
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

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

 

२०७९ बैशाख देजख असार मवहनासम्म 

सम्पाददत प्रमखु वियाकलापहरुको वववरण 
प्रकाजशत नमनत :२०७९/०४/०५ 

 

 

राजससराङ्ग गाउँपानलका  

गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

चैनपरु, 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 प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम/पद      

१०. ऐन, ननयम, ववननमय वा ननदेजशकाको सूची      

११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण  

१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण        

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट        

१४. वैदेजशक 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 प्रकाशन भएका वा हनुे भए सो को वववरण  

 

 

 

 

ववषय सूची 



 

 
 

राजससराङ्ग गाउँपानलका 
   गाउँकायवपानलकाको कायावलय 

चैनपरु, मकवानपरु 

बागमती, प्रदेश नेपाल 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

देब चन्र गतौला 
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 (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 कैलाश गाउँपानलका, पजिममा जचतवन जिल्लाको रानप्त 
नगरपानलका, दजक्षणमा मनहरी गाउँपानलका र उत्तरमा कैलाश 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 शास्सन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाजन्त, 

सशुासन, ववकास र सम्वृविको 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 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, 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। सङ्घीय 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। संजघय 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 आधारभूत 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 सूचनाको आवश्यकता पने छ| यसलाई गाउँपानलका र 
सबै सरोकारवालाहरुले श्रोतको रुपमा उपयोग गरर राजससराङ्ग गाउँपानलकाको ववकासका महत्वपूणव भनूमका खेल्नेमा 
आशावादी छौं। 

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 सेवा प्रवाह गरर गररबी र बेरोिगारी न्यूनीकरण गरर ववकासको पथमा अजघ 
बढ्ने। 

 

उद्दशे्य 

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

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संघ, 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। सङ्घीय 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 आधारभूत भौनतक 
पूवावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र सशुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तहको प्रमखु 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 :               ६६  ि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 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 घर वा िग्गा धनीले बहालमा ददने 
सम्बन्धमा भएको कबनुलयतनामा सम्बजन्ध पत्र 

- प्रस्ताववत ववद्यालयको क्षेत्रको शैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेश 
गने  
-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/- 
(संजघय 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 समयसम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 
२ 

 

सामदुावयक ववद्यालय 
संचालन स्वीकृनत 
 

- 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 

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

नन:शलु्क - जशक्षा शाखा प्रमखु  
- प्रमखु प्रशासकीय 
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 शैजक्षक नससा 
-सम्बजन्धत वडा सनमनतको नसफाररस       

गाउँसभामा अनमुनत स्वीकृनतको लानग पेश 
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 पेश 
गने  
-प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
- ननवेदन दताव गने 

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

 

-सामदुावयक 
ववद्यालयको लानग 
नन:शलु्क 

-संस्थागत ववद्यालयको 
लानग ननयमानसुार 

-जशक्षा शाखा प्रमखु 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत  
लाग्ने समय:जशक्षा 
सनमनत र 
गाउँकायवपानलकाको 
आगामी बैठक हनुे 
अवनध सम्म  
 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष  

  
४ 

ननशलु्क 

स्वास््य उपचार 
नसफाररस 

 

- ननवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

- ववपन्नता खुल्ने वडा कायावलयको नसफाररस 

- गम्भीर प्रकृनतको रोग लागेको कागिात 

  

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिात हरु पेश 
गने  
-प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
- ननवेदन दताव गने   
- स्थानीय तह नसफाररस सनमनतको ननणवय 

नन:शलु्क स्वास््य/सामाजिक 
ववकास शाखाका 
कमवचारी 
-प्रमखु प्रशासकीय 
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 पेश 
गने  
-प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत   
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
- ननवेदन दताव गने   
- ननवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
- आवश्यक प्रविया परुा गरर नसफाररस  
पत्र/नवीकरण  उपलब्ध  गराउने | 

 

रु.५००/- 
 

 

-सामाजिक ववकास  
शाखा प्रमखु, 
 

लाग्ने समय: सोवह 
ददन  

 

 

-प्रमखु 
प्रशासकीय 
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 पेश 
गने  
-न्यावयक सनमनतको संयोिकले ]] सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
- ननवेदन दताव गने  
- ननवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
- तोवकएको कमवचारीले न्यावयक सनमनतमा 
पेश गने  
- न्यावयक सनमनतले दवैु पक्ष राखी 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 पेश -दताव शलु्क -रािस्व शाखा प्रमखु -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 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 घरिग्गाको लाल पिुाव, 
सोको नतरो नतरेको रनसद, ननवेदन, ननवेदकको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, फोटो।  

गने  
 

-  प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

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

रु.१०,०००/-  –प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

अध्यक्ष 
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"घ"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/- लाग्न ेछ ) 

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर नववकरणका लानग प्रमखु 
प्रशासकीय अनधकृतलाइ पेश गने  

-नवीकरण शलु्क 
रु.१,०००/- 

  

-रािस्व शाखा प्रमखु 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत  

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

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

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर प्रनतनलवप उपलब्ध गने 

प्रनतनलवप शलु्क 
रु.१,०००/- 

-रािस्व शाखा प्रमखु 

-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

- गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

 अपाङ्गता  पररचयपत्र  - अपाङ्गता भएको व्यजिको िन्मदताव वा - प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत नन:शलु्क -सामाजिक ववकास -प्रमखु प्रशासकीय 



 

 

ि.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 आदेश गने  
-  ननवेदन पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर पररचय पत्र उपलब्ध गराउने 

शाखा प्रमखु 

 

अनधकृत 
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ज्येष्ठ नागररक 
पररचयपत्र 

-नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप, पासपोटव 
साइिको २ प्रनत फोटो   

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले सम्बजन्धत 
कमवचारीलाई तोक आदेश गने -  ननवेदन 
पत्र दताव गने 

- तोवकएको कमवचारीले आवश्यक प्रविया 
परुा गरर पररचय पत्र उपलब्ध गराउने 

नन:शलु्क  -सामाजिक ववकास 
शाखा प्रमखु 

-प्रमखु प्रशासकीय 
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  

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

 

-तोवकएको कागिात संलग्न राखी योिना 
शाखामा ननवेदन पेश गने 

-सम्बजन्धत शाखाका कमवचारीले आवश्यक 
प्रविया परुा गरर योिना सम्झौता गराउने 

नन:शलु्क -योिना शाखा प्रमखु 

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

- प्रमखु 
प्रशासकीय 
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 
पेश गने  

नन:शलु्क -योिना शाखाका 
कमवचारी 
-प्राववनधक शाखाका 
 कमवचारी 
-आनथवक प्रशासन 
शाखाका कमवचारी  
-लाग्ने समय: सोवह 
ददन  
 

प्रमखु प्रशासकीय 
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 
पेश गने  

 नन:शलु्क -योिना/ प्राववनधक 
/आनथवक -प्रशासन 
शाखा 
लाग्ने समय: सोवह 
ददन   
 

- प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

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

को दफा ३ र ७ बमोजिम तोवकएको ढाँचामा ननवेदन 
ददने  

-तोवकएको ढाँचामा सूचना अनधकारीलाई 
ननवेदन पेश गने 

 

सूचनाको हक 
सम्बजन्ध ननयमावली, 
२०६५ अनसुार 

-सूचना अनधकारर 
-सोवह ददन वा 
सचुनाको प्रकृनत 

- प्रमखु 
प्रशासकीय 
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 शेयर सदस्यहरुको 
फोटो सवहत तीन पसु्ते वववरण 

-शेयर बापत प्राप्त रकम जिल्ला नलएको भपावइ 

 

-ननवेदन सवहत तोवकएको कागिातहरु 
पेश गने  
 

-ननवेदन ददएको १५ ददन नभत्र 

गा.पा.को सहकारी ऐन 
अनसुार 

-सामाजिक ववकास 
शाखाका कमवचारी 
-प्रमखु प्रशासकीय 
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 
पेश गने  
 

नन:शलु्क - प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

- सामाजिक ववकास 
शाखा प्रमखु  
- जिन्सी शाखा प्रमखु 

- आथीक प्रशासन 
शाखा प्रमखु  

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

१८ 

 
पश ुतथा कृवष समहु 
दताव 
 

 

- कृवष/ पश ु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 
पेश गने, सोवह ददन  
 

गा.पा.को आनथवक ऐन 
अनसुार 

-कृवष/पश ुशाखा 
प्रमखु 

-प्रमखु प्रशासकीय 
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 
- लेखा पररक्षण प्रनतवेदन  

19 एफ.एम. संचालन 
अनमुनत 
 

 

  

-गाउँपानलकाको एम.एम. रेनडयो (संचालन तथा 
व्यवस्थापन) कायवववनध, २०७५ अनसुार अनसूुची २  
बमोजिमको ढाँचामा ननवेदन भरी पेश 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 राखी 
अनसूुची-१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना 
प्रववनध शाखामा ननवेदन ददने  

गाउँसभाले तोके 
बमोजिम  

-सूचना प्रववनध शाखा  
-प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

२0 एफ.एम. संचालन 
अनमुनत नववकरण 
 

-एफ.एम. रेनडयोको इिाितपत्र  प्रत्येक आनथवक 
वषवमा नवीकरण गनुव पने छ  
-अजघल्लो 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 

-गाउँपानलका 
अध्यक्ष 

नोट: यस बडापत्रमा उल्लेख 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 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 ्। 

 

 



 

 

५. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार कमवचारीहरु 

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

१ कायावलय प्रमखु श्री देब चन्र गतौला प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत ९८५५०८८८६६ 

२ आनथवक प्रशासन शाखा श्री रािेन्र भट्टराई { लेखा अनधकृत ९८५५०७६६४६ 

श्री सत्येन्र आचायव लेखापाल ९८५५०७६५७० 

३ योिना  तथा रािस्व शाखा श्री चनु नारायण शे्रष्ठ अनधकृत छैठौं ९८५५०७६६४४ 

श्री नवराि ररिाल कम््यटुर अपरेटर ९८४५२८७६६० 

श्री कमलकान्त जघनमरे डोिर अपरेटर ९८४५२८८७३७ 

४ सामाजिक ववकास शाखा श्री गोववन्द अनधकारी शाखा अनधकृत  ९८५५०७६६४१ 

श्री पिुा अयावल सहायक (पाचौं) ९८६०५६६६७१ 

श्री गोमा पन्थी सहायक मवहला ववकास ननरीक्षक(चौथो) ९८६७१५३७२६ 

५ जशक्षा शाखा श्री पासाङ लामा बल प्रा.स.(सहायक पाचौं, जशक्षा) ९८६११२२७२९ 

६ सूचना प्रववनध शाखा श्री अन्िन हटुवाल सूचना प्रववनध अनधकृत ९८५५०७६६४० 

७ 

 

स्वास््य शाखा 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 प्रशासन शाखा श्री ननशीथ प्रसाद शमाव ना.सू. ९८५५०७६६०१ 

१० जिन्सी शाखा श्री नारायण नसंह लामा  जशक्षा सहायक  ९८५५०७६६४५ 

११ प्राववनधक शाखा श्री शान्तन ुवटबडेवाल सव- इजन्िननयर ९८४५१६२९७८ 

श्री नर बहादरु गाहा सव- इजन्िननयर ८४७२२३३७६९ 



 

 

श्री आजशष शमाव  सव- इजन्िननयर ९८४५४४०५०१ 

श्री रोशन 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 प्रवेश सापकोटा खा.पा.स.टे. ९८६०२७७३८२ 

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

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

१३ पशपुन्छी ववकास शाखा 

 

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

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

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

श्री केशव 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 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 दशरथ गरुागाईं सहायक (पाचौं) ९८४५९०३४६० 

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

२५ भनूम सम्बन्धी समस्या 
समाधान कायविम  

श्री धमवराि ओली अनमन (चौथो) ९८४५६८८१३४ 

२६  श्री नबन्द ुमाया प्रिा  हेराल ु ९८४५९०७६६२ 

२७  श्री रेम्बो प्रिा  कायावलय सहयोगी ९८६९१६४९७१ 

२८  श्री इनलना प्रिा  कायावलय सहयोगी ९८४५६०५१५१ 

२९  श्री वववेक नथङ्ग कायावलय सहयोगी ९७४५६९१२४७ 

२७  श्री देउमाया प्रिा कायावलय सहयोगी ९८४५५९९५६५ 

 
 

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

- प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत देब चन्र गतौला 
८. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

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

१. कायावलय प्रमखु - प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री देब चन्र गतौला:  ९८५५०८८८६६६ 

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

 

 

 

 



 

 

१०. ऐन, ननयम, कायवववनध, ववननयम वा ननदेजशकाको 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 िनशजिको िोजखम भत्ता 
व्यवस्थापन आदेश,२०७७  

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

४९ वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

५० खरको छानो प्रनतस्थापन गन ेकायवववनध, २०७७ 

५१ राजससराङ्ग गाउँपानलका ववद्यालय प्रत्यक्ष जशक्षण 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 ननदेजशका, २०७८ 

७२ छात्रवृजत्त tyf k|f]T;fxg cg'bfg ljt/0f sfo{ljlw, @)&* 

७३ आनथवक ऐन, २०७९ 

७४ ववननयोिन ऐन, २०७९ 

 

 

 

 

 



 

 

११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

आम्दानी वववरण : 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी :  २०७९/०१/०१-२०७९/०३/३२   प्रदेश : बागमती प्रदेश  जिल्ला : 
मकवानपरु  स्थानीय तह : राजससराङ्ग गाउँपानलका,मकवानपरु  

नस.नं. 
रािस्व शीषवक 

प्राप्ती 
संकेत नाम 

१ ११३१३ एकीकृत सम्पती कर ४,००० 

२ ११३१४ भनुमकर/मालपोत २,६०,६५५ 

३ ११३२१ घरवहाल कर ५,५७,३३३ 

४ ११३२२ वहाल ववटौरी कर ० 

५ ११६११ व्यवसायले भिुानी गने  ० 

६ ११६९१ अन्य कर ११,८९,१६२ 

७ १३४११ अन्य संस्थागत आन्तररक अनदुान १,९९,००० 

८ १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय ५२,७०० 

९ १४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ० 

१० १४२२४ परीक्षा शलु्क ० 

११ १४२२९ अन्य प्रशासननक सेवा शलु्क ८९,००० 

१२ १४२४३ नसफाररश दस्तरु २,१८,६४९ 

१३ १४२४४ व्यजिगत घटना दताव दस्तरु १,३४,२०० 

१४ १४२४९ अन्य दस्तरु ३३,८२,१३१.४६ 

१५ १४२५३ व्यावसाय रजिषे्ट्रशन दस्तरु ९,५०० 

१६ १४३११ न्यावयक दण्ड,  िररवाना र िफत ० 

१७ १४३१२ प्रशासननक दण्ड, िररवाना र िफत ८,३३,३९८ 

१८ १५१११ बेरूिू ० 

१९ १५११२ ननकासा वफताव ० 

२० ३२१२२ बैंक मौज्दात ० 

िम्मा ६९,२९,७२८.४६ 

 

 



 

 

खचव वववरण : 

नस.नं. कायविम/आयोिना/वियाकलापको नाम 

तेस्रो चौमानसक 

बिेट खचव खचव(%) 
1 MBBS अध्ययन सहयोग कायविम ५,००,००० ५,००,००० १०० 

2 अनगुमन, मूल्यांकन खचव ७,००,००० १,४८,०५० २१.१५ 

3 अनदुान जशक्षक पाररश्रनमक १८,६०,००० ३,८०,००० २०.४३ 

4 अन्य सस्था सहायता ५,००,००० २,८०,००० ५६ 

5 अन्य सामाजिक सरुक्षा ५,००,००० ७७,३०० १५.४६ 

6 
असहाय ववपन्न ननिःशलु्क ववद्यालय जशक्षा 
कायविम 

१,००,००० २,९८,००० ९९.३३ 

7 अैााषधी खररद कायविम १,००,००० २,९९,८६१ ९९.९५ 

8 आकजस्मक रोग ननयन्त्रण कृवष कायविम १,००,००० १,९८,७५० ६६.२५ 

9 आधारभतु कम््यटुर तानलम कायविम १,००,००० २,९७,००० ९९ 

10 
आधारभतु स्वास््य संस्था सेवा केन्रको 
कमवचारी पाररश्रनमक तथा ब्यवस्थापन 

३५,००,००० ३,५७,०४० १०.१९ 

11 
आन्तरीक रािश्व सङ्कलन तथा कर 
ब्यवस्थापन 

० ३,०९,७५१ ६१.९५ 

12 
आन्तरीक रािश्व सङ्कलन तथा कर 
ब्यवस्थापन 

१३,००,००० ७,९१,९५९ ६०.९२ 

13 आमा बवुा बचाउ अनभयान ५,००,००० ४,९९,८२४ ९९.९६ 

14 इन्टरनेट सेवा शलु्क २,००,००० २,५५,५४६ ४२.५९ 

15 इन्धन (कायावलय प्रयोिन) ४,००,००० ७८,५०० १९.६३ 

16 इन्धन (पदानधकारी) ३,००,००० १,२१,४९२ १३.५ 

17 
उन्नत िातको धान/मकैको बीउ ववतरण 
कायविम 

२,५०,००० २,५०,००० १०० 

18 एक घर एक करेसाबारी कायविम ३,००,००० ४,७०० १.५७ 

19 कक्षा-८ परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन २,५०,००० २,४९,८८० ९९.९५ 

20 कम््यटुर जशक्षक कमवचारी तानलम ५०,००० ५६,८०० ३७.८६ 

21 कमवचारी कल्याण कोष २५,००,००० २५,००,००० १०० 

22 कमवचारी महंगी भत्ता १०,००,००० १,९६,८०० १९.६८ 

23 कमवचारीको बैठक भत्ता ५,००,००० १,३७,१०० २७.४२ 



 

 

24 कृषक समहुको क्षमता अनभबवृि तानलम ५०,००० ५०,००० १०० 

25 कायविम खचव ५,००,००० ३,४९,२८० ६९.८६ 

26 
कायावलय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ववववध 
खचव २५,००,००० ५,१२,३१० २०.४९ 

27 
कायावलय सञ्चालन सम्बन्धी मसलन्द तथा 
सामाग्री ४७,००,००० २१,९४,४६१ ४६.६९ 

28 
खरको छाना नबस्थापन कायविम वडा 
नं.३ 

५,००,००० ४,८०,००० ९६ 

29 खेलाडी सम्मान तथा परुस्कार वडा नं.३ ५०,००० ५०,००० १०० 

30 गोठ सधुार कायविम ४,००,००० २,१८,३८७ ५४.६ 

31 
चेपाङ्ग छात्रा ववद्यालय जशक्षा प्रााेत्साहन 
कायविम 

१०,००,००० ९,६६,००० ९६.६ 

32 
िै घाँस लगायत घाँसको बीउ ववतरण 
कायविम 

१,००,००० ९५,७५० ३१.९२ 

33 िनतासँग िनप्रनतननधी रेनडयो कायविम २,५०,००० १,२४,९७८ ४९.९९ 

34 डासटर कमवचारी थप सवुवधा/प्रोत्साहन ६,००,००० १,५०,००० २५ 

35 डासटर कमवचारी पाररश्रनमक ५,५०,९४० १,२७,१४० २३.०८ 

36 
डाले घाँस  (वकम्ब,ु इवपल, बडहर, राइखननयो 
बेनाव ववतरण) कायविम 

२,५०,००० २,५०,००० १०० 

37 त्याङ्क संङ्कलन कायविम ० ३,४०,६०० ६८.१२ 

38 दनलत बंगरु ववतरण कायविम १,००,००० ३,००,००० १०० 

39 नगदे वाली पकेट कायविम २,००,००० १,९५,५०० ९७.७५ 

40 
नननमवत सावविननक सम्पजत्तको ममवत सम्भार 
खचव ५,००,००० ४,२८,५८० ४५.५९ 

41 
पत्रपनत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन 
खचव २०,००,००० ११,८४,१७३ ४९.९७ 

42 पदानधकारीअन्य सनुबधा ७०,००,००० १२,१८,४३३.३३ १७.४१ 

43 पणुव खोप ददगोपन तथा खोप ढुवानी ४,००,००० २,५९,३५० ६४.८४ 

44 प्राववनधक जशक्षा छात्रवृती कायविम ४,००,००० ६४,००० १६ 

45 पश ुस्वास््य जशववर कायविम ३,५०,००० ३,४९,१५० ९९.७६ 

46 
पाररिात कृषक समहु टेन्ट तथा भाँडाकँुडा 
खररद 

१,००,००० १,००,००० १०० 

47 पाररश्रनमक कमवचारी २,३०,००,००० ४५,८९,४२३.५५ १९.५३ 



 

 

48 बाख्रा पालन सम्बन्धी तानलम कायविम ५०,००० ५३,११० ३५.४ 

49 
बाल ववकास सहयोगी कायवकताव/ववद्यालय 
कमवचारी तलब भत्ता ० ७४,१७,४०० ९८.९ 

50 
बाल ववकास सहयोगी कायवकताव/ववद्यालय 
कमवचारी तलब भत्ता १०,००,००० ३०,००,००० १०० 

51 नबउ खररद तथा ववतरण कायविम ० १,५०,००० १०० 

52 नबमा तथा नवीकरण खचव ५,००,००० १०,१३० २.०२ 

53 भकारो सधुार कायविम १,००,००० २,७८,५०१ ९२.८३ 

54 भ्रमण खचव १०,००,००० १,१४,९०० ११.४९ 

55 
मेजशनरी तथा औिार ममवत सम्भार तथा 
सञ्चालन खचव २,००,००० १,६५,१२१ २७.५२ 

56 मसला बाली प्रबिवन कायविम २,५०,००० २,४२,००० ९६.८ 

57 मवहला स्वास््य स्वयम सेववका प्रोत्साहन २,२८,००० २,२८,००० १०० 

58 मा.वव.शैजक्षक भ्रमण सहयोग कायविम १,००,००० १,००,००० १०० 

59 
माँगका आधारमा बालवानलका सम्बन्धी 
कायविम 

१,००,००० १,२३,६५२ ४१.२२ 

60 माछा भरुा अनदुान कायविम ५०,००० २९,९०० १९.९३ 

61 मानसक बैठक सञ्चालन ५०,००० १,४९,६०० ९९.७३ 

62 
राजससराङ्ग अस्पताल सञ्चालन तथा 
ब्यवस्थापन अनदुान 

३८,७७,१३० ५,४१,८०५ १३.९७ 

63 रािस्व वफताव १,७१,२०,००० २०,००० ०.१२ 

64 

रोग ननयन्त्रण सेवा 
कायविम(खोरेत,चरचरे,पड्के,रानीखेत,रेववि
,स्वाइन वफवर,वपवपआर) 

१,०६,००० ७९,६०६ ७५.०९ 

65 

रोग ननयन्त्रण सेवा 
कायविम(खोरेत,चरचरे,पड्के,रानीखेत,रेववि
,स्वाइन वफवर,वपवपआर) 

९४,००० ९४,००० १०० 

66 ल्याब अनसस्टेन्ट कमवचारी  पाररश्रनमक ३,७१,९३० १,१४,४४० ३०.७७ 

67 
वडा तथा पानलकास्तरीय सावविननक 
सनुवुाई कायविम 

३,५०,००० ५०,००० १४.२९ 

68 ववद्यालय अनगुमन कायविम १,००,००० ४७,००० ४७ 



 

 

69 ववववध कायविम खचव ५,००,००० १,१७,००० २३.४ 

70 
शैजक्षक सधुारका लानग सरोकारवाला सँग 
अन्तरविया कायविम 

१,००,००० ९७,३५० ९७.३५ 

71 श्रोत ववद्यालय व्यवस्थापन खचव १,३०,४०० २७,०८० २०.७७ 

72 संचार महसलु तथा खचव ५,००,००० ७४,८०७ १४.९६ 

73 समिृ राजससराङ्ग रेनडयो कायविम २,५०,००० २,५०,००० १०० 

74 सरसफाईसेवा शलु्क १,००,००० २०,६२५ ६.८८ 

75 सेवा र परामशव खचव ४,६१,००० २,९७,७५५ ६४.५९ 

76 सवारी साधन तथा मेजशनर औिार भाडा ० २,३३,५०० ४६.७ 

77 सवारी साधन ममवत खचव १०,००,००० २३,०५० २.३१ 

78 स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन ३,५०,००० १,२६,००० ३६ 

79 साँझेदारीमा पश ुबीमा कायविम १,००,००० ५,०८० १.६९ 

80 
सामदुावयक वन समहुहरुलाई शसजिकरण 
तानलम कायविम 

१,००,००० २,६७,५५० ८९.१८ 

81 

अदवुा/बेसारको साना व्यवसावयक कृवष 
उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कायविम 
सञ्चालन 

४,००,००० ११,५९,१०० ९६.५९ 

82 
आधारभतू तथा आकजस्मक स्वास््य 
सेवाको लानग औषनध खररद 

११,५०,००० ११,१८,४४८ ९७.२६ 

83 
आधारभतू तहका  जशक्षकहरु लाई 
पाररश्रनमक तलब 

६,१८,६७,६०० १,९२,११,५९६.२० ३१.०५ 

84 
आधारभतू तहका  जशक्षकहरु लाई पोशाक 
खचव १५,६०,००० १४,९०,००० ९५.५१ 

85 
आधारभतू तहका  जशक्षकहरु लाई महँगी 
भत्ता १२,४८,००० ११,६४,००० ३१.०९ 

86 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रिेी,गजणत र ववज्ञान ववषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

१८,९२,००० १,५७,१६० ८.३१ 

87 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रिेी,गजणत र ववज्ञान ववषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

४६,००० १,३८,००० १०० 

88 आयवेुद औषधालय कमवचारी पाररश्रनमक ८,४२,००० ६,००,९९३.३० २३.७९ 



 

 

89 आयवेुद औषधालय कमवचारी महँगी भत्ता ० २०,००० १८.१८ 

90 
आयवेुद औषधालय संचालन तथा 
ब्यवस्थापनको लानग ववववध खचव २५,००० ११,४०० ४५.६ 

91 

आयवेुद सेवा तथा कायविम सँग 
सम्बजन्धत कमवचारी/पदानधकारी अनगुमन 
तथा भ्रमण खचव 

६५,००० २०,४०० ३१.३८ 

92 

उपचारात्मक सेवा अन्तगवतका कायविमहरु 
( ,आधारभतू स्वास््य सेवा केन्र 
(स्वास््य चौकी ) / आधारभतू 
अस्पतालको न्यनुतम सेवा मापदण्ड 
कायविम संचालन तथा सदुरनधकरण र 
आखँा, नाक, कान, घांटी तथा मखु स्वास््य 
सम्वजन्ध अनभमखुीकरण तथा नबद्यालय 
स्िीननंग कार 

३,५०,००० १,४०,७०० ४०.२ 

93 
एम. आइव. एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहायको लानग सञ्चार खचव ८,००० ६,८०० ८५ 

94 
एम.आई.एस.अपरेटर र वफल्ड सहायक 
देननक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खचव ५६,००० ४०,६५० २४.२ 

95 

कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत नबपन्न लजक्षत 
छात्रवृजत्त(Pro-PoorTarget Scholarship) 

का लानग छनोट भएका ववद्याथीका लानग 
छात्रवृजत्त (कक्षा ११ र १२ का ववज्ञान 

ववषयसमेतका लानग) 

० ३७,००० १०० 

96 

कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत नबपन्न लजक्षत 
छात्रवृजत्त(Pro-PoorTarget Scholarship) 

का लानग छनोट भएका ववद्याथीका लानग 
छात्रवृजत्त (कक्षा ११ र १२ का ववज्ञान 

ववषयसमेतका लानग) 

० २,०३,००० ३९.८८ 

97 
कृवष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक 
प्राववनधकहरुको तलव भत्ता २,००,००० ६,००,००० १०० 

98 कायावलय सामाग्री ब्यवस्थापन ३४,००० ३४,००० १०० 

99 वकसान सूचीकरण कायविम १,००,००० १,८०,४०० ६०.१३ 



 

 

100 

कोनभड १९ लगायत ववनभन्न महामारीिन्य 
रोगहरुको रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 
ननगरानीका लानग सरोकारवाला सँगको 
अन्तरविया तथा RRT, स्वास््यकमी 
पररचालन 

२५,००० २५,००० १०० 

101 

कोनभड १९ ववरुि खोप अनभयान संचालन 
ब्यवस्थापन खचव -पानलकास्तररय सनमक्षा 
तथा योिना र पानलका तथा स्वास््य 
सस्था स्तररय सपुररवेक्षण_ 

१,८७,००० ५४,४०० २९.०९ 

102 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती 
(आवश्यकता पवहचानका आधारमा 
पनुताविगी र एडभान्स सीप ववकास तानलम 
कायविम) 

४,००,००० ३,७५,२०० ९३.८ 

103 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकास 
कायविम सहिकताव पाररश्रनमक 

७,१२,८०० २,२८,८८० ३२.११ 

104 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकास 
तानलम 

१,५१,२०० ३१,२०० २०.६३ 

105 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकास 
प्राववधक नसपमलुक तानलम 

७,७७,६०० १,०९,२०० १४.०४ 

106 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकासका 
लघ ुकिावमा पहुँच 

६४,८०० ६४,८०० १०० 

107 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकासका 
लानग उपयिु प्रववनध तथा हस्तान्तरण 

३,२४,००० ३,२४,००० १०० 



 

 

108 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 
ववकास कायविम संचालन ननदेजशका, 
२०७७ बमोजिम लघ ुउद्यम ववकासका 
लानग बिाररकरण सेवा 

६४,८०० ६४,८०० १०० 

109 
तोवकएका  ववद्याथीको ददवा खािाका लानग  

ववद्यालयलाई अनदुान 
४७,१८,००० २७,१२,५४० १९.१६ 

110 

प्रनत ववद्याथी  लागतका आधारमा जशक्षण 

नसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा 
व्यवस्थापन अनदुान 

६४,००० १,१०,२५० ५७.४२ 

111 
प्रारजम्भक बाल ववकास  

सहिकताव/ववद्यालय  कमवचारी पाररश्रनमक 
७,२५,००० ७,२५,००० १०० 

112 
प्रारजम्भक बाल ववकास  

सहिकताव/ववद्यालय  कमवचारी पाररश्रनमक 
० ६,९२,९५५ ५.८७ 

113 
प्रारजम्भक बाल ववकास  

सहिकताव/ववद्यालय  कमवचारी पोशाक 
११,५०,००० ११,५०,००० १०० 

114 प्राववनधक सहायकको तलब ० ३,६७,००० १०० 

115 प्राववनधक सहायकको तलव ३,६७,००० (१,५१,०००) -४१.१४ 

116 प्राववनधक सहायकको पोशाक ० १०,००० १०० 

117 
पररवार ननयोिन वकशोर वकशोरी तथा 
प्रिनन ्स्वास््य कायविम 

३,७६,००० ९३,०२० २४.७४ 

118 

पानलका स्तरमा ािः टाईवफाइड खोप 
अनभयान संचालन तथा ननयनमत खोपमा 
टाईवफाइड खोप शरुुवातको साथै ननयनमत 
खोप सदुढीकरण र सरसफाई प्रबद्र्धनको 
लानग पानलका र वडा खोप समन्वय 

सनमती र सरोकारवालाहरुको 
अनभमजुखकरण  बैठक १ ददन 

२,०५,००० १,६९,२०० ८२.५४ 



 

 

119 

पानलकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन 
कायविमको सनमक्षा, सूक्ष्मयोिना 
अध्यावनधक र पानलका खोप समन्वय 
सनमनतको अनभमजुखकरण समते पानलका 
स्तरमा २ ददन, वडा खोप समन्वय 

सनमनतको स्वास््य संस्था, वडा सतरमा 
अनभमजुखकरण १ ददन तथा पूणव खोप 

सनुनितताको लागी घरधरुी सर 

१,९०,००० १,४८,५०० ७८.१६ 

120 
पोपण ववशेष (स्वास््य) के्षत्रका कायविम 
सञ्चालन 

३,४०,००० ३,४०,००० १०० 

121 पोषण कायविम २,५१,००० १,८०,३०० ७१.८३ 

122 

पोषण संवदेनशील (खानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृवष, पशसेुवा, मवहला तथा 
बालबानलका, जशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) 
क्षेत्रका कायविमहरू सञ्चानल) 

४,६०,००० ४,६०,००० १०० 

123 
बाल नबकास कमवचारी तथा पररचर 
पाररश्रनमक 

० ७,७४,००० ४८.३८ 

124 
बाल ववकास/ववद्यालय कमवचारी पररचर 
पाररश्रनमक 

० ८,००,००० १०० 

125 
मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चालानाथव) पजिकरण ब्यवस्थापन 

६०,००० १,१९,३३५ ६६.३ 

126 मात ृतथा नवजशश ुकायविम ४,९७,००० ९,४४,०९० ६३.३२ 

127 

मात ृतथा नवजशश ुकायविम अन्तगवत 
आमा सरुक्षा, गभववती उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो 
झोला र ननशलु्क गभवपतन कायविम 

१०,००,००० १,५६,१२० १५.६१ 

128 

माध्यनमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रिेी,गजणत र ववज्ञान ववषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

५,३७,००० २,००,९२० १२.४७ 

129 

माध्यनमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रिेी,गजणत र ववज्ञान ववषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

३९,००० १,१७,००० १०० 

130 
माध्यनमक तहका  जशक्षकहरु लाई पोशाक 
खचव ७०,००० ५०,००० ७१.४३ 



 

 

131 
माध्यनमक तहका जशक्षकहरु लाई 
पाररश्रनमक तलब 

३१,२०,१३७ ९,६९,०३६.३० ३१.०६ 

132 
माध्यनमक तहका जशक्षकहरु लाई महँगी 
भत्ता ५६,००० ४६,००० २७.३८ 

133 

मानव ववकास सचुकाँकमा पछाडी परेका 
सबै जिल्लाका १११ स्थानीय तहमा 
िीववकोपािवन सधुार कायविम संचालन 

० ८,८९,९७० १०० 

134 

राष्ट्रपनत रननङ्ग नसल्ड प्रनतयोनगता (स्थानीय 
तहस्तरीय) खेलकुद तथा अनतरि 
वियाकलाप 

१,००,००० १,००,००० १०० 

135 

रावष्ट्रय मवहला स्वास््य स्वयंसेववका  
कायविम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचव, 
वावषवक सनमक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउने 
खचव समते) 

७,००,००० ३,२०,००० ४५.७१ 

136 
रावष्ट्रय मवहला सामदुायीक स्वास््य स्वयम 
सेववका कायविमको थप यातायत खचव ० २,२८,००० १०० 

137 
रोिगार केन्रको सञ्चालन 
अनगुमन/मलु्याङ्कन/भ्रमण 

० ३३,१५० ६६.३ 

138 
रोिगार केन्रको सञ्चालन मसलन्द 
स्टेशनरी,ममवत 

० १,०९,२५५ ९१.०५ 

139 रोिगार केन्रको सञ्चालन ववववध खचव ० २६,९२७ ९२.८५ 

140 रोिगार केन्रको सञ्चालन सञ्चार खचव ० ६,००० १०० 

141 रोिगार संयोिकको तलब थप ० २५,८७० ९९.५ 

142 रोिगार संयोिकको तलव र पवव खचव १,५६,००० ८८,१०० १८.८२ 

143 
रोिगार सेवा केन्रको सञ्चालन (स्टेशनरी 
मसलन्द) 

४०,००० (२८,८१५) -२४.०१ 

144 रोिगार सहायकको तलब ३,६७,००० (१,५१,०००) -४१.१४ 

145 रोिगार सहायकको तलब ० २५,६०० ६.९८ 

146 रोिगार सहायकको पोशाक भत्ता १०,००० (१०,०००) -१०० 

147 

ववद्यालय स्वास््य जशक्षा/आमा समहु तथा 
मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लानग 
सामाजिक व्यवहार पररवतवन कायविम 

१,००,००० १,००,००० १०० 



 

 

148 

ववभागले उपलव्ध गराएको तानलम खाका 
बमोजिम घटना दताव तथा सामाजिक 
सरुक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा 
कायावलयका कमवचारीहरुको लानग तानलम 
तथा िनप्रनतनननधहरुलाई अनभमजुखकरण 
कायविम सञ्चालन 

८२,००० २,०३,३५० ८२.६६ 

149 

ववनभन्न सरुवारोग, नसने रोग, िनुोवटक, 

माननसक स्वास््य सम्बजन्ध अन्तरविया 
कायविम तथा ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या 
रोकथाम ददवस, माननसक स्वास््य ददवस, 

अल्िाईमर ददवस, रेनबि ददवस, ववश्व औलो 
ददवस) मनाउन े

१,२५,००० २०,००० १६ 

150 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइव (सञ्चार 
र पहँचु अनभयान सञ्चालान) ववज्ञापन तथा 
सचुना प्रकाशन 

२,००,००० १,७२,१६० ८६.०८ 

151 

स्थलगत अनजुशक्षण गरर 
स्वास््यकनमवहरूको क्षमता अनभवृजध्द एवं 
त्यांङकको गणुस्तर सनुनजित,  क्षयरोगका 
कायविमको अधव बावषवक सनमक्षा तथा 
उपचार ननतिाको कोहटव ववश्लषेण 

१५,००० १०,००० २२.२२ 

152 

स्थानीय तहका कमवचारी र 
िनप्रनतनननधहरुको लानग अनगुमन तथा 
मलु्याकन खचव 

२४,००० ४४,००० ६१.११ 

153 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरु सञ्चालनको लानग सवारी 
साधन भाडा 

० ९९,००० १०० 

154 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुको बैठक ब्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन खचव 

८५,००० ५४,००० ६३.५३ 



 

 

155 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुको लानग सञ्चालन तथा 
मसलन्द खचव 

० ९१,२९२ १५.११ 

156 
स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुको ववववध खचव १,१२,००० ९५,०२० ८४.८४ 

157 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरु 
लाई अनगुमन/भ्रमण खचव 

५,१५,५०० ३,७४,४०० ७२.६३ 

158 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरु 
लाई िोजखम तथा रात्री कानलन खािा 
खचव 

० ७७,५५० १०० 

159 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 
तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक 
लगायत प्रशासननक खचव समते 

७६,००० ६७,६७२ ८९.०४ 

160 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 
पाररश्रनमक/तलव 

१,३३,२७,९५० ३४,३५,९८५.१० २५.७८ 

161 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 
पोशाक 

२,३०,००० २०,००० ८.६९ 

162 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 
महगी भत्ता 

० १,००,००० २५.१३ 

163 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा पानी तथा नबिलुी 
महशलु 

५०,००० ५०,००० १०० 

164 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा सञ्चानलत सवारी साधन 
ममवत 

१५,००० ६,३९५ ४२.६३ 

165 
स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरुमा सरसफाई सम्बन्धी खचव २,००,००० १,७५,००० ८७.५ 



 

 

166 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बिार 
प्रनतस्पधाव बवृि गनवका लानग कजम्तमा ५ 
िनाको समहुमा प्रनबनध हस्तान्तरण 

१,४०,००० १,४०,००० १०० 

167 

स्वास््य संस्थामा  आकजस्मक अवस्थामा 
औसनध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकनडवङ 
तथा ररपोवटवङका लानग फमव फरमेट 
छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-वट.नब रजिस्टर 
अध्यावनधक,  ववश्व क्षयरोग ददवस सम्बन्धी 
कायविम 

३५,००० ३५,००० १०० 

168 
सावविननक ववद्यालयका  ववद्याथीहरुका लानग 

ननशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
९०,००० २,७०,००० १०० 

169 
सावविननक ववद्यालयका  ववद्याथीहरुका लानग 

ननशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
१२,३८,००० ३४,६८,२६६.९५ ९३.३८ 

170 

सावविननक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लानग छात्रबजृत्त (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

४९,००० १,४७,००० १०० 

171 

सावविननक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लानग छात्रबजृत्त (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

४,८६,००० १४,५८,००० १०० 

172 
नसनबआईएमएननसआई Onsite कोजचंङ्ग र 
समता तथा पहुँच कायविम 

२,००,००० २,००,००० १०० 

173 
चेपाङ जचउरी, चमेरो, मौरी पालन तथा 
िीवनस्तर सधुार कायविम 

८३,००,००० ४४,५२,००० ५३.६४ 

174 
ANC गराउन स्वास््य संस्था आउने 
आमालाई स्वच्छता ववतरण 

२,००,००० १,९८,८८० ९९.४४ 

175 PNC घर भेट कायविम ५०,००० १,५०,००० १०० 

176 

अपाङ्गता भएका ब्यजिहरुका लानग 
समदुायमा आधाररत पनुस्थावपना सहयोग 
कायविम 

३,००,००० २,११,५०० ७०.५ 

177 
आमा समहुमा पोषण जशक्षा सरसफाई 
प्रवधवन कायविम 

५,४७,२०० ५,४४,४०० ९९.४९ 

178 
एक ववद्यालय एक नसव कमवचारी 
पाररश्रनमक 

११,७७,८०० ४,८३,२०० ४१.०३ 



 

 

179 
एक ववद्यालय एक नसव कायविम अैााषधी 
ब्यवस्थापन 

५०,००० ४५,१६६ ३०.११ 

180 
एक ववद्यालय एक नसव कायविम सञ्चालन 
तथा ब्यवस्थापन 

२०,००० २०,५०० ३४.१७ 

181 
एक ववद्यालय एक नसव स्वास््य सेवा 
सम्बन्धी कायविम 

५२,४०० १,०४,१८० ६६.२७ 

182 
कुपोषण  Growth Monitoring माफव त 
खोिपड्ताल कायविम 

४,००,००० ४,००,००० १०० 

183 

कोपोवषत बालबानलकाहरुलाई तयार 
पाररएकााे उपचारात्मक खाना (RUTF) 

ववतरण तथा पोषण िन्य सामग्री 
ढुवानी/इन्धन समेत 

२,५०,००० १,९८,००० ७९.२ 

184 
गभववती आमा घर भेट कायविम तथा 
कााेशलेी प्रदान 

२,५०,००० २,५०,००० १०० 

185 गभववती ग्रामीण Ultra Sound कायविम १,५०,००० १,२०,४०० ८०.२७ 

186 
पूणवखााेप लगाएकााे बालवानलकाहरु लाई 
उपहार ववतरण 

१,००,००० ९९,४४० ९९.४४ 

187 

पोषण सँग सम्बन्धी Information 

Education Communication सामाग्री 
छपाई तथा ववतरण 

७५,००० ७४,९९८ १०० 

188 

पोषण सँग सम्बन्धीत कायविमहरुको 
तै्रमानसक सनमक्षा अनगुमन तथा 
सपुररवेक्षण 

२,००,००० १,९९,२०० ९९.६ 

189 
बाबआुमा वववहन बालबानलका संरक्षण 
कायविम 

२,००,००० ९६,००० १६ 

190 
बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन 
कायविम 

५०,००० १,५०,००० १०० 

191 
मवहला स्वास््य स्वयम सेववकाको घर 
तथा स्वास््य संस्थामा करेसावारी २,५०,००० २,४३,१०२ ९७.२४ 

192 
वालनबवाह अन्त्यका लानग समदुाय 
पररचालन कायविम 

५०,००० ९९,८२० ६६.५५ 

193 सतु्केरी आमा पोवषलााे खाना कायविम २,००,००० २,२०,००० ३६.६७ 



 

 

194 
सनुौला हिार ददन नभत्रकाा ेआमाहरु लाई 
पोषण जशक्षा सम्बन्धी तानलम 

३,५०,००० ३,५०,००० १०० 

195 सवोत्तम वपठो ववतरण तथा प्रदवशनी ५,००,००० ४,४९,०१४ ८९.८ 

196 स्वास््य बालबानलका प्रनतयोगीता सञ्चालन १,५०,००० ४,५०,००० १०० 

197 
स्वास््यकमी तथा सरोकारवाला हरुलाई 
पोषण सम्बन्धी तानलम 

५,००,००० ४,९७,८०० ९९.५६ 

198 
स्वास््यकमीहरुको लानग खोप सम्बन्धी 
तानलम 

३,५०,००० ३,४०,३०० ९७.२३ 

कुल िम्मा २७,८३,३७,१९०.८८ ९,९२,५५,२७२.७३ २७.९८ 
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नस.नं. कायविम/आयोिना/वियाकलापको नाम 
तेस्रो चौमानसक 

खचव(%) 
बिेट खचव 

1 
२ नं.वडा कायावलय हुँदै रेजम्कम बरेटार सडक 
स्तरोन्नती १०,००,००० १,९४,०३१ १९.३९ 

2 
अैााले कलाङती ववधतु ववस्तार तथा मनहरी 
खाालेा तटबन्धन योिना वडा नं.३ 

० १,३९,६६८ ९९.७६ 

3 
आधारभतु ववद्यालय कम्पाउण्ड देववटार वडा 
नं.४ 

१,५०,००० ४,४८,४८० ९९.६६ 

4 आधारभतु स्वास््य केन्र भवन ननमावण ० १२,५१,३२९ ४३.४८ 

5 आपँवारी चचव भवन ममवत वडा नं.२ २,००,००० १,९५,०३१ ९७.५२ 

6 आलखोप केराबारी सडक ननमावण राजससराङ्ग-३ ० ६,९४,७१९ ९९.२५ 

7 आलखोप ट्ांकी भन्ज्याङ्ग सडक स्तरीकरण २,००,००० १,९९,७६१ ९९.८८ 

8 इन्चराङ्ग चचव ममवत वडा नं.५ १,००,००० ९८,६३२ ९८.६३ 

9 इन्टरनेट सेवा पवुावधार ववकास १०,००,००० ४,३४,७६० ४३.४८ 

10 इन्टीग्रटेेड नसवपय ुप्रोिेसटर खररद तथा िडान ० ४,५२,००० ९६.१७ 

11 कुइतन देजख रेउती टोल सडक वडा नं.६ ४,००,००० ३,९८,१८१ ९९.५५ 

12 कँुडलेु सनुारीसौरा पक्की पलु नड.वप.आर.वडा नं.२ ७,००,००० ६,९४,३८५ ९९.२ 

13 केजन्रय प्रशासननक भवन ननमावण ३५,५२,००० (२६,९४,०००) -७५.८४ 

14 सयाङ्ग्ग्र ेबराहमजन्दर ननमावण वडा नं.९ १०,००,००० ९,९८,९०० ९९.८९ 

15 करासे कानलका मजन्दर ननमावण वडा नं.६ २,००,००० १,८८,६२२ ९४.३१ 



 

 

16 कान्तङु्ग्ती ट्ांकी ननमावण वडा नं.६ १,००,००० ९८,९६५ ९८.९७ 

17 
कानलका प्रा.वव.फननवचर खररद तथा शौचालय 
ममवत 

५,००,००० ४,९८,६५२ ९९.७३ 

18 
कानलढाप चनौटा ननङ्गराङ्ग सडक ननमावण वडा 
नं.२ 

४,००,००० ३,९२,९०६ ९८.२३ 

19 
कालीढाप हुँदै कुडलेु सनुारी सौरा सडक 
स्तरीकरण वडा नं.२ 

१०,००,००० ७,६६,५२९ २५.५५ 

20 कालीदेवी मजन्दर संरक्षण नसनलङ्ग ेवडा नं.६ ३,००,००० २,९८,७७८ ९९.५९ 

21 कालीधाप खानेपानी ममवत तथा ननमावण वडा नं.२ २,५०,००० २,४८,७१७ ९९.४९ 

22 
कोखारी सामदुावयक योगा भवन ननमावण वडा 
नं.९ 

० ५,००,००० १०० 

23 कोत्ती ट्ांकी ननमावण राजससराङ्ग-६ २,००,००० १,९६,७५४ ९८.३८ 

24 कोलगरी ववधतु ट्रान्सफमवर िडान वडा नं.१ २०,००० ६०,००० १०० 

25 खरको छाना ववस्थापन कायविम २५,००,००० ९,६१,६८३.९४ ३८.४७ 

26 
खाालेाटार राम बहादरु टोल सडक ननमावण वडा 
नं.१ 

३,००,००० २,९२,०६७ ९७.३६ 

27 खोरभञ्ज्याङ पाइराङ्ग सडक ननमावण वडा नं.९ ८,००,००० ७,९९,०३२ ९९.८८ 

28 ग्वाखो कँुवा खानेपानी ममवत वडा नं.५ २,००,००० १,९९,९५१ ९९.९८ 

29 गहुँबारी खानेपानी ममवत ५०,००० ५०,००० १०० 

30 गोठारी चचव पानल ननमावण वडा नं.३ २,००,००० १,९९,७१३ ९९.८६ 

31 गोम्बोन भनव ननमावण डा नं.३ ५,००,००० ४,८८,६८२ ९७.७४ 

32 घटे्टखाालेा ECD भवन ननमावण राजससराङ्ग-३ ४,००,००० ३,९५,९८७ ९९ 

33 घटे्टखाालेा नसंचाई योिना वडा नं.३ २,००,००० १,९७,७२२ ९८.८६ 

34 
चैनपरु (गा.पा.अगाडी) मखु्य सडक स्ल्याब 
ढलान वडा नं.५ 

१०,००,००० ९,९९,७४९ ९९.९७ 

35 
चैनपरु कुनाटााेल हजस्पटल रोड स्तरीकरण वडा 
नं.५ 

२,३०,००० २,३०,००० १०० 

36 
चैनपरु कुनाटााेल हजस्पटल रोड स्तरीकरण वडा 
नं.५ 

३,७०,००० ३,३१,५९७ ८९.६२ 

37 चैनपरु कुनाटोल हजस्पटल रोड स्तरीकरण ४,००,००० ४,००,००० १०० 

38 
चैनपरु बागमारा मैनटार सनुारीसौरा सानोभावर 
नेवारपानी सडक ननमावण 

१०,००,००० २०,५१,४०४ ६८.३८ 



 

 

39 चेपाङ्ग लाई वविलुी कायविम ७,००,००० ५,७४,०९० ८२.०१ 

40 
चेपाङ्ग संग्रालय तथा कााशेलेी घर ननमावण वडा 
नं.५ 

१,००,००,००० ४८,७३,६९५ ४८.७४ 

41 च्यानडाँडा सडक मोड सधुार वडा नं.१ ४०,००० ७४,५६६ ६२.१४ 

42 च्यााैराङ सयाल सडक ननमावण राजससराङ्ग-९ ५,००,००० ४,९९,८९७ ९९.९८ 

43 
चाुुनलवङ खााेला हात्ती खोल्चा सडक स्तरीकरण 
वडा नं.२ 

० ४,९६,९२८ ९९.३९ 

44 चवुा भन्ज्याङ्ग तटबन्धन वडा नं.५ २,००,००० १,९८,४०५ ९९.२ 

45 चामजन्त सडक सरसफाई ३,००,००० २,९७,७३७ ९९.२५ 

46 चामन्ती चचव ममवत राजससराङ्ग-८ १,५०,००० १,४८,९२२ ९९.२८ 

47 चार पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन ० ४९,४८,००० १०० 

48 
जचहानडाँडा ठाडेचरुी आधारभतु अस्पताल सडक 
ननमावण राजससराङ्ग-५ 

१०,००,००० ९,६३,२२८ ९६.३२ 

49 छोइनलङ्ग गमु्बा ननमावण योिना वडा नं.८ ० ४,९८,३६२ ९९.६७ 

50 ज्ञान भनुम चचव ममवत वडा नं.६ ० १,९७,५६१ ९८.७८ 

51 िवुाल चचव भवन ननमावण वडा नं.२ २,००,००० १,९९,२४३ ९९.६२ 

52 िागतृी चचव ममवत राजससराङ्ग-१ २,००,००० १,८५,०६८ ९२.५३ 

53 झााे.प.ुसाँझेदारी कायविम ० ६,९२,०२६ ९८.८६ 

54 जझनमनी चचव भवन ननमावण वडा नं.५ ४,००,००० ४,००,००० १०० 

55 जझनमनी सडक ननमावण वडा नं.५ ४,००,००० ३,९५,१८९ ९८.८ 

56 जझलकेनी चचव भवन ममवत वडा नं.३ २,००,००० १,९८,८३८ ९९.४२ 

57 जझजल्कनी ववद्यालय ममवत सधुार वडा नं.३ २,५०,००० २,४८,७३४ ९९.४९ 

58 टासी छयोनलङ्ग बौि गमु्बा ननमावण वडा नं.१ ० २,८२,७१८ ५६.५४ 

59 नड.अठारे सडक ननमावण वडा नं.९ ५,००,००० ५,००,००० १०० 

60 ढंुगेनी फेदी नतन दोभान सडक ननमावण वडा नं.१ ० ३,९८,७३७ ९९.६८ 

61 तङरङ सौरा सडक वडा नं.८ ० २,९८,२२४ ९९.४१ 

62 
देउकोट अहालखोप नसउररनी सडक ननमावण वडा 
नं.३ 

५,००,००० ४,८५,३३९ ९७.०७ 

63 
देउराली दगरी नधराङ स्वास््य चौकी िोड्ने 
सडक ननमावण वडा नं.७ 

८,००,००० ७,२८,७३२ ९१.०९ 

64 दुंग ुगोराङदी दोभान सडक ननमावण वडा नं.४ ० १६,३०,६८४ ८१.५३ 



 

 

65 दङु्गु अठारे सडक ननमावण १,००,००,००० ९८,५१,८८६ ९८.५२ 

66 देछ्योईनलङ बौि गमु्बा सडक ननमावण वडा नं.७ ४,००,००० ३,९९,७९३ ९९.९५ 

67 दलावमी टााले सडक ननमावण वडा नं.१ १,००,००० २,४२,८२० ८०.९४ 

68 देववटार चचव झ्याल ढोका ममवत वडा नं.८ २,००,००० १,९९,०३० ९९.५२ 

69 देवीटार पाङथली नसनलङ्ग ेसडक १,००,००,००० ८,३२,०२१ ८.३२ 

70 देवीटार पाङथली नसनलङ्ग ेसडक ० (८,३२,०२१) 
-

८३२०२१०० 

71 
दामराङ आधारभतु ववद्यालय तारबार योिना वडा 
नं.७ 

१,००,००० २,४५,७९० ८१.९३ 

72 दाराङ्ग चचव ममवत वडा नं.७ १,००,००० ९८,५८० ९८.५८ 

73 
धकुन धसेुनी हुँदै ७ नं. वडा कायावलय िाने 
सडक ननमावण वडा नं.७ 

८,००,००० ७,७४,०२२ ९६.७५ 

74 
धरुु ररछाँया हाईड्ा्ाेपावर ममवत तथा कुलो 
ननमावण वडा नं.९ 

० ५,८३,६३८ ९७.२७ 

75 
धसुाबगर सडक ननमावण तथा सरसफाई वडा 
नं.८ 

० ३,९७,८०८ ९९.४५ 

76 धोवी खहरे महादेव मजन्दर ननमावण वडा नं.२ ४,००,००० ३,९७,०८६ ९९.२७ 

77 नेगीटााेल शाखा बाटाा ेस्तरीकरण राजससराङ्ग-३ २,००,००० १,९७,६४९ ९८.८२ 

78 नेदरुाङ्ग चचव ननमावण वडा नं.८ ० १,९८,९२३ ९९.४६ 

79 
नरहरी मजन्दर खानेपानी शौचालय ननमावण वडा 
नं.९ 

५,००,००० ४,९८,९४० ९९.७९ 

80 नारवाङ्ग छुकुम टोल नसंचाई वडा नं.७ ४,००,००० ३,१७,८९० ७९.४७ 

81 पनबत्र ्याङ्ग्चे चचव ममवत सधुार वडा नं.५ ४,००,००० ४,००,००० १०० 

82 ्याङ्ग्चे सडक स्ल्याब ढलान वडा नं.५ ४,००,००० ४,००,००० १०० 

83 प्रनतज्ञा चचव ममवत कुडुले वडा नं.२ २,००,००० १,९८,५१८ ९९.२६ 

84 
परेवाकोट धसुाराङ्ग पक्की पलु नड.वप.आर.वडा 
नं.६ 

७,००,००० ६,९३,९६६ ९९.१४ 

85 प्रशंसा चचव भवन ममवत राजससराङ्ग-३ २,००,००० १,९८,५२० ९९.२६ 

86 पेजल्ट्रक सेट ममवत नयाँगाउँ वडा नं.९ २,००,००० १,९९,५८४ ९९.७९ 

87 पववत्र चचव बाराङ्ग ममवत वडा नं.१ १,००,००० ९९,५६६ ९९.५७ 

88 
पाख्री नसमलटार आमडाँडा फेदी खानेपानी ननमावण 
वडा नं.२ 

५,००,००० ४,४८,००४ ८९.६ 



 

 

89 
पाङपङु पाङथली पोल ढुवानी तथा प्राववनधक 
खचव वडा नं.८ 

१,००,००० १,८६,०३७ ६२.०१ 

90 फननवचर तथा वफसचसव ५,००,००० ४,०९,४८० २७.३ 

91 बखुमु चचव ममवत वडा नं.५ २,००,००० २,००,००० १०० 

92 
बाघमारा पचभैया घाटमा प्रनतक्षालय ननमावण तथा 
ब्यवस्थापन राजससराङ्ग-३ 

५,००,००० ४,९८,१९४ ९९.६४ 

93 बाङ्गराङ्ग झो.प.ुसडक ननमावण वडा नं.६ ० ९,९७,३२९ ९९.७३ 

94 बोटवारी परेवाभी सडक ननमावण िमागत ० ५६,१७,३६५ ९३.६२ 

95 बोटवारी परेवाभीर सडक स्तरोन्नती वडा नं.४ ४०,००,००० ४०,००,००० १०० 

96 भेदराङ्ग खानेपानी कुवा ननमावण राजससराङ्ग-८ २,००,००० १,९९,२४६ ९९.६२ 

97 भनुमदसी चचव शौचालय ननमावण वडा नं.५ २,००,००० १,९९,६१७ ९९.८१ 

98 भाट्टी भावर नवेारपानी सडक ननमावण वडा नं.२ ५,००,००० ४,८०,५८० ९६.१२ 

99 
भाड्डीवेसी सामदुावयक भवन हुँदै भाड्डी िोड्ने 
सडक ननमावण 

३,००,००० १,०३,४०२ ११.४९ 

100 मगेनी अनगु्रह चचव ननमावण वडा नं.६ ४,००,००० ३,८६,६३३ ९६.६६ 

101 मेजशनरी तथा औिार खररद १०,००,००० २,३९,४९२ १९.३ 

102 रंगाली टोल नसंचाई योिना वडा नं.३ १,००,००० ७१,४२४ ७१.४२ 

103 
राजससराङ्ग नबगत बतवमान को तलुनात्मक ववश्लषेण 
सम्बन्धी डकुमने्ट्री ३,५०,००० १,००,००० २८.५७ 

104 वानसनलङ्ग मण्डली ममवत वडा नं.७ २,००,००० २,००,००० १०० 

105 जशखरडाँडा चचव ननमावण वडा नं.८ ० १,४८,२३४ ९८.८२ 

106 जशव मजन्दर संरक्षण वडा नं.३ ५,००,००० ४,९८,१५० ९९.६३ 

107 सचुना प्रववनध सामाग्री खररद तथा ममवत १,००,००० २,४८,६०० ८२.८७ 

108 सडक सरसफाई तथा ममवत इन्धन खचव JCB १०,००,००० ३,५२,८६० ३५.२९ 

109 सडक सरसफाई वडा नं.४ ४,००,००० ४,००,००० १०० 

110 सयुोदय मा.वव.गेट ननमावण वडा नं.३ ० २,४५,७५३ ८१.९२ 

111 

सररखेत स्वास््य चौकी पोषण,बालबानलका 
सरसफाई, कमवचारी सम्मान तथा प्रााेत्साहन र 
फननवचर खररद 

१,५०,००० १,४९,९३९ ९९.९६ 

112 सररखेत स्वास््य चौकी ममवत वडा नं.२ ३,००,००० २,७०,७३५ ९०.२५ 

113 साङ्गे छ्योनलङ गमु्बा ननमावण वडा नं.३ ४,००,००० ४,००,००० १०० 



 

 

114 सांस्कृनत तथा पयवटन सम्बन्धी डकुमने्ट्री ३,५०,००० ३,४८,६०० ९९.६ 

115 
नसंिालीटार जिखेडाडँा सडक स्तरीकरण 
राजससराङ्ग-३ 

५,००,००० ४,९४,६४९ ९८.९३ 

116 
नसमरगाउँ देजख माकलदमार नसमलघाट हुँदै 
घोरगोटे सडक स्तरीकरण वडा नं.६ 

१०,००,००० ८५,०६४ ८.५१ 

117 हात्तीखााेला कमेरो खानेपानी राजससराङ्ग-८ ३,००,००० २,९७,७९३ ९९.२६ 

८०३३२५०७५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव अनदुान) 
118 कुत्तनसं जिखे डाँडा नाली ननमावण राजससराङ्ग-५ ४,००,००० ३,९८,७०७ ९९.६८ 

119 कालीका प्रा.वव.तटबन्धन वडा नं.१ ४,२२,००० ४,२१,७८७ ९९.९५ 

120 
खहरे कोलडाँडा कोलाङ्ग्ती सडक नाला तथा 
गोरेटो बाटो ननमावण 

० ३,९८,७०७ ९९.६८ 

121 खहरे लोिा सडक नाली ननमावण राजससराङ्ग-९ ४,००,००० ३,९७,५५३ ९९.३९ 

122 चरीमारा प्रा.वव.संरक्षण वडा नं.७ १,००,००० २,९७,१५५ ९९.०५ 

123 चलुीडाँडा पयवटन स्थल ननमावण वडा नं.४ १,००,००० २,९९,४६३ ९९.८२ 

124 

डन्टार कोटेबाङ् , ढुङ्ग्दोवन,कोखारी कांजग्सरंग, 

दमरग गाईबाङ झो.प,ु राजससराङ्ग गाउँपानलका, 
मकवानपरु 

४१,००,००० ३२,२२,४६९ ७८.५९ 

125 तमु्बाङ्ग नसंचाई कुलो ननमावण वडा नं.९ ४,००,००० ३,९९,८६१ ९९.९७ 

126 दरुुख खााेल्सा तटबन्धन वडा नं.५ ० ६,९७,५९३ ९९.६६ 

127 
पलँासे काालेडाडा गोरेटो बाटााे ननमावण वडा 
नं.३ 

४,००,००० ३,९८,७०७ ९९.६८ 

128 नभमे तटबन्धन वडा नं.८ ४,००,००० ३,९९,८६१ ९९.९७ 

129 नभम्बङु्ग गोरेटो बाटााे ननमावण वडा नं.९ ४,००,००० ३,९९,८६१ ९९.९७ 

130 माझटोल खानेपानी वडा नं.७ १,००,००० २,९८,८८६ ९९.६३ 

131 रतवुा राजससराङ्ग सडक तटबन्धन वडा नं.४ २,००,००० १,८१,७५५ ९०.८८ 

132 सधुाररएको चलु्हो िडान १,१०,००० १,००,००० ९०.९१ 

133 

सरुजक्षत नागररक आवास कायविम :- बागमती 
प्रदेशको मकवानपरु जिल्ला क्षेत्र नं. २ अन्तगवत 
राजससराङ्ग गाउँपानलका- १७३ वटा (िमागत 
समेत) 

११,००,००० २१,७६,००० ६५.९४ 



 

 

134 
नसमर गाउँ देजख माकल दमार बाटो ममवत तथा 
नाली सधुार 

० ३,९५,२४५ ९८.८१ 

135 नसलाधनुी बाटो ममवत तथा नाली सधुार ० ४,९६,७९७ ९९.३६ 

136 सोनमकाट तटबन्धन वडा नं.५ ४,००,००० ३,९९,८६१ ९९.९७ 

८०३३२५०७५१२  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (ववषशे अनदुान) 
137 वकन्राङ्ग खानेपानी योिना वडा नं.४ १,००,००० २,९०,७८४ ९६.९३ 

138 गा.पा.कायावलय खानेपानी ममवत ४,००,००० १,४४,९२२ ३६.२२ 

139 छेङ्गडाँडा खानेपानी योिना वडा नं.७ २,००,००० १,७५,४५९ ८७.७३ 

140 धमुेटार खानेपानी योिना वडा नं.५ २,००,००० २,००,००० १०० 

141 नभम्बङु्ग नलफ्ट खानेपानी वडा नं.९ १०,००,००० २८,३९,७१४ ९४.६६ 

142 लईुना खानेपानी योिना वडा नं.५ २,००,००० १,९३,७८५ ९६.८९ 

143 वाकसवाङ्ग खानेपानी वडा नं.५ १,००,००० २,९६,७०३ ९८.९ 

८०३३२५०७५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम(समपरुक अनदुान) 
८०३३२५०७५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव अनदुान) 

144 
घैयावारी-खनलवङ्ग/गनलवङ्ग िान ेकृवष सडक ननमावण 
राजससराङ्ग-७ 

२०,००,००० १७,७३,१९१ ८८.६६ 

145 

चैनपरु बमवकम सािक रानीवास हाजत्तभञ्याङ्ग 
दङु्गु खााेला महादेव मजन्दर-पिनी कृवष सडक 
ननमावण राजससराङ्ग-४-५ 

२०,००,००० १९,९९,०९६ ९९.९५ 

146 जझल्केनी नलफ्ट नसंचाई राजससराङ्ग-१ २०,००,००० १८,८०,६८९ ९४.०३ 

147 

रतवुा िोजम्सराङ भञ्ज्याङ्ग देवीटार मान्छाप 
भााेसटे हुँदै वडा कायावलय िाने बाटााे 
स्तरीकरण राजससराङ्ग-४ 

१०,००,००० १३,१९,३८९ ४३.९८ 

कुल िम्मा १८,२०,३९,७६२ ९,२५,३३,४९९.९४ ३५.२३ 

 

 

१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 - नभएको 
 



 

 

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट 

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

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

 - नभएको । 

१५. योिना/कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन 

यस अवनध नभत्र सम्झौता भएका योिनाहरु: 

नसं.नं 
योिनाको  
नाम 

योिना  
सम्झौता  
नमनत 

गा.पा. ले  

व्यहोने बिेट 
रु. 

1 कानलका मा.वव को घेराबार ननमावण,राजससराङ्ग-९ २०७९/०२/२० 1000000 

2 टानस छ्योनलङ बौि गमु्बा ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/12/20 500000 

3 पववत्र चचव बाराङ्ग ममवत,राजससराङ्ग-1 2079/1/4 100000 

4 पेजल्ट्रक सेट ममवत नयाँ गाउँ,राजससराङ्ग-9 २०७८/१२/२४ 200000 

5 मागेनी अनगु्रह चचव ननमावण,राजससराङ्ग-६ २०७८/१२/०२ 400000 

6 ढंुगेनफेदी नतन दोभान सडक ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/12/6 400000 

7 कान्तङुी टंकी ननमावण,राजससराङ्ग-6 2078/12/9 100000 

8 कोत्ती टंयाङ्की ननमावण,राजससराङ्ग-६ 2078/12/9 200000 

9 भाड्डी भावर नेवारपानी सडक ननमावण,राजससराङ्ग-1,2 2078/12/7 500000 

10 
खोलाटार राम बहादरु टोल सडक सरसफाई तथा 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 2078/12/13 300000 

11 कालीदेवी मजन्दर संरक्षण नसनलङ्गे,राजससराङ्ग-6 2078/12/24 300000 

12 कोखारी सामदुावयक योगा भवन ननमावण,राजससराङ्ग-9 २०७८/१२/२८ 500000 

13 
ववखे मछेडी सडक र नसमलघाट माकलदमार नसनलङ्गे 
बाटो,राजससराङ्ग 2 र 6 २०७८/१२/२९ 1255000 

14 पोखरीटार गाउघर जसलननक भवन ननमावण,राजससराङ्ग-9 २०७८/१२/२४ 1000000 

15 छु्यसी बौि गमु्बा पूवावधार ननमावण,राजससराङ्ग-6 २०७८/१२/२९ 1000000 

16 खोरभन्ज्याङ्ग पाईराङ्ग सडक ननमावण,राजससराङ्ग-९ २०७८/१२/०६ 800000 

17 आलखोप केराबारी सडक ननमावण राजससराङ्ग-3 २०७८/१२/२९ 700000 

18 
सानो जिमसलब ननमावण तथा आवश्यक सामाग्री 
खररद,राजससराङ्ग-3 2079/2/10 1000000 

19 छयोनलङ्ग गमु्बा ननमावण योिना,राजससराङ्ग-८ २०७८/१२/३० 500000 



 

 

20 माजणकलाल स्मतृी सामदुावयक भवन ननमावण, राजससराङ्ग-3 2079/2/13 1000000 

21 
चैनपरु बागमारा मैनाटार सनुारीसौरा सानो भावर नवेारपानी 
सडक ननमावण,राजससराङ्ग-२ २०७८/१२/३० 3000000 

22 
मवहला स्वास््य स्वयम ्सेववका घर तथा स्वास््य संस्थामा 
करेसाबारी,रा-२ २०७९/०१/१५ 250000 

23 
औले कोलाङ्ग्ती ववधतु नबस्तार तथा मनहरीखोला तटबन्धन 
योिना,राजससराङ्ग-३ २०७९/०२/११ 140000 

24 मन्िशु्री गमु्बा पूवावधार ननमावण,राजससराङ्ग,4 2078/12/24 0 

25 
ठूलो भावर प्रा.वव. प्रारजम्भक बाल ववकास केन्र पूवावधार 
ननमावण,राजससराङ्ग-1 २०७८/१२/२८ 1000000 

26 
नधराङ दाराङ दामराङ खा पा ममवत र गनलवङ स्वास््य 
जसलननक व्यवस्थापन,राजससराङ्ग-7 २०७८/१२/३० 982000 

27 
िनज्योनत प्रा.वव पवुावधार, श्री मा. वव देवीटार ममवत र 
नधराङ आ. नब ममवत,राजससराङ्ग-7 र 8 २०७८/१२/३० 1773000 

28 
काँकडा बेसीटोल चमुवाङ्ग घट्ट िलनबधतु 
आयोिना,राजससराङ्ग-७ २०७८/१२/२४ 100000 

29 सयुोदय मा.वव. गेट ननमावण,राजससराङ्ग-3 २०७८/१२/३० 250000 

30 जझल्केनी नलफ्ट नसचाई ,राजससराङ्ग-३ २०७८/१२/३० 2000000 

 

आ.व. २०७८/०७९ को संजक्षप्त वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन : 

बिेट तथा खचव वववरण : 
नस.नं. वववरण चाल ु पूिँीगत िम्मा 
१ बिेट ३५,४७,१२,७४०.८८ २६,२६,१५,९८१ ६१,७३,२८,७२१.८८ 

२ खचव २५,६३,५५,६३७.७३ २०,३१,८०,३१२.६४ ४५,९५,३५,९५०.३७ 

 िम्मा खचव प्रनतशत ७२.२७ ७७.३६ ७४.४३ 

क्षते्रगत बिेट तथा खचव : 
नस.नं. वववरण बिेट खचव खचव प्रनतशत 

१ आनथवक ववकास ३,५२,३०,००० २,५८,०७,०३४ ७३.२५ 

२ सामाजिक ववकास २४,५४,११,१३० १९,२९,८२,१६४.८५ ७८.६३ 

३ पूवावधार ववकास २१,७८,७२,८७९ १६,८५,२९,६०२.६४ ७७.३५ 

४ 

सशुासन तथा 
अन्तरसम्बजन्धत क्षते्र २,०५,३४,००० १,२९,३८,५५२ ६३.०१ 

५ 

कायावलय सञ्चालन तथा 
प्रशासननक ९,८२,८०,७१२.८८ ५,९२,७८,५९६.८८ ६०.३१ 

 िम्मा ६१,७३,२८,७२१.८८ ४५,९५,३५,९५०.३७ ७४.४३ 



 

 

 

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 

- श्री शारदा भसुाल (झा) बाट मतृ्य ुदताव सम्बन्धी वववरण माग भएको र सो उपलब्ध गराइएको।   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

      राजससराङ्ग गाउँपानलका  
             सम्पकव  नं. M ९८५५०७७६०१/९८५५०८८६६६/९८५५०७६६४० 

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

         j]a;fO{6 M https://raksirangmun.gov.np/  
 

 


