
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

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

 

२०७8 कानतवक देजि पषु मवहनासम्म 

सम्पाददत प्रमिु वियाकलापहरुको वववरण 
प्रकाजित नमनत :२०७८/१०/१४ 

 

 

राजससराङ्ग गाउँपानलका  

गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

मकवानपरु 
 



 

 
 

 
 

 

१. कायावलयको प्रकृनत र स्वरुप        

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार       

३. कमवचारी वववरण          

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

५. सेवा प्रदान गने फाँट र जिम्मेवार कमवचारीहरु      

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रविया र अनधकारी     

७. ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी        

८. सम्पादन गरेको कामको वववरण        

९. कायावलय प्रमिु र सूचना अनधकारीको नाम/पद      

१०. ऐन, ननयम, ववननमय वा ननदेजिकाको सूची      

११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण  

१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण        

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट        

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

१५. योिना/कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन   

१६. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली   

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

१८. सावविननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका वा हनुे भए सो को वववरण  

 

 

 

 

ववषय सूची 



 

 
 

राजससराङ्ग गाउँपानलका 
   गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

चैनपरु, मकवानपरु 

बागमती, प्रदेि नेपाल 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

देब चन्र गतौला 
प्रमिु प्रिासकीय 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, िैराङ्ग र  सररिेत नमलाई नेपाल 
सरकारको नमनत २०७३/११/२७ को ननणवयले राजससराङ्ग गाउँपानलका गठन भएको हो । यस गाउँपानलकाको िनसंख्या 
३०८३० (घरधरुी सवेक्षण,२०७५, राजससराङ्ग गा.पा.), कुल क्षेत्रफल २२६.७ वगव वक.नम. र िनघनत्व १३५.७२  प्रनत 
व्यजि वगव वक.नम.छ । यसको पूववमा हेटौडा उप-महानगरपानलका र कैलाि गाउँपानलका, पजिममा जचतवन जिल्लाको रानप्त 
नगरपानलका, दजक्षणमा मनहरी गाउँपानलका र उत्तरमा कैलाि गाउँपानलका र धाददङ्ग जिल्लाको बेननघाट रोराङ्ग गाउँपानलका 
पदवछ । आददवासी र अल्पसंख्यक चेपाङ समदुायको बाहलु्यता रहेको यो भूगोल पथृक सभ्यता, संस्कृनत र सम्भावनाको भनूम 
हो । 

नेपालको वतवमान संववधानले नपेालमा संजघय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक िास्सन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो िाजन्त, 

सिुासन, ववकास र सम्वृविको आकांक्षा परुा गने लक्ष्य लोएको छ । सोवह अनसुार गाउँपानलकाको िासन व्यवस्थाको 
सामान्य ननदेिन, ननयन्त्रण र संचालन गने अनभभारा गाउँ कायवपानलकामा रहे अनसुार गाउँपानलकाले आफ्ना वियाकलाप 
संचालन गरररहेको छ । िनताका इच्छा आकांक्षा र चाहनालाई गाउँसरकारबाट सम्बोधन गरर संघीयताका लाभहरूको 
सम्प्रषेण गने महत्वपूणव जिम्मेवारी हाम्रो समू रहेकाले यो चनुौतीलाई अवसरका रुपमा रुपान्तरण गरर पररवतवनका 
सकारात्मक ननतिाहरुतफव  इमान्दार तररकाले केजन्रत हनु ुिरुरर रहेको छ । 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संघ, प्रदेि र स्थानीय गरी नतन तहमा राज्य िजिको वाडँफाँड गरेको छ 
। नतनै तहका सरकारहरुको ननवावचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहमा लामो समय देिीको िनप्रनतनननधहरुको ररितालाई परुा 
गरेको छ| नेपालको संनबधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरुले स्थानीय तह अनधकार 
सम्पन्न सरकारको रुपमा रहेको छ| संजघय सरकार, प्रदेि तथा स्थानीय तहको रािश्वको वाडँफाँड, अनदुान, बिेट 
ब्यबस्थापन, सावविननक िचव तथा ववत्तीय सिुासन सम्बजन्ध आवश्यक ब्यबस्थापनका लानग अन्तरसरकारी ववत्तीय 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ िारर भै कायावन्वयनमा समेत आएको छ। संजघय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा राज्यको 
पनुसंरचना माफव त िनप्रनतनननधमूलक स्थानीय तहलाई अनधकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको मान्यता प्रदान गरेको छ। 
स्थानीय स्वायत्त िासनको 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 आधारभूत भौनतक 
पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सिुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहले कुिलतापूववक 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 िेल्नेमा 
आिावादी छौ । 

दृविकोण 

नेपालको संनबधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरुद्वारा प्रत्याभतू 
नागररक स्वतन्त्रता, ववनधको िासन, मानव अनधकारको प्रत्याभनूत गराउने लगायत लोकताजन्त्रक मूल्य र 



 

 

मान्यतालाई सम्मान गने गरी िाजन्त 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 सेवा प्रवाह गरर गररनब र बेरोिगारी न्यूनीकरण गारर ववकासको पथमा अजघ 
बढ्ने। 

 

उद्दशे्य 

कृवषमा व्यवसावयकता, पूवावधार ननमावण, ववद्यतु ववकास, पयवटन ववकास, सचेतनामलुक र नसपमलुक 
कायविम एवं प्रववनध जिक्षामा िोड ददने नीनतलाई आत्मसाथ गरर आम नागररकमा ववकासको प्रत्यक्ष 
अनभुनूत ददलाउने प्रमिु उदे्दश्य रहेको छ । 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

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

स्थानीय स्वायत्त िासनको 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 आधारभूत भौनतक 
पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सिुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहको प्रमिु काम कतवव्य र अनधकार रहेको छ | 
 

३. कमवचारी वववरण 

▪ स्वीकृत स्थायी कमवचारी दरबन्दी संख्या :       ४६  िना 
▪ स्वीकृत स्थायी कमवचारी दरबन्दीमा कायवरत कमवचारी संख्या :     ३८  िना 
▪ ररि स्थायी दरबन्दी संख्या :         ०८  िना 
▪ करार सेवा कमवचारी :               ६७  िना 

         



 

 

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

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

१ संस्थागत ववद्यालय 
संचालन स्वीकृनत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- गाउँपानलकाको जिक्षा ननयमावलीको अनसूुची १ 
बमोजिम ववद्यालय िोल्ने अनमुनतको लानग ननवेदन 

- गदुठ अन्तगवत ववद्यालय संचालन गने भए िैजक्षक 
गठुीको ववधानको प्रनतनलवप  
-िग्गा वा भवन भाडामा नलने भए कजम्तमा ५ बषव 
सम्मको लानग घर वा िग्गा धनीले बहालमा ददने 
सम्बन्धमा भएको कबनुलयतनामा सम्बजन्ध पत्र 

- प्रस्ताववत ववद्यालयको क्षेत्रको िैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-स्थलगत िाँचबझु पछी प्राप्त प्रनतवेदनको 
आधारमा जिक्षा सनमनतको नसफाररसमा गाउँ 
कायवपानलकाको ननणवय बमोजिम गाउँसभामा 
अनमुनत स्वीकृनतको लानग पेि हनुे 

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

- जिक्षा अनधकृत 

- प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय : 
आगामी गाउँ सभा 
हनुे समयसम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 
२ 

 

सामदुावयक ववद्यालय 
संचालन स्वीकृनत 
 

- गाउँपानलकाको जिक्षा ननयमावलीको अनसूुची १ 
बमोजिम ववद्यालय िोल्ने अनमुनतको लानग ननवेदन 

- गदुठ अन्तगवत ववद्यालय संचालन गने भए िैजक्षक 
गठुीको ववधानको प्रनतनलवप  

-िग्गा वा भवन भाडामा नलने भए कजम्तमा ५ बषव 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-स्थलगत िाँचबझु पछी प्राप्त प्रनतवेदनको 
आधारमा जिक्षा सनमनतको नसफाररसमा 
गाउँ कायवपानलकाको ननणवय बमोजिम 

नन:िलु्क - जिक्षा िािा प्रमिु  
- प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय : 
आगामी गाउँ सभा 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

सम्मको लानग घर वा िग्गा धनीले बहालमा ददने 
सम्बन्धमा भएको कबनुलयतनामा सम्बजन्ध पत्र 

- प्रस्ताववत ववद्यालयको क्षेत्रको िैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

गाउँसभामा अनमुनत स्वीकृनतको लानग पेि 
हनु े

हनुे समय सम्म 

 

        
 
 
३      

 

सामदुावयक/संस्थाग
त ववद्यालय कक्षा 
वृवि 

 

- ववद्यालय कक्षा वृविको लानग ननवेदन  
- ववद्यालय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

स्थानीय तहको नाममा चाल ुआ.व.को नवीकरण 
सवहतको व्यवसाय दताव प्रमाणपत्र 

- नजिकका दइु सामदुावयक ववद्यालयको सहमनत पत्र 

- सामदुावयक बाहेकका ववद्यालयका हकमा चाल ु
आ.व.सम्मको मालपोत र घर िग्गा कर वा सम्पजत्त 
कर नतरेको रनसद  
- बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र 
बहाल कर नतरेको रनसद  

- ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
- ननवेदन दताव गने 

-तोवकएको प्राववनधक कमवचारीले 
आवश्यकता अनसुार स्थलगत ननरीक्षण 
गरर प्रनतवेदन तयार गने र गाउँ जिक्षा 
सनमनतको नसफाररसमा गाउँ 
कायवपानलकाको बैठकमा पेि गने। 

 

-सामदुावयक 
ववद्यालयको लानग 
नन:िलु्क 

-संस्थागत ववद्यालयको 
लानग ननयमानसुार 

-जिक्षा िािा प्रमिु 

-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय:जिक्षा 
सनमनत र 
गाउँकायवपानलकाको 
आगामी बैठक हनुे 
अवनध सम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष  

  
४ 

ननिलु्क स्वास््य 
उपचार नसफाररस 

 

- ननवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

- ववपन्नता िुल्ने वडा कायावलयको नसफाररस 

- गम्भीर प्रकृनतको रोग लागेको कागिात 

  

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
- ननवेदन दताव गने   
- स्थानीय तह नसफाररस सनमनतको ननणवय 

नन:िलु्क स्वास््य/सामाजिक 
ववकास िािाका 
कमवचारी 
-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

लाग्ने समय: सोवह 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

- चलानी गरर ननवेदकलाई नसफाररस 
उपलब्ध गराउन े

ददन 
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गैर सरकारी संघ 
संस्था 
दताव/नवीकरण  
नसफाररस 

- ववधान वा ननयमावली, ननवेदन र नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

- संस्था भाडामा बस्न ेभए सम्झौता पत्र र बहाल कर 
नतरेको रनसद 

- संस्था आफ्नो घरमा बस्ने भए सोको िग्गाधनन 
प्रमाण पिुाव र नससा पास प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

- चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर िग्गा कर 
वा सम्पजत्त कर नतरेको रनसद वा कर ननधावरण 
स्वीकृत भएको कागिात 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत   
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
- ननवेदन दताव गने   
- ननवेदकले तोवकएको िलु्क बझुाउने 
- आवश्यक प्रविया परुा गरर नसफाररस  
पत्र/नवीकरण  उपलब्ध  गराउने | 

 

रु.५००/- 
 

 

-सामाजिक ववकास  
िािा प्रमिु, 
 

लाग्ने समय: सोवह 
ददन  

 

 

-प्रमिु 
प्रिासकीय 
अनधकृत 
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नमलापत्र कागि/ 
उिरुी दताव 

- नमलापत्र गने दवैु पक्षको संयिु ननवेदन  
- सम्बजन्धत व्यजिहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रनतनलवप 

- ववषयसँग सम्बजन्धत अन्य कागिातहरु  
 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेि 
गने  
-न्यावयक सनमनतको संयोिकले ]] सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
- ननवेदन दताव गने  
- ननवेदकले तोवकएको िलु्क बझुाउने  
- तोवकएको कमवचारीले न्यावयक सनमनतमा 
पेि गने  
- न्यावयक सनमनतले दवैु पक्ष रािी बहस  
गरे पिात नमलापत्र कागि उपलब्ध 
गराउने  

रु,१००/- -न्यावयक सनमनत, 

लाग्ने समय: 
न्यावयक सनमनतको 
ननणवय अवनधसम्म 

-गाउँपानलका 
उपाध्यक्ष 

  

 
-उद्योग दतावको प्रमाण पत्र, पान दतावको प्रनतनलवप, चाल ु -ननवेदन सवहत तोवकएको कागिातहरु पेि -दताव िलु्क -रािस्व िािा प्रमिु -गाउँपानलका 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 
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"घ"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्र 

हालतमा रहेको मेनसन औिारको वववरण र िररद 
गरेको नबल, मेनसन औिारको नबमा, मेनसन औिार 
चाल ुहालतमा रहेको भनन मेकाननकल ई. बाट प्रमाजणत 
गरेको कागि, सम्बजन्धत फमवको नाममा न्यनुतम 
रु.एक लािको बैंक ब्यालेन्स भएको प्रमाण, पाँचौं तह 
वा सो सरहको ओभरनसयर, लेिापाल र प्रिासन 
सहायक कमवचारीहरुको ननयजुि पत्रको प्रनतनलवप, 
ननिहरुको िैजक्षक प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप, ननिहरुको 
मंिरुरनामा, फमव रहने स्थानको घरिग्गाको लाल पिुाव, 
सोको नतरो नतरेको रनसद, ननवेदन, ननवेदकको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, फोटो।  

गने  
 

-  प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले  नसफाररस 
सनमनतको बैठकमा पेि गने  
- नसफाररस सनमनतको ननणवय पिात 
इिाित पत्र प्रदान गररनेछ | 
 

रु.१०,०००/-  –प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

अध्यक्ष 
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"घ"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्रको नवीकरण 

- फमवको कर चिुाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, ननवेदन, 
नवीकरण िलु्क 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/- लाग्न ेछ ) 

- प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर नववकरणका लानग प्रमिु 
प्रिासकीय अनधकृतलाइ पेि गने  

-नवीकरण िलु्क 
रु.१,०००/- 

  

-रािस्व िािा प्रमिु 

-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत  

- गाउँपानलका 
अध्यक्ष 
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"घ"वगवको ननमावण 
व्यवसायी इिाित 
पत्रको प्रनतनलवप 

-ननवेदन, हराएको च्यानतएको वा नाजिएको प्रमाण 
पत्रको उपलब्ध भएसम्म छायाँ प्रनत | 

- प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर प्रनतनलवप उपलब्ध गने 

प्रनतनलवप िलु्क 
रु.१,०००/- 

-रािस्व िािा प्रमिु 

-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

- गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 अपाङ्गता  पररचयपत्र  - अपाङ्गता भएको व्यजिको िन्मदताव वा - प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत नन:िलु्क -सामाजिक ववकास -प्रमिु प्रिासकीय 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

10 नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप,  सम्बजन्धत 
वडा कायावलयको नसफाररस पत्र 

-मान्यता प्राप्त स्वास््य संस्थाको जचवकत्सकबाट  
अपाङ्गता प्रमाजणत कागिात, पासपोटव साइिको २ 
प्रनत फोटो    

कमवचारीलाई तोक आदेि गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर पररचय पत्र उपलब्ध गराउने 

िािा प्रमिु 

 

अनधकृत 
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ज्येष्ठ नागररक 
पररचयपत्र 

-नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप, पासपोटव 
साइिको २ प्रनत फोटो   

- प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेि गने -  ननवेदन 
पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर पररचय पत्र उपलब्ध गराउने 

नन:िलु्क  -सामाजिक ववकास 
िािा प्रमिु 

-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 
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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  

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

 

-तोवकएको कागिात संलग्न रािी योिना 
िािामा ननवेदन पेि गने 

-सम्बजन्धत िािाका कमवचारीले आवश्यक 
प्रविया परुा गरर योिना सम्झौता गराउने 

नन:िलु्क -योिना िािा प्रमिु 

-प्राववनधक िािा 
प्रमिु  
लाग्ने समय: सोवह 
ददन वा वववरण बझु्न ु
पने भए बढीमा ३ 
ददन 

- प्रमिु 
प्रिासकीय 
अनधकृत 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

 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 । 

- ननवेदन सवहत तोवकएको कागिपत्रहरु 
पेि गने  

नन:िलु्क -योिना िािाका 
कमवचारी 
-प्राववनधक िािाका 
 कमवचारी 
-आनथवक प्रिासन 
िािाका कमवचारी  
-लाग्ने समय: सोवह 
ददन  
 

प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

१4 रननङ्ग नबल भिुानी -सम्बजन्धत उपभोिा सनमनतको अध्यक्षको ननवेदन  
-सम्बजन्धत उपभोिा सनमनतको ननयवण प्रनत 

-कायव प्रगनत मलु्यांकन (कायावलयले तयार गने ) 

 

- ननवेदन सवहत तोवकएको कागिपत्रहरु 
पेि गने  

 नन:िलु्क -योिना/ प्राववनधक 
/आनथवक -प्रिासन 
िािा 
लाग्ने समय: सोवह 
ददन   
 

- प्रमिु 
प्रिासकीय 
अनधकृत 

१5 सूचना माग - मौजिक वा सचुनाको हक सम्बजन्ध ऐन, २०६४ 

को दफा ३ र ७ बमोजिम तोवकएको ढाँचामा ननवेदन 
ददने  

-तोवकएको ढाँचामा सूचना अनधकारीलाई 
ननवेदन पेि गने 

 

सूचनाको हक 
सम्बजन्ध ननयमावली, 
२०६५ अनसुार 

-सूचना अनधकारर 
-सोवह ददन वा 
सचुनाको प्रकृनत 

- प्रमिु 
प्रिासकीय 
अनधकृत 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

अनसुार १५ ददन  
१६ 

 
सहकारी संस्था दताव -सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववननयम २ प्रनत 

-सहकारी संस्था संचालकको सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रनतवेदन 

-सदस्यता नलन स्वीकार गरेको िेयर सदस्यहरुको 
फोटो सवहत तीन पसु्ते वववरण 

-िेयर बापत प्राप्त रकम जिल्ला नलएको भपावइ 

 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिातहरु 
पेि गने  
 

-ननवेदन ददएको १५ ददन नभत्र 

गा.पा.को सहकारी ऐन 
अनसुार 

-सामाजिक ववकास 
िािाका कमवचारी 
-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

१७ आनथवक सहायता, 
प्राकृनतक प्रकोप 
राहत, संस्थागत 
अनदुान सहयोग 

 

-माग गरेको व्यहोरा सवहतको ननवेदन  
-औजचत्य पवुि हनुे आधार प्रमाण तथा फोटो हरु 

-प्राकृनतक प्रकोप सहायताको लानग वडाको नसफाररस 
र प्रहरी मचुलु्का 
 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिातहरु 
पेि गने  
 

नन:िलु्क - प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

- सामाजिक ववकास 
िािा प्रमिु  
- जिन्सी िािा प्रमिु 

- आथीक प्रिासन 
िािा प्रमिु  

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

१८ 

 
पि ुतथा कृवष समहु 
दताव 
 

 

- कृवष/ पि ुसमहुको ववधान ३ प्रनत  
- कृवष हक समहुको वववरण फाराम ३ प्रनत 

- वहत कोष रकम फाराम ३ प्रनत 

- समहुको सदस्यहरुको ना.प्र.प्र.को प्रनतनलवप  
- समूह दतावको लानग समूह ६ मवहना अजघ दताव 
भएको हनुपुने 

- समहुको माइन्यटुको प्रनतनलवप  
- वडाको नसफाररस 

- समहुका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सजचवको एक/एक 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिातहरु 
पेि गने, सोवह ददन  
 

गा.पा.को आनथवक ऐन 
अनसुार 

-कृवष/पि ुिािा 
प्रमिु 

-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 



 

 

ि.स.  सेवा सवुवधाको नाम  सेवा सवुवधा नलन, अनमुनत, स्वीकृत प्राप्त गनव 
आवश्यक पने कागिात 

सेवा सवुवधा र अनमुनत, स्वीकृनत  प्राप्त 
गनव आवश्यक प्रविया 

लाग्ने दस्तरु जिम्मवार अनधकारी 
र लाग्ने समय  

 

 

गनुासो सनु्न े
अनधकारी 

प्रनत ना.प्र.प्र.को प्रनतनलवप  
- समहुको वावषवक कायव योिना 
- लेिा पररक्षण प्रनतवेदन  

19 एफ.एम. संचालन 
अनमुनत 
 

 

  

-गाउँपानलकाको एम.एम. रेनडयो (संचालन तथा 
व्यवस्थापन) कायवववनध, २०७५ अनसुार अनसूुची २  
बमोजिमको ढाँचामा ननवेदन भरी पेि गने  
-आनथवक, प्राववनधक तथा व्यवसावयक पक्षमा ववस्ततृ 
अध्ययन गरर तयार गरेको प्रनतवेदन  
-प्रसारण संस्था दतावको प्रमाणपत्रस सम्बन्धी ववधान 
तथा संचालकहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलवप 

-दस्तरु नतरेको रनसद 

-तोवकएको कागिात संलग्न रािी 
अनसूुची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना 
प्रववनध िािामा ननवेदन ददने  

गाउँसभाले तोके 
बमोजिम  

-सूचना प्रववनध िािा  
-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

२0 एफ.एम. संचालन 
अनमुनत नववकरण 
 

-एफ.एम. रेनडयोको इिाितपत्र  प्रत्येक आनथवक 
वषवमा नवीकरण गनुव पने छ  
-अजघल्लो आनथवक बषवको िलु्क बझुाएको प्रमाणपत्र    

-तोवकएको कागिात संलग्न रािी 
अनसूुची-३ बमोजिमको ढाँचामा सूचना 
प्रववनध िािामा ननवेदन ददने 

गाउँ सभाले तोके 
बमोजिम 

-सूचना प्रववनध िािा  
-प्रमिु प्रिासकीय 
अनधकृत 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

नोट: यस बडापत्रमा उल्लेि हनु छुटेका ववषयहरु प्रचनलत काननु बमोजिम हनुेछ। 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

कायावलयबाट हनुे सेवा प्रवाहको आधार र प्रनतविता 
▪ कायावलयबाट सेवा प्रवाह गदाव प्रचनलत काननु, नेपाल सरकारको ननणवय, पररपत्र समेतलाई पूणव अनसुरण गररनेछ । 

▪ सेवा प्रवाह नागररकको हकवहतमा पूणव केजन्रकृत (People Centered) रहनकुो अनतररि पूणव पारदिी ढंगबाट हनुेछ । 

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

▪ सिुासनको अनभववृि, िनसहभानगता, समयको पालना, जिम्मेवारीपनको बोध, भ्रिाचार ननयन्त्रण, सेवा प्रवाहका प्रमिु आधार हनुेछन ्। 

 

 



 

 

५. सेवा प्रदान गने िािा र जिम्मेवार कमवचारीहरु 

नस.नं. िािा/इकाई/कायविम कमवचारीको नाम थर पद सम्पकव  नं. 

१ कायावलय प्रमिु श्री देब चन्र गतौला प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत ९८५५०८८८६६ 

२ आनथवक प्रिासन िािा श्री रािेन्र भट्टराई { लेिा अनधकृत ९८५५०७६६४६ 

श्री सत्येन्र आचायव लेिापाल ९८५५०७६५७० 

३ योिना  तथा रािस्व िािा श्री चनु नारायण शे्रष्ठ अनधकृत छैठौं ९८५५०७६६४४ 

श्री नवराि ररिाल कम््यटुर अपरेटर ९८४५२८७६६० 

श्री कमलकान्त जघनमरे डोिर अपरेटर ९८४५२८८७३७ 

४ सामाजिक ववकास िािा श्री गोववन्द अनधकारी अनधकृत छैठौं ९८५५०७६६४१ 

श्री पिुा अयावल सहायक (पाचौं) ९८६०५६६६७१ 

श्री गोमा पन्थी सहायक मवहला ववकास ननरीक्षक(चौथो) ९८६७१५३७२६ 

५ जिक्षा िािा श्री प्रददप परािलुी जिक्षा अनधकृत ९८४५३१४८०४ 

श्री पासाङ लामा बल प्रा.स.(सहायक पाचौं, जिक्षा) ९८६११२२७२९ 

६ सूचना प्रववनध िािा श्री अन्िन हटुवाल सूचना प्रववनध अनधकृत ९८५५०७६६४० 

७ 

 

स्वास््य िािा श्री वविय कुमार कापरी िनस्वास््य ननरीक्षक ९८४४१८७४८४ 

श्री नसमा कुमारी नमश्र  सह- संयोिक ९८५५०७३५३० 

श्री राम बचन साह कववराि ननरीक्षक ९८४५१३४६५२ 

श्री मकुुन्द कुमार साह  बैद्य ९८४५१६१५७५ 

८ 

 

प्रधानमन्त्री रोिगार कायविम श्री गोववन्द ववश्वकमाव रोिगार संयोिक ९८५५०६७६१९ 

श्री ववनोद परािलुी प्राववनधक सहायक (पाचौं) ९८४५६९२६२३ 

९ प्रिासन िािा श्री ननिीथ प्रसाद िमाव ना.सू. ९८५५०७६६०१ 

१० जिन्सी िािा श्री नारायण नसंह लामा  जिक्षा सहायक  ९८५५०७६६४५ 

११ प्राववनधक िािा श्री िान्तन ुवटबडेवाल सव- इजन्िननयर ९८४५१६२९७८ 



 

 

श्री नर बहादरु गाहा सव- इजन्िननयर ८४७२२३३७६९ 

श्री आजिष िमाव  सव- इजन्िननयर ९८४५४४०५०१ 

श्री रोिन काकी अनसस्टेन्ट सव- इजन्िननयर ९८४५०६४०९९ 

श्री मनोि प्रिा अनसस्टेन्ट सव- इजन्िननयर ९८४५७८१५३९ 

श्री प्रमे बहादरु बल अनसस्टेन्ट सव- इजन्िननयर ९८४५७२९८३१ 

श्री छठी प्रसाद साह तेली अनसस्टेन्ट सव- इजन्िननयर ९८४२९५४९३३ 

श्री समुी शे्रष्ठ अनसस्टेन्ट सव- इजन्िननयर ९८४६२८९८२७ 

श्री पान ब.नततङु्ग अनसस्टेन्ट सव-इजन्िननयर ९८४५०६७२९७ 

श्री झम्क ब. अयावल अनसस्टेन्ट सव-इजन्िननयर ९८४४३३४२८५ 

श्री प्रवेि सापकोटा िा.पा.स.टे. ९८६०२७७३८२ 

१२ कृवष ववकास िािा श्री कृष्ण डुम्र े प्रा.स. (कृवष)  ९८६०३५२८७९ 

श्री टेक राि अवस्थी ना.प्रा.स. (कृवष) ९८४८९९१५८८ 

१३ पिपुन्छी ववकास िािा 

 

श्री िभेुच्छा ढकाल प.स्वा.प्रा. (सहायक पाचौं) ९८६५५०३८३१ 

श्री नतथवराि पोिरेल प.से.प्रा. (सहायक पाचौं)  ९८६४८२१८६८ 

श्री लोकेन्र ओली ना.प.स्वा.प्रा. (सहायक चौथो)  ९८४४१२४५७७ 

श्री प्रददप कुमार साह ना.प.से.प्रा. (सहायक चौथो) ९८४५७३६२६८ 

श्री केिव राि स्याङ्गतान ना.प.स्वा.प्रा.(सहायक चौथो)  ९८६५३२१७३० 

१४ न्यावयक सनमनत श्री नडना वहम्डुङ्ग न्यावयक सहिकताव ९८०९२११३८५ 

१५ सामाजिक सरुक्षा तथा 
पंिीकरण इकाई 

श्री िनमवला काकी एम.आइ.एस.अपरेटर ९८६५५०१७५७ 

श्री सररता थापा वफल्ड सहायक  ९८४५५९८९८५ 

श्री नसङ्गराम मिुान वफल्ड सहायक ९८४५६३८०२७ 

१६ लघ ुउद्यम ववकास कायविम श्री माननसंह घलान लघ ुउद्यम ववकास सहयोगी ९८४५४५५१९० 

श्री साववत्री मिुान लघ ुउद्यम ववकास सहयोगी ९८५५०१११२० 



 

 

१७ आमा बवुा बचाउ कायविम श्री िीवन मल्ल ठकुरी अ.हे.व.चौथो ९८५५०७०४१२ 

१८ गररवसँग ववश्वेश्वर कायविम श्री रश्मी तामाङ सामाजिक पररचालक  

श्री धनमाया नथङ सामाजिक पररचालक  

१९ वडा सजचव-१ र २ नं.वडा श्री लनलतमान तामाङ सहायक (चौथो) ९८४३०९१९१२ 

२० वडा सजचव-३ र ४ नं.वडा श्री चन्र लाल लामा सहायक (पाचौं) ९८५५०६९५८९ 

२१ वडा सजचव-५ नं.वडा श्री सन्ध्या न्यौपाने सहायक (पाचौं) ९८५५०७८००० 

२२ वडा सजचव-६ र ७ नं.वडा श्री पनुम कुमार रुम्बा सहायक (पाचौं) ९८४५३३९२९० 

२३ वडा सजचव-८ नं.वडा श्री दिरथ गरुागाईं सहायक (पाचौं) ९८४५९०३४६० 

२४ वडा सजचव-९ नं.वडा श्री भावना कँडेल सहायक (चौथो) ९८४५५३५१०३ 

२५  श्री नबन्द ुमाया प्रिा  हेराल ु ९८४५९०७६६२ 

२६  श्री रेम्बो प्रिा  कायावलय सहयोगी ९८६९१६४९७१ 

२७  श्री इनलना प्रिा  कायावलय सहयोगी ९८४५६०५१५१ 

२८  श्री वववेक नथङ्ग कायावलय सहयोगी ९७४५६९१२४७ 

२९  श्री देउमाया प्रिा कायावलय सहयोगी ९८४५५९९५६५ 

 
 

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने अनधकारी 
 - प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत देब चन्र गतौला 
७. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

- प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत देब चन्र गतौला 
८. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

- कायावलयले प्रदान गने ननयनमत सेवा प्रवाह गरेको 
९. कायावलय प्रमिु र सूचना अनधकारीको नाम/पद 

१. कायावलय प्रमिु - प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत श्री देब चन्र गतौला:  ९८५५०८८८६६६ 

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

 

 



 

 

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

 

नस.नं. ऐन काननुहरु 

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

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

३ ufp“;ef ;~rfng sfo{ljlw–@)&$ 

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

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

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

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

८ 6f]n ljsf; ;+:yf ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw–@)&$ 

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

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

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

१२ s[lif Joj;fo k|j4{g P]g–@)&$ 

१३ ufp“kflnsfaf6 u/Lg] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf–@)&$ 

१४ Goflos ;ldlt sfo{ljlw–@)&$ 

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

१६ ljkb Joj:yfkg sfo{ljlw–@)&$ 

१७ :yfgLo lzIff P]g–@)&$ 

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

१९ ufp“kflnsfsf] ;xsf/L P]g–@)&$ 

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

२१ ljBfno n]vf k/LIf0f sfo{ljlw–@)&% 

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

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

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

२५ ljlgof]hg P]g–@)&% 



 

 

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

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

२८ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ P]g–@)&% 

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

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

३१ lzIff lgodfjnL–@)&%  

३२ Joj;fo btf{ sfo{ljlw–@)&% 

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

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

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

३६ u}/ ;/sf/L ;dGjo lgb]{lzsf–@)&% 

३७ 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–@)&% 

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

३९ आ.व. २०७६/७७ को ववननयोिन ऐन २०७६   

४० आ.व. २०७६/७७ को आनथवक ऐन २०७६   

४१ Jofs xf] nf]8/ ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^ 

४२ राजससराङ्ग ufp“kflnsfsf] sd{rf/L k|f]T;fxg ;'ljwf ;DaGwL -k|yd ;+zf]wg_ sfo{ljlw–@)&^ 

४३ sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ ;+qmd0f /f]syfd tyf pkrf/ sf]if ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ 

४४ ns8fpgsf] cjlwdf pBf]u, s[lif pkh, lghL cfjf; ;lxt ljsf; lgdf{0f Pj+ ;]jf k|jfx ;DaGwL sfo{ 
;~rfng dfu{bz{g, @)&& 

४५ आनथवक ऐन, २०७७ 

४६ ववननयोिन ऐन, २०७७ 

४७ कोरोना भाइरस (कोनभड १९)को संिमणका उपचारमा संलग्न िनिजिको िोजिम भत्ता व्यवस्थापन 
आदेि,२०७७  

४८ आनथवक वषव २०७७/७८ को आयोिना तथा कायविम कायावन्वयन कायवववनध, २०७७   

४९ वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

५० िरको छानो प्रनतस्थापन गन ेकायवववनध, २०७७ 

५१ राजससराङ्ग गाउँपानलका ववद्यालय प्रत्यक्ष जिक्षण नसकाई वियाकलाप सञ्चालन कायवनबनध, २०७७ 

५२ ;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog tyf k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f sfo{ljlw, @)&& 



 

 

५३ cf=j= @)&&÷)&* sf] jflif{s sfo{qmd ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{ jg]sf] sfo{qmd sfof{Gjog -kxLnf] 

z+;f]wg_ sfo{ljlw, @)&& 

५४ 
dfgj a]rljvg tyf cf];f/ k;f/ lgoGq0f :yfgLo ;ldlt -u7g tyf kl/rfng_ sfo{ljlw, @)&& 

५५ 
/flS;/f¨ ufpFkflnsf ljBfno k|ToIf lzIf0f l;sfO{ ls|ofsnfk ;~rfng -klxnf] z+;f]wg_ sfo{ljlw, @)&& 

५६ 
/flS;/fË ufpFkflnsfsf] cf=j= @)&&÷)&* sf] jflif{s sfo{qmd ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{ jg]sf] sfo{qmd 

sfof{Gjog -klxnf] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&& 

५७ 
/flS;/fË ufpFkflnsf ljBfno k|ToIf lzIf0f l;sfO{ lqmofsnfk ;~rfng -klxnf] ;+zf]wg sfo{ljlw, @)&& 

५८ 
/flS;/f¨ c:ktfn ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& 

५९ 
/flS;/fË ufpFkflnsf d]nldnfk sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&& 

६० 
glbhGo kbfy{sf] ;+sng Pj+ ljqmL z'Ns p7fpg] ;DjGwL sfo{of]hgf, @)&& 

६१ 
/flS;/f¨ ufpFkflnsf lzIff -klxnf] ;+zf]wg_ lgodfjnL, @)&& 

६२ 
e"ldlxg blnt, e"ldlxg ;'s'Daf;L / cJojl:yt a;f]af;Lx?sf] tYofÍ ;+sng / gfkgS:ff ;DaGwL sfo{of]hgf,  

६३ 
sf]/f]gf efO/; -SARC COVID–@_ ;+qmd0f /f]syfd tyf COVID c:ktfn ;~rfng sfo{of]hgf–@)&* 

६४ 
cf=a= @)&*÷&( sf] cfly{s P]g  

६५ 
cf=a= @)&*÷&( sf] ljlgof]hg P]g  

६६ 
:yfgLo jg P]g, @)&* 

६७ 
cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s sfo{qmd  ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{ jg]sf] sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)&* 

६८ 
/flS;/fª\u ufpFkflnsfsf] xf]d:6]] ;~rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&* 

६९ िेष्ठ नागररक पररचयपत्रववतरण कायवववनध, २०७८ 
७० राजससराङ्ग गाउँपानलका करारमा प्राववनधक कमवचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी (प्रथम संसोधन) कायवववनध, २०७८   

७१ राजससराङ्ग गाउँपानलकाको कायव संचालन ननदेजिका, २०७८ 

 

११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

आम्दानी वववरण : 

आ.व. : २०७८/७९  प्रकार : आन्तररक रािस्व िाता  अवधी :  २०७८/०७/०१-२०७८/०९/३०  

नस.नं. स्रोत समूह प्रानप्तको श्रोत वावषवक अनमुाननत आय आम्दानी 
१ अन्तररक श्रोत ११३१३ - एकीकृत सम्पती कर ५०,००० ५,७४७ 

२ अन्तररक श्रोत ११३१४ - भनुमकर/मालपोत ५,००,००० १,३५,९४७ 

३ अन्तररक श्रोत ११३२१ - घरवहाल कर ५०,००० २८,०२९.८९ 



 

 

४ अन्तररक श्रोत ११३२२ - वहाल ववटौरी कर ५०,००० ० 

५ अन्तररक श्रोत ११६११ - व्यवसायले भिुानी गने  ६०,००० ० 

६ अन्तररक श्रोत ११६९१ - अन्य कर ५०,००० ० 

७ अन्तररक श्रोत १४१५९ - अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी २८,००,००० ० 

८ अन्तररक श्रोत १४२२९ - अन्य प्रिासननक सेवा िलु्क ९,४०,००० १,८६,९०० 

९ अन्तररक श्रोत १४२४३ - नसफाररि दस्तरु १०,००,००० ३२,७८० 

१० अन्तररक श्रोत १५१११ - बेरूि ू १ १३,००० 

११ अन्तररक श्रोत ३२१२२ - बैंक मौज्दात ५,८१,१३,६६० ० 

िम्मा ६,३६,१३,६६१ ४,०२,४०३.८९ 

 

िचव वववरण : 

आ.व. : २०७८/७९  अवधी :  २०७८/०७/०१-२०७८/०९/३०  बिेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं
. 

कायविम/आयोिना/वियाकला
पको नाम 

ववननयोिन िचव िचव 
(%) 

मौज्दात 

१ 

सरसफाई तथा पाले पहरा 
पाररश्रनमक कमवचारी   १,००,००० १०,१७५ १०.१८ ८९,८२५ 

२ पाररश्रनमक कमवचारी   २,३०,००,००० 

३९,२०,८८७.३
० १७.०५ 

१,९०,७९,११२.७
० 

३ अनदुान जिक्षक पाररश्रनमक   २०,००,००० २,३८,६६० ११.९३ १७,६१,३४० 

५ 

ल्याब अनसस्टेन्ट कमवचारी  
पाररश्रनमक   ३,७१,९३० ५७,२२० १५.३८ ३,१४,७१० 

६ डासटर कमवचारी पाररश्रनमक   ५,५०,९४० ८४,७६० १५.३८ ४,६६,१८० 

८ कमवचारी महंगी भत्ता   १०,००,००० १,४२,००० १४.२० ८,५८,००० 

९ कमवचारीको बैठक भत्ता   ५,००,००० १९,८०० ३.९६ ४,८०,२०० 

१० 

डासटर कमवचारी थप 
सवुवधा/प्रोत्साहन   ६,००,००० १,००,००० १६.६७ ५,००,००० 

११ अन्य भत्ता   १०,००,००० ५,००० ०.५० ९,९५,००० 

१२ पदानधकारीअन्य सनुबधा   ७०,००,००० १०,३२,००० १४.७४ ५९,६८,००० 

१३ 

पानी तथा नबिलुी महिलु तथा 
िलु्क   ३,००,००० २,५२० ०.८४ २,९७,४८० 

१४ इन्टरनेट सेवा िलु्क   ६,००,००० १,५९,५४९ २६.५९ ४,४०,४५१ 

१५ संचार महसलु तथा िचव   ५,००,००० ४६,०७० ९.२१ ४,५३,९३० 

१६ इन्धन (पदानधकारी)   ९,००,००० १,७७,५३७ १९.७३ ७,२२,४६३ 

१७ इन्धन (कायावलय प्रयोिन)   ४,००,००० १,१९,३८३ २९.८५ २,८०,६१७ 



 

 

१८ सवारी साधन ममवत िचव   १०,००,००० ५,२३,६९७ ५२.३७ ४,७६,३०३ 

१९ नबमा तथा नवीकरण िचव   ५,००,००० १,१२,३५० २२.४७ ३,८७,६५० 

२० 

मेजिनरी तथा औिार ममवत 
सम्भार तथा सञ्चालन िचव   ६,००,००० १५,४९९ २.५८ ५,८४,५०१ 

२१ 

नननमवत सावविननक सम्पजत्तको 
ममवत सम्भार िचव   ५,००,००० ४,६३,२६४ ९२.६५ ३६,७३६ 

२२ 

कायावलय सञ्चालन सम्बन्धी 
मसलन्द तथा सामाग्री   ४७,००,००० ५,९३,८०५ १२.६३ ४१,०६,१९५ 

२३ पसु्तक तथा सामग्री िचव   ५,००,००० १०,००० २.०० ४,९०,००० 

२४ 

पत्रपनत्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकािन िचव   २०,००,००० ५,१०,३७६ २५.५२ १४,८९,६२४ 

२५ सेवा र परामिव िचव   ४,६१,००० ७६,८४० १६.६७ ३,८४,१६० 
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१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 - नभएको 

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट 

 राजससराङ्ग गाउँ कायवपानलकाको कायावलयको वेबसाईट https://raksirangmun.gov.np/ रहेको छ । 

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

 - नभएको । 

 

 

 



 

 

१५. योिना/कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन 

यस अवनध नभत्र सम्झौता भएका योिनाहरु: 

नसं.नं 
वडा 
नं. 

योिनाको  
नाम 

योिना  
सम्झौता  
नमनत 

योिना  
सम्पन्न 
गनुवपने  

नमनत 

प्रस्ताववत 

 िचव  
अनमुान 

गा.पा.ले  

व्यहोने 

 बिेट 

उपभोिाले  

व्यहोने 

बिेट 

1 ३ 
पलाँसे बीच टोल सडक ननमावण 
योिना राजससराङ्ग-३ २०७८/०८/०१ २०७८/१०/१५ 

 
1,102,227.
82  

 
1,000,000.
00   102,227.82  

2 १ 
रामकुवा सडक ननमावण 
योिना राजससराङ्ग-१ २०७८/०८/०१ २०७८/१०/१५ 

   
331,521.26  

   
300,000.00    31,521.26  

3 ९ 
टार नसंचाई योिना 
,राजससराङ्ग-९ २०७८/०८/०१ २०७८/१०/२८ 

   
458,662.47  

   
400,000.00    58,662.47  

4 ३ 
काकीडाडाँ डोठे सडक 
ननमावण योिना, राजससराङ्ग-3 2078/08/02 २०७८/१०/२८ 

   
662,576.22  

   
600,000.00    62,576.22  

5 ९ 
वडा कायावलय पवहरो 
ननयन्त्रण रा-९ 2078/08/02 २०७८/१०/२८ 

   
331,409.74  

   
300,000.00    31,409.74  

6 ३ 
गोठारी मोटरबाटो ग्राभेल 
योिना 2078/08/06 2078/08/29 

    
55,282.50  

    
50,000.00      5,282.50  

7 ९ परुानो गाउँ सडक योिना 2078/08/06 2078/11/15 
   
554,617.80  

   
500,000.00    54,617.80  

8 ७ 
सािर िोला दाराङ्ग, गाल 
दाने नसँचाइ 2078/08/08 2078/10/28 

   
550,078.73  

   
500,000.00    50,078.73  

9 ५ 
सडक सरसफाई योिना 
राजससराङ्ग-5 2078/08/08 2078/10/28 

   
772,216.27  

   
700,000.00    72,216.27  

10 ३ जझजल्कनी प्रा.वव भवन ममवत 2078/08/08 2078/10/28 
   
110,263.83  

   
100,000.00    10,263.83  

11 ५ रामिी ववष्ण ुस्ल्याब ढलान 2078/08/08 2078/10/28 
   
220,954.37  

   
200,000.00    20,954.37  

12 ५ बंवकम अमरज्योनत चचव ममवत 2078/08/08 2078/10/28 
   
220,965.88  

   
200,000.00    20,965.88  

13 ४ 
सडक सरसफाई योिना 
राजससराङ्ग-4 2078/08/08 2078/10/28 

   
952,528.25  

   
850,000.00   102,528.25  

14 ४ 
नवजिबन चचव भवन ममवत 
ियनसन्ताल,राजससराङ्ग-४ २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
330,041.60  

   
300,000.00    30,041.60  

15 ७ चौतारा िनलवङ सडक ननमावण २०७८/०८/१५ 2078/11/30 

 
1,649,927.
48  

 
1,500,000.
00   149,927.48  



 

 

16 ९ 
रुर महादेव मजन्दर तनलवङ्ग 
कानलका,राजससराङ्ग-९ २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
275,914.68  

   
250,000.00    25,914.68  

17 २ 

भाड्डीवेसी सामदुायीक भवन 
हदैु भाड्डी िोड्ने सडक 
स्तरोन्नती २०७८/०८/१५ २०७८/१1/२८ 

   
991,572.99  

   
900,000.00    91,572.99  

18 ८ 
िनकल्याण प्रा.नब. वाल 
ननमावण योिना,राजससराङ्ग-८ २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
330,590.76  

   
300,000.00    30,590.76  

19 ८ िाप्राङ्ग िानेपानी, राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
330,835.02  

   
300,000.00    30,835.02  

20 ७ 

देउराली दगरी नधराङ 
स्वास््य चौकी िोड्ने 
सडक,राजससराङ्ग-7 २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
880,201.34  

   
800,000.00    80,201.34  

21 ३ 
दिरथ टोल फोससीङटार 
फेदी सडक,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
331,123.15  

   
300,000.00    31,123.15  

22 ३ 
फोजससन्टार कुनाटोल मो. बा 
स्तरोन्नती,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
220,415.60  

   
200,000.00    20,415.60  

23 ३ 

मैनटार फोजससनटार वविे 
डाँडा हुँदै भाटीवेसी सडक 
स्तरीकरण २०७८/०८/१५ २०७८/१०/२८ 

   
551,105.42  

   
500,000.00    51,105.42  

24 ३ 

बङिोरा िोल्चा बस्ती 
बचाउ तथा िोल्चा ननयन्त्रण 

योिना,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
551,825.88  

   
500,000.00    51,825.88  

25 ३ िहरे टोल सडक स्तरोन्नती २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
441,676.92  

   
400,000.00    41,676.92  

26 ५ 
लाइवनसराङ्ग नसंचाइ 
ननमावण,राजससराङ्ग-5 २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
110,645.40  

   
100,000.00    10,645.40  

27 ८ 
हनलिे सडक ननमावण 
योिना,राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
550,383.97  

   
500,000.00    50,383.99  

28 ८ 

सिृनजिल कृवष सहकारी 
भवन ्लास्टर 
योिना,राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
330,531.39  

   
300,000.00    30,531.39  

29 ८ 
गढीडाँडा िानेपानी 
,राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/१6 २०७८/१०/२८ 

   
220,287.58  

   
200,000.00    20,287.58  

30 ९ 
तेन्ता लामेढुङ्गा सडक 
ननमावण, राजससराङ्ग-9 2078/08/19 2078/10/28 

   
385,904.92  

   
350,000.00    35,904.92  

31 ८ 
गोलकुना ज्यानमरे डाँडा 
सडक ,राजससराङ्ग-८ २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
330,636.11  

   
300,000.00    30,636.11  



 

 

32 ४ 

गािाव,दङुटार हुँदै वडा 
कायावलयसम्म सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-4 २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
551,147.36  

   
500,000.00    51,147.36  

33 ३ 

सरकारी ब्लोन टोल 
िानेपानी योिना,राजससराङ्ग-
३ २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
220,822.70  

   
200,000.00    20,822.70  

34 ४ 

आधारभतु नबधालय 
कम्पाउण्ड,देबीटार 
राजससराङ्ग-४ २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
496,983.25  

   
450,000.00    46,983.25  

35 २ 
आपबारी,मछेडी सडक 
ननमावण ,राजससराङ्ग-२ 2078/08/19 2078/10/28 

   
441,252.59  

   
400,000.00    41,252.59  

36 ४ 
चौवकटार नसंचाई 
ममवत,राजससराङ्ग-४ 2078/08/19 2078/10/28 

   
110,332.19  

   
100,000.00    10,332.19  

37 ४ 
गौवारी िावाङ िानेपानी 
ममवत,राजससराङ्ग-4 2078/08/19 2078/10/28 

   
165,045.60  

   
150,000.00    15,045.61  

38 ३ घटे्ट िोला सडक स्तरीकरण 2078/08/19 2078/10/28 
   
551,840.13  

   
500,000.00    51,840.13  

39 ६ 
वाङ्गराङ्ग िा.पा. टंयाकी 
ननमावण,राजससराङ्ग-6 2078/08/19 2078/10/28 

   
221,687.66  

   
200,000.00    21,687.66  

40 ६ 
पलाँसे भइुछाप हदैु दङुथली 
सडक ननमावण 2078/08/19 2078/11/28 

   
566,739.90  

   
500,000.00    66,739.90  

41 ३ 
केराबारी िोल्चा नसंचाई 
योिना,राजससराङ्ग-3 2078/08/19 2078/10/28 

   
110,117.46  

   
100,000.00    10,117.46  

42 ३ 
नसउरानी िानेपानी योिना 
,राजससराङ्ग-३ २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
330,740.58  

   
300,000.00    30,740.58  

43 ५ 
राजससददङ्ग िोल्सी तटबन्धन 
बोटबारी,राजससराङ्ग-5 २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
330,307.83  

   
300,000.00    30,307.83  

44 ३ 
घटे्ट िोला नसंचाई योिना 
,राजससराङ्ग-३ २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
220,731.59  

   
200,000.00    20,731.59  

45 ९ 
गैिरुाङ्ग िानेपानी 
ममवत,राजससराङ्ग-9 २०७८/०८/१९ २०७८/१०/२८ 

   
440,704.12  

   
400,000.00    40,704.12  

46 ३ 
जझजल्कनी बाघमारा िानेपानी 
ममवत,राजससराङ्ग-३ २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
220,747.87  

   
200,000.00    20,747.87  

47 ८ 
टोड्के धारा ननमावण 
योिना,राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
330,494.34  

   
300,000.00    30,494.34  

48 ४ 
घोरकोटे नसचाई 
ननमावण,राजससराङ्ग-4 २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
561,199.20  

   
500,000.00    61,199.21  



 

 

49 ४ 

बढुा महादेब गफुा रेनलङ 
तथा नसडँी ननमावण,राजससराङ्ग-
4 २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
220,925.20  

   
200,000.00    20,925.22  

50 ३ 
सातपाटे िोल्चा योन्िनटोल 
नसंचाई,राजससराङ्ग-३ २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
110,529.73  

   
100,000.00    10,529.73  

51 ३ 
योञ्जन टोल गोठारी 
िानेपानी,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/२० २०७८/१1/२८ 

   
330,964.99  

   
300,000.00    30,964.99  

52 ८ 
माइनसराङ्ग सडक ननमावण 
योिना,राजससराङ्ग-8 २०७८/०८/२० २०७८/१1/२८ 

   
330,196.48  

   
300,000.00    30,196.48  

53 ३ 

आलिोप सानोदेउकोट 
मोटरबाटो 
स्तरन्नती,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/२० २०७८/१1/२८ 

   
220,782.81  

   
200,000.00    20,782.81  

54 ८ 

पाङपङु पाङथली पोल ढुवानी 
तथा प्राववनधक 
िचव,राजससराङ्ग-८ २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
331,167.25  

   
300,000.00    31,167.25  

55 ४ 
मान्छाप सडक 
तटबन्धन,राजससराङ्ग-4 २०७८/०८/२० २०७८/१०/२८ 

   
110,099.31  

   
100,000.00    10,099.31  

56 ३ 

कान्छी माया टोल िरिरे 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 
योिना,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/२1 २०७८/१०/२८ 

   
330,903.56  

   
300,000.00    30,903.56  

57 ३ 
घटे्टिोला मण्डली भवन 
ननमावण,राजससराङ्ग-3 २०७८/०८/२1 २०७८/१०/२८ 

   
441,066.42  

   
400,000.00    41,066.42  

58 ४ 

नभमसेन प्रा.नब. 
कम्पाउण्ड,नभमलटार,राजससरा
ङ्ग-4 2078/08/22 २०७८/१०/२८ 

   
330,608.42  

   
300,000.00    30,608.42  

59 ४ 
चनुलडाँडा पयवटन स्थल नसडी 
्लास्टर 2078/08/22 २०७८/१०/२८ 

   
275,379.00  

   
250,000.00    25,379.00  

60 ५ 
रावाङ्ग वाटो 
ननमावण,राजससराङ्ग-5 2078/08/22 २०७८/१०/२८ 

   
220,948.45  

   
200,000.00    20,948.45  

61 ९ 
गौरीटोल सनुारबजस्त 
नसंचाइ,राजससराङ्ग-9 2078/08/22 2078/10/28 

   
331,214.85  

   
300,000.00    31,214.85  

62 ९ 
दनलत कुल पिुा मजन्दर 
ननमावण,राजससराङ्ग-9 2078/08/22 2078/10/28 

   
220,247.28  

   
200,000.00    20,247.28  

63 ८ 
सानो टोड्के िा.पा. 
योिना,राजससराङ्ग-8 2078/08/22 2078/10/28 

   
440,317.91  

   
400,000.00    40,317.91  

64 १ 
गडुवान आधमार सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/08/22 2078/10/28 

   
441,566.52  

   
400,000.00    41,566.52  



 

 

65 ३ 
केराबारी नभमटोल 
नसंचाई,राजससराङ्ग-3 2078/08/22 2078/10/28 

   
330,854.65  

   
300,000.00    30,858.65  

66 ३ 
लावती कृवष समूह भवन 
ननमावण,राजससराङ्ग-3 2078/08/22 2078/10/28 

   
220,279.88  

   
200,000.00    20,279.88  

67 २ 
कानलढाप हुँदै कुडुले सनुारी 
सौरा  स्तरीकरण,राजससराङ्ग-2 2078/08/26 2078/10/28 

 
3,303,643.
19  

 
3,000,000.
00   303,643.19  

68 ३ 
लावती िानेपानी ममवत 
योिना,राजससराङ्ग-३ 2078/08/26 2078/10/28 

   
220,918.89  

   
200,000.00    20,918.89  

69 २ 

पाजि नसमलटार आमडाडँा 
फेदी िानेपानी 
ननमावण,राजससराङ्ग-2 2078/08/26 2078/10/28 

   
551,617.08  

   
500,000.00    51,617.08  

70 ७ 
दामराङ्ग आधारभतू ववद्यालय 
तारबार योिना,राजससराङ्ग-3 2078/08/26 2078/10/28 

   
330,073.16  

   
300,000.00    30,073.16  

71 २ 
करम चे िानेपानी ममवत 
योिना,राजससराङ्ग-2 2078/08/26 2078/10/28 

   
110,748.23  

   
100,000.00    10,748.23  

72 ५ 
धारा डाँडा कोदोिोला ट्रयाक 
ओपन,राजससराङ्ग-5 2078/08/26 2078/10/28 

   
330,712.73  

   
300,000.00    30,712.73  

73 ५ 
टुनडिेल साराङ्गी वाकसबाङ्ग 
सडक ननमावण,राजससराङ्ग-5 2078/08/26 2078/10/28 

   
330,978.14  

   
300,000.00    30,978.14  

74 ५ 

सानो लापरु िानेपानी टंकी 
ममवत तथा 
तारबार,राजससराङ्ग-५ 2078/08/26 2078/10/28 

   
220,216.83  

   
200,000.00    20,216.83  

75 १ 
ज्यानमरे सौरा रामचन्र टोल 
नसंचाई,राजससराङ्ग-1 2078/08/27 2078/10/28 

   
440,378.97  

   
400,000.00    40,378.97  

76 २ 

धोबी िहरे गडुवनबारी,रािन 
टोल सनुरीसौरा फेदी 
िानेपानी ममवत,राजससराङ्ग-2 2078/08/27 2078/10/28 

   
275,762.71  

   
250,000.00    25,762.71  

77 १ 
मछेडी ज्यानमरे सौरा 
नसंचाई,राजससराङ्ग-1 2078/08/27 2078/10/28 

   
331,791.46  

   
300,000.00    31,791.46  

78 ७ 
कोतली गाईबाङ्ग 
िानेपानी,राजससराङ्ग-7 2078/08/27 2078/10/28 

   
330,202.32  

   
300,000.00    30,202.32  

79 ३ 

नेपाल रेडिस उपिािा 
सररिेत िौचालय 
ननमावण,राजससराङ्ग-3 2078/08/27 2078/10/28 

   
110,249.84  

   
100,000.00    10,249.84  

80 १ 
वाङराङ्ग ईन्दङु्ग सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/08/27 2078/10/28 

   
770,981.28  

   
700,000.00    70,981.28  



 

 

81 १ 
राम्चे नथङ टोल सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/08/27 2078/10/28 

   
330,395.10  

   
300,000.00    30,395.09  

82 ७ 
छेङ्ग डाँडा िानेपानी 
योिना,राजससराङ्ग-7 2078/08/27 2078/10/28 

   
220,166.12  

   
200,000.00    20,166.12  

83 ३ 
पलासे,नग्रन्ती,कोलडाँडा सडक 
स्तरउन्नती,राजससराङ्ग-३ 2078/08/28 2078/10/28 

   
440,229.14  

   
400,000.00    40,229.14  

84 २ 
सनुारी सौरा बीच टोल 
नसंचाई,राजससराङ्ग-2 2078/08/28 2078/10/28 

   
220,584.40  

   
200,000.00    20,584.40  

85 २ 

वरेटार स्याङतान टोल सडक 
ननमावण तथा काइलाटोल 
सडक सरसफारइ 2078/08/28 2078/10/28 

   
771,356.45  

   
700,000.00    71,356.45  

86 ३ 
भयावङकानलका मजन्दर 
ममवत,राजससराङ्ग-3 2078/08/28 2078/10/28 

    
55,398.13  

    
50,000.00      5,398.12  

87 ६ करासे बाटो चेक ड्याम 2078/08/28 2078/10/28 
   
332,129.38  

   
300,000.00    32,129.37  

88 ७ 

धकुन धसेुनी हदैु 7 नं वडा 
कायावलय िाने 
सडक,राजससराङ्ग-7 2078/08/28 2078/10/28 

   
880,089.34  

   
800,000.00    80,089.34  

89 ३ 
रंगालीटोल नसंचाई 
योिना,राजससराङ्ग-3 2078/08/28 2078/10/28 

   
110,419.27  

   
100,000.00    10,419.27  

90 २ 
चनौटा िानेपानी 
ममवत,राजससराङ्ग-2 2078/08/28 2078/10/28 

   
440,820.53  

   
400,000.00    40,820.53  

91 ७ 
ककव नलङ्ग 

िानेपानी,राजससराङ्ग-7 2078/08/28 2078/10/28 
   
440,185.72  

   
400,000.00    40,185.72  

92 ३ 
सामदुावयक सेवा केन्र भवन 
ननमावण,राजससराङ्ग-3 2078/08/28 2078/10/28 

   
330,277.54  

   
300,000.00    30,277.54  

93 २ 

2 नं. वडा कायावलय हुँदै 
रेजम्कम बरेटार सडक 
स्तरोन्नती,राजससराङ्ग-2 2078/08/28 2078/10/28 

 
1,101,539.
52  

 
1,000,000.
00   101,539.52  

94 १ 
रामकुवा,मरेुकोट,मजन्दरडाँडा 
कुवा ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/08/28 2078/10/28 

   
110,621.12  

   
100,000.00    10,621.12  

95 २ 
कालीधाप िानेपानी ममवत 
तथा ननमावण,राजससराङ्ग-2 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
275,506.08  

   
250,000.00    25,506.08  

96 १ 
बाराङ्ग राम्चे थमु्बोङ सडक 
योिना,राजससराङ्ग-1 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
552,388.40  

   
500,000.00    52,388.40  

97 ५ 
नबननतवाङ्ग िानेपानी 
,राजससराङ्ग-5 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
331,696.31  

   
300,000.00    31,696.31  



 

 

98 ६ 
लामेबगर देजि चापल बाटो 
ननमावण,राजससराङ्ग-6 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
333,160.61  

   
300,000.00    33,160.61  

99 ६ 
बाङराङ सडक स्तरउन्नती 
योिना,राजससराङ्ग-6(संसोधन) 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
388,024.71  

   
350,000.00    38,024.71  

100 ६ 
नसनललङ्गे चचव 
ममवत,राजससराङ्ग-6 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
111,482.60  

   
100,000.00    11,482.60  

101 ३ 

साङ्गे छ्योनलङ्ग गमु्बा भवन 
ननमावण तथा टहरो 
ब्यवस्थापन राजससराङ्-३ 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
330,542.45  

   
300,000.00    30,542.45  

102 ३ 
सयुोदय मा.वव. तारबार तथा 
ब्यवस्थापन,राजससराङ्ग-3 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
110,594.46  

   
100,000.00    10,594.46  

103 ५ 
सगुा भन्ज्याङ्ग 
तटबन्धन,राजससराङ्ग-5 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
220,599.74  

   
200,000.00    20,599.74  

104 ५ ईन्चराङ्ग चचव ममवत 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
110,670.73  

   
100,000.00    10,670.73  

105 ४ 
ववन्देश्वरी प्रा.वव. भईु 
ढलान,राजससराङ्ग-4 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
165,610.50  

   
150,000.00    15,610.50  

106 ४ 
पन्िनी वडा कायावलय िोड्न े
सडक ननमावण,राजससराङ्ग-4 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
553,298.73  

   
500,000.00    53,298.73  

107 ३ 
स्व दलराि िाह स्मतृी भवन 
ननमावण,राजससराङ्ग-3 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
550,920.46  

   
500,000.00    50,920.46  

108 ३ 
छक्कले टोल नसंचाई 
योिना,राजससराङ्ग-3 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
110,697.20  

   
100,000.00    10,697.20  

109 १ 
रातोडाँडा नसंचाई 
योिना,राजससराङ्ग-1 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
110,510.71  

   
100,000.00    10,510.71  

110 १ 
च्यानडाडँा सडक मोड 
सधुार,राजससराङ्ग-1 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
132,177.13  

   
120,000.00    12,177.13  

111 ५ 
अनभ स्ल्याब 
ढलान,राजससराङ्ग-5 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
220,280.63  

   
200,000.00    20,280.63  

112 १ 
दलावमी टोल सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
330,465.80  

   
300,000.00    30,465.80  

113 ८ 
हात्तीिोला टोड्के सडक 
स्तरीकरण,राजससराङ्ग-८ 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
441,038.85  

   
400,000.00    41,038.85  

114 १ 

नेवारीपानी कोलगैरी दङु्गु 
सडक ननमावण 
योिना,राजससराङ्ग-1 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

 
1,101,640.
59  

 
1,000,000.
00   101,640.59  

115 १ ररजििोला सानो 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
440,525.80  

   
400,000.00    40,525.80  



 

 

घ्याङनसङटार सडक 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 

116 ५ 

दानीघाट ताङ्गराङ्ग रानीबाङ्ग 
सडक सरसफाई,राजससराङ्ग-
५ 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
221,621.59  

   
200,000.00    21,621.59  

117 ४ 
गौथलीटार नसंचाई 
योिना,राजससराङ्ग-4 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
662,888.07  

   
600,000.00    62,888.06  

118 ५ 
बाकसबाङ्ग िानेपानी 
योिना,राजससराङ्ग-5 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
330,329.46  

   
300,000.00    30,329.46  

119 ६ 

िोर भन्ज्याङ्ग देजि घटे्टिोला 
गोरेटोबाटो 
ननमावण,राजससराङ्ग-6 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
193,441.96  

   
175,000.00    18,441.96  

120 ६ 
नसनलङ्गे िानेपानी 
ममवत,राजससराङ्ग-6 2078/08/29 २०७८/१०/२८ 

   
221,398.79  

   
200,000.00    21,398.79  

 

 

१६. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 

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

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

- यो अवनधमा कुनै पनन सूचना माग नभएको।   

१८. सावविननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका वा हनुे भए सो को वववरण 

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