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१. लनकार्को स्वरुप र प्रकृलि 

 नेपािकोसंहविान बमोशजम नेपाि सरकारिे स्थानीर् लनकार्िरुको पनुसंरचनाको िालग गठन गरेको 
उच्च स्िरीर् आर्ोगिे २०७३ पषु २२ मा नेपाि सरकारिाई बझुाएको प्रलिवेदनका आिारमा रिेर 
नेपाि सरकारको मशन्त्त्रपररषबाट लमलि २०७३ फागनु २७ गिेबाट स्थानीर् िि िागू गने लनणयर् 
अनसुार कास्की शजल्िाको साहवकका गाउँ हवकास सलमलििरु थमु्की, लसि, देउरािी रुपाकोट र 
िंशपरु गाउ हवकास सलमलिको वडा नं १, २, ३, ४,६, ७ र ९ िाई समार्ोजन गरीरुपा 
गाउँपालिकाको स्थापना गररएको िो ।  

 केन्त्रीर् िथ्र्ाङ्क हविाग राहिर् जनगणना २०६८ अनसुार जम्मा जनसंख्र्ा १४५१९रिेको र्स 
गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफि ९४.८९ वगय हकिोलमटर सहिि कुि जम्मा ७ वटा वडामा हविाजन 
गररएको छ जसको संशक्षप्त हववरण लनम्नानसुार रिेको छः 
लनम्नः 
ि स नर्ाँ कार्म 

वडा 
समाबेश गाहवस जनसंख्र्ा क्षेत्रफि वगय 

हकिोलमटरमा 
१ १ थमु्की (१-५) १९८१ १२.१३ 
२ २ थमु्की (६-९) १३४७ १०.०१ 
३ ३ लसि 

(१,२,८,९) 
१३७७ ७.४३ 

४ ४ लसि (३-७) १६०५ १२.०३ 
५ ५ देउरािी (१-

९) 
२३७३ १६.८ 

६ ६ रूपाकोट (१-

९) 
२९५८ १८.५५ 

७ ७ िंसपरु(१-४,६, 

७, ९) 
२८७८ १७.८६ 

जम्मा ७ ५ १४५१९ ९४.८१ 

२ लनकार्को काम कियव्र् र अलिकार 

नेपािको संवैिालनक लनदेशन बमोशजम स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४को पररच्छेद ३ बमोशजम गाउँपालिकाको 
काम कियव्र् अलिकारिरु लनम्नानसुार रिेका छन ्

लनम्नः 

११. गाउपालिका िथा नगरपालिकाको अलिकारः(१) गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको एकि अलिकार संहविानको 
अनसूुची -८ मा उल्िेख िए कमोशजम िनुेछ । 



 

 

 

(२) उपदफा (१) को सवयसामान्त्र्िामा प्रलिकूि असर नपने गरी गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको काम कियव्र् र 
अलिकार देिार् बमोशजम िनुेछः- 

क. नगर प्रिरी 
(१) नगर प्रिरीको गठन, सञ्चािन, व्र्वस्थापन, लनर्मन िथा नगर प्रिरी सम्बन्त्िी नीलि, कानून र मापदण्डको लनमायण 
िथा कार्ायन्त्वर्न, 

(२) देिार्का कार्यमा सिर्ोग परु्ायउनको िालग नगर प्रिरीको पररचािन गनय सकनेः- 

 (क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीलि, कानून, मापदण्ड िथा लनणयर् कार्ायन्त्वर्न, 

 (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पशिको सरुक्षा र संरक्षण, 

 (ग) स्थानीर्स्िरमा िनुे सिा समारोि, परम्परा िथा जात्रा चाडपवयको सरुक्षाव्र्वस्थापन , 

 (घ) स्थानीर् बजार िथा पाहकय ङ्ग स्थिको रेखदेख र व्र्वस्थापन, 

 (ङ) गाउँ वा नगर सरसफार्य सम्बन्त्िी मापदण्डको कार्ायन्त्वर्न, 

 (च) न्त्र्ाहर्क सलमलििे गरेका लमिापत्र िथा लनणयर्को कार्ायन्त्वर्न, 

 (छ) सावयजलनक ऐिानी र पिी जग्गा, सावयजलनक िवन ,सम्पदा िथा िौलिक पूवायिारको संरक्षण  
 र सरुक्षा , 

 (ज) हवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी खोजी, उिार,रािि िथा पनुस्थायपना, 

 (झ) अनलिकृि हवज्ञापन िथा बोडय लनर्न्त्त्रण, 

 (ञ) छाडा पश ुचौपार्ाको लनर्न्त्त्रण , 

 (ट) अनलिकृि लनमायण िथा सावयजलनक सम्पशि अलििमण रोकथाम िथा लनर्न्त्त्रण, 

 (ठ) कार्यपालिकािे िोकेको अन्त्र् कार्य । 

ख. सिकारी संस्थाः- 
(१) सरकारी संस्था सम्बन्त्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) सम्बशन्त्िि गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्रलित्र सञ्चािन िनुे सिकारी संस्थाको दिाय,अनमुिी, 
खारेजी र हवघटन, 

(३) सिकारी वचि िथा ऋण पररचािन सम्बशन्त्ि स्थालनर् मापदण्ड लनिायरण र लनर्मन, 

(४) सिकारी सम्बन्त्िी राहिर्,केशन्त्रर्,हवषर्गि,प्रादेशशक रस्थानीर् संघ संस्थासँग समन्त्वर् र सिकार्य, 

(५) सिकारी सम्बन्त्िी स्थालनर् िथ्र्ाङ्ग व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्त्िान 

(६) स्थानीर् सिकारी स्थालनर् क्षमिा अलिवहृि , 

(७) स्थालनर् सिकारी क्षेत्रको प्रवियन पररचािन र हवकास । 

ग. एफ. एम. सञ्चािन 
(१) एक सर् वाटसम्मको एफ. एम .रेलडर्ो सञ्चािन अनमुिी, नवीकरण, लनर्मन र खारेजी, 



 

 

 

(२) प्रदेश कानूनको अिीनमा रिी एफ. एम .सञ्चािन सम्बशन्त्ि अन्त्र् कार्य । 

घ. स्थालनर् कर, सेवा शलु्क िथा दस्िरु 
(१) संशघर् िथा प्रदेश कानूनको अलिनमा रिी सम्पशि कर घर, बिाि कर, घर जग्गा रशजिेशन शलु्क सवारी सािन 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु,पर्यटन शलु्क, हवज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, िलूमकर (मािपोि),मनोरिन कर सम्बन्त्िी नीलि, 
कानून, मापदण्ड, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) स्थालनर् पूवायिार िथा सेवाको शलु्क लनिायरण, संकिन र व्र्वस्थापन, 

(३) टे्रहकङ्ग, कार्ाहकङ्ग, कर्ानोलनङ्ग,बिी जम्प, शजपफ्िार्र, मोटरबोट, केविुकार सेवा िगार्ि अन्त्र् जि िथा स्थि 
क्षेत्रमा सञ्चािन िनुे नवीन पर्यटकीर् सेवा िथा सािलसक खेिको शलु्क, 

(४) जडीबटुी,कवाडी र जीवजन्त्ि ुकर लनिायरण िथा संकिन, 

(५) स्थालनर् राजस्वको आिार हवस्िार िथा प्रवियन, 

(६) ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी, स्िेट, खरीढुङ्गा आदद प्राकृलिकवस्िकुो लबिी िथा लनकासी 
शलु्क दस्िरु संकिन, 

(७) प्रचलिि कानून बमोशजम गने लसफाररस, दिाय, अनमुलि, नवीकरण आददको शलु्क, दस्िरु लनिायरण र संकिन, 

(८) स्थालनर् राजस्व प्रवियनका िालग प्रोत्सािन, 

(९) राजस्व सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको आदान प्रदान, 

(१०) संशघर् िथा प्रदेश कानूनको अलिनमा रिी स्थालनर् ििमा राजस्व चिुावट लनर्न्त्त्रण सम्बन्त्िी नीलि, 
कानून,मापदण्ड र लनर्मन, 

( ११) स्थालनर् पूवायिार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्िरु सम्बन्त्िी नीलि, कानून,मापदण्ड र लनर्मन, 

(१२) मािपोि संकिन, 

(१३) कर िथा सेवा शलु्क सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य ।  

ङ.स्थालनर् सेवाको व्र्वस्थापन 
(१) स्थालनर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिय,र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) संहविानको िारा ३०२ को उपिारा (२) बमोशजम समार्ोजन िएका कमयचारीको व्र्वस्थापन, उपर्ोग र समन्त्वर्  

(३) सङ्गठन हवकास, जनशशि, व्र्वस्थापन र वशृि हवकास, 

(४) स्थालनर् कानून बमोशजम सङ्गठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन संरचना िथा दरबन्त्दी लनिायरण, 

(५) स्थालनर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रहवलिको उपर्ोग, प्रवियन र लनर्मन, 

(६) जनशशि व्र्वस्थापन िथा वशृि हवकास, 

(७) स्थालनर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

च. स्थालनर् िथ्र्ाङ्क र अलििेख सङ्किन 
(१) स्थालनर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 



 

 

 

(२) आिारििु िथ्र्ाङ्क सङ्किन र व्र्वस्थापन, 

(३) जन्त्म, मतृ्र्,ु हववाि, सम्बन्त्ि हवच्छेद, बसारँ्सरार् दिाय र पाररवाररक िगिको अलििेख िथा पिीकरण व्र्वस्थापन, 

(४) सूचना िथा सञ्चार,प्रहवलिर्िु आिाििू िथ्र्ाङ्कको सङ्किन र व्र्वस्थापन, 

(५) स्थालनर् िथ्र्ाङ्क र अलििेख सङ्किन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

छ.स्थानीर्स्िरमा हवकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना 
(१) हवकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र 
लनर्मन, 

(२) आलथयक, सामाशजक, सांस्कृलिक, वािावरणीर् प्रहवलि र पूवायिारजन्त्र् हवकासका िालग आवश्र्क आर्ोजना िथा 
पररर्ोजनािरुको िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन, 

(३) आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान िथा प्रिाव मूल्र्ाङ्कन, 

(४) सम्िाव्र् प्राकृलिक श्रोि िथा सािनको पहिचान िथा अलििेख व्र्वस्थापन, 

(५) संशघर् िथा प्रदेश कानूनको अलिनमा रिी शिरी हवकास, बस्िी हवकास र िवन सम्बन्त्िी नीलि,कानून, मापदण्ड 
िथा सो सम्बन्त्िी र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना पहिचान, अध्र्र्न, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(६) राहिर् िवन संहििा िथा मापदण्ड बमोशजम िवन लनमायण अनमुलि, अनगुमन र लनर्मन, 

(७) सरकारी िवन, हवद्यािर्, सामदुाहर्क िवन, सिागिृ र अन्त्र् सावयजलनक िवन िथा संरचनाको लनमायण र ममयि 
सम्िार िथा सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(८) संशघर् र प्रदेशस्िरीर् आर्ोजना िथा पररर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नमा समन्त्वर् सिजीकरण र सिर्ोग, 

(९) सरुशक्षि बस्िी हवकास सम्बन्त्िी नीलि र्ोजना, कार्यिम िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन, लनर्मन र मूल्र्ाङ्कन, 

(१०) सावयजलनक लनमायण कार्यको िालग प्रचलिि कानून बमोशजमको घ वगयको र्जाजिपत्रको जारी, नहवकरण िथा 
खारेजी, 

(११) पर्यटन क्षेत्रको हवकास, हवस्िार र प्रवयिन सम्बन्त्िी आर्ोजनािरुको पहिचान, कार्ायन्त्वर्न, व्र्वस्थापन, अनगुमन 
िथा लनर्मन, 

(१२) नहवन पर्यटकीर् सेवा िथा कार्यिरु सम्बन्त्िी आर्ोजनािरुको पहिचान, कार्ायन्त्वर्न, व्र्वस्थापन, अनगुमन िथा 
लनर्मन, 

(१३) हवकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ज .आिारििू र माध्र्लमक शशक्षा 
(१) प्रारशम्िक बाि हवकास िथा शशक्षा आिारििू शशक्षा, अलििावक शशक्षा, अनौपचाररक शशक्षा, खिुा िथा वैकशल्पक 
लनरन्त्िर लसकार्, सामदुाहर्क लसकार् र हवशेष शशक्षा सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, 

अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्मन, 

(२) सामदुाहर्क, संस्थागि, गठुी र सिकारी हवद्यािर् स्थापाना, अनमुलि, सञ्चािन, व्र्वस्थापन िथा लनर्मन, 

(३) प्राहवलिक शशक्षा िथा व्र्वसाहर्क िालिमको र्ोजना िजुयमा, सञ्चािन, अनमुलि, अनसगमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्मन, 



 

 

 

(४) माििृाषा शशक्षा ददने हवद्यािर्को अनमुलि, अनगुमन िथा लनर्मन, 

(५) गालिएका वा बन्त्द गररएका हवद्यािर्िरुको सम्पशि व्र्वस्थापन, 

(६) गाउँ िथा नगर शशक्षा सलमलि गठन िथा व्र्वस्थापन, 

(७) हवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि गठन िथा व्र्वस्थापन, 

(८) हवद्यािर्को नामाकरण, 

(९) सामदुाहर्क हवद्यािर्को जग्गाको स्वालमत्व, सम्पशिको अलििेख, संरक्षण र व्र्वस्थापन, 

(१०) हवद्यािर्को गणुस्िर अलिवहृि िथा पाठर्सामाग्रीको हविरण, 

(११) सामदुाहर्क हवद्यािर्को शशक्षक िथा कमयचारीको दरबन्त्दी लमिान, 

(१२) हवद्यािर्को नकसाङ्कन, अनमुलि, स्वीकृलि, समार्ोजना िथा लनर्मन, 

(१३) सामदुाहर्क हवद्यािर्को शौशक्षक पूवायिार लनमायण, ममयि सम्िार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

आिारििू ििको पररक्षा सञ्चािन अनगुमन िथा व्र्वस्थापन, 

(१५) हवद्याथी लसकार् उपिब्िको पररक्षण र व्र्वस्थापन, 

(१६) लनःशलु्क शशक्षा, हवद्याथी प्रोत्सािन िथा छात्रवशृिको व्र्वस्थापन, 

(१७) टरू्सन,कोशचङ्ग, जस्िा हवद्यािर् बाहिर िनुे अध्र्ापन सेवाको अनमुलि िथा लनर्मन, 

(१८) स्थालनर्स्िरको शौशक्षक ज्ञान, सीप र प्रहवलिको संरक्षण, प्रवियन र स्िरीकरण, 

(१९) स्थालनर् पसु्िकािर् र वाचनिर्को सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन, 

(२०) माध्र्लमक ििसम्मको शौशक्षक कार्यिमको समन्त्वर् र लनर्मन, 

(२१) सामदुाहर्क हवद्यािर्िार्य ददने अनदुान िथा सोको बजेट व्र्वस्थापन, हवद्यािर्को आर् व्र्र्को िेखा अनशुासन 
कार्म, अनगुमन र लनर्मन, 

(२२) शशक्षण लसकार्, शशक्षक र कमयचारीको िालिम िथा क्षमिा हवकास, 

(२३) अलिररि शौशक्षक हिर्ाकिापको सञ्चािन । 

झ, आिारििू स्वास्थ्र् र सरसफार्य 
(१) आिारििू स्वास्थ्र् र सरसफार्य िथा पोषण सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा 
लनर्मन, 

(२) आिारििू स्वास्थ्र्, प्रजनन स्वास्थ्र् र पोषण सेवाको सञ्चािन र प्रवियन, 

(३) अस्पिाि र अन्त्र् स्वास्थ्र् संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन, 

(४) स्वास्थ्र् सेवा सम्बन्त्िी िौलिक पूवायिार हवकास िथा व्र्वस्थापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी िथा खाद्य पदाथयको गणुस्िर र वार् ुिथा ध्वलनको प्रदषुण लनर्न्त्त्रण र लनर्मन, 

(६) सरसफार्य सचेिनाको अलिवहृि र स्वास्थ्र्जन्त्र् फोिोरमैिाको व्र्वस्थापन, 



 

 

 

(७) स्वास्थ्र्जन्त्र् फोिोरमैिा सङ्किन, पनुः उपर्ोग, प्रशोिन, हवसजयन र सोको सेवा शलु्क लनिायरण र लनर्मन, 

(८) रि सञ्चार सेवा िथा स्थालनर् र शिरी स्वास्थ्र् सेवा सञ्चािन, 

(९) औषलि पसि सञ्चािन, अनमुलि, अनगुमन र लनर्मन, 

(१०) सरसफार्य िथा स्वास्थ्र् क्षेत्रबाट लनष्कालसि फोिोरमैिा व्र्वस्थापनमा लनजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्त्वर्, 
सिकार्य र साझेदारी, 

(११) पररवार लनर्ोजन िथा मािशृशश ुकल्र्ाण सम्बन्त्िी सेवा सञ्चािन, अनमुलि, अनगुमन िथा लनर्मन, 

(१२) महििा िथा बािबालिकाको कुपोषण न्त्रू्नीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्त्रण र व्र्वस्थापन । 

ञ. स्थालनर् बजार व्र्वस्थापन वािावरण संरक्षण र जैहवक हवहवििा 
(१) स्थालनर् व्र्ापार, वस्िकुो माग, आपूलिय िथा अनगुमन, उपिोिा अलिकार िथा हिि सम्बन्त्िी नीलि, कानून, 
मापदण्ड, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) बजार िथा िाट बजार व्र्वस्थापन, 

(३) स्थालनर् वस्ििुरुको उत्पादन, आपूलिय िथा लनकासी प्रक्षेपण, मूल्र् लनिायरण र अनगुमन, 

(४) स्थालनर् व्र्ापार र वाशणज्र् सम्बन्त्िी पूवायिार लनमायण, 

(५) स्थालनर् वस्ि ुर सेवा व्र्ापारको मूल्र् िथा गणुस्िरको अनगुमन र लनर्मन, 

(६) स्थालनर्स्िरका व्र्ापाररक फमयको दिाय, अनमुलि, नवीकरण, खारेजी, अनगुमन र लनर्मन, 

(७) स्थालनर् व्र्ापारको िथ्र्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्त्िान, 

(८) लनजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्त्वर् र सिकार्य, 

(९) स्थालनर् व्र्ापार प्रवियन, सिजीकरण र लनर्मन, 

(१०) स्थालनर् बौहिक सम्पशिको संरक्षण, प्रवियन र अलििेखाङ्कन, 

(११) उपिोिा सचेिना अलिवहृि, िशक्षि उपिोिाको िगि व्र्वस्थापन र स्थालनर् वस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िर 
पररक्षण, 

(१२) वािावरण संरक्षण र जैहवक हवहवििा सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि कानून मापदण्ड र्ोजना िजुयमा िथा त्र्सको 
कार्ायन्त्वर्न अनगुमन र लनर्मन 

(१३) स्थालनर्स्िरमा वािावरणीर् जोशखम न्त्रू्नीकरण, 

(१४) स्थालनर्स्िरमा जनस्वास्थ्र्मा प्रलिकूि असर पने हकलसमका उपिोग्र् वस्िकुो बेिहवखन र उपिोग िथा 
वािावरणीर् प्रदूषण र िालनकराक पदाथयको लनर्न्त्त्रण, अनगुमन िथा लनर्मन, 

(१५) स्थालनर्स्िरमा सरसफार्य िथा फोिरमैिा व्र्वस्थापन, 

(१६) स्थालनर्स्िरमा न्त्रू्न काबयनमूखी िथा वािारणमैत्री हवकास अविम्बन, 

(१७) स्थालनर्स्िरमा िररि क्षेत्रको संरक्षण र प्रवयिन, 

(१८) स्थालनर्स्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेत्र लनियमरण र व्र्वस्थापन, 



 

 

 

(१९) स्थालनर् बजार व्र्वस्थापन, वािावरण संरक्षण र जैहवक हवहवििा सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ट. स्थालनर् सडक ग्रामीण सडक कृहष सडक र लसचँार् 
(१) स्थालनर्, ग्रामीण िथा कृहष सडक र लसँचार् सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सम्बन्त्िी र्ोजना िजुयमा, 
कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) स्थालनर्, ग्रामीण िथा कृहष सडक, झोिङु्गे पूि, पिेुसा, लसँचार् र िटबन्त्िन सम्बन्त्िी गरुुर्ोजनाको िजूयमा, 
कार्ायन्त्वर्न, ममयि सम्िार र लनर्मन, 

(३) स्थालनर्स्िरका लसँचार् प्रणािीको लनमायण, सञ्चािन, रेखदेख, ममयि सम्िार, स्िरोत्रलि, अनगुमन र लनर्मन, 

(४) र्ािार्ाि सरुक्षाको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(५) स्थालनर् सडक ग्रामीण सडक कृहष सडक सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ठ. गाउँ सिा,नगर सिा, मेिलमिाप र मध्र्स्थािाको व्र्वस्थापन 
(१) गाउँसिा वा नगरसिा सम्बन्त्िी नीलि, कानून र कार्यहवलि, 

(२) स्थालनर्स्िरका हवषर् क्षेत्रगि नीलि िथा रणनीलि आवलिक िथा वाहषयक र्ोजना, कार्यिम र बजेट स्वीकृलि, 

(३) सिाका सलमलििरुको गठन र सञ्चािन, 

(४) स्थालनर् ििबीच साझा सरोकार िथा साझेदारीका हवषर्मा संर्िु सलमलि गठन, 

(५) कार्यपालिका िथा न्त्र्ाहर्क सलमलिबाट सिामा प्रस्ििु प्रलिवेदनमालथ छिफि िथा कार्यिमको प्रिावकारी 
आवश्र्क लनदेशन, 

(६) हवकास र्ोजना िथा कार्यिमको प्रिावकारी कार्ायन्त्वर्न िथा सशुासनको िालग कार्यपालिकािार्य लनदेशन, 

(७) गाउँपालिका िथा नगरपालिकािार्य आलथयक व्र्र्िार पने हवषर्को लनर्मन, 

(८) स्थालनर् मेिहपिाप र मध्र्स्थिा, 

(९) गाउँ सिा नगर सिा मेिहपिाप र मध्र्स्थिाको व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ड. स्थालनर् अलििेख व्र्वस्थापन 
(१) स्थालनर् अलििेख व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको लनमायण, कार्ायन्त्वर्न अनगुमन र लनर्मन, 

(२) जनसख्र्ा, प्राकृलिक, आलथयक, सामाशजक, सांस्कृलिक, िौलिक, पूवायिार, रोजगारीको अवस्था, कूि ग्रािस्थ्र् उत्पादन, 
प्रशिव्र्शि आर्, मानव हवकास िथा िैहङ्गग सशिीकरण सूचकाङ्क, राजस्व िथा आर्व्र्र् समेिको िथ्र्ाङ्क सङ्किन र 
प्रशोिन गरी नहवनिम प्रहवलिर्िु र राहिर् िथा स्थालनर् सूचना प्रणािीमा आवििा र पाश्र्व शचत्र िथा श्रोि नकसाको 
अद्यावलिक अलििेखन, 

(३) सूचना िथा अलििेख केन्त्रको स्थापना िथा सञ्चािन, 

(४) सावयजलनक सम्पशि सामदुाहर्क सम्पशि, िवन, सडक, पसि, व्र्वसार्को हववरण सहििको अद्यावलिक अलििेख, 

(५) आफ्नो क्षेत्रलित्र सम्पन्न िएका िथा चाि ुर्ोजनाको हववरण र त्र्स्िो र्ोजनाको सम्पशिको अद्यावलिक अलििेखन, 

(६) स्थालनर् अलििेख व्र्वस्थापनमा नहवनिम सूचना प्रहवलिको उपर्ोग, 



 

 

 

(७) स्थालनर् अलििेख व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ढ. जग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुाय हविरण 
(१) स्थालनर् जग्गा नाप नकसा, हकिाकाट, िािसाहवक, रशजिेशन नामसारी िथा दाशखिा खारेज, 

(२) जग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुाय हविरण िथा िगि व्र्वस्थापन, 

(३) िलूमको वगीकरण अनसुारको िगि, 

(४) सावयजलनक प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिायरण िथा हविरणमा समन्त्वर् र सिजीकरण, 

(५) नापी नकसा िथा जग्गाको स्वालमत्वा लनिायरण कार्यमा समन्त्वर् र सिजीकरण, 

(६) जग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुाय सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ण. कृहष िथा पशपुािन, कृहष उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ु,स्वास्थ्र्, सिकारी 
(१) कृहष िथा पशपुािन, कृहष उत्पादन व्र्वस्थापन र पश ुस्वास्थ्र् सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) कृहष िथा पशपुन्त्छी बजार सूचना, िथा िाटबजारको पूवायिार लनमायण साना लसँचार् लनमायण, िालिम, प्रहवलि प्रसार, 
प्राहवलिक टेवा, कृहष सामग्री आपूलिय र कृषक क्षमिा हवकास कार्यिाको संञ्चािन, अनगुमन र लनर्मन  

(३) कृहष िथा पशपुन्त्छीजन्त्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा मिामारी रोगको लनर्न्त्त्रण, 

(४) पशपुन्त्छी शचहकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन, 

(५) कृहष वािारर् संरक्षण िथा जैहवक हवहवििाको संरक्षण र प्रवियन, 

(६) पशपुािन सिुार पिलिको हवकास र व्र्वस्थापन, 

(७) उच्च मूल्र्र्कुि कृहषजन्त्र् वस्िकुो प्रवियन, हवकास िथा बजारीकरण, 

(८) स्थालनर् चरन िथा खकय  हवकास र व्र्वस्थापन, 

(९) पश ुआिारको गणुस्िर लनर्मन, 

(१०) स्थालनर्स्िरमा पशपुक्षी सम्बन्त्िी िथ्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािी  

११ पश ुबिशािा र शीि िण्डारको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्त्िी बीमा र कजाय सिजीकरण, 

(१३) पशपुािन िथा पश ुस्वास्थ्र् सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य ।  

ि. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्र्शि र अशििरुको व्र्वस्थापन 
(१) संघ र प्रदेश कानूनको अिीनमा रिी सामाशजक सरुक्षा कार्यिमको कार्ायन्त्वर्न, सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन, 

(२) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गचम िएका व्र्शि िथा असिार्को िगि अद्यावलिक, पररचर्पत्र हविरण, सामाशजक सरुक्षा 
िथा सहुविाको व्र्वस्थापन िथा हविरण, 

(३) जेष्ठ नागररक किब, ददवा सेवा केन्त्र, िेटघाट स्थि, आश्रर् केन्त्रको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन, 



 

 

 

(४) संघ िथा प्रदेशसँगको समन्त्वर्मा अपाङ्गिा पनुस्थापना केन्त्र जेष्ठ नागररक केन्त्र, िथा अशि स्र्ािार केन्त्रको 
सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(५) सडक बािबालिका, अनाथ, असिार् अशि र मानलसक असन्त्ििुन िएका व्र्शििरुको पनुस्थापना केन्त्रको 
सञ्चािन, व्र्वस्थापन, अनगुमन र लनर्मन, 

(६) जेष्ठ नागररक अपाङ्गिा िएका व्र्शि र अशििरुको व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

थ. बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क सङ्किन 
(१) रोजगार िथा बेरोजगार श्रमशशिको िथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन सूचना प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थालनर्स्िरमा रिेका स्वदेशी िथा हवदेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सूचना व्र्वस्थापन, 

(३) हवलिन्न क्षेत्र िथा हवषर्का दक्ष जनशशिको िथ्र्ाङ्क सङ्किन िथा व्र्वस्थापन, 

(४) सरुशक्षि वैदेशशक रोजगारी र वैदेशशक रोजगारीमा रिेका श्रमशशिको सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको सङ्किन िथा सञ्चािन, 

(५) रोजगार सूचना केन्त्रको व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन, 

(६) वैदेशशक रोजगारीमा जाने श्रमशशिको िालग हवशिर् साक्षरिा र लसपमूिक िालिमको सञ्चािन, 

(७) वैदेशशक रोजगारीबाट फकेका व्र्शििरुको सामाशजक पनुःएकीकरण, 

(८) वैदेशशक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान लसप र उद्यमशीििाको उपर्ोग, 

(९) बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क सङ्किन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

द. कृहष प्रसारको व्र्वस्थापन सञ्चािन र लनर्न्त्त्रण 
(१) कृहष प्रसार सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न अनगुमन र लनर्मन, 

(२) कृहष प्रसार िथा जनशशिको प्रक्षेपण, व्र्वस्थापन र पररचािन, 

(३) कृषकिरुको क्षमिा अलिवृहि, प्राहवलिक सेवा, टेवा, सीप हवकास र सशशिकरण, 

(४) कृहष लबउहवजन, नल्श्र, मिखाद र रसार्न िथा औषिीिरुको आपूलिय, उपर्ोग र लनर्मन, 

(५) कृषक समूि, कृहष सिकारी र कृहष सम्बन्त्िी स्थालनर् संघ संस्थािरुको समन्त्वर्, व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(६) स्थालनर्स्िरमा कृहष सम्बन्त्िी प्रहवलिको संरक्षण र िस्िान्त्िरण, 

(७) कृहष सम्बन्त्िी सूचनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थालनर्स्िरका स्रोि केन्त्रिरुको हवकास र व्र्वस्थापन, 

(९) प्राङ्गाररग खेिी िथा मिको प्रवियन रप्रचारप्रसार, 

(१०) कृहष प्रसारको व्र्वस्थापन सञ्चािन र लनर्न्त्त्रण सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

ि. खानपेानी, साना जिहवद्य ुआर्ोजना, वैकशल्पक उजाय 
(१) स्थालनर् खानेपानी सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) खानेपानी मिसिु लनिायरण र खानेपानी सेवा व्र्वस्थापन, 



 

 

 

(३) एक मेगावाट सम्मका जिहवद्यिु आर्ोजना सम्बन्त्िी स्थालनर्स्िरको नीलि, कानून, र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, 
अनगुमन र लनर्मन, 

(४) स्थालनर् ििमा वैकशल्पक उजाय सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापपदण्ड, र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न लनर्मन, 

(५) स्थालनर् हवद्यिु हविरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन, अनगुमन र लनर्मन, 

(६) स्थालनर् ििमा वैकशल्पक उजाय सम्बन्त्िी प्रहवलि हवकास र िस्िान्त्िरण, क्षमिा अलिवहृि र प्रवियन  

(७) खानेपानी साना जिहवद्यिु आर्ोजना िथा वैकशल्पक उजाय सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

न. हवपद् व्र्वस्थापन 
 (१) हवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन 

(२) स्थालनर्स्िरमा हवपद् पूवय िर्ारी प्रलिकार्य र्ोजना, पूवय सूचना प्रणािी, खोज िथा उिार, रािि सामग्रीको पूवय 
िण्डारण,  हविरण र समन्त्वर्, 

(३) स्थालनर् िटबन्त्ि, नदी र पहिरोको लनर्न्त्त्रण िथा नदीको व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

(४) हवपद् जोशखम क्षेत्रको नकसाङ्कन िथा बस्िीिरुको पहिचान र स्थानान्त्िरण, 

(५) हवपद् व्र्वस्थापनमा संघ प्रदेश र स्थालनर् समदुार् संघ संस्था िथा लनजी क्षेत्रसँग सिर्ोग, समन्त्वर् र सिकार्य, 

(६) हवपद् व्र्वस्थापन कोषको स्थापना िथा सञ्चािन र स्रोि सािनको पररचािन, 

(७) हवपद् जोशखम न्त्रू्नीकरण सम्बन्त्िी स्थालनर्स्िरका आर्ोजनाको िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(८) हवपद् पस्श्राि स्थालनर्स्िरको पनुस्थापना र पनुलनमयण, 

(९) स्थालनर्स्िरको हवपद् सम्बन्त्िी िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्त्िान, 

१० स्थालनर् आपिकालिन कार्य सञ्चािन प्रणािी  

(११) समदुार्मा आिाररि हवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी कार्यिमको सञ्चािन 

(१२) हवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

प. जिािार वन्त्र्जन्त्ि ुखानी िथा खररज पदाथयको संरक्षण 
(१) जिािार, वन्त्र्जन्त्ि,ु खानी िथा खररज पदाथयको रंरक्षण सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड िथा र्ोजनाको 
कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

(२) पानी मिुानको संरक्षण, 

(३) सामदुाहर्क ि-ूसंरक्षण र सोमा आिाररि आर् आजयन कार्यिम, 

(४) ि-ूसंरक्षण र जिािार व्र्वस्थापनजन्त्र् सामदुाहर्क अनकुुिन, 

(५) खानी िथा खलनज पदाथय सम्बन्त्िी सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन, 

(६) बिमूुल्र् िाि,ु पत्थर िथा खलनज पदाथयको संरक्षण र सम्बियनमा सिर्ोग, 

(७) ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो िथा स्िेट जस्िा बस्ि ुसवेक्षण उल्खनन ्िथा उपर्ोगको दिाय, अनमुिी, 



 

 

 

 नवीकरण, खारेजी र व्र्वस्थापन, 

(८) िौगलियक नकसा प्रकाशन, 

फ. िाषा संस्कृिी र िलििकिाको संरक्षण र हवकास 
(१) िाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र हवकास सम्बन्त्िी स्थालनर्स्िरको नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

(२) परुाित्व, प्रशचन स्मारक िथा संग्रिािर्को संरक्षण, सम्िार, प्रवियन र हवकास, 

(३) परम्परागि जात्रा िथा पवयको सञ्चािन र व्र्वस्थापन, 

(४) प्रिलिि कानून लबरुिका कुररलि िथा कुसंस्कार लबरुि सामाशजक पररचािन सम्बन्त्िी कार्य, 

(५) िाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र हवकास सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्य । 

(३) गाउँपालिका िथा नगरपालिकािे संघिथा प्रदेशसँगको सिकार्यमा प्रर्ोग गने साझा अलिकार संहविानको अनसुचुी -
९ मा उल्िेख िए बमोशजम िनुेछ । 

(४) उपदफा (३) को सवयसामान्त्र्िामा प्रलिकूि असर नपने गरी देिार्को हवषर्मा संघ िथा प्रदेश कानूनको अलिनमा 
रिी गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको काम, कियव्र् र अलिकार देिार् बमोशजम िनुेछः- 

क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 
१. स्थालनर्स्िरका खेिकुदको संरचनाको पूवायिार लनमायण सञ्चािन िथा हवकास, 

२. स्थालनर्स्िरका खेिकुद प्रशासन िथा संघ संस्थाको लनर्मन र समन्त्वर्, 

३. खेिकुदको हवकास र प्रवियन, 

४. खेिकुद प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना र सििालगिा, 

५. खेिकुद सम्बन्त्िी पूवायिारको हवकास, 

६. स्थालनर् ििका पत्रपलत्रकाको दिाय, अलििेख िथा लनर्मन, 

ख. स्वास्थ्र् 
१. संशघर् िथा प्रदेशस्िरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोशजम स्थालनर्स्िरको स्वास्थ्र् सम्बन्त्िी िक्ष्र् र गणुस्िर लनिायरण, 

 २. जनरि अस्पिाि, नलसयङ िोम, लनदान केन्त्र िथा अन्त्र् स्वास्थ्र् संस्था र शकिलनक दिाय, सञ्चािन अनमुलि र 
लनर्मन, 

३. स्थालनर्स्िरमा औषलिजन्त्र् वनस्पलि, जडीबडुी र अर् औषलिजन्त्र् वस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन र हविरण, 

४. स्वास्थ्र् बीमा िगार्िका सामाशजक सरुक्षा कार्यिमको व्र्वस्थापन, 

५. स्थालनर्स्िरमा औषलि िथा अन्त्र् मेलडकि उत्पादनिरुको न्त्रू्निम मूल्र् लनिायरण र लनर्मन, 

६. स्थालनर्स्िरमा औषलिको उशचि प्रर्ोग र सूक्ष्मजीव लनरोिक प्रलिरोि न्त्रू्नीकरण, 

७. स्थालनर्स्िरमा औषलि र स्वास्थ्र् उपकरर्को खररद, िण्डारण र हविरण, 

८. स्थालनर्स्िरमा स्वास्थ्र् सूचना प्रणािीको व्र्वस्थापन, 



 

 

 

९. स्थालनर्स्िरको जनस्वास्थ्र् लनगरानी (पशब्िक िेल्थ सिेिेन्त्स), 

१०. स्थालनर्स्िरको प्रवियनत्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक पनुस्थापना र प्र्ालिएहटि स्वास्थ्र् सेवाको सञ्चािन, 

११. स्वास्थ्र् जीवनशौिी, पोषण, शारीररक ब्र्ार्म, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थ्र् विृको पािना, पञ्चकमय िगार्िका 
जनस्वास्थ्र् सेवाको प्रवियन, 

१२. जनुोहटकर कीटजन्त्र् रोगको लनर्न्त्त्रण िथा व्र्वस्थापन, 

१३. सिुी मददरा र िागू पदाथयजन्त्र् वस्िकुो प्रर्ोग लनर्न्त्त्रण िथा सचेिना अलिवहृि, 

१४. आर्वेुददक, र्नुानी, आम्ची, िोलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृलिक शचहकत्सा िगार्िका परम्परागि स्वास्थ्र् उपचार सेवाको 
व्र्वस्थापन  

१५. जनस्वास्थ्र्, आपिकालिन स्वास्थ्र् िथा मिामारीको लनर्न्त्त्रण र्ोजना र कार्ायन्त्वर्न, 

१६. रोगको लनर्न्त्त्रण िथा रोकथाम, 

१७. आकशस्मक स्वास्थ्र् सेवा प्रवाि िथा स्थालनर् सेवाको व्र्वस्थापन। 

ग. हवद्यिु, खानपेानी िथा लसचँार् जस्िा सेवािरु 
१. हवद्यिु हविरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, 

२. खानेपानी मिसिु लनिायरण र खानेपानी सेवाको व्र्वस्थापन, 

३. स्थालनर् साना सिि िथा िलूमगि लसँचार् प्रणािीको सञ्चािन िथा ममयि सम्िार, सेवा शलु्क लनिायरण र सङ्किन 
सम्बन्त्िी व्र्वस्थापन । 

घ. सेवा शलु्क, दस्िरु दण्ड जररबाना िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्यटन शलु्क, 
१. स्थालनर् सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड जररबाना सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड र्ोजना िजुयमा कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन, 

२. प्राकृलिक स्रोि सािन र सेवा शलु्क, रोर्ल्टी सङ्ककन,. समन्त्वर् र लनर्मन, 

३. खलनज पदाथयको उत्खनन ्र सो सम्बन्त्िी रोर्ल्टी सङ्ककन, 

४. सामदुाहर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्थाबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्ककन, 

५. पानीघट्ट कूिो पैनी जस्िा सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्ककन । 

ङ. वन जङ्गि वन्त्र्वन्त्ि ुचराचरुुङ्गी जि उपर्ोग पर्ायवरण िथा पर्ायवरण िथा जैहवक हवहवििा 
१. वन, जङ्गि, वन्त्र्जन्त्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि, उपर्ोग, वािावरण, पर्ायवरण िथा जैहवक हवहवििा सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, 
कानून, मापदण्ड र्ोजना कार्ायन्त्वर्न अनगुमन र लनर्मन, 

२. स्थालनर्स्िरमा सामसदाहर्क, ग्रामीण िथा शिरी ,िालमयक कवलुिर्िी र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वियन, उपर्ोग, 
अनगुमन र लनर्मन िथा वन उपिोिा समूिको व्र्वस्थापन, 

३.मध्र्विी क्षेत्रको सामदुाहर्क, िालमयक र कबलुिर्िी वनको व्र्वस्थापन, 

४. स्थालनर्स्िरमा नदी हकनार, नदी उकास ,निर हकनार िथा सडक हकनारामा वकृ्षरोपण व्र्वस्थापन, 

५. स्थालनर्स्िरमा लनजी वनको प्रवियन, अनगुमन र लनर्मन, 



 

 

 

६. स्थालनर्स्िरमा सावयजलनक खािी जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्िा,र उपर्ोग र व्र्वस्थापन, 

७. स्थालनर्स्िरमा जडीबडुी िथा खन्त्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्त्िी, सवेक्षण, उत्पादन,, सङ्किन, प्रवियन प्रशोिन र 
बजार व्वस्थापन, 

८. वनबीउ बगैँचा स्थापना व्र्वस्थापन र प्रवियन, 

१०. वन्त्र्जन्त्र् ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण व्र्ावसाहर्क पािन, उपर्ोग र अनसगमन, 

११. मानव िथा वन्त्र्जन्त्ि ुबीचको िन्त्ि व्र्वस्थापन, 

१२. स्थालनर् प्राणी उद्यान शचलडर्ाखाना को स्थापना र सञ्चािन, 

१३. स्थालनर् वन्त्र्वन्त्ि ुपर्यटन र आर्आजयन, 

१४ .स्थालनर्स्िरमा आखेटोपिारको व्र्वस्थापन, 

१५. स्थालनर्स्िरमा वन, वन्त्र्वन्त्ि ुिथा चराचरुुङ्गीको अलििेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुन्त्िान, 

१६. हवस्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाशत्त्वक मित्त्वका वन, सीमसार क्षेत्र, िटविी क्षेत्रका जग्गा सम्बन्त्िी 
िगि, 

१७. लमचािा प्रजालिको लनर्न्त्त्रण, 

१८. स्थालनर्स्िरको जोशखम न्त्रू्नीकरण, 

१९. जैहवक हवहवििाको अलििेखाङ्कन,, 

२०. स्थालनर्स्िरमा िररर्ािी प्रवियन, 

२१. स्थालनर् साना जि उपर्ोग सम्बन्त्िी क्षेत्रगि आर्ोजना िजुयमा ,कार्ायन्त्वर्न, अनगुमन र लनर्मन, 

२२. रैथाने प्रजालिको संरक्षण र प्रवियन, 

२३. स्थालनर्स्िरमा वािावरणीर् जोशखम न्त्रू्नीकरण, 

२४. स्थालनर्स्िरमा प्रदूषण लनर्न्त्त्रण र िालनकारक पदाथयिरुको लनर्मन िथा व्र्वस्थापन,, 

२५. स्थालनर्स्िरमा न्त्रू्न कावयनमखुी िथा वािावरणमैत्री हवकास अविम्वन, 

२६. स्थालनर्स्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेत्र लनिायरण र व्र्वस्थापन, 

च. सामाशजक सरुक्षा र गररबी लनवारण 
१. सामाशजक सरुक्षा िथा गररबी सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्त्िान, 

२. िशक्षि समूि सम्बन्त्िी स्थालनर् र्ोजना, कार्यिम स्रोि पररचािन र व्र्वस्थापन, 

३. सामाशजक सरुक्षाको कार्ायन्त्वर्नको िालग संघ, प्रदेश र स्थालनर् संघ संस्थासँग सम्पकय , समन्त्वर् र सिकार्य, 

४. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्त्िी स्थालनर् िथ्र्ाङ्क र सूचना व्र्वस्थापन, 

५. गररब घरपररवार पहिचान सम्बन्त्िी स्थालनर् सवेक्षण सूचना व्र्वस्थापन र लनर्मन, 

६. स्थालनर् सामाशजक सरुक्षा र्ोजना र व्र्वस्थापन । 



 

 

 

छ. व्र्शिगि घटना जन्त्म,मतृ्र्,ु हववाि र िथ्र्ाङ्क 
(१) व्र्शिगि घटना (जन्त्म, मतृ्र्,ु हववाि, बसारँ्सरार्, सम्बन्त्ि हवच्छेद र िमयपतु्र र िमयपतु्री) को दिाय, 

(२) व्र्शिगि घटनाको स्थालनर् िथ्र्ाङ्क सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन 

(३) व्र्शिगि घटनाको अलििेख व्र्वस्थापन र प्रलिवेदन, 

ज. स्थालनर्स्िरमान परुाित्त्व स्मारक र संग्रिािर् संरक्षण सम्बियन र पनुः लनमायण । 
झ. सकुुम्बासी व्र्वस्थापन 
(१) सकुुम्बासी पहिचान र अलििेख व्र्वस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्त्िी जीहवकोपाजयन र बसोबास व्र्वस्थापन। 

ञ. प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी 
(१) प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त िनुे रोर्ल्टी सम्बन्त्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा लनर्मन, 

(२) प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त िनुे रोर्ल्टी सङ्किन िथा बाँडफाँट । 

ट. सवारी सािन अनमुलि 
(१) र्ािार्ाि व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड र्ोजना, कार्ायन्त्र्न र लनर्मन, 

(२) स्थालनर् सावयजलनक र्ािार्ािको रुट लनिायरण अनमुलि, नवीकरण खारेजी, सेवाको गणुस्िर, िाडा दर लनिायरण र 
लनर्मन, 

(३) वािावरणमैत्री, जिवारू् पररवियन अनकूुिन, हवपद् जोशखम संवेद्य अपाङ्गिा र िैहङ्गकमैत्री र्ािार्ाि प्रणािीको 
स्थालनर् ििमा प्रवियन । 

ठ. संघ संस्था दिाय िथा नवीकरण 
(१) संघ, संस्था पररचािन सम्बन्त्िी स्थालनर् नीलि, कानून, मापदण्ड,र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न र लनर्मन 

(२) स्थालनर्स्िरका संघ संस्थाको दिाय िथा नवीकरण ।  

(५) उपदफा (१) र (३) मा उशल्िशखि अलिकारीका अलिररि गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको अन्त्र् काम कियव्र् र 
अलिकार देिार् बमोशजम िनुेछः- 

क. िलूम व्र्वस्थापन 
(१) संशघर् िथा प्रदेश कानूनको अलिनमा रिी स्थालनर्स्िरको ि-ू उपर्ोग नीलि, र्ोजना, कार्यिम िजुयमा र कार्ायन्त्वर्न, 

(२) संशघर् िथा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा रिी व्र्वशस्थि बस्िी हवकासका कार्यिमको िजुयमा र कार्ायन्त्वर्न, 
एकीकृि बस्िी हवकासका िालग जग्गाको एकीकृि िथा जग्गा हवकास र व्र्वस्थापन, 

(३) स्थालनर्स्िरमा अव्र्वशस्थि बसोबास व्र्वस्थापन । 

ख. सञ्चार सेवा 
(१) संशघर् िथा प्रदेश कानूनको अिीनमा रिी स्थालनर् क्षेत्रलित्र र्न्त्टरनेट सेवा, टेलिसेन्त्टर, केबिु िथा िारहवहिन 
टेलिलिजन प्रसारणको अनमुिी नहवकरण र लनर्मन 



 

 

 

(२) स्थालनर् क्षेत्रमा सूचना प्रहवलिको हवकास र प्रवियन गने । 

ग. र्ािार्ाि सेवा 
(१) स्थालनर् बस, ट्रिी बस, ट्राम जस्िा मध्र्म क्षमिामा मास ट्राशञ्चि प्रणािीको नीलि, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्वर्न, 
अनगुमन र लनर्मन, 

२ राहिर् रेि पूवायिारको उपर्ोग िथा मिानगररर् क्षेत्रलित्र शिरी रेि सेवाको सञ्चािन, व्र्वस्थापन, ममयि सम्िार, 
समन्त्वर्, साझेदारी र सिकार्य ।  

घ. िघ ुघरेि ुिथा साना उद्योग 
(१) िघ ुघरेि ुर साना उद्योगको दिाय नवीकरण खारेजी लनर्मन हवकास प्रवियन र व्र्वस्थापन 

(२) उद्यमशशििाको हवकास र प्रवियन । 

(६) संघ वा प्रदेशिे संहविान िथा प्रचलिि कानून बमोशजम आफ्नो अलिकारक्षेत्रलित्रको कुनै हवषर् गाउँपालिका वा 
नगरपालिकािार् कानून बनार् लनक्षेपण गनय सकनेछ । 

(७) गाउँपालिका वा नगरपालिकािे र्स दफा बमोशजमका काम कियव्र् र अलिकारको प्रर्ोग गदाय आवश्र्किा अनसुार 
कानून नीलि र्ोजना मापदण्ड िथा कार्यहवलि बनार् िाग ुगनय सकनेछ । 

१२. वडा सलमलिको काम, कियव्र् र अलिकारः (१) वडा सलमलिको काम, कियव्र् र अलिकार कार्यपालिकािे िोके 
बमोशजम िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कार्यपालिकािे वडा सलमलिको काम, कियव्र् र अलिकार िोकदा कम्िीमा देिार् बमोशजम िनुे 
गरी िोकन ुपनेछः– 

क. वडालित्रका र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन 
(१) सििलगिामूिक र्ोजना िजुयमा प्रणािी अनसुार बस्िी वा टोिस्िरबाट र्ोजना िजुयमा प्रहिर्ा अविम्बन गरी बस्िी 
िथा टोिस्िरीर् र्ोजनाको माग सड्ढिन, प्राथलमकीकरण िथा छनौट गने, 

(२) टोि हवकास संस्थाको गठन र पररचािन िथा वडालित्र सञ्चािन िनुे र्ोजनािरूका िालग उपिोिा सलमलिको गठन 
िथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडालित्रका र्ोजना िथा िौलिक पूवायिारको संरक्षण, ममयि सम्िार, रेखदेख िथा व्र्वस्थापन गने, 

ख. िथ्र्ाकं अद्यावलिक िथा संरक्षण 
(१) लनजी घर िथा घर पररवारको िगि राख्न,े 

(२) ऐलििालसक, परुािाशत्वक, सांस्कृलिक िथा िालमयक मित्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयजलनक िथा सामदुाहर्क 
िवन, सावयजलनक, ऐिानी, पिी जग्गाको िगि राख्न ेिथा संरक्षण गने, 

(३) खिुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, िमयशािा, िालमयक िथा सांस्कृलिकस्थि, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूि, 

पोखरी, ििाउ, र्नार, कुवा, िारा, ढंुगेिारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो निर, पानी घट्ट, लमिको िथ्र्ाकं सकंिन 
गरी अद्यावलिक िगि राख्न,े संरक्षण गने र खण्डीकृि िथ्र्ाकं र सूचना सहििको वडाको पाश्र्वशचत्र िर्ार िथा 
अद्यावलिक गने, 



 

 

 

ग. हवकास कार्य 
(१) बाि उद्यानको व्र्वस्था गने, 

(२) अनौपचाररक शशक्षा कार्यिम, शशश ुस्र्ािार िथा प्रारशम्िक बाि हवकास केन्त्र सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

(३) पसु्िकािर्, वाचनािर्, सामदुाहर्क लसकार् केन्त्र, बािकिव िथा बािसिािको सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

(४) वडा ििको स्वास्थ्र् संस्था िथा सेवाको व्र्वस्थापन गने, 

(५) खोप सेवा कार्यिमको सञ्चािन, व्र्वस्थापन िथा समन्त्वर् गने, 

(६) पोषण कार्यिमको सञ्चािन िथा समन्त्वर् गने, 

(७) वडा ििमा स्वास्थ्र् जनचेिना हवकास िथा स्वास्थ्र् सूचना कार्यिमको सञ्चािन गने, 

(८) शिरी िथा ग्रामीण स्वास्थ्र् शकिलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 

(९) सावयजलनक शौचािर्, स्नान गिृ िथा प्रलिक्षािर्को लनमायण र व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

(१०) वडास्िरीर् सामदुाहर्क िाराको प्रबन्त्ि, कुवा, र्नार िथा पोखरीको लनमायण, संरक्षण र गणुस्िर लनर्मन गने, 

(११) घरबाट लनकास िनुे फोिरमैिाको सकंिन र व्र्वस्थापन, चोक िथा गल्िीिरूको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका 
जनावरको व्र्वस्थापन, सििी पानीको लनकास िथा पानीको स्रोि संरक्षण गने, गराउने, 

(१२) कृहष िथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समन्त्वर् र प्रवद्र्िन िथा वडास्िरीर् अगवुा कृषक िालिमको अलिमखुीकरण 
गने, 

(१३) कृहष बीउ हवजन, मि िथा औषलिको माग सकंिन गने, 

(१४) कृहषमा िाग्ने रोगिरूको हववरण सकंिन गने, 

(१५) पशपुक्षी हवकास िथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन, 

(१६) वडालित्रको चरनक्षेत्र संरक्षण िथा व्र्वस्थापन गने, 

(१७) स्थानीर् समदुार्का चाडपवय, िाषा संस्कृलिको हवकासको िालग किा, नाटक, जनचेिनामूिक िथा सांस्कृलिक 
कार्यिम गने गराउन,े 

(१८) स्थानीर् मौलिकिा झशल्कने सांस्कृलिक रीलिररवाजिाई संरक्षण िथा प्रवद्र्िन गने, 

(१९) वडालित्र खेिकुद पूवायिारको हवकास गने, 

(२०) अन्त्िरहवद्यािर् िथा किव माफय ि खेिकुद कार्यिमको सञ्चािन गने गराउने, 

(२१) वडा क्षेत्रलित्रको बाटोघाटो चाि ुअवस्थामा राख्न ेिथा राख्न सिर्ोग गने, 

(२२) वडालित्रका सडक अलिकारक्षेत्रमा अवरोि र अलििमण गनय नददने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पहिरो, िरुी िथा प्राकृलिक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोि पञ्छाउने, 

(२४) घरेि ुउद्योगको िगि सकंिन िथा सम्िाव्र्िा पहिचान गने, 

(२५) वडालित्र घरेि ुउद्योगको प्रवद्र्िन गने, 



 

 

 

(२६) प्रचलिि कानून बमोशजम व्र्शिगि घटना दिाय, अद्यावलिक िथा सोको अलििेख सकंिन िथा संरक्षण गने, 

(२७) व्र्शिगि घटना दिाय सम्बन्त्िी जनचेिना कार्यिम सञ्चािन गने, 

(२८) सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण िथा अलििेख अद्यावलिक गने, 

(२९) वडािाई बािमैत्री बनाउने, 

(३०) वडालित्र आलथयक िथा सामाशजक रूपमा पलछ परेका महििा, बािबालिका, दलिि, अपागंिा िएका व्र्शि, जेष्ठ 
नागररक, अल्पसङ्खख्र्क, सीमान्त्िकृि समदुार्को अलििेख राखी सामाशजक र आलथयक उत्थान सम्बन्त्िी काम गने, 

(३१) हवलिन्न समदुार्लबच सामाशजक सदिाव र सौिादयिा कार्म गने, 

(३२) बािहववाि, बिहुववाि, िैंलगक हिंसा, छुवाछुि, दिेज िथा दार्जो, िलिर्ा प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, 

मानव बेचहवखन जस्िा सामाशजक कुरीलि र अन्त्िहवश्वासको अन्त्त्र् गने, गराउने, 

(३३) प्रचलिि कानूनको अिीनमा रिी मािपोि िथा िलूम कर, व्र्वसार् कर, विाि कर, हवज्ञापन कर, सःशलु्क पाहकय ङ, 

नर्ाँ व्र्वसार् दिाय, लसफाररस दस्िरु, सवारी सािन कर, मनोरिन करको िेखाजोखा र सकंिन गरी सम्बशन्त्िि 
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रलिवेदन सहिि रकम बझुाउने, 

(३४) अशि लबरामी िएको बेवाररस वा असिार् व्र्शििाई नशजकको अस्पिाि वा स्वास्थ्र् केन्त्रमा परु् र्ाई 
औषिोपचार गराउन,े 

(३५) असिार् वा बेवाररस व्र्शिको मतृ्र् ुिएमा लनजको दाि संस्कारको व्र्वस्था लमिाउने, 

(३६) सडक बािबालिकाको उिार र पनुस्र्थापनाको िालग िगि सकंिन गने, 

(३७) वडालित्रको सामदुाहर्क वन, वनजन्त्र् सम्पदा र जैहवक हवहवििाको संरक्षण र प्रवद्र्िन गने, 

(३८) वडा, टोि, बस्िीस्िरमा िररर्ािी क्षेत्र लबस्िार गने, गराउने, 

(३९) वडािाई वािावरणमैत्री बनाउने, 

(४०) प्रागांररक कृहष, सरुशक्षि माितृ्व, हवद्याथी िनाय, पूणय खोप, खिुा ददशामिु सरसफाई, वािावरणमैत्री िथा बािमैत्री 
शासनजस्िा प्रवद्र्िनात्मक कार्यिरू गने, गराउने, 

(४१) वडालित्र घरबास पर्यटन (िोम स्टे) कार्यिम प्रवद्र्िन गने । 

घ. लनर्मन कार्य 
(१) वडालित्र सञ्चालिि हवकास र्ोजना, आर्ोजना िथा संिग्न उपिोिा सलमलििरूका कार्यको अनगुमन िथा लनर्मन 
गने, 

(२) लसकमी, डकमीिाई िकूम्प प्रलिरोिी िवन लनमायण सम्बन्त्िी िालिम ददने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मास,ु िरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय िथा उपिोग्र् सामग्रीको गणुस्िर र मूल्र्सूची अनगुमन गरी 
उपिोिा हिि संरक्षण गने, 

(४) वडालित्रका उद्योग िन्त्दा र व्र्वसार्को प्रवद्र्िन गरी िगि राख्न,े 

(५) िाट बजारको व्र्वस्थापन गने, गराउने, 



 

 

 

(६) हवद्यिु चिुावट िथा चोरी लनर्न्त्त्रणमा सिर्ोग गने । 

ङ. लसफाररस िथा प्रमाशणि गने 
(१) नािा प्रमाशणि गने, 

(२) नागररकिा िथा नागररकिाको प्रलिलिहप लिनका िालग लसफाररस गने, 

(३) बिाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

(४) बन्त्द घर िथा कोठा खोल्न रोिबरमा बस्ने, 

(५) मोिी िगि कट्टाको लसफाररस गने, 

(६) घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

(७) जन्त्म लमलि प्रमाशणि गने, 

(८) व्र्ापार व्र्वसार् बन्त्द िएको, सञ्चािन निएको वा व्र्ापार व्र्वसार् िदैु निएको लसफाररस गने, 

(९) हववाि प्रमाशणि िथा अहववाहिि प्रमाशणि गने, 

(१०) लनःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्र् उपचारको लसफाररस गने, 

(११) वडाबाट जारी िनुे लसफाररस िथा अन्त्र् कागजिाई अंग्रशेज िाषामा समेि लसफाररस िथा प्रमाशणि गने, 

(१२) घर पािाि प्रमाशणि गने, 

(१३) व्र्शिगि हववरण प्रमाशणि गने, 

(१४) जग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुायमा घर कार्म गनय लसफाररस गने, 

(१५) कुनै व्र्शिको नाम, थर, जन्त्म लमलि िथा विन फरक–फरक िएको िए सो व्र्शि एकै िो िन्ने लसफाररस गने, 

(१६) नाम, थर, जन्त्म लमलि संशोिनको लसफाररस गने, 

(१७) जग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुाय िराएको लसफाररस गने, 

(१८) हकिाकाट गनय लसफाररस गने, 

(१९) संरक्षक प्रमाशणि गने िथा संस्थागि र व्र्शिगि संरक्षक लसफाररस गने, 

(२०) जीहविसँगको नािा प्रमाशणि गने, 

(२१) मिृकसँगको नािा प्रमाशणि िथा सजयलमन लसफाररस गने, 

(२२) जीहवि रिेको लसफाररस गने, 

(२३) िकवािा वा िकदार प्रमाशणि गने, 

(२४) नामसारी गनय लसफाररस गने, 

(२५) जग्गाको िक सम्बन्त्िमा लसफाररस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 



 

 

 

(२७) आिारििू हवद्यािर् खोल्न लसफाररस गने, 

(२८) जग्गा मूल्र्ाकंन लसफाररस गने, 

(२९) हवद्यािर्को कक्षा थप गनय लसफाररस गने, 

(३०) अशि, असिार् िथा अनाथको पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, 

(३१) वैवाहिक अंगीकृि नागररकिा लसफाररस गने, 

(३२) आलथयक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रिेको सम्बन्त्िी लसफाररस गने, 

(३३) हवद्यािर् ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 

(३४) िारा िथा हवद्यिु जडानको िालग लसफाररस गने, 

(३५) प्रचलिि कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोशजि अलिकार बमोशजमको अन्त्र् लसफाररस वा प्रमाशणि गने । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम कार्यपालिकाबाट वडा सलमलिको काम, कियव्र् र अलिकार निोहकएसम्म वडा सलमलििे 
उपदफा (२) बमोशजमको काम, कियव्र् र अलिकार प्रर्ोग गनेछ । 

(४) वडाबाट गररने कार्य वडा कार्ायिर्को नाममा िनुेछ । 

   

  



 

 

 

३ लनकार्मा रिने कमयचारी संख्र्ा र कार्य हववरण 

नेपाि सरकार मशन्त्त्रपररपषद्वको लमलि २०७५।९।९ को लनणयर्अनसुार गाउँपालिकामा शस्वकृि दरबन्त्दी लनम्नानसुार 
रिेको छः 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको दरबन्त्दी िेररज 

िस पद िि सेवा समूि 

उप
समू

ि स्वीकृिद
रबन्त्दी 

अन्त्र् सेवावाट 
समार्ोजन िनु े
दरबन्त्दी 

बाँकीदरब
न्त्दी 

कै
हफ

र्ि
 

१ प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृि 

आठौ प्रशासन सामान्त्र् 
प्रशासन 

 १   १   

२ ईशन्त्जलनर्र ७/८ औ ईशन्त्जलनर्रर
ङ्ग 

लसलिि   १   १   

३ अलिकृि ७/८ औ शशक्षा शशक्षा   १   १   

४ अलिकृि ७/८ औ प्रशासन िेखा   १   १   

५ अलिकृि छैठौ प्रशासन सामान्त्र्प्रशास
न 

  २   २   

६ आन्त्िररकिेखापररक्ष
क 

पाँचौ प्रशासन िेखा   १   १   

७ सिार्क पाँचौ प्रशासन सामान्त्र्प्रशास
न 

  ४   ४   

८ कम््र्टुरअपरेटर पाँचौ हवहवि हवहवि   १   १   

९ िेखा सिार्क पाँचौ प्रशासन िेखा   १   १   

१० प्रा.स. पाँचौ शशक्षा शशक्षा   १   १   

११ सव-ईशन्त्जलनर्र पाँचौ ईशन्त्ज. लसलिि   १   १   

१२ अ.सव.ईशन्त्जलनर्र चौथो ईशन्त्ज. लसलिि   १   १   

१३ स.महििालनररक्षक चौथो हवहवि हवहवि   १   १   

१४ खा.पा.स.टे. चौथो/पा
चौं 

ईशन्त्ज. लसलिि स्र्ा
नीट
री 

१   १   

गाउँ कार्यपालिको कार्ायिर् िफय जम्मा १८ ० १८   

वडा कार्ायिर् (७ वटा)         

१ सिार्क पाँचौ प्रशासन सामान्त्र्प्रशास
न 

  ३   ३   

२ सव-ईशन्त्जलनर्र पाँचौ ईशन्त्जलनर्रर
ङ्ग 

लसलिि   ३   ३   

३ सिार्क चौथो प्रशासन सामान्त्र्प्रशास
न 

  ४ १ ३   

४ अ.सव.ईशन्त्जलनर्र चौथो ईशन्त्जलनर्रर
ङ्ग 

लसलिि   ४   ४   

वडा कार्ायिर् िफय  जम्मा १४ १ १३   

कुि जम्मा ३२ १ ३१   



 

 

 

कृहषसेवा केन्त्र   

१ अलिकृिस्िर सािौ नेपािकृहष     १   १   

२ सिार्क पाँचौ नेपािकृहष     २   २   

३ सिार्क चौथो नेपािकृहष     १   १   

जम्मा ४   ४   

पश ुसेवाकेन्त्र   

१ अलिकृिस्िर सािौ नेपािकृहष िा.पो.डे.डे.   १   १   

२ पशसु्वास्थ्र् 
प्राहवलिक 

पाँचौ नेपािकृहष िेट   १   १   

३ पशसु्वास्थ्र् 
प्राहवलिक 

पाँचौ नेपािकृहष िा.पो.डे.डे.   १   १   

४ ना.प.स्वा.प्रा. चौथो नेपािकृहष िेट   १   १   

५ ना.प.से.प्रा. चौथो नेपािकृहष िा.पो.डे.डे.   १   १   

जम्मा ५   ५   

स्वास्थ्र् शाखा   

१ अलिकृि छैठौ स्वास्थ्र् स्वा.िे.ई.   १   १   

२ अलिकृि छैठौ स्वास्थ्र् स्वा.क.न./ज.
न. 

  १   १   

जम्मा २   २   

 

र्सका अलिररि नेपाि सरकार शसिय अनदुान िफय को लबलिन्न कार्यिमिरुबाट सेवा सहुविा पाउने गरी सेवा करारमा 
कमयचारी लनर्िु गनुयपने गरी करार सेवाको दरबन्त्दी शस्वकृि िएको छ । साथै रुपा गाउँपालिकाको गाउँसिा िथा गाउ 
कार्यपालिकाको लनणयर्अनसुार हवलिन्न प्रशासलनक िथा प्राहवलिक पदमा थप दरबन्त्दी लसजयना गररएको छ । 

नेपाि सरकार शसिय अनदुान िथा गाउँपालिकाको आन्त्िररक श्रोिबाट सेवा सहुविा प्राप्त गने गरी सेवा करार िफय को 
िागी शस्वकृि दरबन्त्दी 

ि स पद िि संख्र्ा कैहफर्ि 
१ र्शन्त्जलनर्र छैठौ १  

१ सूचना प्रहवलि अलिकृि  छैठौ १  

२ रोजगार संर्ोजक छैठौ १  

३ प्राहवलिक सिार्क पाँचौ १ र्शन्त्जलनर्ररङ्ग सेवा 
४ MIS Operator पाँचौ १  
५ हफल्ड सिार्क  चौथो १  
६ अलमन पाँचौ १  
७ खापासटे चौथो १  
८ ल्र्ाव अलसिेन्त्ट चौथौ ५  
९ ना प्रा स कृहष चौथो २  
१० ना प्रा स पश ु चौथो २  
११ सामाशजक पररचािक पश ु चौथो १  



 

 

 

१२ सामाशजक पररचािक चौथो १  
१३ उद्यम हवकास सिजकिाय पाँचौ/चौथो २  
१४ ििकुा सवारी चािक चौथो ३  
१५ अपरेटर चौथो १  
१६ कार्ायिर् सिर्ोगी चौथो २०  
 

रुपा गाउँपालिका कास्कीमा लनवायशचि पदालिकारीको हववरण लनम्नानसुार रिेको छः 

लनम्नः 

ि सं  पद नाम, थर सम्पकय  नं  कैहफर्ि 

१ गाउँपालिका अध्र्क्ष नवराज ओझा ९८५६०८४००९  

२ गाउँपालिका उपाध्र्क्ष िािसबु्बा गरुुङ ९८५६०८४००८  

३ वडाध्र्क्ष वडा नं १ दीपक कुमार आिे  ९८५६०८४००१  

४ वडाध्र्क्ष वडा नं २ िररकृष्ण ओझा ९८५६०८४००२  

५ वडाध्र्क्ष वडा नं ३ रामजी अलिकारी  ९८५६०८४००३  

६ वडाध्र्क्ष वडा नं ४ मकुुन्त्द बिादरु वंशी ९८५६०७४००४  

७ वडाध्र्क्ष वडा नं ५ टेक बिादरु गरुुङ ९८५६०८४००५  

८ वडाध्र्क्ष वडा नं ६ नारार्ण गरुुङ ९८५६०८४००६  

९ वडाध्र्क्ष वडा नं ७ दर्ासागर सवेुदी  ९८५६०८४००७  

१० कार्यपालिका सदस्र् हििाकुमारी रूपाखेिी ९८२५१३०३०५ वडा नं २ वाट लनवायशचि 

११ कार्यपालिका सदस्र् मेलिना नेपािी ९८१६१७३६१५ वडा नं ५ वाट लनवायशचि 

१२ कार्यपालिका सदस्र् सररिा सनुार ९८१४१५६२७५ वडा नं ६ वाट लनवायशचि 

१३ कार्यपालिका सदस्र् सपना सवेुदी ९८६६०५२३७३ वडा नं ७ वाट लनवायशचि 

१४ कार्यपालिका सदस्र् कृष्णबिादरु हव. क. ९८४६६२०२५४ वडा नं ७ वाट लनवायशचि 

१५ कार्यपालिका सदस्र् बमबिादरु िजेुि ९८१७१८१२६६ वडा नं १ वाट लनवायशचि 

१६ गाउँसिा सदस्र् श्री सरस्विी शे्रष्ठ ९८५६०६२८७७ वडा नं १ वाट लनवायशचि 

१७ गाउँसिा सदस्र् श्री अरुणा हवक ९८४६३५५९०६ वडा नं १ वाट लनवायशचि 
१८ गाउँसिा सदस्र् श्री गणेश कुमार शे्रष्ठ ९८६९१४२७५७ वडा नं १ वाट लनवायशचि 
१९ गाउँसिा सदस्र् श्री राम बिादरु गोदार ९८५६०२५०२५ वडा नं १ वाट लनवायशचि 
२० गाउँसिा सदस्र् श्री अलनिा राना ९८१९१८६२९१ वडा नं २ वाट लनवायशचि 
२१ गाउँसिा सदस्र् श्री नन्त्दािाि ओझा 9846750343 वडा नं २ वाट लनवायशचि 



 

 

 

२२ गाउँसिा सदस्र् श्री बदरनाथ ओझा ९८६०९३९३०१ वडा नं २ वाट लनवायशचि 
२३ गाउँसिा सदस्र् श्री मन्त्ज ुकेसी ० वडा नं ३ वाट लनवायशचि 
२४ गाउँसिा सदस्र् श्री शलनसरा हवक ९८१६१८१८२९ वडा नं ३ वाट लनवायशचि 
२५ गाउँसिा सदस्र् श्री रुप बिादरु माि ९८०६५२३०५३ वडा नं ३ वाट लनवायशचि 
२६ गाउँसिा सदस्र् श्री िगविी शािी ९८०६५२३०५३ वडा नं ३ वाट लनवायशचि 
२७ गाउँसिा सदस्र् श्री हवजर्ा कुमारी राना ९८६३३८९७०४ वडा नं ४ वाट लनवायशचि 
२८ गाउँसिा सदस्र् श्री मार्ा हवक ९८१९१९०२८९ वडा नं ४ वाट लनवायशचि 
२९ गाउँसिा सदस्र् श्री मिमुार्ा शािी ९८१६६६७०१८ वडा नं ४ वाट लनवायशचि 
३० गाउँसिा सदस्र् श्री रलबन्त्र ठकुरी ९८२६१४१५१५ वडा नं ४ वाट लनवायशचि 
३१ गाउँसिा सदस्र् श्री रािा बसौिा ९८१५११०११५ वडा नं ५ वाट लनवायशचि 
३२ गाउँसिा सदस्र् श्री दामोदर शघलमरे ९८५६०२२४३९ वडा नं ५ वाट लनवायशचि 
३३ गाउँसिा सदस्र् श्री राजन खनाि ९८५६०१९१०७ वडा नं ५ वाट लनवायशचि 
३४ गाउँसिा सदस्र् श्री बहुिमार्ा गरुुङ ९८१६६४५०२८ वडा नं ६ वाट लनवायशचि 
३५ गाउँसिा सदस्र् श्री सखरुददन लमर्ाँ ९८४३००५९६८ वडा नं ६ वाट लनवायशचि 
३६ गाउँसिा सदस्र् श्री िकय  बिादरु गरुुङ ९८०६६७६८६५ वडा नं ६ वाट लनवायशचि 
३७ गाउँसिा सदस्र् श्री आर्लिमार्ा साकी ९८४६२०१७३३ वडा नं ७ वाट लनवायशचि 
३८ गाउँसिा सदस्र् श्री मोलिकुमार शे्रष्ठ ९८४६४०५०५ वडा नं ७ वाट लनवायशचि 
३९ गाउँसिा सदस्र् श्री रामजीप्रसाद पौडैि ९८४६२०५४३३ वडा नं ७ वाट लनवायशचि 
 

गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सो अन्त्िगयिका लबषर्गि शाखा िथा वडा कार्ायिर् र स्वास्थ्र् चौकीमा 
कार्यरि कमयचारीिरुको हववरण लनम्नानसुार रिेको छः 

लनम्नः 

रुपा गाउँपालिका कास्कीमा कार्यरि कमयचारी लबबरण 

ि 
स 

कमयचारीको नामथर पद सेवा/समिु शे्रणी/िि मोबाईि नं पदपलुियको 
अवस्था 

कैहफर्
ि 

१ सन्त्िोष ढंुगाना प्रमखु प्रशासकीर् 
अलिकृि 

प्रशासन/सामान्त्र्प्रशास
न 

रा.प.ििृीर् 
शे्रणी 

९८५६०७२१०१ सरुवा स्थार्ी 

२ ज्र्ोिी गरुुङ िेखा अलिकृि प्रशासन/िेखा अलिकृि 
सािौ 

९८५६०७२१०२ समार्ोजन स्थार्ी 

३ सशन्त्दप पौडेि शशक्षा अलिकृि प्रशासन/शशक्षा अलिकृि 
सािौ 

९८५७६३१७४४ समार्ोजन स्थार्ी 

४ सन्त्िोष पौडेि अलिकृिस्िर ईशन्त्जलनर्र/लसलिि अलिकृि 
छैठौ 

९८४३३७८४०१ नर्ालँनर्शुि स्थार्ी 

५ िोकनाथ पौडेि अलिकृिस्िर प्रशासन/सामान्त्र् अलिकृि 
छैठौ 

९८५६०७३१०१ नर्ाँ लनर्िुी स्थार्ी 

६ हवरेन्त्र लिवारी अलिकृिस्िर ईशन्त्जलनर्र लसलिि अलिकृि 
छैठौ 

९८४६६३५८२४ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

७ सिर्दि ढकाि रोजगार संर्ोजक प्रिानमन्त्त्री रोजगार छैठौ ९८४६८८१८९३ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

८ रुरबिादरु थापा सिार्कस्िर प्रशासन/ सामान्त्र् 
प्रशासन 

पाचौ ९८४६७४९८३१ समार्ोजन स्थार्ी 



 

 

 

९ िक्ष्मण पगनेी सचुना प्रहवलि अलिकृि सूचना प्रहवलि अलिकृि छैठौ ९८५६०१०८०४ स्थालनर् 
लनर्िी करार 

१० कृष्णप्रसाद शमाय सिार्कस्िर प्रशासन पाचौ ९८४७६२६७१० समार्ोजन स्थार्ी 

११ मिेश िालमछान े सिार्कस्िर प्रशासन पाचौ ९८४६१६६७९२ समार्ोजन स्थार्ी 

१२ राजेन्त्र सवेुदी सिार्कस्िर प्रशासन पाचौ ९८४६५७१४८९ समार्ोजन स्थार्ी 
१३ बामदेव बसौिा सिार्कस्िर ईशन्त्ज./खापा स टे पाचौ ९८४६१६५०९६ समार्ोजन स्थार्ी 

१४ र्मनुा ढकाि सिार्कस्िर महििा लब लन पाचौ ९८४६५३२३३२ समार्ोजन स्थार्ी 

१५ बैकुण्ठ ररजाि सिार्कस्िर प्रशासन/िेखा पाचौ ९८४६७८४७४४ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

१६ मोिन सापकोटा सिार्कस्िर िेखापरीक्षण पाचौ ९८५६०६३९१५ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

१७ संगीिा गौिम सिार्कस्िर प्रशासन पाचौ ९८६६०५७९५६ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

१८ सीिा सापकोटा 
सवेुदी 

सिार्कस्िर प्रशासन पाचौ ९८४६२६३५५१ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

१९ बिृस्पिीअलिकारी सिार्कस्िर प्रशासन/शशक्षा पाचौ ९८४६३८२०६० नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

२० प्रह्लादघिी सवईशन्त्जलनर्र ईशन्त्जलनर्र पाचौ ९८४९९५४५९७ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

२१ प्रलिज्ञाअर्ायि सवईशन्त्जलनर्र ईशन्त्जलनर्र पाचौ ९८२६१७०९३२ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

२२ अशोकपररर्ार कम्प्र्टुरअपरेटर हवहवि पाचौ ९८५६०७३१०३ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२३ सिर्िालमछान े एमआई र्स अ.   पाचौ ९८४६६१०४५० स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२४ सजुन लिवारी सिार्कस्िर प्रशासन चौथो ९८४६३८१८८८ समार्ोजन स्थार्ी 

२५ अरुण अलिकारी सिार्कस्िर प्रशासन चौथो ९८५६०३३४५४ समार्ोजन स्थार्ी 

२६ राजपुौडेि सिार्कस्िर प्रशासन चौथो ९८४६२६३८०८ समार्ोजन स्थार्ी 

२७ शशब राज शे्रष्ठ सिार्कस्िर प्रशासन चौथो ९८४६०५९५८७ स्थालनर् 
लनर्शुि 

स्थार्ी 
२८ दशु्र्न्त्ि न्त्र्ौपान े अ.सव.ईशन्त्जलनर्र ईशन्त्जलनर्र चौथो ९८४१८८७९७८ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

२९ सलमलि िमाि अ.सव.ईशन्त्जलनर्र ईशन्त्जलनर्र चौथो ९८४४९१५१२९ नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

३० िेमराज शािी अ.सव.ईशन्त्जलनर्र ईशन्त्जलनर्र चौथो ९८५६००२५१४  नर्ाँ लनर्शुि स्थार्ी 

३१ शचरशिवी ढंुगाना अलमन   चौथो ९८४६०६३४१६ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३२ हवश्वराज अलिकारी खा.पा.स.टे.     ९८४६१६२९४७ 

९८६६०५६१२३ 

स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३३ र्श्वरी सवेुदी हफल्ड सिार्क   चौथो ९८४५२७९००७ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३४ सरस्विी पंगनेी सामाशजक पररचािक      ९८५६०५४९२२ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३५ प्रमेविादरु क्षेत्री ििवुा सवारी चािक     ९८४२००६५२५ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३६ रामविादरु 
अलिकारी 

ििवुा सवारी चािक     ९८४१७५२०४० स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३७ राजकुमार खड्का कार्ायिर् सिर्ोगी     ९८१९१६९९३२ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३८ ओमकुमारी गरुुङ कार्ायिर् सिर्ोगी     ९८०६६९०३८१ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

३९ िािविादरु थापा अपरेटर     ९८६९०९१७१२ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 



 

 

 

४० सवुास लिवारी सिार्क अपरेटर     ९८४२००६४३९ स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४१ शरेुश गरुुङ सिार्क   ९८०५८९२८०३ स्थानीर् 
लनर्िुी करार 

४२ रमेशविादरु आिे कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४३ िनपिी ओझा कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४४ श्रीविादरु शजसी कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४५ नारार्ण प्रसाद 
पौडेि 

कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४६ शचरशिवी पौडेि कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४७ िमुार्ा गरुुङ कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४८ मनोज सवेुदी कार्ायिर् सिर्ोगी       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

गाउँपालिका अन्त्िगयिकृहष/पश ुसेवा शाखा शाखामा कार्यरि कमयचारीिरु 

१ मनोज पौडेि सिार्क कृहष पाचौ ९८४६२८८२३९ समार्ोजन स्थार्ी 
२ सरु्यअलिकारी सिार्क कृहष चौथो ९८४६४४१९२१ समार्ोजन स्थार्ी 
३ हिरामशणशघलमरे सिार्क कृहष/िापो डे डे चौथो ९८४३३६३११९ समार्ोजन स्थार्ी 
४ हवशाि काकी सिार्क कृहष चौथो ९८१०११३१०० स्थालनर् 

लनर्शुि 
करार 

५ बसन्त्ि परुी सिार्क कृहष चौथो ९८६१८७९४६० स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

६ सवुासरेग्मी सिार्क पश ु चौथो   स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

७ हवमि सवेुदी सिार्क पश ु चौथो ९८४६५८४६३० स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

८ लनशान शे्रष्ठ सिार्क पश ु   ९८०४१२६४७५  स्थालनर् 
लनर्शुि 

  

गाउँपालिका अन्त्िगयिआर्वेुद शाखामा कार्यरि कमयचारीिरु 

१ बेचन साि अलिकृि स्वास्थ्र्/आर्वेुद छैठौं ९८५६०१५०२१ समार्ोजन स्थार्ी 

२ शरद आचार्य कहवराज स्वास्थ्र्/आर्वेुद छैठौं ९८४६०४३५८६ समार्ोजन स्थार्ी 

३ हवष्णकुुमार शे्रष्ठ का.स.       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

४ ररिा खनाि का.स.       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

५ लमना न्त्र्ौपान े का.स.       स्थालनर् 
लनर्शुि 

करार 

६ ज्र्ोिी हवक कास       स्थालनर् 
लनर्शुि 

 करार 

गाउँपालिका स्वास्थ्र्शाखा िथा स्वास्थ्र् चौकीमा कार्यरि कमयचारीिरु 

१ रामचन्त्रओझा स्वास्थ्र्संर्ोजक स्वास्थ्र् छैठौं ९८५६०३७४५४ 
समार्ोजन स्थार्ी 

२ आनन्त्दिाि जोशी कोरोनासंर्ोजक स्वास्थ्र् छैठौं ९८५६०७३१०७ 
समार्ोजन स्थार्ी 

३ रलबन शे्रष्ठ ज.स्वा.लन स्वास्थ्र् छैठौं ९८४६०५८९२८ 
समार्ोजन स्थार्ी 

४ दामोदर अलिकारी लस.अ.िे.ब. स्वास्थ्र् छैठौं ९८४६०२७४१९ 
समार्ोजन स्थार्ी 

५ बदरनाथ सबेुदी लस.अ.िे.ब स्वास्थ्र् छैठौं ९८४६२७५३९२ 
समार्ोजन स्थार्ी 

६ रािा सबेुदी सी.अ.न.लम. स्वास्थ्र् छैठौं ९८१६६२१६३७ 
समार्ोजन स्थार्ी 

७ लमना पौडेि सी.अ.न.लम. स्वास्थ्र् छैठौं ९८०६६८९८९६ 
समार्ोजन स्थार्ी 



 

 

 

८ परुुषोिम गौिम लस.अ.िे.ब स्वास्थ्र् पाचौं ९८४६११७९१५ 
समार्ोजन स्थार्ी 

९ दामोदर आचार्य लस.अ.िे.ब स्वास्थ्र् पाचौं ९८४६६४०४८४ 
समार्ोजन स्थार्ी 

१० अशस्मिा ढंुगाना िे.अ. स्वास्थ्र् पाचौं ९८४६४२१४६३ 
समार्ोजन स्थार्ी 

११ र्बुराज शे्रष्ठ िे.अ. स्वास्थ्र् पाचौं ९८४६१४६७७७ 
समार्ोजन स्थार्ी 

१२ िारा गरुुङ अ.न.लम. स्वास्थ्र् पाचौं ९८४६६०३६०४ 
समार्ोजन स्थार्ी 

१३ प्रमोद ढंुगाना अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८५६०६७१२२ 
समार्ोजन स्थार्ी 

१४ संगीिा कँुवर अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो   समार्ोजन स्थार्ी 
१५ सररिा बराि अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८१४१९५३३६ 

समार्ोजन स्थार्ी 
१६ लबमिा पौडेि अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८४७२५४०४३ 

समार्ोजन स्थार्ी 
१७ अमिृ लिवारी अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८५६०६१२४३ 

समार्ोजन स्थार्ी 
१७ सररिा सबेुदी अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८२६११४१७० 

समार्ोजन स्थार्ी 
१८ सशुस्मिा गरुुङ अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८४०२८७४७० 

समार्ोजन स्थार्ी 
१९ अशस्मिा कुमाि अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८५६०२५९५८ 

समार्ोजन स्थार्ी 
२० सलुनिा अलिकारी अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८४६७०७३५० 

समार्ोजन स्थार्ी 
२१ लनमयिा ढुङ्गाना अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८४९७४७३८३ 

समार्ोजन स्थार्ी 
२२ दरुमार्ा थापा अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८६००६९९४३ 

समार्ोजन स्थार्ी 
२३ आसमार्ा सनुार अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८२५१४२७३१ स्थालनर्लनर्ु

शि 
करार 

२४ सषु्मापोख्रिे अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८४०६८३८९३ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२५ टोपबिादरु शे्रष्ठ अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८४२००६८७२ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२६ ददनेशराज सबेुदी अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८५६०८४९२६ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२७ मलनषा जोशी अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८१४१७३७५७ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२८ देबी पररर्ार अ.न.लम. स्वास्थ्र् चौथो ९८१६१३४०७४ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

२९ लनि ुलत्रपाठी अ.िे.ब. स्वास्थ्र् चौथो ९८०६६३०४४० स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

३० शलमयिा थापा ल्र्ा.अ. स्वास्थ्र्   ९८४८१३६०३९ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

३१ कृपा ठकुरी ल्र्ा.अ. स्वास्थ्र्   ९८२४१६८११६ करार 
समाप्त 

 

३२ मशन्त्जिा शे्रष्ठ ल्र्ा.अ. स्वास्थ्र्   ९८१९१७४३७७ करार 
समाप्त 

 

३३ पनुम गरुुङ ल्र्ा टे स्वास्थ्र्  पाँचौ ९८०५१५६०१६ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

३४ मलनषा शे्रष्ठ ल्र्ा.अ. स्वास्थ्र्   ९८१६१६३४३४ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

३५ रािाकृष्ण रेग्मी       ९८४६७२९९७४ स्थालनर्लनर्ु
शि 

स्थार्ी 
३६ रुरनाथ पौडेि       ९८६६०४६१३६ स्थालनर्लनर्ु

शि 
स्थार्ी 

३७ सरुजकुमार शे्रष्ठ कास     ९८२६१४१५२१ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 



 

 

 

३८ कमिा कुमारी 
खड्का 

कास     ९८१६६३८७३० स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

३९ र्श्वरी न्त्र्ौपान े कास     ९८६६००७४७७ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

४० कृष्णमार्ा गरुुङ कास     ९८२४१६७८०१ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

४१ अप्सरा थापा कास     ९८०६६९९७२८ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

४२ शलुसिा अलिकारी कास     ९८४६३०३६९४ स्थालनर्लनर्ु
शि 

करार 

 

रूपाकोट अस्पिािमा कार्यरि कमयचारीिरुको हववरण 

ि स कमयचारीको नाम 
थर 

पद सेवा समिु शे्रशण/िि मोबार्ि नं कैहफर्ि 

१ डाकटर ररिरुाज 
अलिकारी 

मेलडकि 
अलिकृि 

नेपाि 
स्वास्थ्र् 

अलिकृि ९८४६९४५२४२  

२ डाकटर हवहपन 
सापकोटा 

मेलडकि 
अलिकृि 

नेपाि 
स्वास्थ्र् 

अलिकृि ९८४६६०३८४०  

३ डाकटरअहकन्त्चन 
काफ्िे 

मेलडकि 
अलिकृि 

नेपाि 
स्वास्थ्र् 

अलिकृि ९८६१४३४६०८  

४ हटना िालमछान े स्टाफ नसय नेपाि 
स्वास्थ्र् 

पाँचौ ९८४६९०७७१७  

५ शलमयिा सवेुदी स्टाफ नसय नेपाि 
स्वास्थ्र् 

पाँचौ ९८४६७०४३३१  

६ र्म कुमारी 
गरुुङ 

कार्ायिर् 
सिर्ोगी 

करार  ९८४६०१४१६५  

 

४ लनकार्बाट प्रदान गररने सेवा 

रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्िरुबाट मूिििू रुपमा नेपािको संहविान, स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, रूपा गाउँपालिका कार्यहविाजन लनर्माविी, २०७५ िथा प्रचलिि कानूनिे 
िोकेबमोशजमको सेवा प्रवाि गने । 

५ सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र शजम्मेवार अलिकारी 

नेपाि सरकारबाट शस्वकृि सांगठलनक संरचना, शस्वकृि दरबन्त्दी अनसुार शाखािरुको शजम्मेवारी िोहकएको। 



 

 

 

६ सेवा प्राप्त गनय िाग्ने दस्िरु र अवलि 

नेपाि सरकारबाट शस्वकृि कानून िथा गाउँसिावाट शस्वकृि आलथयक ऐन, २०७७िथा गाउँपालिकाको लनणयर्अनसुार 
सेवा प्राप्त गनय िाग्ने दस्िरु र अविीको सम्बन्त्िमा सवै वडा कार्ायिर्िरु िथा गाउँपालिकामा नागररक वडापत्र टाँस 
गररएको साथै सोको हववरण वेिसार्टमा पलन राशखएको । 

७ लनणयर् गने प्रहिर्ा र अलिकारी 

 नेपािको संहविान अनरुुप रुपा गाउँपालिका कास्कीको बाहषयक नीलि िथा कार्यिम र्ोजना गाउँसिामा प्रस्िाव 
पेश िर् गाउँसिाको लनणयर्अनसुार िनुे । 

 गाउँपालिकाको क्षेत्रालिकारका लबषर्मा लनमायण िनुे ऐनिरु गाउँसिामा प्रस्िाव पेश िर् गाउँसिाको 
लनणयर्अनसुार िनुे । 

 नेपािको संहविान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोशजम कार्यकारीणी अलिकारको प्रर्ोग गरी िनु े
लनणयर् गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर्अनसुार िनुे । 

 गाउँपालिकाको क्षेत्रालिकारका लबषर्िरुमा लनमायण गनुयपने लनर्माबिी, कार्यहवलि, मापदण्द िगार्िका 
लनणयर्िरुको लबषर्मा कार्यपालिकामा प्रस्िाव पेश िर् सोको लनणयर्अनसुार िनुे । 

 उल्िेशखि लनणयर्िरुको अलिनमा रिी दैलनक प्रशासन सञ्चािनका सम्बन्त्िमा आर्पने नीलिगिलबषर्का लनणयर् 
गाउँपालिका अध्र्क्षबाट िनुे । 

 कार्ायिर्को दैलनक प्रशासन सञ्चािनका सम्बन्त्िमा आर्पने प्रशासलनक लनणयर्िरु सम्बशन्त्िि शाखा प्रमखु िथा 
वडा कार्ायिर्िरुको लसफाररसमा प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृिबाट िनुे । 

 पशिकरणको लबषर्मा सम्बशन्त्िि सूचकको लनवदेनका आिारमा प्रचलिि कानूनको पररलिमा रहि स्थानीर् 
पशञ्चकालिकारीबाटै िनुे । 

 अन्त्र् लबषर्मा प्रचलिि कानूनबमोशजम लनणयर् गने िलन िोहकएको पदाअलिकारीबाट िनुे । 

८ लनणयर् उपर उजरुी सनु्न ेअलिकारी 

 रुपा गाउँपालिका अध्र्क्ष िथा प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि । 

 वडा कार्ायिर्को काम कियव्र् अलिकारलित्रका हवषर्मा उजरुी सनु्ने अलिकारी सम्बशन्त्िि वडाअध्र्क्ष िथा 
वडासशचव । 

९ सम्पादन गरेको कामको हववरण 

रुपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट सम्पाददि मूख्र् मूख्र् कामको संशक्षप्त हववरणः 

 लमलि २०७८ साउन १ गिेदेखी २०७८ कालियक मसान्त्िसम्म बसेको गाउँ सिा र गाउँ कार्यपालिका 
बैठककोसंशक्षप्त हववरणः 

ि स महिना गाउँसिा बैठक संख्र्ा लनणयर् संख्र्ा कैहफर्ि 
१ - - -  
 



 

 

 

ि स महिना कार्यपालिका बैठक संख्र्ा लनणयर् संख्र्ा कैहफर्ि 

१ साउन १ ८  

२ िदौ १ ८  

३ असोज १ ९  

४ कालियक १ ९  

 गाउँसिा बैठक िथा गाउँ कार्यपालिका बैठकका लनणयर्िरु गाउँपालिकाको वेिसार्ट 
https://rupamun.gov.npमा राशखएको छ । 

 आलथयक बषय २०७८।०७९ को िागी रुपा गाउँपालिकाको दररेट लनिायरण गररएको । 

 गाउँपालिकालित्र सञ्चालिि अशघल्िो आवमा ििुानी ददन बाँकी सम्पन्न िएका र्ोजनािरुको ििुानी िएको । 

 कार्ायिर्को दरबन्त्दी िेररजअनसुारका पदिरुमा कार्यरि कमयचारीिरुिाई लिशखि रुपमा कार्यशजम्मेवारी प्रदान 
गररएको । 

 १५ शैर्ाको रूपाकोट अस्पिािको अत्र्ािलुनक िवन लनमायण र गाउँपालिकाको प्रशासकीर् िवन लनमायणको 
िागी िथा वडा नं २ को कार्ायिर् िवन लनमायणको िागी लडहपआर िर्ार िर् बोिपत्र आव्िान िएको । 

 गाउँपालिकाबाट आलथयक बषय २०७८।०७९ को िागी शस्वकृि र्ोजनािरुको सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ 
बमोशजम खररद प्रहिर्ा सम्पन्न गररएको । 

 गाउँपालिकामा रिेका शजशन्त्स हववरण खचय िएर जाने र खचय िएर नजाने PAMS मा हववरण अद्यावलिक 
िर्सकेको । 

 गाउँपालिकामा दिाय िएका कृषक समूि जम्मा ७८ कृहष सिकारी संस्था २० वटा कृहष िथा पशपुन्त्छी फमय 
३४० वटा र अन्त्र् व्र्वसार्िरु जम्मा २३९ गरी जम्मा ६७७ व्र्वसार् दिाय िएका ।(२०७८  कालियक 
मसान्त्ि सम्म दिाय िएका मात्र)। २०७८/०७९ को चौमालसकमा दिाय िएका कुहष िथा पशपुन्त्क्षी फामय 
संख्र्ा ४५ िथा अन्त्र् व्र्वसार् संख्र्ा १५ रिेका । 

न्त्र्ाहर्क सलमलि को कार्यप्रगिी हववरणः 
जम्मा बैठक संख्र्ा: १६ 

दिाय िनु आएका जम्मा मदु्दा संख्र्ा- ६ 

जसमा जग्गा हववाद-३(कार्ायन्त्वर्न सम्वन्त्िी-२ नर्ाँ मदु्दा-१), रुख हवरुवािे असर गरेको-१, माना चामि-१, 
कूिो सम्वन्त्िी(कार्ायन्त्वर्न गरी पाउँ िन्ने वारे) । 

-आ.व. ०७७/७८ मा प्रहिर्ामा रिेका मदु्दा मध्रे्बाट 

-३ वटा (जग्गा िोगचिन, घाँस दाउरा, बाटो सम्वन्त्िी)- लमिापत्र िएको 
-१ वटा ( जग्गा हववाद- अदािि पठाएको) 
-आ.व. २०७७/७८ मा दिाय िएका ४ वटा र चाि ुआ.व.का ६ वटा गरी जम्मा १० वटा मदु्दा प्रहिर्ामा 
रिेका । 

  
सामाशजक हवकास शाखा 

 अपांगिा पररचर्पत्र हविरणका िालग बैठक संख्र्ा: २ 

 हविरण गररएका पररचर्पत्र: 
रािो नीिो पिेँिो सेिो 
महििा परुुष जम्मा महििा परुुष जम्मा  महििा परुुष जम्मा  महििा परुुष जम्मा 
६ ४ २ ८ ७ १५  ४ ३ १  ० १ १ 



 

 

 

शशक्षा शाखाको हवबरणः 
शशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद शाखाको कार्यप्रगलि प्रलिवेदन आ.व. २०७८/०७९ पहििो चौमालसक 

 सामदुाहर्क हवद्यािर्का शशक्षक कमयचारीिरुको पहििो तै्रमालसक ििब लनकाशा  

 हवद्यािर्को िेखापरीक्षणका  िालग िेखापरीक्षकिरूको आशर्पत्र माग िथा संकिन 

 एक शशक्षक एक ल्र्ापटप कार्यिमका िालग सूचना प्रकाशन िथा लनवेदन संकिन 

 पसु्िकािर्, हवज्ञान प्रर्ोगशािा िथा ICT ल्र्ावका िालग सूचना प्रकाशन िथा माग संकिन 

 शैशक्षक प्रोफार्ि िथा शशक्षा र्ोजना लनमायणका िालग कार्यदि गठन िई कार्ायरम्ि 

 कार्यसम्पादनमा आिाररि अनदुान िथा लसकार् सदुृढीकरणका िालग अनदुान कार्यिमका िालग सूचना 
प्रकाशन  

 आवश्र्किानसुार हवव्र्स गठन 

 ररि दरबन्त्दीका शशक्षकको करार पदपूलिय आवश्र्किानसुार  

 दैलनक प्रशासलनक कार्यिरू  

कृहष हवकास शाखाबाट सम्पाददि कार्यिरुः 
 लनर्लमि रुपमा कृषकका बािीनािीमा देखा परेका रोग, हकरा जस्िा समस्र्ािरुको समािानका लनशम्ि फोन 

कै िरमा हफल्डमा पगुी सेवा प्रदान गदै आएको, 
 कृषक समूि गठन कार्यिम अन्त्िगयि र्स प्रथम चौमालसकमा १४ कृहष फमय दिाय िथा ५ वटा कृषक 

समूि गठन िएका, 
 गण्डकी प्रदेश सरकार िलूम व्र्वस्था, कृहष िथा सिकारी मन्त्त्रािर् िथा मािििका कार्यिर् कृहष हवकास 

लनदेशनािर्, कृहष ज्ञान केन्त्रिे हवलिन्न लमलिमा प्रकाशशि गरेका सूचनािरु कृषक माझ परु् र्ाउन प्रर्ास 
गररएको, (िार िथा आशिन महिना) 

 र्सै आ. व. मा सञ्चािन िनुे हवलिन्न कार्यिमिरूको लनदेशशका िर्ार िथा स्वीकृि गरी हवलिन्न 
कार्यिमिरूको सावयजलनक सूचना आव्िान गररएको, 

 र्सै आ. व. मा सञ्चािन िनुे एक घर एक टनेि कार्यिम िथा राहिर् र्ोजना आर्ोगबाट ससिय 
िस्िान्त्िररि टनेि लनमायण कार्यिमका िालग ६०० थान प्िशस्टक टनेि  िथा २०० थान अलसना छेकन े
जािीको खररद प्रहिर्ा अशन्त्िम चरणमा रिेको । 

 र्सै आ वमा िएको अहवरि वषायका कारण िानबािीमा क्षलि िएको िुँदा क्षलि हववरण संकिन गरी प्रदेश 
सरकार मािििको कृहष ज्ञान केन्त्रमा पठार्एको ।  

पश ुसेवा शाखाबाट सम्पाददि कार्यिरुः 
 माछा िथा बाख्रा पकेट कार्यिम अन्त्िगयि माछा पोखरी, बाख्राको खोर लनमायण, माछा िरुा खररद,बाख्रा खररद 

आदी कार्यका िागी सूचना  आह्वान गररएको  । 

 मागमा आिाररि कृषक अनदुान, प्रजननका िागी अनदुानमा साढें ,रागो,बोका लबिरण िथा िकारो सिुार 
कार्यिमका िागी सूचना आह्वान गरर िरेक वडामा गई लनबेदन संकिन गररएको ।  

 पशपुक्षी नश्ल सिुार कार्यिम अन्त्िगयि कार्यहवलि िर्ार गरी कृषकिरुको गोठमै गई ३१० वटा गाई, िैसीिरुमा 
लनःशलु्क कृलत्रम गिायिारण गरार्एको । 

 िईु घाँसका लबउिरु समूि िथा फमयिरुिाई िरेक वडाका टोि टोिमा गई लबिरण गररएको । 

 वटा समूि गठन गरर दिायका साथै ११ वटा कृहष िथा पशपंुक्षी फमय दिाय गररएको । 

 कृषकको फोनकै आिारमा गोठ,खोरमानै गई पशपंुक्षीिरुको मेलडकि उपचार सेवा ४३८, मार्नर सशजयकि 
उपचार सेवा ९६८, गाईनोिोशजकि उपचार सेवा ३८ वटा पशपंुक्षीिरुमा गररर्ो । 



 

 

 

 हवलिन्न पशपंुक्षी क्षेत्र िेने संस्था िथा प्रदेश अन्त्िगयिका कार्ायिर्बाट अनदुानका िागी आह्वान िएको सूचनािाई 
प्रचार प्रसार का साथै फमयिरुसँग समन्त्वर् गरर लसफाररस गरर पठाईएको ।   

 
सामाशजक सरुक्षा िथा पशिकरण शाखा 
व्र्शिगि घटना दिाय  

 सबै वडाका असोज मसान्त्ि सम्मका घटना दिायका हववरणिरु संकिन गरर रेकडय ब्र्वशस्थि गररएको । 

सामाशजक सरुक्षा  

 िाि सम्म सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गने िािग्रािीिरुको हववरण एम.आर्.एस लसस्टमा ईन्त्ट्री गररर्ो । 

 सामाशजक सरुक्षा ििा पाहिरिेको िािग्रािीिरुिे आ-आप्नो वडा कार्ायिर्मा आर् नहवकरण गरेका 
िािग्रािीिरुको सबै वडा कार्ायिर्मा गई MIS system मा नहवकरण गरर सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गनय 
र्ोग्र् िनार्र्ो । 

 आ.व २०७८/०७९ को पहििो तै्रमालसक सामाशजक सरुक्षा ििा बैंक माफय ि    सािै वडा 
 कार्ायिर्िरुमा गई जेष्ठ नागररक , अपाङ्ग र असािार्िरुिाई सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण 
 गररएको । 

२०७८।०७९ पहििो चौमालसक सामाशजक सरुक्षा प्रलिबेदन   
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अनसूुची ४ 

दफा ७ सगँ सम्बशन्त्िि 

अनमुालनि बजेट प्रलिवदेन 

  शजल्िा :  कास्की  गा.पा/न.पा. :  रुपा  आलथयकवषय :  २०७८/७९  अबलिको हकलसम :  तै्रमालसक  हकस्िा  :  प्रथम 
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र्ोजना शाखा 
 गि आ.व.मा सम्पन्न निएका र सम्पन्न िएर पलन ििुानी िनु बाँकी रिेका िमागि र्ोजनािरुको 

अनगुमन सलमलिबाट अनगुमन िर्रिेको र सम्पन्न िई वडा कार्ायिर्बाट अशन्त्िम हकस्िा ििुानीको िालग 
लसफाररस िई आएका र्ोजनािरुिरुको अनगुमन पश्चाि प्राहवलिक शाखासँग समन्त्वर् ििुानी िएका। 

 र्ोजनाको सम्बन्त्िमा उपिोिा सलमलिको गठन, िगि र्हिमेट, सम्झौिा, कार्ायन्त्वर्न र फरफारक 
सम्बन्त्िमा वडा नं ६ र ७ मा उपिोिा सलमलिका अध्र्क्ष, सशचव िथा कोषाध्र्क्षिाई अलिमशुखकरण 
िालिम ददने कार्यिम सम्पन्न िएको।  

 काम सम्पन्न िएका र काम सरुु िर् सम्पन्न िर्नसकेका र्ोजनािरुको लनर्लमि रुपमा प्राहवलिकसँग 
आवश्र्क समन्त्वर् गरी अनगुमन िर्रिेको। 

 र्स गाउँपालिकालित्र संचािनमा रिेका र्ोजनािरुको लनर्लमि अनगुमन िथा गणुस्िरीर् काम गरी समर्मै 
लनमायण सम्पन्न गनयको िालग वडा कार्ायिर्िरुिाई िाकेिा गररएको। 

 सरुशक्षि नागररक आवास कार्यिम अन्त्िगयि खरको छानो हवस्थापन गने कार्यिमको िालग वडा 
कार्ायिर्िरुबाट सम्झौिा गने र काम सम्पन्न िएका िािग्रािीिरुको रकम ििुानीको िर्रिेको। 

 हवपद जोशखम न्त्र्नुीकरण र उत्थानशीि हवकासमा जोड ददंदै हवलिन्न र्ोजना र कार्यिमिरु अगालड 
बढाउने गरी र्ोजना लनमायण गनय िालगएको। 
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स्वास्थ्र् शाखा शाखासगँ सम्बशन्त्िि कार्यिरुः 
 गि आ.व मा िएका कार्यिमिरुको वाहषयक सलमक्षा 
 २०७८ िार आशश्वन र कालियक महिनाको मालसक सलमक्षा 
 २०७७/०७८ को क्षर्रोग कार्यिमको बाहषयक सलमक्षा । 

 अत्र्ावश्र्क औषिी िथा औषिीजन्त्र् सामग्री खररदका िालग र् हवलडङ। 

 स्वास्थर् संस्थामा औषिी हविरण  

 १८ वषय मालथका नागरीकिरुिाई कोलिड १९ हवरुिको खोप । 

प्रिानमन्त्त्री रोजगार कार्यिम अन्त्िगयि रोजगार सेवा केन्त्रबाट सम्बशन्त्िि कार्य हवबरणः 
 

 रोजगाररको िकसम्बन्त्िी )संसोिन दोस्रो (लनर्माविी ,२०७७ को लनर्म ७ बमोशजम  आलथयक बषय 
०७८/०७९ का िालग र्स रुपा गाउपालिका मािििको रोजगार सेवा केन्त्रमा बेरोजगारको सूचीमा 

सशुचकृि िनुका िागी सम्वशन्त्िि वडा कार्ायिर्माफय ि  िपलसि बमोशजमका बेरोजगार व्र्शििरु माफय ि प्राप्त 
लनवेदन उपर सोहि लनर्माविी को लनर्म ७ उपलनर्म ४ बमोशजम स्वीकृि कुि ७७७ जना  बेरोजगार 
ब्र्शिको अशन्त्िम सूची प्रकाशन गरर र्स आ.व. मा सञ्चािन िनुे कामका िागी पाररश्रलमकमा आिाररि 
र्ोजनािरू िथा र्वुा रुपान्त्िरणका िागी पिि र्ोजना अनरुुपका र्ोजनािरू सञ्चािनका प्रकृर्ामा रिेको । 

 रुपा गाउपालिका माफय ि र्स कार्यिम माफय ि सञ्चािन िनुेगरी हवलनर्ोशजि र्ोजनािरुको एहकन िथ्र्ांक 
रोजगार व्र्वस्िापन सचुना प्रणािी (EMIS)मा प्रहवि गररएको । 

 वडागि रुपमा र्ोजनािरू सञ्चािानाथय आवश्र्क सूचना िथा जानकारीिरू प्रवाि गरर लनरन्त्िर सम्पकय मा 
रिेको । 

 स्थालनर् लनदेशक सलमलि को लनर्लमि वैठक माफय ि अन्त्र् रोजगारमिुक कार्यिम िथा पालिकाका लनरन्त्िर 
हवकास लनमायणका कार्यिममा समेि सशुचकृि वेरोजगारिरुका िागी रोजगार सजृना गने वािावरण लनमायणका 
िालग पिि गने गरर प्रस्िाव उपर छिफि गररएको । 

 हवहवि आर्ाआजयन मिुक कार्यिम िथा अन्त्र् रोजगार प्रदार्क लनकार् संग लनरन्त्िर सम्पकय मा रहि लसप 
िथा रोजगार सम्वशन्त्ि सूचना प्रवाि गने गरेको । 

 र्वुा रोजगाररका िालग रुपान्त्िरण पिि र्ोजना अनरुुप रुपा गाउपालिका वडा नं ६ र २ मा पने खोिाको 
छेउ थमु्की सडकखण्ड को दरु्िफी वाटो र नािा सरसफाई गरी कुि २२ जना सशुचकृि वेरोजगार िरुिाई 
कररव ४०० ददनको रोजगार प्रदान गररएको। 
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वडा नं १ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
१. वडा सलमलि िफय -वडा सलमलिको लनर्लमि बैठक वलस वडामा आवश्र्क र्ोजना िथा कार्यिम छनौट,र्ोजना 
सलमलि लनमायण,र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको अवस्था, सेवा प्रवाि र अन्त्र् आवश्र्क हवषर्मा लनर्यण लिने र लनणयर् 
कार्ायन्त्वर्न गने कार्य लनरन्त्िर अगाडी वढी रिेको अवस्था छ। 

२. कमयचारी समन्त्वर् - िाि र्स वडामा 1 स्थार्ी र 1 करारगरी २ जना कमयचारी लनर्लमि रुपमा कार्यरि 
रिेको अवस्था छ िने अन्त्र् २ जना प्राहवलिक कमयचारीिरु दईु वटा वडामा संर्िु रुपमा सेवा गने गरर र्स 
वडामा पलन खहटनिुएको छ।जनप्रलिलनलििरुको सल्िाि,सिर्ोग र समन्त्वर्मा सेवा प्रवाि िदैु आएको छ। 

3.लनर्लमि प्रशासलनक कार्य- आ.व 207८/07९ को पहििो चौमालसकमा नेपािी नागररकिा प्रमाण पत्रको िालग 
लसफाररस -73, नािा प्रमाशणि,चारहकल्िा प्रमाशणि,घर वाटो र हवहवि प्रकृलिका लसफाररस गरी -255चिालन 
गररएको र हवहवि हवषर्मा -21 लनवेदन/पत्र दिाय िएको अवस्था छ। 

ि.स हववरण संख्र्ा  कैहफर्ि 

1 चिानी गररएका पत्र 255 लसफाररस प्रमाशणि हवहवि  

2 नेपािी नागररकिा को लसफारीस 73 प्रलिलिपी समेि 

3 दिाय िएका लनवेदन  21 - 

 

4. पशिकरण िफय -र्स आ.व 2077/078 को िािसम्म िएका घटना दिाय हववरण िपशशि बमोशजम रिेको । 

ि.
स 

हववरण   35 ददन लित्र 1 वषय लित्रको 1 वषय पलछको ज
म्मा  

दिाय नं  कैहफर्
ि 

म प ु ज
म्मा 

म प ु ज
म्मा 

म प ु ज
म्मा 

 देखी  सम्म   

1 जन्त्म 
दिाय    

1 0 1 2 0 2 1
0 

6 16 19 10027
2 

10029
0 

 

2 मतृ्र् ु
दिाय  

1 2 3 2 1 3 1 0 1 7 10007
0 

10007
6 

 

3 हववाि 
दिाय  

  3   3   8 14 10009
1 

10010
4 

 

4 सम्व
न्त्ि  
हवच्छेद 

  1   0   0 1 10000
९ 

10000
९ 

 

5 वसाई 
सराई 
दिाय  

  3 
आ-
1 
ग-2 

      3 10002
5 

10002
8 

 

आएको 
सदस्र् 
संख्र्ा 

5 2 7 - - - - - - - - -  

 
गएको 
सदस्र् 

3 2 5 - - - - - - - - -  
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संख्र्ा  

जम्मा  घटना 
दिाय  

  11   8   25 44    

5.राजश्व संकिन-सम्पलिकर िफय  िाि सम्म कररव 30% कर संकिन गरेको अवस्था छ िने जम्मा राजश्व िफय  
श्रावण महिनामारु 47490/- िार महिनामारु 30960/-आशश्वनमा रु 22609/-र कालियकमारु 25426/-
गरर जम्मा रु126485/-(अक्षरुपी एक िाख छशब्वस िजार चारसर् पचासी रुपैर्ा मात्र) संकिन गररएको। 

 

ि.स महिना पशिकरण  नािा 
प्रमाशणि 

लसफाररस  हवहवि 
प्रशासलनक 

सम्पशि 
कर  

जम्मा  कैहफर्ि 

१ श्रावण 7200 2100 16700 4000 12490 47490  

२ िार 2200 2700 900 1500 7560 30960  

३ आशश्वन - - 13300 - 9309 22609  

४ कालियक - - 21800/- - 3626/- 25426  

५ जम्मा 
रकम रु 

- - - - 32985/ 126485  

6.सचुना प्रवाि-र्स वडामा प्राप्त सचुना िथा जानकारीिरु वडा प्रलिलनलि िथा टोि हवकास सलमलि माफय ि वडा 
वालसिरुमा पगु्ने गरको िथा हवलिन्न स्थानिरुमा सचुना टाँस्ने प्रवन्त्ि लमिाईएको। 

7.िथ्र्ाङ्क संकिन - र्स वडा वाट वैदेशशक रोजगाररमा गएका व्र्शििरुको हववरण संकिन िएको साथै  शहिद 
पररवार, घाईिे, द्वन्त्द हपलडि,हवलिन्न शशप मिुक िालिम लिन ईच्छुक व्र्शि,वेरोजगार, अपाङ्ग,जेष्ठ नागररक 
व्र्शिको अिावा जोशखममा रिेको घर िथा पररवार हववरण संकिन गररएको। 

8.मेिलमिाप िथा समन्त्वार्त्मक कार्य- र्स चौमालसकमा वडा कार्ायिर् वाट हवलिन्न स-साना प्रकृलिका हववाद िरु 
मेिलमिाप गरी टुङ्गार्एको छ। 

9.सामाशजक सरुक्षा ििा - र्स वडा कार्ायिर्वाट पहििो तै्रमालसकमा315 जना िािगाहिको सनराईज वैङ्कमा 
रिेको खािामा सा.स ुििा रकम प्रहवहिको िालग लसफाररस गरीएको र पहििो चरण मा कररव 66%िािगाहििाई 
वडा लित्रनै वैकमाफय ि ििा हविरण गररएको छ  िने पहििो तै्रमालसकमा सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गने 
िािग्राहिको हववरण िपशशि अनशुार रिेको छ । 

िपलसि 

हववरण जेष्ठ 
नागररक 
70 
मालथ 

जेष्ठ 
नागररक 
दलिि 

जेष्ठ 
नागररक 
एकि 
महििा 

हविवा पूणय 
अपाङ्ग 

अलि 
अशि 
अपाङ्ग 

दलिि 
वािवालि
का 

जम्मा 
संख्र्ा 

जम्मा माग रकम  

संख्र्ा 178 18 39 32 4 8 36 315 2981819/- 

10.र्ोजना कार्ायन्त्वर्न- र्ोजनािरुको उपिोिा सलमलि गठन िई सकेको िर र्ोजना लनमायण सम्झौिा निैसकेको 
अवस्था छ। 

11.कोरोना रोकथाम िफय - कोरोना िाईरस रोकथामको िालग जनचेिना फैिाईएकोचाड पवयिरुमा लिडिाड नगनय 
अहपि गररएको। 
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12.हवपद् व्र्वस्थापन - हवपद् व्र्वस्थापन सलमलि गठन गरर जोशखममा रिेका घर िथा वशस्िको हववरण संकिन 
गरीएको ।जोशखममा रिेका घरिरुको िालग िार जालि हविरण गररएको। 

13.हवहवि कार्यिम-िकारो सिुार, टनेिहविण िथा गिा सिुार कार्यिमको िागी लनवेदन संकिन िएको । 

वडा नं २ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
क) वडालित्रका र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन िफय ः 

अ) आलथयक बषय २०७८।०७९ का र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको अवस्थाः 
 र्स आलथयक बषयमा परेका र्ोजनािरुका उ.िो.स. गठन िर् सकेको . 
 १ वटा र्ोजना ;Demf}tf eO{ sfo{;DkGg eO{ ;s]sf] afFsL of]hgfx? klg ;Demf}tfsf] qmddf 

/x]sf] . 
ख) वडालित्रका िथ्र्ाङ्क अद्यावलिक िथा संरक्षण िफय का केिी पिि गररएको िएः 

ि स पशिकरण िफय  संख्र्ा 
३५ 
ददनलित्रको  

३५ ददन 
पलछको 

कैहफर्ि 

१ जन्त्म दिाय ३३ ५ २८  
२ मतृ्र् ुदिाय १३ ३ १०  

३ बसाईसराई दिाय 
आएको १ ० ०  
गएको - - ०  

४ हववाि दिाय  १५ १ १४  
५ सम्बन्त्ि हवच्छेद दिाय ० ० ०  

 
ग) वडा सलमलि बैठक िथा कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्त्िमाः 

 वडा सलमलि बैठक संख्र्ा १२ वटा 
घ) वडालित्रका लसफाररस िथा प्रमाशणि गने कार्य िफय ः 

 नागररकिा प्रमाणपत्र लसफाररस संख्र्ाः ५६ 

 नागररकिा प्रलिलिहप लसफाररस संख्र्ाः २४ 

 नािा प्रमाशणि संख्र्ाः १२ 

 चारहकल्िा/घरबाटो लसफाररस संख्र्ाः १०  

 अन्त्र् लसफाररस संख्र्ाः १४९ 

 जम्मा चिानी नः १७१ 

 जम्मा दिाय नः १० 

ङ) वडाको आन्त्िररक आम्दानी िफय को हववरणः 
 सम्पिी करः ११८५२।- 

 अन्त्र् कर शेवा शलु्क दस्िरु वापि संकलिि राजश्वः ४६६००।- 

 वडा कार्ायिर्मा रिेको खचय िएर नजाने शजशन्त्स मािसामानिरुको हववरणः 
l;=g+= ljj/0f kl/df0f s}lkmot 

! sf7sf] 6]jn # j6f  

@ jf]; lro/ ^ j6f  

# 8]n sDKo'6/ @ ;]6  

$ lk|G6/÷kmf]6f]skL @ j6f  

% :6Ln b/fh @ j6f  

^ :6Ln lunfF; * j6f  

& PNd'lgod ufu|L ! j6f  

* UofF; l;ln08/÷r'Nxf] ;lxt ! ;]6  

( ;lh{sn ;]6 ! -^j6f cGo_  

!) kf]i6df6{d ;]6 ! -#j6f cGo_  
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!! :6Ln srf}/f  * j6f  

!@ clkm; s'rL{ ! j6f  

!# ldl6ª s'rL{ % j6f  

!$ clkm; 6]jn ! j6f  

!% NofK6k ! j6f  

!^ leTt] 38L ! j6f  

!& ;'rgf of6L{ % j6f  

!* Knf:6Lssf] ;fgf] ¥ofu ! j6f  

!( #@ OGrsf] df]lg6/ ! j6f  

@) Knf:6Ls s'rL{ % j6f  

@! PNd'lgod s/fO{ ! j6f  

@@ 8f8' ! j6f  

@# :6Ln Kn]6 ! j6f  

@$ 6]jn -;fgf]_  / sDKo'6/ 6]jn @ j6f  

@% 6]jn kªvf  ! j6f  

    

 

च) सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण िफय ः 
 प्रथम चौमालसक सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गरेका िािग्रािीको संख्र्ाः 

सामाशजक सरुक्षाको हकलसम 
प्रथम चौमालसक  कैहफर्ि 

लसफाररस गरेको संख्र्ा  

जेष्ठ नागररक ७० बषयमाथी १४२ 
 

जेष्ठ नागररक ििादलिि १६  

जेष्ठ नागररक एकिमहििा ३० 
 

हविवा आलथयक सिार्िा १८ 
 

पूणय अपाङ्गिा ििा १२  

अलि अशि अपाङ्गिा ििा १० 
 

दलिि बािबालिका ३२ 
 

कुि जम्मा २६० 
 

वडा नं ३ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
k|:t't laifodf ?kfufpFkflnsf j8f g+ # sf] cf=j=@)&*÷)&( sf] k|ydrf}dfl;scjlwdf o; j8f sfof{nodfeP 

u/]sfsfdsf] ;+lIfKtk|ultljj/0f tklzncg';f/ /x]sf] Joxf]/f hfgsf/Lsf] nflu cg'/f]w 5 .  

tklzn 

!= j8f ;lrjsf] lhDd]jf/L k|fKtJolQm M >L s[i0fk|;fbzdf{  

@= @)&* ;fnsf]>fj0f b]lv sflt{s ;Ddsf]cfGtl/s cfDbfgLsf] ljj/0f M  

qm=;+=  dlxgf dfnkf]t /sd gulb /l;btkm{  hDdf /sd s}lkmot 

!= >fj0f  ^%*) &!)) !#^*).—  

@ efb|  !@$#& (()) @@##&.—  

# cflZjg !))@^ #*)) !#*@^.—  

$ sflt{s  $%@% ^*)) !!#@%.—  

hDdf M  ^!,!^*.—  

cIf?kL M Ps;¶L xhf/ Ps ;o c7;¶L ?k}ofFdfq .  

 

#=  o; cjlwdf ;+sngePsf] ;Dk'0f{ /fh:j a}+s bflvnf e} ;s]sf] . 

$= @)&* sflt{s d;fGt ;Ddsf] clGtdbtf{ g+=)& / clGtdrnfgL g+= @^@ /x]sf] 5 . 
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%= xfnsfof{nodf /x]sf ;a} k|sf/sflhG;Lsf] lj:t[t ljj/0f o; cufj} k7fO;lsPsf] 5 . vKg] lhG;Lsf] ljj/0f 

tklzn 5 .  

vKg] lhG;L 

qm=;+= vftfkfgf 

g+= 

ljj/0f   ;+Vof OsfO cj:yf    

s}lkmot 

! ! l:6n b/fh @ yfg k|of]udf /x]sf]  

@ @ sf7sf] 6]jn # Yffg k|of]udf /x]sf]  

# # l/elNjª s'lr{  #  Yffg ! yfg sfd gnfUg] 

ePsf] 

 

$ $ lelh6/ s'rL{  ^  Yffg @ yfgefFlrPsf]  

% % sDKo'6/  ! Yffg k|of]udf /x]sf]  

^ ^ lk|G6/ -kmf]6f]slk d]l;g_ !  yfg k|of]udf /x]sf]  

& & l;=lk o'= ! yfg k|of]udf /x]sf]  

* * ldl6ª s'rL{  % yfg k|of]udf /x]sf]  

( (  sf7sf] a]Gr ! yfg k|of]udf /x]sf]  

!) !) Uof; l;ln08/ ! ;]6 k|of]udf /x]sf]  

!! !! Uof; r'nf]  !  ;]6 k|of]udf /x]sf]-k'/fgf] 

ePsf]_ 

 

!@ !@ ljB'ltoxflhl/ d]l;g !  yfg k|of]udf /x]sf] lau|]sf] 

!# !# lkmN6/  !  Yffg k|of]udf /x]sf]  

!$ !$ 6]jnk+vf ! yfg k|of]udf /x]sf]  

!% !% clkm; 6]jn ! yfg k|of]udf /x]sf]  

!^= !^ ljB'lto ;"rgfjf]8{ -l6le_  ! yfg k|of]u gePsf]   

!&=  !& ;f]kmf ;]6 -# × +!_  !  ;]6  k|of]udf /x]sf]  

 

^= kl~hs/0f tkm{ M @)&* >fj0f ! af6 @)&* ;fnsflt{sd;fGt ;Ddsf] 36gf btf{sf] ljj/0f k7fO;lsPsf] 5 

.btf{ ;+Voftklzncg';f/ 5 – 

JolQmut 36gf ljj/0f  hGdbtf{  ljjfxbtf{  a;fO{;/fOFbtf{  ;DaGw ljR5]b 

btf{  

d[To' btf{  

;+Vof !^ * @ ) !! 

 

&=l;kmfl/; ljj/0f M  

s_ gofFgful/stfl;kmfl/; ;+Vof M !$ j6f  

v_ gftf k|dfl0ft ;+VofM & j6f 

  u_ 3/af6f] l;kmfl/; ;+Vof M!) j6f 

3_ rf/lsNnfk|dfl0ft ;+VofM !!  

ª_  =cGol;kmfl/; ;+Vof M @@) j6f 

*= ;"rgfk|jfx M  

o; sfof{nosf / cGok|fKt ;"rgfx?sfof{nosf] ;"rgf kf6L , ;fj{hlgs :yn / 6f]n 6f]ndf 6f]n;'wf/ ;ldlt / 

hgk|ltlglwdfkm{t k|jfxug]{ ul/Psf] 5 . ;fy} j8f sfof{nosf] km];a's k]h dfkm{t ;d]t k|jfxsf] 

Joj:yfldnfO{Psf] 5 . rf}dfl;sk|utLljj/0f j8f sfof{nosf] ;"rgf kfl6df 6fF; ug]{ ul/Psf] 5 .  

(= of]hgfsfof{Gjog  M  

 o; cf=j=df o; j8fdf ;+rfngx'g] !% j6f of]hgfx? dWo] !# j6f  of]hgfsf] ;Demf}tf e};s]sf] . 

afFsL of]hgfx? t'?Gt ;Demf}tful/ sfd ;'? ul/g] 5 . j8fsf kbflwsf/Lx?n] ;+rflnt of]hgfsf] 

lg/Gt/ cg'udgug]{ ul/Psf] .of]hgfx? tklzncg';f/ 5g\ –  

tklzn 

qm=;= of]hgfsf] gfd /sd qmd of]hgfsf] gfd /sd 

! csnfb]jLdGbL/ ;+/If0f  #,)),))) (=  Gf]kfnkfvfvfg]]kfgLdd{t   !)),))) 

@ lkkn] s''nf] lgdf{0f  @,)),))) !) g]kfnkfvf :ofn 8fF8f df]=af6f] @,)),))) 
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dd{t  

# 6fsf~hf s'nf] dd{t  @,)),))) !!= ss/x lt;sf] d'xfg ;8s dd{t  !,)),))) 

$ £ofkfgLs'nf] dd{t  #))))) !@ a]N6f/L l5dfn ufpF ;8s dd{t 

of]hgf 

!,)),))) 

% Af'w] /x s'nf] dd{t  !,)),))) !# hf]lu8fF8f df]6/ af6f] u|fe]n of]hgf !,)),))) 

^ ;'Gb/b]jLblnt 

;+hfnejglgdf{0f  

!,%),))) !$ dgx/L 6fsf~hf ;8s dd{t of]hgf *),))) 

& Hf]i7 gful/s dgf]/~hg ejg !,%),))) !% 7fF6Ly/ vfg]kfgL 6+sL lgdf{0f  !,)),))) 

*= csnfb]jLdGbL/ ;+/If0f  #,)),))) !^ ljljlwkmlg{r/  %&,))) 

 

!) ;fdflhs ;'/IffeQf M  

o; cf=j=@)&*÷)&( sf] k|yd q}dfl;sdftklznadf]lhdsf] ;fdflhs ;'/IffeQfljt/0f e};s]sf] 5 .  

tklzn 

qm=;+= ju{ ;+Vof q}dfl;s b/ hDdf /sd ?= s}lkmot 

!= Ho]i7 gful/s eQf -&) 

jif{ dfly_  !#@ 

!@))).– !%,&),&!).– gofFnfeu|flxsf] 

btf{ ldltcg';f/ 

eQfsf] /sd 

km/s km/s x'g] 

.  

@= Ho]i7 gful/s eQf 

-blnt_ 

@@ &(*).– !,&%,%^).– 

#= Ho]i7 gful/s Psndlxnf @% &(*).– !,**,*^).– 

$= ljwjfdlxnf @% &(*).– !,($,!*).– 

%= k'0f{ czQm s ju{  $ &(*).– #%,(!).– 

^= cf+lzsczQm v ju{  !$ ^#*$.– *(,#&^.– 

&= blntafnjflnsf -afn 

;+/If0f cg'bfg _ 

#% !%(^ .– $&,()@.– 

hDdf M  @#,)@,$(*.– 

cIf?kL M t]O; nfvb'O{ xhf/ rf/ ;o cG7fgAa] ?k}ofFdfq . 

 

 o; j8faf6 ;fdflhs ;'/IffeQfkfpg] nfeu|flxx?n] lgjf{w ?kdfeQfkfpg] ul/ 

tYof+sJojl:ytul/Psf] 5 . bf]>f] q}dfl;sdfeQfkfpg of]Uox'g] nfeu|flxx?sf] ljj/0f l;:6ddf 

OG6«L ul/;lsPsf] , nfeu|flxnfO{ kl/rokqljt/0f / a}+s vftfvf]Ng] sfdlg/Gt/ e}/x]sf] 5 . o; 

j8fnfO{ ;fdflhs ;'/IffeQf ;DaGwL ;d:of /lxtklxnf] j8f agfpg] nIo /x]s]f 5 .  

!!= ljifout zfvfsf sfd M  

 ;+3 / k|b]z ;/sf/ tyf?kfufpFkflnsfsf s[lif , lzIff,kz' nufotsfljifoutzfvfsf ;"rgfk|jfxul/ 

l;kmfl/; nufPt;DalGwtsfdsf/jfxLug]{ ul/Psf] 5 . 

!@= ljkb\ Joj:yfg ;DaGwLM  

 afl9,klx/f], cfunflu cflbaf6 IftLcflbljkb\sf] Go'gLs/0f ;fy} /fxt / k'g:yf{kgsf] sfdnfO{ lz3|tf 

lbg j8f :t/Lo ljkbJoj:yfkg ;ldltsf] u7g / lgoldt a}7s a:g] ul/Psf] . 

!#= j8f ;ldltsf] a}7sM  

 j8f ;ldltsf] a}7s k|ltdlxgf # k6s a:g] ub{5 . o;cjlwdf j8f ;ldltsfs"n !# j6f a}7s 

al; ljljw !^ j6f lzif{sdf lg0f{o u/]sf] 5 .  

!$= j8f sfof{no Joj:yfkg M  

 – j8f sfof{nosf] ef}lts / k|zf;lgsJoj:yfkgul/ ;]jfk|jfxnfO{ r':t b'?:t agfpg] 

k|of;ul/Psf] 5 .  

!%= ljljw M  

 e}k/ cfpg] ljljwsfo{ / lhDd]jf/L j8f sfof{nosfsd{rf/L / hgk|ltlglwsf] 

;dGjodfs'zntfk'j{s ;Dkfbgx'Fb} cfPsf] 5 .    
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वडा नं ४ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
वडालित्रका र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन िफय ः 

 आलथयक बषय २०७8।०७9 का र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको अवस्थाः 
  टोि टोिमा र्ोजनािरुको उपिोिा सलमलि गठन कार्य िैरिेको। 

 वडालित्रका िथ्र्ाङ्क अद्यावलिक िथा संरक्षण िफय का केिी पिि गररएको िएः 
 सचुना िथा जानकारीिरु वडा प्रलिलनलििरु िथा टोि हवकास सलमलि माफय ि वडा वालसिरुमा पगु्ने 

गरेको। 

व्र्ाशिगि घटना दिाय हववरणः 

ि स पशिकरण िफय  
जम्मा 
संख्र्ा 

३५ 
ददनलित्रको  

३५ ददन 
पलछको 

कैहफर्ि 

१ जन्त्म दिाय  14 2 12  
२ मतृ्र् ुदिाय 10 7 3  

३ बसाईसराई दिाय 
आएको     
गएको 2   पररवार संख्र्ा-4 

४ हववाि दिाय  12 2 10  
५ सम्बन्त्ि हवच्छेद दिाय 0    

जम्मा 38 11 25  
 

 वडालित्रका हवकास कार्य िफय का पििकदमीिरुः 
 वडा सलमलि बैठक िथा कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्त्िमाः 

 वडा सलमलि बैठक संख्र्ाः१३ 

 वडा सलमलि िफय ः  

 वडा सलमलिको लनर्लमि बैठक बलस रिेको। 

 वडामा संचािन िर्रिेको र्ोजना िथा कार्यिमिरुको कार्ायन्त्वर्नको अवस्था बारे 
छिफि िनुे गरेको। 

 वडा कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवा प्रवाि िगाएिका अन्त्र् आवश्र्क हवषर्मा 
छिफि िथा लनणयर् िनुे गरेको। 

 कमयचारी समन्त्वर् िफय ः  

 िाि वडा कार्ायिर्मा स्थार्ी र करार सेवाका गरी 4 जना कमयचारीिरु कार्यरि 
रिेको। 

 कार्यरि कमयचारीिरु मध्र् 2 जना प्राहवलिक कमयचारीिरु दईु वटा वडािरुमा संर्िु 
रुपमा सेवा गने गरर खहटनिुएको। 

 जनप्रलिलनलििरुको साथ सिर्ोग सल्िाि र समन्त्वर्मा सेवा प्रवाि गररदै आएको। 
 कार्यरि कमयचारीिरुको मालसक िाशजरर गाउँपालिका कार्ायिर्मा पठाउने गररएको।  

वडालित्रका लसफाररस िथा प्रमाशणि गने कार्य िफय ः 
ि.स. हववरण संख्र्ा कैहफर्ि 

१ जम्मा चिानी पत्रिरु 262  
2 जम्मा दिाय पत्रिरु 5  
३ नेपािी नागररकिा लसफाररस ३७ नर्ाँ 
4 नेपािी नागररकिा लसफाररस 17 प्रलिलिपी 
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5 नािा प्रमाशणि लसफाररस २०  
6 घर बाटो लसफाररस ३४  
7 चारहकल्िा लसफाररस २७  
8 अन्त्र् प्रशासलनक लसफाररस ६  
9 अन्त्र् लसफाररस 175  
वडाको आन्त्िररक आम्दानी िफय को हववरणः 

ि.
स. 

महिना  जम्मा रु कैहफर्ि 

  सम्पिी 
कर 

घटनादिाय 
िफय  

नािा 
प्रमाशणि 

प्रशासलन
क शलु्क 

लसफाररस 
सलु्क 

  

1 श्रावण 9273 2200 2000 3200 12300 28973  
2 िार 4507 2500 1100 700 11900 20707  
3 असोज 2825 200 900 400 11200 15525  
४ कालियक 3548 4500 2400 0 14400 24848  
जम्मा 20153 9400 6400 4300 49800 90053  

(नब्बे िजार लत्रपन्न रुपैर्ा मात्र) 
 मालसक रुपमा बैंक दाशखिा गररएको। 

वडा कार्ायिर्मा रिेको खचय िएर नजाने शजशन्त्स मािसामानिरुको हववरणः 
ि.स. शजन्त्सी सामानको नाम संख्र्ा कैहफर्ि 

1. शस्टि दराज (सानो/ठुिो) ४ वटा एक सानो िीन ठुिा 
2. काठको दराज १ वटा  

3. हटनको बाकस 2 वटा  

4. काठको कुची 2 वटा  

5. लिजीट कुची 3 वटा  

6. ररिशल्िङ कुची 4 वटा  

7. लमहटङ कुची 5 वटा  

8. अहफस टेवि काठको 3 वटा  

9. टी टेवि 1 वटा  

10. हटनको टेवि र् र्ाक सहििको 4 वटा  

11. हटन टेवि सादा 1 वटा  

12. प्िाहिक कुची 25 वटा  

13. कम्प्र्टुर 1 सेट  

14. हप्रन्त्टर फोटोकहप सहििको १ वटा  

15. सोिार व्र्ाट्री 1 वटा  

16. पानी ट्याङ्की १ वटा  

17. खाट 1 वटा  

18. लसलिङ फ्र्ान 3 वटा एक हवग्रकेो 
19. टेवि फ्र्ान 1 वटा  

20. स्ट्याण्ड फ्र्ान 1 वटा  

21. सोफा १ सेट  
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22. सार्न बोडय 1 वटा  

23. सूचना पाटी 1 वटा  

24. ह्वार्ट वोडय १ वटा  

25. प्रसेर कुकर १ वटा  

26. कुकर पट १ वटा  

27. थाि 2 वटा  

28. डाड ुपलनर्ो 1/1 वटा  

29. शस्टि कप 10 वटा  
30. चम्चा 12 वटा  

31. चहपङ्ग वोडय 1 वटा  

32. करार् १ वटा  

33. गनुासो पेहटका 1 वटा  

34. LED टी.लि. 1 वटा  

35. सादा काठको टेवि 1 वटा  

36. बेन्त्च 6 वटा  

37. चक्कु १ वटा  

38. ल्र्ापटप १ वटा  

 

 सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण िफय ः 

सामाशजक 
सरुक्षाको 
हकलसम 

प्रथम तै्रमालसक दोश्रो तै्रमालसक िेश्रो तै्रमालसक चौथो तै्रमालसक कैहफर्ि 

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

 

जेष्ठ नागररक 
७० बषयमाथी 

153   
  

जेष्ठ नागररक 
ििादलिि 

35   
  

जेष्ठ नागररक 
एकिमहििा 

29   
  

हविवा आलथयक 
सिार्िा 

20   
  

क वगय 11   
  

ख बगय 13   
  

दलिि 
बािबालिका 

17   
  

कुि जम्मा 
संख्र्ा 

278   
  

कुि माग 
रकम 

2680130   
  

अक्षरुपी छब्बीस िाख असी िजार एक सर् लिस रुपैंर्ा मात्र।    
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(अलिकांश िािग्राहििरुिार् सनरार्ज बैंकको सिकार्यमा टोििरुमा गर् ििा हविरण गररएको।) 

 हवपद् व्र्वस्थापन िफय ः 
* वडा स्िररर् हवपद् व्र्वस्थापन सलमलि गठन िएको। 

* जोशखम र्िु घर िथा वशस्ििरुको हववरण संकिन गररएको। 

* मनसनुजन्त्र् बाढी पहिरो िगाएिका घटनािरुबाट क्षेलि पगुेका लनशज आवासको सरुशक्षि िररकािे ममयि 
प्रवलिकरण पनुलनमायण पनुस्थायपनाको िालग िािग्रािीको नामाविी संकिन छनोटका िालग रुपा 
गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा लसफाररस गररएको। 

 कोरोना रोकथाम िफय ः 
*जनप्रलिलनििरु साथै टोि संर्ोजकिरु माफय ि टोि टोिमा सचुना जानकारी प्रवाि गररदै 
आएको। 

*िोम कवारेनटार्नको िालग सरसल्िािा र संिलमििार् स्वास्थर् जाँच गरार् आर्सोिेसन 
सम्म परु्ायउन सिर्ोग गररएको। 

 जोशखममा रिेका घरपरीवारिरुको सरुक्षा सम्बन्त्िमाः 
*आवश्र्क सिर्ोग र सामाग्रीिरु हविरण गरर थप सिर्ोगका िालग हववरण संकिन गरर 
गाउँपालिका समक्ष लसफाररस गररएको। 

 

 िार जािी हविरण सम्बन्त्िमाः 

वडा नं ५ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 

!= lgoldt k|zf;lgs sfo{ M 

cf=j=@)&*÷)&( sf] $ dlxgfdf s'n (& j6f gful/stf l;kmfl/; u/]sf] ;fy} rf/lsNnf, gftf k|dfl0ft, 

r/af6f] , hghftL / blnt l;kmfl/;, 5fqj[lQ l;kmfl/; / cGo ljljw ul/ s"n $*@ j6f  kq rnfgL 

u/]sf] . s"n !@ j6f kqbtf{ u/]s]f . 

@=  /fh:j ;+sng M 

k|:t't laifodf o; ?kf ufpFkflnsf j8f g+ % b]p/fnLsf] =j=@)&*÷)&( sf] ->|fj0f dlxgf b]vL sflt{s 

dlxgfsf] ;+lIfKt sfo{ k|utL ljj/0f tklzn cg';f/ /x]sf] Joxf]/f hfgsf/Lsf] nflu cg'/f]w 5 .  

 $ dlxgfsf] cjlwdf l;kmfl/;, 36gf btf{ - kl~hs/0f_ / dfnkf]t s/ cGoul/ klxnf] rf}dfl;s ->|fj0f 

dlxgf b]vL sflt{s dlxgf d;fGt ;Ddsf] cfDbfgL ljj/0f l;kmfl/; P+jd ljljw ? !,!&,()) kl~hs/0f 

;]jf z'Ns ?=@!$)). Dfnkf]t ? !,)%,@^^u/L klxnf]  rf}dfl;sdfdfq  ?=@$$%^^ - b'O{ nfvrf}jfln; 

xhf/ kfFr ;o 5];¶L ?k}ofFdfq_ /fh:j ;+sngePsf] . ;+slnt /fh:j x/]s dlxgfsf] klxnf] xKtfleq} 

a}+s bflvnfug]{ ul/Psf] 5 .       

qm=;+= ljj/0f /l;b g+= /sd ?=   

! Plss[t ;DklQ 

s/ 

 (*@# b]lv (()) ;Dd !)$%! b]vL 

!)$(( ;Dd !)%)) b]vL !!&^( ;Dd 

^%!#!÷–   

          

@ JolQmut 36gf 

btf{ 

 ^@@^ b]lv ^@%) ;Dd &^%! b]lv &&)) 

;Dd !)))! b]vL !)))!% ;Dd 

!)%%)÷–   

# l;kmfl/; Pj+ 

ljljw 

&^)! b]vL &^%) ;Dd &&@% b]lv &&%) 

;Dd *$%! b]vL *%)) ;DD / ()%! b]lv 

(!)) ;Dd (!%! b]vL (@)) ;Dd 

!*@,#))÷–   

    

$ 

Gfftf k|dfl0ft ^&@! bM]lv ^&%) ;Dd *%)@ b]vL *%@$ 

;Dd 

@^$)) ÷– /l;b 

g=^&#!dfl;kmfl/; 

Ps d'i7 /sd 

/sd 

sfl6Psf]$&)). 
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# = AolStut 36gfsf] ljj/0f 

k|:t't laifodf ?kf ufpFkflnsf j8f g+ % b]p/fnLsf] =j=@)&*÷)&( sf] >fj0f dlxgf b]vL sflt{s 

dlxgf ;Ddsf] btf{ ul/Psf] AolStut 36gfsf] ljj/0f tklzn adf]lhd ePsf] Joxf]/f cg'/f]w 5. 

klxnf] 

rf}df;Ls 

hGdbtf{ D[fTo' btf{ ljjfxbtf{ Af;fO{ ;/fO{ ;DaGw 

ljR5]b 

ljj/0f afns aflnsf hDdf dlxnf k?if   cfPsf] uPsf]   

  !#       &     @) !)       !@ 

hDDff @@ 

@$   #       !@ 

  

% 

  

;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d 

?kf ufpFkfnLsf j8f g= %sf] ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt nfeu|fxLx?sf] cf=j= )&*. )&(sf] klxnf] 

ls:tfsf] j}lsª\  ;fdflhs ;'/Iff eQf lgsfzfsf] nfuL tklzn adf]lhd l;kmfl/; u/LPsf] lyof] . 

! Ho]i7 gfu/Ls eQf #@& hgf /sd #* nfv (# xhf/ # ;o @) ?lkof 

@= Ho]i7 blnt gfu/Ls eQf  #) hgf @ nfv @^ xhf/ !)) ?lkof 

#= Ho]i7 Psn dlxnf eQf  $^ hgf # nfv ^$ xhf/ $;o @) ?lkof 

$=ljwjf eQf  $@ hgf # nfv @( xhf/ * ;o $) 

%= s au{ eQf  !)hgf !nfv !( xhf/ & ;o 

^= v ju{ eQf  !( hgf ! nfv !( xhf/ ! ;o  ^* ?lkof 

&=blnt afnaflnsf ## hgf  #( xhf/ ($ ?lkof 

hDdf ;+Vof %)&hgf 

hDdf /sd %!)!^$@, 

$= ;"rgfk|jfx  M 

      ;+l3o ;/sf/, k|b]z ;/sf/, ?kf ufpFkflnsf, lhNnf l:yt ljleGg sfof{no / ;+3 ;+:yfaf6 

k|fKt ljleGg ljifosf ;d]t ;"rgf t'?Gt  ;DaGwLt nfeu|flx / ;/f]sf/jfnfn] yfxf kfpg] ul/ 

sfof{nosf] ;"rgf kf6L , ;fj{hlgs :yn / 6f]n 6f]ndf 6f]n;'wf/ ;ldlt / hgk|ltlglw dfkm{t 

k|jfx ug]{ ul/Psf] 5 . 

%= of]hgf sfof{Gjog  M 

      o; cf=j=df o; j8fdf ;+rfng x'g] of]hgfx? @^ dWo] ^ j6f of]hgfsf] sfd ;'? e};s]sf] 

5 . afFsL of]hgfx?  t'?Gt ;Demf}tf ul/ sfd ;'? ul/g] 5 . o; cf=j=t];|f] rf}dfl;s;Dd . 

j8fsf kbflwsf/Lx?n] ;+rflnt of]hgfsf] lg/Gt/ cg'udgug]{ ul/Psf] . 

^= ;fdflhs Gofo / d]nldnfk M 

,/l;bg= *%)# 

*%)$ *%!^sf]  

@%)) l;kmfl/;sf] 

/sd sfl6Psf] 

    hDdf @*$#*!.   
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      j8f sfof{nodflgj]bgk|fKtljleGgljifosf * j6f ljjfb j8f ;ldltsf] ;dGjodf 

d]nldnfk  ul/Psf] . 

&= ljifout zfvfsf sfd M ?kf ufpFkflnsfsf s[lif , lzIff kz' nufotsf ljifout zfvfsf ;"rgf 

k|jfx ul/ s[ifs;+u ;dGjo ul/ esf/f] ;'wf/, 6g]n ljt/0f, ljpljhg ljt/0fsf cfbL  sfo{ u/LPsf] . 

*= j8f ;ldltsf] a}7sM 

      j8f ;ldltsf] a}7s k|ltdlxgf # k6s a:g] ub{5 . o; cjlwdf j8f ;ldltsfs"n !@ j6f 

a}7s al; ljleGg  lzif{sdf lg0f{o u/]sf] 5 . h;df  of]hgf ;+rfng ,sf]le8 —!( sf]/f]gf 

efO{/; ;+s|ldt ePsfJ oflStx?sf] ljj/0f,a]/f]huf/ ePsf JoflStx?sf] ljj/0f, b'gf 6k/L 

d]lzg x:tft/0f ,/fli6o kl/rokq ljj/0f ;+sng  cfbL 

  

(= tflnd / cGosfo{qmd M 

      pkef]Stf ;dltsf kbflwsf/L cled'lvs/0f tflnd k|bfg ul/Psf] . 

      j8f leq dlxnfx?nfO{ ;xefuL agfO{ n}luslx;f+ ;DalGw hgr]tgf sfo{s|d ul/Psf] 

sfo{qmd ;DkGg ul/Psf] . 

  

  

!)= ljljw M e}k/L cfpg] ljljwsfo{ / lhDd]jf/L j8f sfof{nosf sd{rf/L / hgk|ltlglwsf] ;dGjodf 

s'zntfk'j{s ;Dkfbgx'Fb} cfPsf] 5 . 

वडा नं ६ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
राजश्व हववरण 

श्रावण -  95777 

िार-     88370 

असोज-   49775 

कालियक- 78920 

जम्मा -312842 

लिन िाख बार िजार अठ सर् बर्ालिस मात्र ।  

रुपा गापाको अन्त्िररक राजश्व खािामा लनर्लमि रुपमा जम्मा गरी िेखा शाखामा िैचर पेश गररएको । 

छ) वडालित्रका र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन िफय ः 
आ) आलथयक बषय २०७७।०७८ का र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको अवस्थाः 

 जम्मा शस्वकृि वडास्िरीर् र्ोजनाः 29 

 सम्झौिा िर्सकेका र्ोजनाः 3 

 सम्पन्न िर् ििुानी लसफाररस िैसकेका र्ोजनाः० 

 वडालित्र सञ्चालिि गाउँपालिकास्िरीर् र्ोजनािरुमा वडास्िररर् अनगुमन सलमलिको अनमुगन 
िए निएको हववरणः िएका 
 

ज) घटना दिाय - 2078 बैशाख १ देशख कालियक मसान्त्िसम्म 

ि स पशिकरण िफय  संख्र्ा 
३५ 
ददनलित्रको  

३५ ददन 
पलछको 

कैहफर्ि 

१ जन्त्म दिाय ९५ 10 85  
२ मतृ्र् ुदिाय ३० 16 14  
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३ बसाईसराई दिाय 
आएको  15जना   8 

पररवार गएको  5जना   
४ हववाि दिाय  38 6 32  
५ सम्बन्त्ि हवच्छेद दिाय 6    

                  १८९ 
झ) वडा सलमलि बैठक िथा कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्त्िमाः 

 वडा सलमलि बैठक संख्र्ाः 13 

 कमयचारी समन्त्वर् िफय ः lgoldt 

ञ) वडालित्रका लसफाररस िथा प्रमाशणि गने कार्य िफय ः 
 नागररकिा प्रमाणपत्र लसफाररस संख्र्ाः१०३ 

 नािा प्रमाशणि संख्र्ाः४८ 

 चारहकल्िा/घरबाटो लसफाररस संख्र्ाः ५१/2४ 

 अन्त्र् लसफाररस संख्र्ाः ५८७ 

 जम्मा चिानी नः ८१३ 

 जम्मा दिाय नः 18 

सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण िफय ः 
प्रथम चौमालसक सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गरेका िािग्रािीको संख्र्ाः 

सामाशजक सरुक्षाको हकलसम 

प्रथम तै्रमालसक  दोश्रो तै्रमालसक  िेश्रो तै्रमालसक  कैहफर्ि 

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

लसफाररस गरेको संख्र्ा 
लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

 

जेष्ठ नागररक ७० बषयमाथी 434    

जेष्ठ नागररक ििादलिि 48    

जेष्ठ नागररक एकिमहििा 67    

हविवा आलथयक सिार्िा 78    

क वगय 11    

ख बगय 37    

दलिि बािबालिका 43    

कुि जम्मा 718    

7095371 

 
 

वडा नं ७ को कार्ायिर्बाट सम्पाददि कार्यिरु 
क) वडालित्रका र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन िफय ः 
ख) आलथयक बषय २०७७।०७८ का र्ोजना कार्ायन्त्वर्नको अवस्थाः 
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 जम्मा शस्वकृि वडास्िरीर् र्ोजनाः35 

 सम्झौिा िर्सकेका र्ोजनाः 0 

 सम्पन्न िर् ििुानी लसफाररस िैसकेका र्ोजनाः 0 

 वडालित्र सञ्चालिि गाउँपालिकास्िरीर् र्ोजनािरुमा वडास्िररर् अनगुमन सलमलिको अनमुगन 
िए निएको हववरणःर्ोजना सन्त्चािन निएको 
 

ग) वडालित्रका िथ्र्ाङ्क अद्यावलिक िथा संरक्षण िफय का केिी पिि गररएको िएः 

ि स पशिकरण िफय  संख्र्ा कैहफर्ि 

१ जन्त्म दिाय 52  
२ मतृ्र् ुदिाय 24  

३ बसाईसराई दिाय 
आएको   
गएको 1  

४ हववाि दिाय  25  
५ सम्बन्त्ि हवच्छेद दिाय 2  

 
जोशखममा रिेको घर िथा पररवार हववरण संकिन गररएको : ८ 
सम्झौिा समेि गररएको 

घ) वडालित्रका हवकास कार्य िफय का पििकदमीिरुः 
 सचुना िथा जानकारीिरु वडा प्रलिलनलि िथा टोि हवकास सलमलि माफय ि वडा वालसिरुमा पगु्न े

गरको 
 हवलिन्न स्थानिरुमा सचुना टाँस्न ेप्रवन्त्ि लमिाईएको। 

 शहिद पररवार, घाईिे, द्वन्त्द हपलडि, 

  हवलिन्न शशप मिुक िालिम लिन ईच्छुक व्र्शि, 

  वेरोजगार, अपाङ्ग,जेष्ठ नागररक व्र्शि 

 जोशखममा रिेको घर िथा पररवार हववरण संकिन गररएको। 

 खरिे छाएको घरिरुको सम्झौिा िर्रिेको 
 पिाहिक टनेि हविरण िकारो सिुारको िालग लनवेदन संकिन गरी बझुार्सकेको  

ङ) वडा सलमलि बैठक िथा कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्त्िमाः 
 वडा सलमलि बैठक संख्र्ाः १२ 

 कमयचारी समन्त्वर् िफय ः २ स्थार्ी र ३ अस्थार्ी गरी जम्मा ५ जना 
च) वडालित्रका लसफाररस िथा प्रमाशणि गने कार्य िफय ः 

 नागररकिा प्रमाणपत्र लसफाररस संख्र्ाः ३५ 

 नागररकिा प्रलिलिहप लसफाररस संख्र्ाः१५ 

 नािा प्रमाशणि संख्र्ाः 40 

 चारहकल्िा/घरबाटो लसफाररस संख्र्ाः 15 

 अन्त्र् लसफाररस संख्र्ाः 300 

 जम्मा चिानी नः 941 

 जम्मा दिाय नः 5 

 अन्त्र् केहि िएः 
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छ) वडाको आन्त्िररक आम्दानी िफय को हववरणः 
 संकलिि राजश्वः२०२१६४।- अक्षरुपी रु दरु् िाख दरु् िजार एक सर् चौसठ्ठी मात्र 

वडा कार्ायिर्मा रिेको खचय िएर नजाने शजशन्त्स मािसामानिरुको हववरणः 
 टेवि 6 नर्ाँ, परुानो 3 वटा काम निाग्ने 
 कम्प्र्टुर ३ सेट 

 UPS ३ थान 

 हप्रन्त्टर २ थान 

 दराज ३ थान 

 सोफा ३ थान 

 कुची २८ नर्ाँऽ १५ परुानो काम निाग्ने 
 हट लि १ थान 

 बार्क १ थान 

 

ज) सामाशजक सरुक्षा ििा हविरण िफय ः 
 प्रथम चौमालसक सामाशजक सरुक्षा ििा प्राप्त गरेका िािग्रािीको संख्र्ाः 

सामाशजक सरुक्षाको हकलसम 

प्रथम चौमालसक  

लसफाररस गरेको 
संख्र्ा 

जेष्ठ नागररक ७० बषयमाथी 324 

जेष्ठ नागररक ििादलिि 5८ 

जेष्ठ नागररक एकिमहििा 109 

क वगय 17 

ख बगय 34 

दलिि बािबालिका 81 

कुि जम्मा 623 

 

झ) हवपद् व्र्वस्थापन िफय ः 
कोरोना रोकथाम िफय ः 
जनप्रलिलनलि िथा टोि सिुार सलमिी शशक्षक र्वुा िथा समाजसेवी पररचािन गरी चेिना 
फैिाउने समन्त्वर् गने अनमुगन गने खोप कार्यिममा सिर्ोग समन्त्वर् गने 

• कोरोना िाईरस रोकथामको िालग जनचेिना फैिाईएको  

• माकस हविरण गरर माकस प्रर्ोग गनय प्ररेरि गररएको र चाड पवयिरुमा लिडिाड नगनय अहपि गररएको। 

 

जोशखममा रिेका घरपरीवारिरुको सरुक्षा सम्बन्त्िमाः 
जनप्रलिलनिी िारा अनगुमन गरी रािाि िथा आलथयक सिर्ोगको िालग गाउँपालिका समक्ष 
लसफाररस गरी पठार्एको 
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क) वडालित्रका आलथयक बषय २०७८।७९ को र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्त्वर्न िथा अनगुमन िफय  िािसम्म 
गररएका कार्यिरुको संशक्षप्त हववरणः 

 सम्बशन्त्िि टोििार् समेट्ने गरी जनप्रलिनीलि माफय ि र्ोजना अनगुमन गररएको, 
 वडा स्िरीर् र्ोजना अनमुगन सलमलि माफय ि र्ोजना अनमुगन गररएको 
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आलथयक प्रशासन शाखागि हवबरणः 
२०७८ श्रावण देखख कार्तिक मसान्त सम्मको आय/व्यय वववरण 

व्र्र् 

शीषयक बाहषयक बजेट खचय खचय(%) मौज्दाि 

चाि ु ३०,७०,२१,१०२.१० ५,९३,११,३९३.४० १९.३२ २४,७७,०९,७०८.७० 

पंूजीगि २२,८५,९१,२११ १,००,१३,६४८ ४.३८ २१,८५,७७,५६३ 

जम्मा ५३,५६,१२,३१३.१० ६,९३,२५,०४१.४० १२.९४ ४६,६२,८७,२७१.७० 
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पूवायिार हवकास िथा िवन लनर्मन शाखाका अन्त्र् हवबरणः 
 अशघल्िो आव मा सम्पन्न िनु नसकेको चािू आवमा िमागि र्ोजनािरुको मूल्र्ाङ्कन 

गरर ििुानीका िागी पेश गररएको । 
 HDP Pipe खररदको िालग वोिपत्र शस्वकृि गरर सम्झौिाको आह्वान गररएको । 
 वडा नं २ को प्रशासलनक िवन लनमायणको िालग ठेक्का लनकािी मलु्र्ाङ्कनको कार्य 

िर्रिेको। 
 ग्र्ाहवन िारजािीको वोिपत्रको आह्वान गररएको । 
 साखर गडुवा खानेपानी र्ोजनाको वोिपत्र आह्वान गररएको । 

१० गाउँपालिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि, प्रविा 

सूचना अलिकारी र प्रमखुको नाम र पद 

 गाउँपालिका अध्र्क्षको हववरणः 
नामथरः श्री नवराज ओझा 
मोबार्ि नं ९८५६०८४००९ 
email:rupamunnabaraj@gmail.com 

 गाउँपालिका उपाध्र्क्षको हववरणः 
नामथरःश्री िािसबु्बा गरुङ 
मोबार्ि नं ९८५६०८४००८ 
email:ruparumun@gmail.com 

 प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृिको हववरणः 
नामथरः श्री सन्त्िोष ढुङ्गाना 
पदः प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 
शे्रणीः राजपत्राहङ्कि ििृीर् शे्रणी 
मोबार्िनं ९८५६०७२१०१ 
email:dhunganash@gmail.com 

 सूचना अलिकारीको हववरणः 
नाम थरः श्री सशन्त्दप पौडेि 
पदः शशक्षा अलिकृि 
ििः सािौ िि 
मोबार्ि नं ९८५६०७३१०६ 
email:paudelsandip02@gmail.com 

 प्रविाको हववरणः 
नाम थरःश्री टेकबिादरु गरुुङ 
मोबार्ि नं ९८५६०८४००५ 
email:ruparumun@gmail.com 

mailto:ruparumun@gmail.com
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१४ कार्ायिर्को वेिसार्टको हववरण 

 गाउँपालिकाको आलिकारीक वेिसार्ट https://rupamun.gov.np/ 

 गाउँपालिकाको र्मेि ठेगानाः ruparumun@gmail.com, info@rupamun.gov.np 

 


