

ढाँचामा ननवेदन ददने  
१६ 

 
सहकारी संस्था दताव –;xsf/L ;+:yfsf] k|:tfljt ljlgod @ 

k|lt 

–;xsf/L ;+:yf ;+rfnssf] ;DefJotf 

cWoog k|ltj]bg 

–;b:otflng :jLsf/ u/]sf] z]o/ 

;b:ox?sf] kmf]6f] ;xLt # k':t] ljj/0f 

–z]o/ jfkmt k|fKt /sd lhDdf lnPsf] 

e/kfO{ 

-ननवेदन सवहत तोवकएको 
कागिातहरु पेश गने  
 

-lgj]bg lbPsf] !% lbgleq 

Uff=kf=sf] 

;xsf/L 

P]g cg';f/ 

-सामायजक यवकास 

शाखाका कमणिारी 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

१७ cfly{s ;xfotf, 

k|fs[lts k|sf]k 

/fxt, 

;+:yfut cg'bfg 

;xof]u 

–dfu u/]sf] Joxf]/f ;lxtsf] lgj]bg 

–cf}lrTo k'li6 x'g] cfwf/ k|df0fx? 

–k|fs[lts k|sf]k ;xfotfsf] nflu 

j8fsf] l;kmfl/; / k|x/L d'r'Nsf 

-ननवेदन सवहत तोवकएको 
कागिातहरु पेश गने  
 

नन:शलु्क –k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

–सामायजक यवकास 

शाखा k|d'v  

-जिन्सी zfvf 

k|d'v 

–cfly{s k|zf;g 

zfvf k|d'v  

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

१८ 

 
kz' tyf s[lif 

;d"x btf{ 
 

–s[ifs÷kz' ;d"xsf] ljwfg # k|lt 

–s[ifs xs ;d"xsf] ljj/0f kmf/d # 

k|lt 

–lxt sf]if /sd kmf/d # k|lt 

–;d"xsf] ;b:ox/msf] gf=k|=sf] k|ltlnlk 

–;d"x btf{sf] nflu ;d"x ^ dlxgf 

cufl8 u7g ePsf] x'g' kg]{ 

–;d"xsf] dfOGo"6sf] k|ltlnlk 

-ननवेदन सवहत तोवकएको 
कागिातहरु पेश गने, सोवह ददन  
 

गा.पा.को आनथवक ऐन 
अनसुार 

-कृवष/पश ुशाखा 
k|d'v  
 

-प्रमखु प्रशासकीि 

अयधकृि 
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qm= ;+=  ;]jf ;'ljwfsf] gfd 

सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन आवश्यक पने 

कागजाि 
सेवा सवुवधा र अनुमवि, स्वीकृवि  प्राप्त गनन 

आवश्यक प्रविया 
लाग्ने दस्िुर 

lhDd]jf/ clwsf/L 

/ nfUg]] ;do 

 

गुनासो सनु्ने 

अवधकारी 

–j8fsf] l;kmfl/; 

–;d"xsf cWoIf, sf]iffWoIf / ;lrjsf] 

Ps÷Psk|lt gf=k|=sf] k|ltlnlk 

–;d"xsf] jflif{s sfo{ of]hgf 

–n]vf k/LIf0f k|ltj]bg 

19 Pkm=Pd= 

;+rfng 

cg'dlt  
–गाउाँपायलकाको एम.एम. रेयडिो (संिालन िथा 

व्िवस्थापन ) कािणयवयध,२०७५ अनसुार cg';"rL २  

adf]lhdsf] 9fFrfdf 

lgj]bg e/L ;DalGwt :yfgLodf k]z ug]{ 

–cfly{s, k|fljlws tyf Joj;flos 

kIfdf lj:t[t cWoog ul/ tof/ 

ul/sf] k|ltj]bg 

–k|;f/0f ;+:yf btf{sf] k|df0f;q 

;DalGw ljwfg tyf ;~rfnsx?sf] 

gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

–b:t'/ lt/]sf] /l;b 

-तोवकएको कागिात संलग्न राखी 
अनसूुची-१ बमोजिमको ढाँचामा 
सूचना प्रववनध शाखामा ननवेदन ददने 
| 

गाउँसभाले तोके बमोजिम  -सूचना प्रववनध शाखा  
-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

-गाउाँपायलका 

अध्िक्ष 

२0 Pkm=Pd= 

;+rfng 

cg'dlt 
नवीकरण  

-एफ.एम. रेनडयोको इिाितपत्र  प्रत्येक आनथवक 
वषवमा नवीकरण गनुव पने छ |  
-अजिल्लो आनथवक बषवको शलु्क बझुाएको प्रमाणपत्र 
|    

-तोवकएको कागिात संलग्न राखी 
अनसूुची-३ बमोजिमको ढाँचामा 
सूचना प्रववनध शाखामा ननवेदन ददने 
| 

गाउँ सभाले तोके बमोजिम -सूचना प्रववनध शाखा  
-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

-गाउाँपायलका 

अध्िक्ष 

gf]6 M o; a8fkqdf pNn]v x'g 5'6]sf] ljifox? k|rlnt sfg'g cg';f/ x'g] s'/f hfsf/Lsf] nflu cg'/f]w 5 . 
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४.कायावलयबाट हनु ेसेवा प्रवाहको आधार र प्रनतविता 
 कायावलयबाट सेवा प्रवाह गदाव प्रचनलत काननु, नेपाल सरकारको ननणवय, पररपत्र समेतलाई पूणव अनसुरण गररनेछ । 

 सेवा प्रवाह नागररकको हकवहतमा पूणव केजन्िकृत (People Centered) रहनकुो अनतररि पूणव पारदशी ढंगबाट हनुेछ । 

 कमवचारीबाट सेवाग्राही प्रनत नम्र व्यवहारको प्रदशवन एवम ्सेवाग्राही िनताबाट कमवचारी प्रनत सद्भाव र ववश्वास प्राप्त हनुेछ भने्न अपेक्षा 
कायावलयले गरेको छ । 

 सशुासनको अनभववृि, िनसहभानगता, समयको पालना, जिम्मेवारीपनको बोध, भ्रिाचार ननयन्त्रण, सेवा प्रवाहका प्रमखु आधार हनुेछन ्। 
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५. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार कमवचारीहरु 

zfvf¿pkzfvf sfo{/t sd{rf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= 

कार्ाालर् प्रमखु >L र्वुराज आचार्ा  प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत ९८५५०८८८६६ 

cfly{s k|zf;g zfvf श्री राजेन्द्र भट्टराई n]vf clws[t ९८५५०७६६४६ 

>L ;To]Gb| cfrfo{ n]vfkfn 9855068570 

;fdflhs ljsf; zfvf श्री गोववन्द्द अधिकारी अधिकृत छैठौं ९८५५०७६६४१ 

श्री पुजा अर्ााल  सहार्क पाचौं ९८६०५६६६७१ 

/fhZj k|zf;g zfvf    

sd{rf/L k|zf;g zfvf >L lgzLy k|;fb zdf{ gfoa ;'Aaf 9855070543 

lhG;L zfvf >L राम प्रसाद भट्टराई gfoa ;'Aaf 9845320473 

>L नारार्ण ससिंह लामा  सशक्षा सहार्क  9855070483 

of]hgf zfvf श्री चुन नारार्ण शे्रष्ठ अधिकृत छैठौं ९८५५०७६६४४ 

श्री नवराज ररजाल  कम्प्र्ुटर अपरेटर  

;"rgf k|ljlw zfvf >L c~hg x '̂jfn ;"rgf k|ljlw clws[t 9855076640 

 

 

 

k|fljlws zfvf 

 

श्री शसमाला पौडले इन्न्द्जननर्र ९८५५०७६०२ 

>L रुपक सवुदेी O{lGhlgo/ 9855076642 

>L बलराम निसमरे  ;j–O{lGhlgo/  

श्री बबनोद पराजलुी ;j–O{lGhlgo/  

श्री सववता के्षत्री शे्रष्ठ  ;j–O{lGhlgo/  

श्री उत्तम उप्रेती ;j–O{lGhlgo/  

>L sdn sfGt l#ld/] *f]h/ ck|]^/ 9845288737 

>L kfg axfb'/ ltt'ª c=;=O{ 9845067297 

>L emDs axfb'/ cof{n c=;=O{ 9865204462 

श्री प्रवेश सापकोटा खा.प.स.टे.  

 श्री मनोज प्रजा  अ.स.ई.  

 श्री रोशन काकी अ.स.ई.  
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cf=n]=k=O{sfO    

न्द्र्ार्पासलका श्री डडना हहम्पडूङ्ग कानुनन सहजकताा  

:jf:y zfvf >L l;df s'df/L ld> l;=c=g=dL= 9855073530 

>L od k|;fb uf}td l;=c=x]=a= 9855072530 

>L ljho sfkl/ x]=c= 9844187484 

cfo'j]{b zfvf श्री राम बचन साह कववराज  

>L d's'Gb s'df/ ;fx a}B 9845161575 

श्री सशव दर्ाल रार् र्ादव a}B  

s[lif zfvf श्री भरत तामाङ  ना.प्रा.स.  

श्री सन्द्तोष अर्ााल  ना.प्रा.स.  

kz' zfvf श्री अजर् बतौला ना.प्रा.स.  

श्री केशवराज स्र्ाङ्गतान ना.प्रा.स.  

 र्ोगेश मैनाली ना.प्रा.स.  

dlxnf ljsf; zfvf    

lzIff zfvf श्री प्रहदप पराजुली सशक्षा अधिकृत  

श्री पासाङ लामा बल  सहार्क  

sfof{no ;xof]uLx? >L Ifq axfb'/ lyª sf=;= -cf}=s'=_  9845205946 

>L sflhdfg lyª sf=;= -cf}=s'=_  9864777180 

>L /]Daf] k|hf sfof{no ;xof]uL 9869164971 

>L Plngf r]kfª sfof{no ;xof]uL 9845605151 

 

पिंजीकरण इकाई 

श्री शसमाला काकी  एम.आइ.एस. अपरेटर  

श्री सररता थापा फिल्ड सहार्क   

श्री ससङ्गराम मुक्तान फिल्ड सहार्क  

 श्री रमेश बतौला  सल्लाहकार  

 

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने अनधकारी 
 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत यवुराि आचायव 
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७. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत यवुराि आचायव 
८. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

९. कायावलय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम/पद 

१. कायावलय प्रमखु - प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री यवुराि आचायव:  ९८५५०८८८६६६ 

 २. सूचना अनधकारी - सूचना प्रववनध अनधकृत श्री अन्िन हटुवाल: ९८५५०७६६४०   

 

 

 

१०. ऐन, ननयम, कायवववनध, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची (मखु्य-मखु्य) 

 

नेपालको संववधान 
 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
 

संस्था दताव ऐन, २०३४ 
 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा ननयमावली, २०६५ 
 

ववपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ननयमावली, २०६७ 
 

ufp“ sfo{kflnsf -sfo{ljefhg_ lgodfjnL–@)&$ 

/flS;/f¨ ufp“kflnsf kbflwsf/Lx?sf] cfrf/ ;+xLtf–@)&$ 

ufp“;ef ;~rfng sfo{ljlw–@)&$ 

ufp“ sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

:yfgLo txsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL–@)&$ 

ufp“ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL–@)&$ 

6f]n ljsf; ;+:yf ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

Plss[t ;Dklts/ Joj:yfkg sfo{ljlw–@)&$ 

:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

s[lif Joj;fo k|j4{g P]g–@)&$ 
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ufp“kflnsfaf6 u/Lg] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf–@)&$ 

Goflos ;ldlt sfo{ljlw–@)&$ 

cfly{s sfo{ljlw lgoldt tyf Jojl:yt ug{ ag]sf] P]g–@)&$ 

ljkb Joj:yfkg sfo{ljlw–@)&$ 

:yfgLo lzIff P]g–@)&$ 

k|zf;lso sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g–@)&$ 

ufp“kflnsfsf] ;xsf/L P]g–@)&$ 

sd{rf/L k|f]T;fxg ;'ljwf sfo{ljlw–@)&% 

ljBfno n]vf k/LIf0f sfo{ljlw–@)&% 

l;len -hg/n÷ejg lgdf{0f_ ;DaGwL sfo{x?sf] b/ ljZn]if0f 

cfGtl/s /fhZj -gbLhGo kbfy{_ sf] ;+sng tyf ljlqm ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw–@)&%  

æ3Æ au{sf] lgdf{0f Joj;foL O{hfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw–@)&%  

ljlgof]hg P]g–@)&% 

s/ tyf u}/s/ /fhZj nufpg] / p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g–@)&% 

ljkb hf]vLd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg ug{ ag]sf] P]g–@)&% 

:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g–@)&% 

Pkm=Pd=/]l8of] Joj:yfkg tyf ;~rfng sfo{ljlw–@)&% 

/f]8f, 9'¨f, lu§L, afn'jf, :n]6, df6f] cfbLdf cdfgtaf6 /fhZj ;+sng ug]{ sfo{of]hgf–@)&% 

lzIff lgodfjnL–@)&%  
Joj;fo btf{ sfo{ljlw–@)&% 

ljkb Joj:yfkg sf]if ;~rfng sfo{ljlw–@)&% 

ufp“kflnsf cfktsflng कायव ;~rfng केन्ि कायवववनध–@)&% 

cg'bfg tyf cfly{s ;xfotf lgb]{lzsf–@)&% 

u}/ ;/sf/L ;dGjo lgb]{lzsf–@)&% 

tflnd, uf]i6L, sfo{zfnf, cWoog e|d0f, kbflwsf/L tyf sd{rf/L O{Gwg, 6]lnkmf]g / cf]e/6fO{d vr{ ;DaGwL sfo{ljlw–@)&% 

/flS;/f¨ ufp“kflnsf ckf¨tf k/Lrokq ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw–@)&% 

आ.व. २०७६/७७ को ववननयोिन ऐन २०७६   

आ.व. २०७६/७७ को आनथवक ऐन २०७६   
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ब्याक हो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६ 

राजससराङ्ग गाउँपानलकाको कमवचारी प्रोत्साहन सवुवधा सम्बजन्ध (प्रथम संसोधन ) कायवववनध-२०७६ 

 

११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

आ.व. : २०७६/७७ असारसम्मको खचव वववरण 

      

नस.
नं. 

खचव 
संकेत 
नं. 

खचव शीषवक अजन्तम बिेट 
असार मवहना 
सम्मको खचव बिेट बाकँी 

१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण अनदुान : नेपाल 
सरकार - नगद अनदुान 

९,६७,००,०
०० ९,१२,३१,०८६ ५४,६८,९१४ 

१ 

२२५
१२ 

सीप ववकास तथा िनचेतना तानलम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचव ४,००,००० १,९९,५०० २,००,५०० 

२ 

२२५
२२ कायविम खचव ३,००,००० ० ३,००,००० 

३ 

२२५
२९ ववववध कायविम खचव १,३७,००० १,३७,००० ० 

४ 

३११
१२ गैर आवासीय भवन ननमावण/खररद ५८,५०,००० ५६,०६,३८४ २,४३,६१६ 
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१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 - नभएको 

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट 

 -राजससराङ्ग गाउँ कायवपानलकाको कायावलयको वेबसाईट www.raksirangmun.gov.np रहेको छ । 

१४. वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं सम्झौता सम्बन्धी वववरण 

 - नभएको । 

१५. अजिल्लो आ.व. मा सञ्चालन गरेको योिना/कायविम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

- 

१६. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 

 - सूचनाको वगीकरण गरी िानकारी ददनका लानग यस कायावलयमा वववरण ददन ननदेशन ददइएको । 

१७. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको 

 - नपरेको 

१८. सावविननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभए सो को वववरण 

- आ-आफ्नो कायावलयबाट प्रकाशन हनुे वावषवक तथा अधववावषवक वववरण माफव त सूचना प्रकाशन गने 
गरेको । 
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