
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

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

 

२०७8 साउन देजि असोि मवहनासम्म 

सम्पाददत प्रमिु वियाकलापहरुको वववरण 
प्रकाजित नमनत :२०७८/०७/१५ 

 

 

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  
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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 :     ३६  िना 
▪ ररि स्थायी दरबन्दी संख्या :         १०  िना 
▪ करार सेवा कमवचारी :               ६७  िना 
▪ िम्मा कमवचारी संख्या :          ११३ ि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 

स्थायी कमवचारी वववरण: 
l;=
g+= 

kb >]0fL÷tx ;]jf ;d"x pk;d"x :jLs[t 
b/aGbL  

sfo{/t sd{rf/Lsf] gfd, 
y/ 

l/Qm 

! k|d'v k|zf;lso clws[t *cf}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g  ! >L b]a rGb| utf}{nf – 

@ O{lGhlgo/ &÷*cf}+ O{lGh= l;len  ! >L zld{nf kf}8]n – 

# clws[t &÷*cf}+ lzIff lz=k|=  ! >L k|lbk k/fh'nL – 

$ clws[t &÷*cf}+ k|zf;g n]vf  ! >L /fh]Gb| e§/fO{ – 

% clws[t ^cf}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g  @ >L r'g gf/fo0f >]i7 – 

>L uf]ljGb clwsf/L – 

^ cfGtl/s n]vfk/LIfs %cf}+ k|zf;g n]vf  ! >L rGb|nfn nfdf – 

& ;xfos %cf}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g   

 

 

* 

>L lgzLy k|;fb zdf{  

 

 

@ 

>L /fd k|;fb e§/fO{ 

>L bz/y u'/fufO{“ 

>L k'gd s'df/ ?Daf 

>L ;GWof Gof}kfg] 

>L k'hf cof{n 

* sDo'6/ ck/]6/ %cf}+ ljljw   ! >L gj/fh l/hfn – 

( n]vf ;xfos %cf}+ k|zf;g n]vf  ! >L ;To]Gb| cfrfo{ – 

!) k|f=;= %cf}+ lzIff lz=k|=  ! >L kf;fª nfdf an – 

!! x]=c=÷hg:jf:Yo lg/LIfs %÷^cf}+ :jf:y   ! >L ljho s'df/ sfk/L – 

!@ ;j–O{lGhlgo/ %cf}+ O{lGh= l;len   

 

% 

>L pQd pk|]tL  

 

 

– 

>L ;ljtf If]qL >]i7 

>L g/ axfb'/ ufxf 

>L zfGtg' l6a8]jfn 

>L cflzif zdf{ 

!# cl;:6]G6–;j–O{lGhlgo/ rf}yf] O{lGh= l;len   

^ 

>L /f]zg sfsL{  

 

! 

>L dgf]h k|hf 

>L k|]d axfb'/ an 

>L 57L k|;fb ;fx t]nL 



 

 

>L ;'dL >]i7 

!$ ;=dxLnf ljsf; lg/LIfs rf}yf] ljljw   ! >L uf]df kGyL – 

!% vf=kf=;=6]= rf}yf]÷k“frf} O{lGh= l;len :ofg]6/L ! >L k|j]z ;fksf]6f – 

!^ ;xfos rf}yf] k|zf;g ;fdfGo k|zf;g   

 

% 

>L ;fljqL kf}8]n  

 

! 

>L nlntdfg tfdfª 

>L efjgf s“8]n 

>L k|ldnf x'dfuf“O{ 

!& clws[t &÷*cf}+ g]kfn s[lif 
;]jf 

  !  ! 

!* ;xfos  %cf}+ g]kfn s[lif 
;]jf 

  @  @ 

!( ;xfos rf}yf] g]kfn s[lif 
;]jf 

  ! >L 6]s /fh cj:yL – 

@) clws[t &÷*cf}+ g]kfn s[lif 
;]jf 

e]6  !  ! 

@! k=:jf=k|f= %cf}+ g]kfn s[lif 
;]jf 

e]6  !  ! 

@@ kz' ;]jf k|fljlws %cf}+ g]kfn s[lif 
;]jf 

nf=kf]=8]=8]=  !  ! 

@# gf=k=:jf=k|f= rf}yf] g]kfn s[lif 
;]jf 

e]6  ! >L nf]s]Gb| cf]nL – 

@$ gfoa kz' ;]jf k|fljlws rf}yf] g]kfn s[lif 
;]jf 

nf=kf]=8]=8]=  ! >L k|lbk s'df/ ;fx – 

s'n hDdf $^ #^ !) 

 
 

करार कमवचारी वववरण: 
l;=g++= s/f/ sd{rf/Lsf] gfd kb tx÷>]0fL sfo{/t :yn 
! >L c~hg x6'jfn ;"rgf k|ljlw clws[t clws[t 5}7f}+ /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
@ >L /]Daf] k|hf sfof{no ;xof]uL  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
# >L O{lngf r]kfª sfof{no ;xof]uL  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
$ >L ljGb'dfof“ k|hf x]/fn'  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
% >L b]pdfof“ k|hf sfof{no ;xof]uL  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
^ >L emDs a= cof{n c=;=O{= ;xfos rf}yf] j8f sfof{no, j8f g+= $ / ( 
& >L kfg axfb'/ ltt'ª c=;=O{= ;xfos rf}yf] j8f sfof{no, j8f g+= % / * 
* >L ljgf]b s'df/ lyª sfof{no ;xof]uL  j8f sfof{no j8f g+= ^ -sf“s8f_ 
( >L dbg d'Qmfg ;x–n]vfkfn ;xfos rf}yf] j8f sfof{no j8f g+= $ -/flS;/f¨_ 
!) >L lhjg 7s'/L c=x]=a= ;xfos rf}yf] v}/f¨ ;f=:jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–( 
!! >L d¨nL dfof“ jfO{jf c=g=dL= ;xfos rf}yf] v}/f¨ :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–(, v}/f¨ 
!@ >L zf]ef d'Qmfg c=g=dL= ;xfos rf}yf] /flS;/f¨ :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–% 
!# >L ;lgiff u'?¨ c=g=dL= ;xfos rf}yf] lw/fª ;f=:jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–& 



 

 

!$ >L k|d'gf tfdfª c=g=dL= ;xfos rf}yf] sf“s8f :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–^, sf“s8f 
!% >L /df d'Qmfg c=g=dL= ;xfos rf}yf] ;l/v]t :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–@, ;l/v]t 
!^ >L sljtf s'= r]kfª sfof{no ;xof]uL  ;l/v]t :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–@, ;l/v]t 
!& >L a'l4dfof k|hf sfof{no ;xof]uL  /flS;/f¨ :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨–% 
!* >L ;ljgf 3nfg sfof{no ;xof]uL  sf“s8f :jf:Yorf}ls, /flS;/f¨ ^, sf“s8f 
!( >L ;'htf l3ld/] sfof{no ;xof]uL  v}/f¨ ;f=:jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–( 
@) >L /fh s'df/ k|hf sfof{no ;xof]uL  v}/f¨ ;f=:jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–( 
@! >L rGb| axfb'/ k|hf sfof{no ;xof]uL  lw/fª ;f=:jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–& 
@@ >L u0f]z s'df/ d'Qmfg c=x]=a= ;xfos rf}yf] ;fd"bflos :jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–$ 
@# >L ;'GtnLdfof“ 3nfg sfof{no ;xof]uL  ;fd"bflos :jf:Yo O{sfO{, /flS;/f¨–$ 
@$ >L k|lbk s'df/ ly¨ sfof{no ;xof]uL  ( g+= j8f sfof{no 
@% >L tLy{ d'Qmfg sfof{no ;xof]uL  % g== j8f sfof{no 
@^ >L /fhs'df/ ly¨ sfof{no ;xof]uL  $ g+= j8f sfof{no 
@& >L ;'GtnL tfdf¨ sfof{no ;xof]uL  # g+= j8f sfof{no 
@* >L l;dg k|hf sfof{no ;xof]uL  * g+= j8f sfof{no 
@( >L a'l4/fd jfO{jf sfof{no ;xof]uL  @ g+= j8f sfof{no 
#) >L /fh]z k|hf sfof{no ;xof]uL  & g+= j8f sfof{no 
#! >L wgdfof“ lyª ;fdflhs kl/rfns  j8f sfof{no, j8f g+= ^ -sf“s8f_ 
#@ >L /lZd tfdfª ;fdflhs kl/rfns  j8f sfof{no, j8f g+= ( -v}/f¨_ 
## >L of]u]z d}gfnL gf=k=:jf=k|f=  ;xfos rf}yf] j8f g+= !, @ / # ;l/v]t 
#$ >L zf]ef ;fksf]6f gf=k=:jf=k|f=  ;xfos rf}yf] /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
#% >L s]zj/fh :of¨tfg gf=k=:jf=k|f=  ;xfos rf}yf] j8f g+= ( v}/f¨ 
#^ >L wg a= yfkf du/ xn'sf ;jf/L rfns  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
#& >L ;'/h dNn 7s'/L x]eL ;jf/L rfns  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
#* >L lbg]z l3l;ª xn'sf ;jf/L rfns  /flS;/f¨ ufp“ sfo{kflnsf 
#( df]xDdb clg; cG;f/L x]=c= ;xfos kfrf}“ knf“;] cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|–# 
$) >L cGhgf k|hf x]=c= ;xfos kfrf}“ lw/f¨ cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|–& 
$! >L /hlg yfkf x]=c= ;xfos kfrf}“ b]lj6f/ cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|–* 
$@ >L pu]{g nfdf ?Daf c=x]=a= ;xfos rf}yf] uf}bfg cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|–! 
$# >L /ldnf l;Gtfg c=g=dL= ;xfos rf}yf] uf}bfg cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|–! 
$$ >L cf/tL k|hf c=g=dL= ;xfos rf}yf] v}/f¨ :jf:Yo rf}ls–( 
$% >L ;lhtf k|hf c=g=dL= ;xfos rf}yf] b]lj6f/ cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|–* 
$^ >L uf]ljGb ljZjsdf{ /f]huf/ ;+of]hs clws[t 5}7f}“ /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
$& >L l8gf lxd8'ª sfg'gL ;xhstf{ ;xfos kfrf}“ cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqfno, afudtL 

k|b]zaf6 @)&( c;f/;Dd Dofb yk ePsf] . 
$* >L ;'lj d'Qmfg ljBfno g;{ ;xfos kfrf}“ ;'of]{bo df=lj= knf;]“ 
$( >L cGhgf d'Qmfg Nofj–cl;:6]G6 ;xfos rf}yf] /flS;/f¨ :jf:Yo rf}ls 
%) >L ;l/tf g]kfnL sfof{no ;xof]uL  k“nf;] cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| 
%! >L pld{nf ?Daf sfof{no ;xof]uL  uf]bfg cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|, 
%@ >L h'gf ?Daf sfof{no ;xof]uL  b]lj6f/ cfwf/e't :jf:Yo ;]jf s]Gb|–* 
%# >L ljgf]b k/fh'nL  k|fljlws ;xfos ;xfos kf“rf} k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd 
%$ >L Zofdnfn ?Daf sfof{no ;xof]uL  ! g+= j8f sfof{no, uf}bfg, b' '̈ 
%% >L ljj]s lyª sfof{no ;xof]uL  /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
%^ >L ddtf ;fksf]6f ljBfno g;{ ;xfos kfrf}“ sflnsf df=lj=, /flS;/f¨–(, c7f/] 
%& >L /fdnfn :of¨tfg Jofs xf] nf]8/ ;xfos ck/]6/ -

sfof{no ;xof]uL :t/_ 
 /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 

%* >L dfg l;+ 3nfg n3' pBd ;xof]uL ;xfos rf}yf] /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
%( >L ;fljqL d'Qmfg n3' pBd ;xof]uL ;xfos rf}yf] /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
^) >L l/tf lyª c=x]=a= -@)&* sflt{s !) b]lv @)&* 

r}q ;Dd_ 
;xfos rf}yf] v}/f¨ :jf:Yo rf}ls, /flS;/f¨–( 

^! >L dlgiff clwsf/L c=x]=a= -@)&* sflt{s !) b]lv @)&* 
r}q ;Dd_ 

;xfos rf}yf] v}/f¨ :jf:Yo rf}ls, /flS;/f¨–( 

^@ >L dfof nfdf x]=c= -@)&* sflt{s !! b]lv @)&* 
r}q ;Dd_ 

;xfos kfrf}“ v}/f¨ :jf:Yo rf}ls, /flS;/f¨–( 

^# >L cd[tf k|hf c=g=dL= -@)&* sflt{s !$ b]lv 
@)&* r}q ;Dd_ 

;xfos rf}yf]  



 

 

 
 
 

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 

- कायवलयले 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–@)&$ 

^$ >L zld{nf sfls{ Pd=cfO{=P;= ck|]6/  /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
^% >L ;l/tf yfkf lkmN8 ;xfos  /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
^^ >L l;¨/fd d'Qmfg lkmN8 ;xfos  /flS;/f¨ ufp“kflnsfsf] sfof{no 
^& श्री डा.धन ब. ित्री मेनडकल अनधकृत अनधकृत आठौं राजससराङ्ग आधारभतू अस्पताल 



 

 

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 
 

११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

आम्दानी वववरण : 

नस.नं. 
रािस्व 
संकेत 

आम्दानी िीषवक 

अनमुान  

असोि 
मवहनासम्मको 

आम्दानी 
बाँवक 

१ ११३१३ एकीकृत सम्पती कर ५०,००० ० ५०,००० 

२ ११३१४ भनुमकर/मालपोत ५,००,००० ० ५,००,००० 

३ ११३२१ घरवहाल कर ५०,००० ० ५०,००० 

४ ११३२२ वहाल ववटौरी कर ५०,००० ० ५०,००० 

५ ११६११ व्यवसायले भिुानी गने  ६०,००० ० ६०,००० 

६ ११६९१ अन्य कर ५०,००० ० ५०,००० 

७ १४१५९ 

अन्य स्रोतबाट प्राप्त 
रोयल्टी २८,००,००० २९,४४,११३.४६ (१,४४,११३.४६) 

८ १४२२९ 

अन्य प्रिासननक सेवा 
िलु्क ९,४०,००० ० ९,४०,००० 

९ १४२४३ नसफाररि दस्तरु १०,००,००० ० १०,००,००० 

१० १४२४४ 

व्यजिगत घटना दताव 
दस्तरु १ ० १ 

११ १४२४९ अन्य दस्तरु १ ० १ 

१२ ३२१२२ बैंक मौज्दात ४,८३,५२,३९८ ० ४,८३,५२,३९८ 

िम्मा ५,३८,५२,४०० २९,४४,११३.४६ ५,०९,०८,२८६.५४ 

 

 

 



 

 

 

िचव वववरण : 

आ.व. : २०७८/७९  मवहना: साउन- असोि  बिेट प्रकार : चाल ु 

नस.
नं. 

िचव संकेत 
नं. िचव िीषवक अजन्तम बिेट 

असोि मवहना 
सम्मको ननकासा बिेट बाँकी 

१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण अनदुान : नेपाल 
सरकार - नगद ऋण २,४८,३६,००० ० २,४८,३६,००० 

१ २२५१२ 

सीप ववकास तथा िनचेतना तानलम 
तथा गोष्ठी सम्बन्धी िचव १,००,००० ० १,००,००० 

२ २२५२२ कायविम िचव १,०४,३६,००० ० १,०४,३६,००० 

३ २५३११ िैजक्षक संस्थाहरूलाई सहायता २०,००,००० ० २०,००,००० 

४ २५३१५ अन्य सस्था सहायता २०,००,००० ० २०,००,००० 

५ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थावपना िचव १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

६ २७२१३ औषधीिररद िचव ३,००,००० ० ३,००,००० 

२ 

नेपाल सरकार - िसतव अनदुान  चाल ु: नेपाल 
सरकार - नगद अनदुान १५,२७,३७,००० 

३,०७,३८,०४
८.३० 

१२,१९,९८,९५१.७
० 

१ २११११ पाररश्रनमक कमवचारी ९,३८,५५,५३७ 

२,९२,४५,४६
८.३० ६,४६,१०,०६८.७० 

२ २११२१ पोिाक ३१,३०,००० ० ३१,३०,००० 

३ २११३२ महंगी भत्ता ४६,०८,००० १०,४४,००० ३५,६४,००० 

४ २११३९ अन्य भत्ता २,५२,४०० ० २,५२,४०० 

५ २२१११ पानी तथा नबिलुी ५०,००० ० ५०,००० 

६ २२११२ संचार महसलु ८६,००० ० ८६,००० 

७ २२२१२ इन्धन (कायावलय प्रयोिन) १,००,००० ० १,००,००० 

८ २२२१३ सवारी साधन ममवत िचव ५५,००० ० ५५,००० 

९ २२३११ मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री ८,३९,००० ० ८,३९,००० 

१० २२४१४ सरसफाईसेवा िलु्क २,००,००० ० २,००,००० 

११ २२५२२ कायविम िचव १,४८,८३,२०० ४,४१,३८० १,४४,४१,८२० 

१२ २२६११ अनगुमन, मूल्यांकन िचव १,२५,००० ० १,२५,००० 
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८ ३११५९ अन्य सावविननक ननमावण ४,५०,००० ० ४,५०,००० 

कुल िम्मा २२,५५,५९,००० ५४,५०,२५४ २२,०१,०८,७४६ 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

नस.नं. जिषवक 
योिनाको  

नाम 

प्रस्ताववत 

 िचव  
अनमुान 

गा.पा.ले  

ब्याहाने 

 बिेट 

उपभोिाले  

ब्यहोने  

बिेट 

1 जिक्षा ियनसन्ताल प्रा.नब. कम््यटुर िररद  115000 100000 15000 

2 नसचाई 

भनुतया  िोल्सी नसचाई आयोिना ममवत 
राजससराङ्ग-३ 331334.76 300000 31334.76 

3 भवन तथा ि नब 

छयसुी वौद्द गमु्बा ननमाव योिना 
राजससराङ्ग-६ 774979.35 700000 74979.35 

4 सडक तथा पलु सडक सरसफाई योिना राजससराङ्ग-९ 1270252.1 1150000 120252.1 

5 िा.पा तथा सफाई कुनाराङ्ग िानेपानी पाइप 110317.37 100000 10317.37 

6 भवन तथा ि नब काम्ले चचव ममवत 219810.28 200000 19810.28 

7 सडक तथा पलु सडक सरसफाई योिना राजससराङ्ग-३ 775181.52 700000 75181.52 

8 िा.पा तथा सफाई रािाराङ्ग िानेपानी योिना रा-८ 275111.13 250000 25111.13 

9 िा.पा तथा सफाई टेकराङ िानेपानी ननमावण योिना रा-८ 330215.19 300000 30215.19 

10 संस्कृनत न्वागी पवव कायविम रा-५ 60000 50000 10000 

11 सडक तथा पलु सडक सरसफाई योिना राजससराङ्ग-७ 990519.08 900000 90519.08 

िम्मा 5252720.78 4750000 502720.78 



 

 

 

 

 

 

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 

- श्री ददपक बयलकोटी, ओनलभ ग्रपु अफ कम्पनी प्रा. नल. लाजिम्पाट, काठमाण्डौद्वारा यस गाउँपानलका 
नभत्र संचानलत तथा अनमुनत प्राप्त उद्योग व्यवसायको वववरण माग गररएको र सो उपलब्ध गराइएको।   

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। 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

      राजससराङ्ग गाउँपानलका  
             सम्पकव  नं. M ९८५५०७७६०१/९८५५०८८६६६/९८५५०७६६४० 

         O{d]n M info@raksirangmun.gov.np 

         j]a;fO{6 M www.raksirangmun.gov.np  
 

 


