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१. ननकायको स्र्रुप ि प्रकृनत 

▪ नेपालको संक्रर्धान बमोजिम नेपाल सिकािले स्थानीय ननकायहरुको पनुसंिचनाको लानग 
गठन गिेको उच्च स्तिीय आयोगले २०७३ पषु २२ मा नेपाल सिकािलाई बझुाएको 
प्रनतर्देनका आधािमा िहेि नेपाल सिकािको मजन्त्रपरिषबाट नमनत २०७३ फागनु २७ 
गतेबाट स्थानीय तह लागू गने ननर्वय अनसुाि कास्की जिल्लाको साक्रर्कका गाउँ क्रर्कास 
सनमनतहरु थमु्की, नसि, देउिाली रुपाकोट ि हंशपिु गाउ क्रर्कास सनमनतको र्डा नं १, 
२, ३, ४, ६, ७ ि ९ लाई समायोिन गिी रुपा गाउँपानलकाको स्थापना गरिएको हो ।  

▪ केन्रीय तथ्याङ्क क्रर्िाग िाक्रिय िनगर्ना २०६८ अनसुाि िम्मा िनसंख्या १४५१९ 
िहेको यस गाउँपानलकाको िम्मा क्षेत्रफल ९४.८९ र्गव क्रकलोनमटि सक्रहत कुल िम्मा 
७ र्टा र्डामा क्रर्िािन गरिएको छ िसको संजक्षप्त क्रर्र्िर् ननम्नानसुाि िहेको छः 

▪ ननम्नः 
ि स नयाँ कायम 

र्डा 
समाबेश गाक्रर्स िनसंख्या क्षेत्रफल र्गव 

क्रकलोनमटिमा 
१ १ थमु्की (१-५) १९८१ १२.१३ 
२ २ थमु्की (६-९) १३४७ १०.०१ 
३ ३ नसि 

(१,२,८,९) 
१३७७ ७.४३ 

४ ४ नसि (३-७) १६०५ १२.०३ 
५ ५ देउिाली (१-

९) 
२३७३ १६.८ 

६ ६ रूपाकोट (१-

९) 
२९५८ १८.५५ 

७ ७ हंसपिु (१-४, 
६, ७, ९) 

२८७८ १७.८६ 

िम्मा ७ ५  १४५१९ ९४.८१ 

२ ननकायको काम कतवव्य ि अनधकाि 
नेपालको संरै्धाननक ननदेशन बमोजिम स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ बमोजिम 
गाउँपानलकाको काम कतवव्य अनधकािहरु ननम्नानसुाि िहेका छन ्

ननम्नः 

११. गाउपानलका तथा नगिपानलकाको अनधकािः (१) गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको एकल अनधकाि 
संक्रर्धानको अनसूुची -८ मा उल्लेख िए कमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रनतकूल असि नपने गिी गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको काम 
कतवव्य ि अनधकाि देहाय बमोजिम हनुेछः- 
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क. नगि प्रहिी 
(१) नगि प्रहिीको गठन, सञ्चालन, व्यर्स्थापन, ननयमन तथा नगि प्रहिी सम्बन्धी नीनत, कानून ि 
मापदण्डको ननमावर् तथा कायावन्र्यन, 

(२) देहायका कायवमा सहयोग पयुावउनको लानग नगि प्रहिीको परिचालन गनव सकनेः- 

 (क) गाउँपानलका र्ा नगिपानलकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननर्वय कायावन्र्यन, 

 (ख) गाउँपानलका र्ा नगिपानलकाको सम्पजिको सिुक्षा ि संिक्षर्,  

  (ग) स्थानीयस्तिमा हनुे सिा समािोह, पिम्पिा तथा िात्रा चाडपर्वको सिुक्षा व्यर्स्थापन , 

 (घ) स्थानीय बिाि तथा पाक्रकव ङ्ग स्थलको िेखदेख ि व्यर्स्थापन, 

 (ङ) गाउँ र्ा नगि सिसफार्व सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्र्यन, 

 (च) न्याक्रयक सनमनतले गिेका नमलापत्र तथा ननर्वयको कायावन्र्यन,  

 (छ) सार्विननक ऐलानी ि पती िग्गा, सार्विननक िर्न ,सम्पदा तथा िौनतक पूर्ावधािको संिक्षर् 
  ि सिुक्षा , 

 (ि) क्रर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी खोिी, उिाि, िाहत तथा पनुस्थावपना, 

 (झ) अननधकृत क्रर्ज्ञापन तथा बोडव ननयन्त्रर्,  

 (ञ) छाडा पश ुचौपायाको ननयन्त्रर् , 

 (ट) अननधकृत ननमावर् तथा सार्विननक सम्पजि अनतिमर् िोकथाम तथा ननयन्त्रर्, 

 (ठ) कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव । 

ख. सहकािी संस्थाः- 
(१) सिकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमावर्, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) सम्बजन्धत गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको िौगोनलक क्षेत्रनित्र सञ्चालन हनुे सहकािी संस्थाको दताव, 
अनमुती, खािेिी ि क्रर्घटन, 

(३) सहकािी र्चत तथा ऋर् परिचालन सम्बजन्ध स्थाननय मापदण्ड ननधाविर् ि ननयमन, 

(४) सहकािी सम्बन्धी िाक्रिय, केजन्रय, क्रर्षयगत, प्रादेजशक ि स्थानीय संघ संस्थासँग समन्र्य ि सहकायव, 

(५) सहकािी सम्बन्धी स्थाननय तथ्याङ्ग व्यर्स्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान 

(६) स्थानीय सहकािी स्थाननय क्षमता अनिरृ्क्रि , 

(७) स्थाननय सहकािी क्षेत्रको प्रर्िवन परिचालन ि क्रर्कास । 

ग. एफ. एम. सञ्चालन  
(१) एक सय र्ाटसम्मको एफ. एम .िेनडयो सञ्चालन अनमुती, नर्ीकिर्, ननयमन ि खािेिी, 

(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा िही एफ. एम .सञ्चालन सम्बजन्ध अन्य कायव । 
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घ. स्थाननय कि, सेर्ा शलु्क तथा दस्तिु  
(१) संजघय तथा प्रदेश कानूनको अनधनमा िही सम्पजि कि घि, बहाल कि, घि िग्गा िजििेशन शलु्क 
सर्ािी साधन कि, सेर्ा शलु्क दस्तिु, पयवटन शलु्क, क्रर्ज्ञापन कि, व्यर्साय कि, िनूमकि (मालपोत), 
मनोिञ्जन कि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्र्यन ि ननयमन,  

(२) स्थाननय पूर्ावधाि तथा सेर्ाको शलु्क ननधाविर्, संकलन ि व्यर्स्थापन,  

(३) टे्रक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, कयानोननङ्ग, बञ्जी िम्प, जिपफ्लायि, मोटिबोट, केर्लुकाि सेर्ा लगायत अन्य िल 
तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हनुे नर्ीन पयवटकीय सेर्ा तथा साहनसक खेलको शलु्क,  

(४) िडीबटुी, कर्ाडी ि िीर्िन्त ुकि ननधाविर् तथा संकलन, 

(५) स्थाननय िािस्र्को आधाि क्रर्स्ताि तथा प्रर्िवन, 

(६) ढुङ्गा, नगट्टी, र्ालरु्ा, माटो, काठ, दाउिा, ििाििुी, स्लेट, खिीढुङ्गा आदद प्राकृनतक र्स्तकुो नबिी तथा 
ननकासी शलु्क दस्तिु संकलन, 

(७) प्रचनलत कानून बमोजिम गने नसफारिस, दताव, अनमुनत, नर्ीकिर् आददको शलु्क, दस्तिु ननधाविर् ि 
संकलन, 

(८) स्थाननय िािस्र् प्रर्िवनका लानग प्रोत्साहन,  

(९) िािस्र् सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 

(१०) संजघय तथा प्रदेश कानूनको अनधनमा िही स्थाननय तहमा िािस्र् चहुार्ट ननयन्त्रर् सम्बन्धी नीनत, 
कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 

( ११) स्थाननय पूर्ावधाि सेर्ा ि उपयोगमा सेर्ा शलु्क दस्तिु सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 

(१२) मालपोत संकलन, 

(१३) कि तथा सेर्ा शलु्क सम्बन्धी अन्य कायव ।  

ङ. स्थाननय सेर्ाको व्यर्स्थापन  
(१) स्थाननय सेर्ाको व्यर्स्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेर्ा शतव, योिना, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) संक्रर्धानको धािा ३०२ को उपधािा (२) बमोजिम समायोिन िएका कमवचािीको व्यर्स्थापन, 
उपयोग ि समन्र्य  

(३) सङ्गठन क्रर्कास, िनशजि, व्यर्स्थापन ि रृ्जि क्रर्कास, 

(४) स्थाननय कानून बमोजिम सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्क्षर् गिी सङ्गठन संिचना तथा दिबन्दी 
ननधाविर्, 

(५) स्थाननय सेर्ाको व्यर्स्थापनमा सूचना तथा सञ्चाि प्रक्रर्नधको उपयोग, प्रर्िवन ि ननयमन, 

(६) िनशजि व्यर्स्थापन तथा रृ्जि क्रर्कास, 

(७) स्थाननय सेर्ाको व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

च. स्थाननय तथ्याङ्क ि अनिलेख सङ्कलन 
(१) स्थाननय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) आधािितु तथ्याङ्क सङ्कलन ि व्यर्स्थापन, 
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(३) िन्म, मतृ्य,ु क्रर्र्ाह, सम्बन्ध क्रर्च्छेद, बसारँ्सिार् दताव ि पारिर्ारिक लगतको अनिलेख तथा पञ्जीकिर् 
व्यर्स्थापन,  

(४) सूचना तथा सञ्चाि, प्रक्रर्नधयिु आधािूत तथ्याङ्कको सङ्कलन ि व्यर्स्थापन, 

(५) स्थाननय तथ्याङ्क ि अनिलेख सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव । 

छ. स्थानीयस्तिमा क्रर्कास आयोिना तथा परियोिना  
(१) क्रर्कास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन, 
मूल्याङ्कन ि ननयमन, 

(२) आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, र्ातार्िर्ीय प्रक्रर्नध ि पूर्ावधाििन्य क्रर्कासका लानग आर्श्यक 
आयोिना तथा परियोिनाहरुको तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रिार् मूल्याङ्कन, 

(४) सम्िाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पक्रहचान तथा अनिलेख व्यर्स्थापन, 

(५) संजघय तथा प्रदेश कानूनको अनधनमा िही शहिी क्रर्कास, बस्ती क्रर्कास ि िर्न सम्बन्धी नीनत,   
कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पक्रहचान, अध्ययन, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(६) िाक्रिय िर्न संक्रहता तथा मापदण्ड बमोजिम िर्न ननमावर् अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन, 

(७) सिकािी िर्न, क्रर्द्यालय, सामदुाक्रयक िर्न, सिागहृ ि अन्य सार्विननक िर्न तथा संिचनाको ननमावर् 
ि ममवत सम्िाि तथा सञ्चालन ि व्यर्स्थापन, 

(८) संजघय ि प्रदेशस्तिीय आयोिना तथा परियोिनाको कायावन्र्यनमा समन्र्य सहिीकिर् ि सहयोग, 

(९) सिुजक्षत बस्ती क्रर्कास सम्बन्धी नीनत योिना, कायविम तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन, ननयमन ि 
मूल्याङ्कन, 

(१०) सार्विननक ननमावर् कायवको लानग प्रचनलत कानून बमोजिमको घ र्गवको र्िाितपत्रको िािी, 
नक्रर्किर् तथा खािेिी, 

(११) पयवटन क्षेत्रको क्रर्कास, क्रर्स्ताि ि प्रर्विन सम्बन्धी आयोिनाहरुको पक्रहचान, कायावन्र्यन, 
व्यर्स्थापन, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१२) नक्रर्न पयवटकीय सेर्ा तथा कायवहरु सम्बन्धी आयोिनाहरुको पक्रहचान, कायावन्र्यन, व्यर्स्थापन, 
अनगुमन तथा ननयमन, 

(१३) क्रर्कास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी अन्य कायव । 

ि .आधािितू ि माध्यनमक जशक्षा 
(१) प्रािजम्िक बाल क्रर्कास तथा जशक्षा आधाििूत जशक्षा, अनििार्क जशक्षा, अनौपचारिक जशक्षा, खलुा 
तथा र्ैकजल्पक ननिन्ति नसकार्, सामदुाक्रयक नसकार् ि क्रर्शेष जशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, 
योिना तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन, मूल्याङ्कन ि ननयमन, 

(२) सामदुाक्रयक, संस्थागत, गठुी ि सहकािी क्रर्द्यालय स्थापाना, अनमुनत, सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा 
ननयमन, 

(३) प्राक्रर्नधक जशक्षा तथा व्यर्साक्रयक तानलमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुनत, अनसगमन, मूल्याङ्कन 
ि ननयमन, 
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(४) मातिृाषा जशक्षा ददने क्रर्द्यालयको अनमुनत, अनगुमन तथा ननयमन, 

(५) गानिएका र्ा बन्द गरिएका क्रर्द्यालयहरुको सम्पजि व्यर्स्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगि जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यर्स्थापन, 

(७) क्रर्द्यालय व्यर्स्थापन सनमनत गठन तथा व्यर्स्थापन, 

(८) क्रर्द्यालयको नामाकिर्, 

(९) सामदुाक्रयक क्रर्द्यालयको िग्गाको स्र्ानमत्र्, सम्पजिको अनिलेख, संिक्षर् ि व्यर्स्थापन, 

(१०) क्रर्द्यालयको गरु्स्ति अनिरृ्क्रि तथा पाठयसामाग्रीको क्रर्तिर्, 

(११) सामदुाक्रयक क्रर्द्यालयको जशक्षक तथा कमवचािीको दिबन्दी नमलान, 

(१२) क्रर्द्यालयको नकसाङ्कन, अनमुनत, स्र्ीकृनत, समायोिना तथा ननयमन, 

(१३) सामदुाक्रयक क्रर्द्यालयको शौजक्षक पूर्ावधाि ननमावर्, ममवत सम्िाि, सञ्चालन ि व्यर्स्थापन, 

आधािितू तहको परिक्षा सञ्चालन अनगुमन तथा व्यर्स्थापन, 

(१५) क्रर्द्याथी नसकार् उपलब्धको परिक्षर् ि व्यर्स्थापन, 

(१६) ननःशलु्क जशक्षा, क्रर्द्याथी प्रोत्साहन तथा छात्ररृ्जिको व्यर्स्थापन,  

(१७) टयूसन,  कोजचङ्ग, िस्ता क्रर्द्यालय बाक्रहि हनुे अध्यापन सेर्ाको अनमुनत तथा ननयमन, 

(१८) स्थाननयस्तिको शौजक्षक ज्ञान, सीप ि प्रक्रर्नधको संिक्षर्, प्रर्िवन ि स्तिीकिर्, 

(१९) स्थाननय पसु्तकालय ि र्ाचनलयको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन, 

(२०) माध्यनमक तहसम्मको शौजक्षक कायविमको समन्र्य ि ननयमन, 

(२१) सामदुाक्रयक क्रर्द्यालयलार्व ददने अनदुान तथा सोको बिेट व्यर्स्थापन, क्रर्द्यालयको आय व्ययको 
लेखा अनशुासन कायम, अनगुमन ि ननयमन, 

(२२) जशक्षर् नसकार्, जशक्षक ि कमवचािीको तानलम तथा क्षमता क्रर्कास, 

(२३) अनतरिि शौजक्षक क्रियाकलापको सञ्चालन । 

झ, आधािितू स्र्ास्थ्य ि सिसफार्व 
(१) आधािितू स्र्ास्थ्य ि सिसफार्व तथा पोषर् सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, 
कायावन्र्यन तथा ननयमन, 

(२) आधाििूत स्र्ास्थ्य, प्रिनन स्र्ास्थ्य ि पोषर् सेर्ाको सञ्चालन ि प्रर्िवन, 

(३) अस्पताल ि अन्य स्र्ास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्र्ास्थ्य सेर्ा सम्बन्धी िौनतक पूर्ावधाि क्रर्कास तथा व्यर्स्थापन,  

(५) स्र्च्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गरु्स्ति ि र्ाय ुतथा ध्र्ननको प्रदषुर् ननयन्त्रर् ि ननयमन, 

(६) सिसफार्व सचेतनाको अनिरृ्क्रि ि स्र्ास्थ्यिन्य फोहोिमैलाको व्यर्स्थापन, 

(७) स्र्ास्थ्यिन्य फोहोिमैला सङ्कलन, पनुः उपयोग, प्रशोधन, क्रर्सिवन ि सोको सेर्ा शलु्क ननधाविर् ि 
ननयमन, 
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(८) िि सञ्चाि सेर्ा तथा स्थाननय ि शहिी स्र्ास्थ्य सेर्ा सञ्चालन, 

(९) औषनध पसल सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन, 

(१०) सिसफार्व तथा स्र्ास्थ्य क्षेत्रबाट ननष्कानसत फोहोिमैला व्यर्स्थापनमा ननिी तथा गैिसिकािी 
क्षेत्रसँग समन्र्य, सहकायव ि साझेदािी, 

(११) परिर्ाि ननयोिन तथा मातजृशश ुकल्यार् सम्बन्धी सेर्ा सञ्चालन, अनमुनत, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१२) मक्रहला तथा बालबानलकाको कुपोषर् न्यूनीकिर्, िोकथाम, ननयन्त्रर् ि व्यर्स्थापन  । 

ञ. स्थाननय बिाि व्यर्स्थापन र्ातार्िर् संिक्षर् ि िैक्रर्क क्रर्क्रर्धता 
(१) स्थाननय व्यापाि, र्स्तकुो माग, आपूनतव तथा अनगुमन, उपिोिा अनधकाि तथा क्रहत सम्बन्धी नीनत, 
कानून, मापदण्ड, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) बिाि तथा हाट बिाि व्यर्स्थापन, 

(३) स्थाननय र्स्तहुरुको उत्पादन, आपूनतव तथा ननकासी प्रक्षेपर्, मूल्य ननधाविर् ि अनगुमन, 

(४) स्थाननय व्यापाि ि र्ाजर्ज्य सम्बन्धी पूर्ावधाि ननमावर्,  

(५) स्थाननय र्स्त ुि सेर्ा व्यापािको मूल्य तथा गरु्स्तिको अनगुमन ि ननयमन, 

(६) स्थाननयस्तिका व्यापारिक फमवको दताव, अनमुनत, नर्ीकिर्, खािेिी, अनगुमन ि ननयमन, 

(७) स्थाननय व्यापािको तथ्याङ्क प्रर्ाली ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(८) ननिी तथा गैिसिकािी क्षेत्रसँग समन्र्य ि सहकायव, 

(९) स्थाननय व्यापाि प्रर्िवन, सहिीकिर् ि ननयमन, 

(१०) स्थाननय बौक्रिक सम्पजिको संिक्षर्, प्रर्िवन ि अनिलेखाङ्कन, 

(११) उपिोिा सचेतना अनिरृ्क्रि, लजक्षत उपिोिाको लगत व्यर्स्थापन ि स्थाननय र्स्त ुतथा सेर्ाको 
गरु्स्ति परिक्षर्, 

(१२) र्ातार्िर् संिक्षर् ि िैक्रर्क क्रर्क्रर्धता सम्बन्धी स्थाननय नीनत कानून मापदण्ड योिना तिुवमा तथा 
त्यसको कायावन्र्यन अनगुमन ि ननयमन 

(१३) स्थाननयस्तिमा र्ातार्िर्ीय िोजखम न्यूनीकिर्,  

(१४) स्थाननयस्तिमा िनस्र्ास्थ्यमा प्रनतकूल असि पने क्रकनसमका उपिोग्य र्स्तकुो बेतक्रर्खन ि उपिोग 
तथा र्ातार्िर्ीय प्रदूषर् ि हाननकिाक पदाथवको ननयन्त्रर्, अनगुमन तथा ननयमन, 

(१५) स्थाननयस्तिमा सिसफार्व तथा फोहिमैला व्यर्स्थापन,  

(१६) स्थाननयस्तिमा न्यून काबवनमूखी तथा र्ातािर्मैत्री क्रर्कास अर्लम्बन, 

(१७) स्थाननयस्तिमा हरित क्षेत्रको संिक्षर् ि प्रर्विन, 

(१८) स्थाननयस्तिमा र्ातार्िर् संिक्षर् क्षेत्र ननधवमिर् ि व्यर्स्थापन, 

(१९) स्थाननय बिाि व्यर्स्थापन, र्ातार्िर् संिक्षर् ि िैक्रर्क क्रर्क्रर्धता सम्बन्धी अन्य कायव । 
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ट. स्थाननय सडक ग्रामीर् सडक कृक्रष सडक ि नसँचार् 
(१) स्थाननय, ग्रामीर् तथा कृक्रष सडक ि नसँचार् सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी 
योिना तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन, 

(२) स्थाननय, ग्रामीर् तथा कृक्रष सडक, झोलङु्गे पूल, पलेुसा, नसँचार् ि तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोिनाको 
तिूवमा, कायावन्र्यन, ममवत सम्िाि ि ननयमन, 

(३) स्थाननयस्तिका नसँचार् प्रर्ालीको ननमावर्, सञ्चालन, िेखदेख, ममवत सम्िाि, स्तिोत्रनत, अनगुमन ि 
ननयमन, 

(४) यातायात सिुक्षाको व्यर्स्थापन ि ननयमन, 

(५) स्थाननय सडक ग्रामीर् सडक कृक्रष सडक सम्बन्धी अन्य कायव । 

ठ. गाउँ सिा,नगि सिा, मेलनमलाप ि मध्यस्थाताको व्यर्स्थापन 
(१) गाउँसिा र्ा नगिसिा सम्बन्धी नीनत, कानून ि कायवक्रर्नध, 

(२) स्थाननयस्तिका क्रर्षय क्षेत्रगत नीनत तथा िर्नीनत आर्नधक तथा र्ाक्रषवक योिना, कायविम ि बिेट 
स्र्ीकृनत, 

(३) सिाका सनमनतहरुको गठन ि सञ्चालन, 

(४) स्थाननय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेदािीका क्रर्षयमा संयिु सनमनत गठन, 

(५) कायवपानलका तथा न्याक्रयक सनमनतबाट सिामा प्रस्ततु प्रनतरे्दनमानथ छलफल तथा कायविमको 
प्रिार्कािी आर्श्यक ननदेशन, 

(६) क्रर्कास योिना तथा कायविमको प्रिार्कािी कायावन्र्यन तथा सशुासनको लानग कायवपानलकालार्व 
ननदेशन, 

(७) गाउँपानलका तथा नगिपानलकालार्व आनथवक व्ययिाि पने क्रर्षयको ननयमन, 

(८) स्थाननय मेलक्रपलाप ि मध्यस्थता, 

(९) गाउँ सिा नगि सिा मेलक्रपलाप ि मध्यस्थताको व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

ड. स्थाननय अनिलेख व्यर्स्थापन 
(१) स्थाननय अनिलेख व्यर्स्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको ननमावर्, कायावन्र्यन 
अनगुमन ि ननयमन, 

(२) िनसख्या, प्राकृनतक, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, िौनतक, पूर्ावधाि, िोिगािीको अर्स्था, कूल 
ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रजिव्यजि आय, मानर् क्रर्कास तथा लैक्रङ्गग सशिीकिर् सूचकाङ्क, िािस्र् तथा 
आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन ि प्रशोधन गिी नक्रर्नतम प्रक्रर्नधयिु ि िाक्रिय तथा स्थाननय सूचना 
प्रर्ालीमा आर्िता ि पाश्र्र् जचत्र तथा श्रोत नकसाको अद्यार्नधक अनधलेखन,  

(३) सूचना तथा अनिलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) सार्विननक सम्पजि सामदुाक्रयक सम्पजि, िर्न, सडक, पसल, व्यर्सायको क्रर्र्िर् सक्रहतको अद्यार्नधक 
अनिलेख, 

(५) आफ्नो क्षेत्रनित्र सम्पन्न िएका तथा चाल ु योिनाको क्रर्र्िर् ि त्यस्तो योिनाको सम्पजिको 
अद्यार्नधक अनिलेखन, 
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(६) स्थाननय अनिलेख व्यर्स्थापनमा नक्रर्नतम सूचना प्रक्रर्नधको उपयोग, 

(७) स्थाननय अनिलेख व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

ढ. िग्गा धनी दताव प्रमार्पिुाव क्रर्तिर्  
(१) स्थाननय िग्गा नाप नकसा, क्रकिाकाट, हालसाक्रर्क, िजििेशन नामसािी तथा दाजखला खािेि, 

(२) िग्गा धनी दताव प्रमार्पिुाव क्रर्तिर् तथा लगत व्यर्स्थापन, 

(३) िनूमको र्गीकिर् अनसुािको लगत,  

(४) सार्विननक प्रयोिनका लानग िग्गा प्रानप्त, मआुब्िा ननधाविर् तथा क्रर्तिर्मा समन्र्य ि सहिीकिर्,  

(५) नापी नकसा तथा िग्गाको स्र्ानमत्र्ा ननधाविर् कायवमा समन्र्य ि सहिीकिर्, 

(६) िग्गा धनी दताव प्रमार्पिुाव सम्बन्धी अन्य कायव । 

र्. कृक्रष तथा पशपुालन, कृक्रष उत्पादन व्यर्स्थापन, पश ु,स्र्ास्थ्य, सहकािी 
(१) कृक्रष तथा पशपुालन, कृक्रष उत्पादन व्यर्स्थापन ि पश ु स्र्ास्थ्य सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, 
मापदण्ड, योिना, कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन, 

(२) कृक्रष तथा पशपुन्छी बिाि सूचना, तथा हाटबिािको पूर्ावधाि ननमावर् साना नसँचार् ननमावर्, तानलम, 
प्रक्रर्नध प्रसाि, प्राक्रर्नधक टेर्ा, कृक्रष सामग्री आपूनतव ि कृषक क्षमता क्रर्कास कायविाको संञ्चालन, अनगुमन 
ि ननयमन  

(३) कृक्रष तथा पशपुन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामािी िोगको ननयन्त्रर्,  

(४) पशपुन्छी जचक्रकत्सा सेर्ाको व्यर्स्थापन, 

(५) कृक्रष र्ातािर् संिक्षर् तथा िैक्रर्क क्रर्क्रर्धताको संिक्षर् ि प्रर्िवन,  

(६) पशपुालन सधुाि पिनतको क्रर्कास ि व्यर्स्थापन, 

(७) उच्च मूल्ययकुि कृक्रषिन्य र्स्तकुो प्रर्िवन, क्रर्कास तथा बिािीकिर्,  

(८) स्थाननय चिन तथा खकव  क्रर्कास ि व्यर्स्थापन, 

(९) पश ुआहािको गरु्स्ति ननयमन, 

(१०) स्थाननयस्तिमा पशपुक्षी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यर्स्थापन ि सूचना प्रर्ाली  

११ पश ुबधशाला ि शीत िण्डािको व्यर्स्थापन ि ननयमन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिर्, 

(१३) पशपुालन तथा पश ुस्र्ास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव ।  

त. िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका व्यजि ि अशिहरुको व्यर्स्थापन 
(१) संघ ि प्रदेश कानूनको अधीनमा िही सामाजिक सिुक्षा कायविमको कायावन्र्यन, सञ्चालन तथा 
व्यर्स्थापन,  

(२) िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गचम िएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यार्नधक, परिचयपत्र क्रर्तिर्, 
सामाजिक सिुक्षा तथा सकु्रर्धाको व्यर्स्थापन तथा क्रर्तिर्, 

(३) िेष्ठ नागरिक कलब, ददर्ा सेर्ा केन्र, िेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन, 
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(४) संघ तथा प्रदेशसँगको समन्र्यमा अपाङ्गता पनुस्थापना केन्र िेष्ठ नागरिक केन्र, तथा अशि स्याहाि 
केन्रको सञ्चालन ि व्यर्स्थापन, 

(५) सडक बालबानलका, अनाथ, असहाय अशि ि माननसक असन्तलुन िएका व्यजिहरुको पनुस्थापना 
केन्रको सञ्चालन, व्यर्स्थापन, अनगुमन ि ननयमन, 

(६) िेष्ठ नागरिक अपाङ्गता िएका व्यजि ि अशिहरुको व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

थ. बेिोिगािको तथ्याङ्क सङ्कलन  
(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशजिको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन सूचना प्रर्ालीको स्थापना,  

(२) स्थाननयस्तिमा िहेका स्र्देशी तथा क्रर्देशी श्रनमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यर्स्थापन, 

(३) क्रर्निन्न क्षेत्र तथा क्रर्षयका दक्ष िनशजिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यर्स्थापन, 

(४) सिुजक्षत रै्देजशक िोिगािी ि रै्देजशक िोिगािीमा िहेका श्रमशजिको सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन 
तथा सञ्चालन, 

(५) िोिगाि सूचना केन्रको व्यर्स्थापन तथा सञ्चालन,  

(६) रै्देजशक िोिगािीमा िाने श्रमशजिको लानग क्रर्जिय साक्षिता ि नसपमूलक तानलमको सञ्चालन, 

(७) रै्देजशक िोिगािीबाट फकेका व्यजिहरुको सामाजिक पनुःएकीकिर्,  

(८) रै्देजशक िोिगािबाट प्राप्त ज्ञान नसप ि उद्यमशीलताको उपयोग, 

(९) बेिोिगािको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव । 

द. कृक्रष प्रसािको व्यर्स्थापन सञ्चालन ि ननयन्त्रर्  
(१) कृक्रष प्रसाि सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्र्यन अनगुमन ि ननयमन, 

(२) कृक्रष प्रसाि तथा िनशजिको प्रक्षेपर्, व्यर्स्थापन ि परिचालन, 

(३) कृषकहरुको क्षमता अनिरृ्क्रि, प्राक्रर्नधक सेर्ा, टेर्ा, सीप क्रर्कास ि सशजिकिर्,  

(४) कृक्रष नबउक्रर्िन, नल्श्र, मलखाद ि िसायन तथा औषधीहरुको आपूनतव, उपयोग ि ननयमन, 

(५) कृषक समूह, कृक्रष सहकािी ि कृक्रष सम्बन्धी स्थाननय संघ संस्थाहरुको समन्र्य, व्यर्स्थापन ि 
ननयमन, 

(६) स्थाननयस्तिमा कृक्रष सम्बन्धी प्रक्रर्नधको संिक्षर् ि हस्तान्तिर्,  

(७) कृक्रष सम्बन्धी सूचनाको प्रचािप्रसाि, 

(८) स्थाननयस्तिका स्रोत केन्रहरुको क्रर्कास ि व्यर्स्थापन, 

(९) प्राङ्गारिग खेती तथा मलको प्रर्िवन िप्रचािप्रसाि, 

(१०) कृक्रष प्रसािको व्यर्स्थापन सञ्चालन ि ननयन्त्रर् सम्बन्धी अन्य कायव । 

ध. खानेपानी, साना िलक्रर्द्य ुआयोिना, रै्कजल्पक उिाव  
(१) स्थाननय खानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) खानेपानी महसलु ननधाविर् ि खानेपानी सेर्ा व्यर्स्थापन, 
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(३) एक मेगार्ाट सम्मका िलक्रर्द्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थाननयस्तिको नीनत, कानून, योिना तिुवमा, 
कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन,  

(४) स्थाननय तहमा र्ैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापपदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्र्यन ननयमन,  

(५) स्थाननय क्रर्द्यतु क्रर्तिर् प्रर्ाली ि सेर्ाको व्यर्स्थापन, सञ्चालन, अनगुमन ि ननयमन, 

(६) स्थाननय तहमा र्ैकजल्पक उिाव सम्बन्धी प्रक्रर्नध क्रर्कास ि हस्तान्तिर्, क्षमता अनिरृ्क्रि ि प्रर्िवन  

(७) खानेपानी साना िलक्रर्द्यतु आयोिना तथा रै्कजल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव । 

न. क्रर्पद् व्यर्स्थापन 
 (१) क्रर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्र्यन, अनगुमन ि 
ननयमन 

(२) स्थाननयस्तिमा क्रर्पद् पूर्व तयािी प्रनतकायव योिना, पूर्व सूचना प्रर्ाली, खोि तथा उिाि, िाहत 
सामग्रीको पूर्व िण्डािर्,  क्रर्तिर् ि समन्र्य, 

(३) स्थाननय तटबन्ध, नदी ि पक्रहिोको ननयन्त्रर् तथा नदीको व्यर्स्थापन ि ननयमन, 

(४) क्रर्पद् िोजखम क्षेत्रको नकसाङ्कन तथा बस्तीहरुको पक्रहचान ि स्थानान्तिर्, 

(५) क्रर्पद् व्यर्स्थापनमा संघ प्रदेश ि स्थाननय समदुाय संघ संस्था तथा ननिी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्र्य ि 
सहकायव,  

(६) क्रर्पद् व्यर्स्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको परिचालन, 

(७) क्रर्पद् िोजखम न्यूनीकिर् सम्बन्धी स्थाननयस्तिका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन ि 
ननयमन, 

(८) क्रर्पद् पस्श्रात स्थाननयस्तिको पनुस्थापना ि पनुननमवर्, 

(९) स्थाननयस्तिको क्रर्पद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यर्स्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

१० स्थाननय आपतकानलन कायव सञ्चालन प्रर्ाली  

(११) समदुायमा आधारित क्रर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन 

(१२) क्रर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

प. िलाधाि र्न्यिन्त ुखानी तथा खरिि पदाथवको संिक्षर्  
(१) िलाधाि, र्न्यिन्त,ु खानी तथा खरिि पदाथवको िंिक्षर् सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड तथा 
योिनाको कायावन्र्यन ि ननयमन, 

(२) पानी महुानको संिक्षर्,  

(३) सामदुाक्रयक ि-ूसंिक्षर् ि सोमा आधारित आय आिवन कायविम, 

(४) ि-ूसंिक्षर् ि िलाधाि व्यर्स्थापनिन्य सामदुाक्रयक अनकुुलन, 

(५) खानी तथा खननि पदाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 

(६) बहमूुल्य धात,ु पत्थि तथा खननि पदाथवको संिक्षर् ि सम्बिवनमा सहयोग,  

(७) ढुङ्गा, नगटी, बालरु्ा, माटो तथा स्लेट िस्ता बस्त ुसरे्क्षर् उल्खनन ्तथा उपयोगको दताव, अनमुती, 
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 नर्ीकिर्, खािेिी ि व्यर्स्थापन, 

(८) िौगनिवक नकसा प्रकाशन, 

फ. िाषा संस्कृती ि लनलतकलाको संिक्षर् ि क्रर्कास 
(१) िाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षर् ि क्रर्कास सम्बन्धी स्थाननयस्तिको नीनत, कानून, मापदण्ड, 
योिना, कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन, 

(२) पिुातत्र्, प्रजचन स्मािक तथा संग्रहालयको संिक्षर्, सम्िाि, प्रर्िवन ि क्रर्कास, 

(३) पिम्पिागत िात्रा तथा पर्वको सञ्चालन ि व्यर्स्थापन,  

(४) प्रतनलत कानून नबरुिका कुरिनत तथा कुसंस्काि नबरुि सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कायव, 

(५) िाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षर् ि क्रर्कास सम्बन्धी अन्य कायव । 

(३) गाउँपानलका तथा नगिपानलकाले संघतथा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अनधकाि 
संक्रर्धानको अनसुचुी -९ मा उल्लेख िए बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) को सर्वसामान्यतामा प्रनतकूल असि नपने गिी देहायको क्रर्षयमा संघ तथा प्रदेश 
कानूनको अनधनमा िही गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको काम, कतवव्य ि अनधकाि देहाय बमोजिम 
हनुेछः- 

क. खेलकुद ि पत्रपनत्रका 
१. स्थाननयस्तिका खेलकुदको संिचनाको पूर्ावधाि ननमावर् सञ्चालन तथा क्रर्कास, 

२. स्थाननयस्तिका खेलकुद प्रशासन तथा संघ संस्थाको ननयमन ि समन्र्य,  

३. खेलकुदको क्रर्कास ि प्रर्िवन, 

४. खेलकुद प्रनतयोनगता आयोिना ि सहिानगता, 

५. खेलकुद सम्बन्धी पूर्ावधािको क्रर्कास, 

६. स्थाननय तहका पत्रपनत्रकाको दताव, अनिलेख तथा ननयमन, 

ख. स्र्ास्थ्य 
१. संजघय तथा प्रदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ड बमोजिम स्थाननयस्तिको स्र्ास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य ि गरु्स्ति 
ननधाविर्, 

 २. िनिल अस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्र तथा अन्य स्र्ास्थ्य संस्था ि जकलननक दताव, सञ्चालन 
अनमुनत ि ननयमन, 

३. स्थाननयस्तिमा औषनधिन्य र्नस्पनत, िडीबडुी ि अय औषनधिन्य र्स्तकुो उत्पादन, प्रशोधन ि क्रर्तिर्, 

४. स्र्ास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सिुक्षा कायविमको व्यर्स्थापन, 

५. स्थाननयस्तिमा औषनध तथा अन्य मेनडकल उत्पादनहरुको न्यूनतम मूल्य ननधाविर् ि ननयमन, 

६. स्थाननयस्तिमा औषनधको उजचत प्रयोग ि सूक्ष्मिीर् ननिोधक प्रनतिोध न्यूनीकिर्,  

७. स्थाननयस्तिमा औषनध ि स्र्ास्थ्य उपकिर्को खरिद, िण्डािर् ि क्रर्तिर्,  

८. स्थाननयस्तिमा स्र्ास्थ्य सूचना प्रर्ालीको व्यर्स्थापन, 
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९. स्थाननयस्तिको िनस्र्ास्थ्य ननगिानी (पजब्लक हेल्थ सिेलेन्स), 

१०. स्थाननयस्तिको प्रर्िवनत्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक पनुस्थापना ि प्यानलएक्रटि स्र्ास्थ्य सेर्ाको 
सञ्चालन, 

११. स्र्ास्थ्य िीर्नशौली, पोषर्, शािीरिक ब्यायम, योग अभ्यास, स्र्ास्थ्य रृ्िको पालना, पञ्चकमव 
लगायतका िनस्र्ास्थ्य सेर्ाको प्रर्िवन, 

१२. िनुोक्रटकि कीटिन्य िोगको ननयन्त्रर् तथा व्यर्स्थापन, 

१३. सतुी मददिा ि लागू पदाथविन्य र्स्तकुो प्रयोग ननयन्त्रर् तथा सचेतना अनिरृ्क्रि, 

१४. आयरेु्ददक, यनुानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचक्रकत्सा लगायतका पिम्पिागत स्र्ास्थ्य 
उपचाि सेर्ाको व्यर्स्थापन  

१५. िनस्र्ास्थ्य, आपतकानलन स्र्ास्थ्य तथा महामािीको ननयन्त्रर् योिना ि कायावन्र्यन, 

१६. िोगको ननयन्त्रर् तथा िोकथाम, 

१७. आकजस्मक स्र्ास्थ्य सेर्ा प्रर्ाह तथा स्थाननय सेर्ाको व्यर्स्थापन । 

ग. क्रर्द्यतु, खानेपानी तथा नसँचार् िस्ता सेर्ाहरु  
१. क्रर्द्यतु क्रर्तिर् प्रर्ाली ि सेर्ाको व्यर्स्थापन,  

२. खानेपानी महसलु ननधाविर् ि खानेपानी सेर्ाको व्यर्स्थापन, 

३. स्थाननय साना सतह तथा िूनमगत नसँचार् प्रर्ालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्िाि, सेर्ा शलु्क ननधाविर् ि 
सङ्कलन सम्बन्धी व्यर्स्थापन । 

घ. सेर्ा शलु्क, दस्तिु दण्ड िरिबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयवटन शलु्क, 
१. स्थाननय सेर्ा शलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योिना तिुवमा कायावन्र्यन 
ि ननयमन, 

२. प्राकृनतक स्रोत साधन ि सेर्ा शलु्क, िोयल्टी सङ्ककन,. समन्र्य ि ननयमन, 

३. खननि पदाथवको उत्खनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल्टी सङ्ककन, 

४. सामदुाक्रयक र्नको सञ्चालन ि व्यर्स्थाबाट प्राप्त िोयल्टी सङ्ककन, 

५. पानीघट्ट कूलो पैनी िस्ता सेर्ा सञ्चालनबाट प्राप्त िोयल्टी सङ्ककन । 

ङ. र्न िङ्गल र्न्यर्न्त ुचिाचरुुङ्गी िल उपयोग पयावर्िर् तथा पयावर्िर् तथा िैक्रर्क क्रर्क्रर्धता 
१. र्न, िङ्गल, र्न्यिन्त,ु चिाचरुुङ्गी, िल, उपयोग, र्ातार्िर्, पयावर्िर् तथा िैक्रर्क क्रर्क्रर्धता सम्बन्धी 
स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड योिना कायावन्र्यन अनगुमन ि ननयमन, 

२. स्थाननयस्तिमा सामसदाक्रयक, ग्रामीर् तथा शहिी ,धानमवक कर्नुलयती ि साझेदािी र्नको संिक्षर्, 
सम्र्िवन, उपयोग, अनगुमन ि ननयमन तथा र्न उपिोिा समूहको व्यर्स्थापन, 

३.मध्यर्ती क्षेत्रको सामदुाक्रयक, धानमवक ि कबनुलयती र्नको व्यर्स्थापन, 

४. स्थाननयस्तिमा नदी क्रकनाि, नदी उकास ,नहि क्रकनाि तथा सडक क्रकनािामा रृ्क्षिोपर् व्यर्स्थापन, 

५. स्थाननयस्तिमा ननिी र्नको प्रर्िवन, अनगुमन ि ननयमन, 

६. स्थाननयस्तिमा सार्विननक खाली िग्गा, पाखा र्ा क्षेत्रमा रृ्क्षािोपर्, सम्िा,ि उपयोग ि व्यर्स्थापन, 
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७. स्थाननयस्तिमा िडीबडुी तथा खन्य गैिकाष्ठ र्न पैदार्ाि सम्बन्धी, सरे्क्षर्, उत्पादन,, सङ्कलन, प्रर्िवन 
प्रशोधन ि बिाि व्र्स्थापन, 

८. र्नबीउ बगैँचा स्थापना व्यर्स्थापन ि प्रर्िवन,  

१०. र्न्यिन्य ुि चिाचरुुङ्गीको संिक्षर् व्यार्साक्रयक पालन, उपयोग ि अनसगमन, 

११. मानर् तथा र्न्यिन्त ुबीचको िन्ि व्यर्स्थापन, 

१२. स्थाननय प्रार्ी उद्यान जचनडयाखाना को स्थापना ि सञ्चालन, 

१३. स्थाननय र्न्यर्न्त ुपयवटन ि आयआिवन, 

१४ .स्थाननयस्तिमा आखेटोपहािको व्यर्स्थापन, 

१५. स्थाननयस्तिमा र्न, र्न्यर्न्त ुतथा चिाचरुुङ्गीको अनिलेखाङ्कन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

१६. क्रर्स्र्सम्पदा सूचीमा पिेका स्मािक ि पिुाताजवर्क महवर्का र्न, सीमसाि क्षेत्र, तटर्ती क्षेत्रका 
िग्गा सम्बन्धी लगत, 

१७. नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रर्,  

१८. स्थाननयस्तिको िोजखम न्यूनीकिर्,  

१९. िैक्रर्क क्रर्क्रर्धताको अनिलेखाङ्कन,, 

२०. स्थाननयस्तिमा हरियाली प्रर्िवन, 

२१. स्थाननय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोिना तिुवमा ,कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन, 

२२. िैथाने प्रिानतको संिक्षर् ि प्रर्िवन, 

२३. स्थाननयस्तिमा र्ातार्िर्ीय िोजखम न्यूनीकिर्, 

२४. स्थाननयस्तिमा प्रदूषर् ननयन्त्रर् ि हाननकािक पदाथवहरुको ननयमन तथा व्यर्स्थापन,, 

२५. स्थाननयस्तिमा न्यून कार्वनमखुी तथा र्ातार्िर्मैत्री क्रर्कास अर्लम्र्न, 

२६. स्थाननयस्तिमा र्ातार्िर् संिक्षर् क्षेत्र ननधाविर् ि व्यर्स्थापन, 

च. सामाजिक सिुक्षा ि गरिबी ननर्ािर्  
१. सामाजिक सिुक्षा तथा गरिबी सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड ननयमन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

२. लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थाननय योिना, कायविम स्रोत परिचालन ि व्यर्स्थापन, 

३. सामाजिक सिुक्षाको कायावन्र्यनको लानग संघ, प्रदेश ि स्थाननय संघ संस्थासँग सम्पकव , समन्र्य ि 
सहकायव, 

४. सामाजिक सिुक्षा सम्बन्धी स्थाननय तथ्याङ्क ि सूचना व्यर्स्थापन, 

५. गरिब घिपरिर्ाि पक्रहचान सम्बन्धी स्थाननय सरे्क्षर् सूचना व्यर्स्थापन ि ननयमन, 

६. स्थाननय सामाजिक सिुक्षा योिना ि व्यर्स्थापन । 

छ. व्यजिगत घटना िन्म, मतृ्य,ु क्रर्र्ाह ि तथ्याङ्क 
(१) व्यजिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु क्रर्र्ाह, बसारँ्सिार्, सम्बन्ध क्रर्च्छेद ि धमवपतु्र ि धमवपतु्री) को दताव, 
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(२) व्यजिगत घटनाको स्थाननय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना कायावन्र्यन ि ननयमन 

(३) व्यजिगत घटनाको अनिलेख व्यर्स्थापन ि प्रनतरे्दन, 

ि. स्थाननयस्तिमान पिुातवर् स्मािक ि संग्रहालय संिक्षर् सम्बिवन ि पनुः ननमावर् । 
झ. सकुुम्बासी व्यर्स्थापन 
(१) सकुुम्बासी पक्रहचान ि अनिलेख व्यर्स्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीक्रर्कोपािवन ि बसोबास व्यर्स्थापन । 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 
(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे िोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे िोयल्टी सङ्कलन तथा बाँडफाँट । 

ट. सर्ािी साधन अनमुनत 
(१) यातायात व्यर्स्थापन सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड योिना, कायावन्यन ि ननयमन,  

(२) स्थाननय सार्विननक यातायातको रुट ननधाविर् अनमुनत, नर्ीकिर् खािेिी, सेर्ाको गरु्स्ति, िाडा दि 
ननधाविर् ि ननयमन, 

(३) र्ातार्िर्मैत्री, िलर्ायू परिर्तवन अनकूुलन, क्रर्पद् िोजखम संरे्द्य अपाङ्गता ि लैक्रङ्गकमैत्री यातायात 
प्रर्ालीको स्थाननय तहमा प्रर्िवन । 

ठ. संघ संस्था दताव तथा नर्ीकिर् 
(१) संघ, संस्था परिचालन सम्बन्धी स्थाननय नीनत, कानून, मापदण्ड,योिना, कायावन्र्यन ि ननयमन 

(२) स्थाननयस्तिका संघ संस्थाको दताव तथा नर्ीकिर् ।  

(५) उपदफा (१) ि (३) मा उजल्लजखत अनधकािीका अनतरिि गाउँपानलका तथा नगिपानलकाको अन्य 
काम कतवव्य ि अनधकाि देहाय बमोजिम हनुेछः- 

क. िनूम व्यर्स्थापन 
(१) संजघय तथा प्रदेश कानूनको अनधनमा िही स्थाननयस्तिको ि-ू उपयोग नीनत, योिना, कायविम तिुवमा 
ि कायावन्र्यन,  

(२) संजघय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा िही व्यर्जस्थत बस्ती क्रर्कासका कायविमको तिुवमा ि 
कायावन्र्यन, एकीकृत बस्ती क्रर्कासका लानग िग्गाको एकीकृत तथा िग्गा क्रर्कास ि व्यर्स्थापन, 

(३) स्थाननयस्तिमा अव्यर्जस्थत बसोबास व्यर्स्थापन । 

ख. सञ्चाि सेर्ा 
(१) संजघय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही स्थाननय क्षेत्रनित्र र्न्टिनेट सेर्ा, टेनलसेन्टि, केबलु तथा 
तािक्रर्क्रहन टेनलनििन प्रसािर्को अनमुती नक्रर्किर् ि ननयमन 

(२) स्थाननय क्षेत्रमा सूचना प्रक्रर्नधको क्रर्कास ि प्रर्िवन गने । 

ग. यातायात सेर्ा 
 (१) स्थाननय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमतामा मास ट्राजञ्चत प्रर्ालीको नीनत, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्र्यन, अनगुमन ि ननयमन, 
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२ िाक्रिय िेल पूर्ावधािको उपयोग तथा महानगरिय क्षेत्रनित्र शहिी िेल सेर्ाको सञ्चालन, व्यर्स्थापन, ममवत 
सम्िाि, समन्र्य, साझेदािी ि सहकायव ।  

घ. लघ ुघिेल ुतथा साना उद्योग 
(१) लघ ुघिेल ुि साना उद्योगको दताव नर्ीकिर् खािेिी ननयमन क्रर्कास प्रर्िवन ि व्यर्स्थापन 

(२) उद्यमजशलताको क्रर्कास ि प्रर्िवन । 

(६) संघ र्ा प्रदेशले संक्रर्धान तथा प्रचनलत कानून बमोजिम आफ्नो अनधकािक्षेत्रनित्रको कुनै क्रर्षय 
गाउँपानलका र्ा नगिपानलकालार् कानून बनार् ननक्षेपर् गनव सकनेछ । 

(७) गाउँपानलका र्ा नगिपानलकाले यस दफा बमोजिमका काम कतवव्य ि अनधकािको प्रयोग गदाव 
आर्श्यकता अनसुाि कानून नीनत योिना मापदण्ड तथा कायवक्रर्नध बनार् लाग ुगनव सकनेछ । 

१२. र्डा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकािः (१) र्डा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
कायवपानलकाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कायवपानलकाले र्डा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकाि तोकदा कम्तीमा देहाय 
बमोजिम हनुे गिी तोकन ुपनेछः– 

क. र्डानित्रका योिना तिुवमा, कायावन्र्यन तथा अनगुमन 
(१) सहिनगतामूलक योिना तिुवमा प्रर्ाली अनसुाि बस्ती र्ा टोलस्तिबाट योिना तिुवमा प्रक्रिया 
अर्लम्बन गिी बस्ती तथा टोलस्तिीय योिनाको माग सड्ढलन, प्राथनमकीकिर् तथा छनौट गने, 

(२) टोल क्रर्कास संस्थाको गठन ि परिचालन तथा र्डानित्र सञ्चालन हनुे योिनाहरूका लानग उपिोिा 
सनमनतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) र्डानित्रका योिना तथा िौनतक पूर्ावधािको संिक्षर्, ममवत सम्िाि, िेखदेख तथा व्यर्स्थापन गने, 

ख. तथ्याकं अद्यार्नधक तथा संिक्षर् 
(१) ननिी घि तथा घि परिर्ािको लगत िाख्न,े 

(२) ऐनतहानसक, पिुाताजत्र्क, सांस्कृनतक तथा धानमवक महत्र्का सम्पदा, प्राचीन स्मािक, सार्विननक तथा 
सामदुाक्रयक िर्न, सार्विननक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत िाख्ने तथा संिक्षर् गने, 

(३) खलुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौर्ा, सिल, धमवशाला, धानमवक तथा सांस्कृनतकस्थल, डाँडापाखा, चिनक्षेत्र, 

पानीको मूल, पोखिी, तलाउ, र्नाि, कुर्ा, धािा, ढंुगेधािा, गठुीघि, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहि, पानी 
घट्ट, नमलको तथ्याकं सकंलन गिी अद्यार्नधक लगत िाख्न,े संिक्षर् गने ि खण्डीकृत तथ्याकं ि सूचना 
सक्रहतको र्डाको पाश्र्र्जचत्र तयाि तथा अद्यार्नधक गने, 

ग. क्रर्कास कायव 
(१) बाल उद्यानको व्यर्स्था गने, 

(२) अनौपचारिक जशक्षा कायविम, जशश ुस्याहाि तथा प्रािजम्िक बाल क्रर्कास केन्र सञ्चालन ि व्यर्स्थापन 
गने, 

(३) पसु्तकालय, र्ाचनालय, सामदुाक्रयक नसकार् केन्र, बालकलर् तथा बालसञ्जालको सञ्चालन ि व्यर्स्थापन 
गने, 

(४) र्डा तहको स्र्ास्थ्य संस्था तथा सेर्ाको व्यर्स्थापन गने, 
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(५) खोप सेर्ा कायविमको सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा समन्र्य गने, 

(६) पोषर् कायविमको सञ्चालन तथा समन्र्य गने, 

(७) र्डा तहमा स्र्ास्थ्य िनचेतना क्रर्कास तथा स्र्ास्थ्य सूचना कायविमको सञ्चालन गने, 

(८) शहिी तथा ग्रामीर् स्र्ास्थ्य जकलननकको सञ्चालन गने, गिाउने, 

(९) सार्विननक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रनतक्षालयको ननमावर् ि व्यर्स्थापन गने, गिाउने, 

(१०) र्डास्तिीय सामदुाक्रयक धािाको प्रबन्ध, कुर्ा, र्नाि तथा पोखिीको ननमावर्, संिक्षर् ि गरु्स्ति 
ननयमन गने, 

(११) घिबाट ननकास हनुे फोहिमैलाको सकंलन ि व्यर्स्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सिसफाई, ढल 
ननकास, मिेका िनार्िको व्यर्स्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संिक्षर् गने, गिाउने, 

(१२) कृक्रष तथा फलफूल नसविीको स्थापना, समन्र्य ि प्रर्द्र्धन तथा र्डास्तिीय अगरु्ा कृषक तानलमको 
अनिमखुीकिर् गने, 

(१३) कृक्रष बीउ क्रर्िन, मल तथा औषनधको माग सकंलन गने, 

(१४) कृक्रषमा लाग्ने िोगहरूको क्रर्र्िर् सकंलन गने, 

(१५) पशपुक्षी क्रर्कास तथा छाडा चौपायाको व्यर्स्थापन, 

(१६) र्डानित्रको चिनक्षेत्र संिक्षर् तथा व्यर्स्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपर्व, िाषा संस्कृनतको क्रर्कासको लानग कला, नाटक, िनचेतनामूलक तथा 
सांस्कृनतक कायविम गने गिाउने, 

(१८) स्थानीय मौनलकता झजल्कने सांस्कृनतक िीनतरिर्ािलाई संिक्षर् तथा प्रर्द्र्धन गने, 

(१९) र्डानित्र खेलकुद पूर्ावधािको क्रर्कास गने, 

(२०) अन्तिक्रर्द्यालय तथा कलर् माफव त खेलकुद कायविमको सञ्चालन गने गिाउने, 

(२१) र्डा क्षेत्रनित्रको बाटोघाटो चाल ुअर्स्थामा िाख्न ेतथा िाख्न सहयोग गने, 

(२२) र्डानित्रका सडक अनधकािक्षेत्रमा अर्िोध ि अनतिमर् गनव नददने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पक्रहिो, हिुी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट उत्पन्न अर्िोध पञ्छाउने, 

(२४) घिेल ुउद्योगको लगत सकंलन तथा सम्िाव्यता पक्रहचान गने, 

(२५) र्डानित्र घिेल ुउद्योगको प्रर्द्र्धन गने, 

(२६) प्रचनलत कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताव, अद्यार्नधक तथा सोको अनिलेख सकंलन तथा 
संिक्षर् गने, 

(२७) व्यजिगत घटना दताव सम्बन्धी िनचेतना कायविम सञ्चालन गने, 

(२८) सामाजिक सिुक्षा ििा क्रर्तिर् तथा अनिलेख अद्यार्नधक गने, 

(२९) र्डालाई बालमैत्री बनाउने, 
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(३०) र्डानित्र आनथवक तथा सामाजिक रूपमा पनछ पिेका मक्रहला, बालबानलका, दनलत, अपागंता िएका 
व्यजि, िेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्खख्यक, सीमान्तकृत समदुायको अनिलेख िाखी सामाजिक ि आनथवक उत्थान 
सम्बन्धी काम गने, 

(३१) क्रर्निन्न समदुायनबच सामाजिक सदिार् ि सौहादवता कायम गने, 

(३२) बालक्रर्र्ाह, बहकु्रर्र्ाह, लैंनगक क्रहंसा, छुर्ाछुत, दहेि तथा दार्िो, हनलया प्रथा, छाउपडी, कमलिी प्रथा, 
बालश्रम, मानर् बेचक्रर्खन िस्ता सामाजिक कुिीनत ि अन्धक्रर्श्वासको अन्त्य गने, गिाउने, 

(३३) प्रचनलत कानूनको अधीनमा िही मालपोत तथा िनूम कि, व्यर्साय कि, र्हाल कि, क्रर्ज्ञापन कि, 

सःशलु्क पाक्रकव ङ, नयाँ व्यर्साय दताव, नसफारिस दस्तिु, सर्ािी साधन कि, मनोिञ्जन किको लेखािोखा ि 
सकंलन गिी सम्बजन्धत गाउँपानलका र्ा नगिपानलकामा प्रनतरे्दन सक्रहत िकम बझुाउने, 

(३४) अशि नबिामी िएको बेर्ारिस र्ा असहाय व्यजिलाई नजिकको अस्पताल र्ा स्र्ास्थ्य केन्रमा 
परु् याई औषधोपचाि गिाउने, 

(३५) असहाय र्ा बेर्ारिस व्यजिको मतृ्य ुिएमा ननिको दाह संस्कािको व्यर्स्था नमलाउने, 

(३६) सडक बालबानलकाको उिाि ि पनुस्र्थापनाको लानग लगत सकंलन गने, 

(३७) र्डानित्रको सामदुाक्रयक र्न, र्निन्य सम्पदा ि िैक्रर्क क्रर्क्रर्धताको संिक्षर् ि प्रर्द्र्धन गने, 

(३८) र्डा, टोल, बस्तीस्तिमा हरियाली क्षेत्र नबस्ताि गने, गिाउने, 

(३९) र्डालाई र्ातार्िर्मैत्री बनाउने, 

(४०) प्रागांरिक कृक्रष, सिुजक्षत माततृ्र्, क्रर्द्याथी िनाव, पूर्व खोप, खलुा ददशामिु सिसफाई, र्ातार्िर्मैत्री तथा 
बालमैत्री शासनिस्ता प्रर्द्र्धनात्मक कायवहरू गने, गिाउने, 

(४१) र्डानित्र घिबास पयवटन (होम स्टे) कायविम प्रर्द्र्धन गने । 

घ. ननयमन कायव 
(१) र्डानित्र सञ्चानलत क्रर्कास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपिोिा सनमनतहरूका कायवको अनगुमन 
तथा ननयमन गने, 

(२) नसकमी, डकमीलाई िूकम्प प्रनतिोधी िर्न ननमावर् सम्बन्धी तानलम ददने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मास,ु तिकािी, फलफूल, पेय पदाथव तथा उपिोग्य सामग्रीको गरु्स्ति ि मूल्यसूची 
अनगुमन गिी उपिोिा क्रहत संिक्षर् गने, 

(४) र्डानित्रका उद्योग धन्दा ि व्यर्सायको प्रर्द्र्धन गिी लगत िाख्न,े 

(५) हाट बिािको व्यर्स्थापन गने, गिाउने, 

(६) क्रर्द्यतु चहुार्ट तथा चोिी ननयन्त्रर्मा सहयोग गने । 

ङ. नसफारिस तथा प्रमाजर्त गने 
(१) नाता प्रमाजर्त गने, 

(२) नागरिकता तथा नागरिकताको प्रनतनलक्रप नलनका लानग नसफारिस गने, 

(३) बहाल किको लेखािोखा नसफारिस गने, 

(४) बन्द घि तथा कोठा खोल्न िोहबिमा बस्ने, 
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(५) मोही लगत कट्टाको नसफारिस गने, 

(६) घि िग्गा किको लेखािोखा नसफारिस गने, 

(७) िन्म नमनत प्रमाजर्त गने, 

(८) व्यापाि व्यर्साय बन्द िएको, सञ्चालन निएको र्ा व्यापाि व्यर्साय हदैु निएको नसफारिस गने, 

(९) क्रर्र्ाह प्रमाजर्त तथा अक्रर्र्ाक्रहत प्रमाजर्त गने, 

(१०) ननःशलु्क र्ा सशलु्क स्र्ास्थ्य उपचािको नसफारिस गने, 

(११) र्डाबाट िािी हनुे नसफारिस तथा अन्य कागिलाई अंग्रजेि िाषामा समेत नसफारिस तथा प्रमाजर्त 
गने, 

(१२) घि पाताल प्रमाजर्त गने, 

(१३) व्यजिगत क्रर्र्िर् प्रमाजर्त गने, 

(१४) िग्गा धनी दताव प्रमार्पिुावमा घि कायम गनव नसफारिस गने, 

(१५) कुनै व्यजिको नाम, थि, िन्म नमनत तथा र्तन फिक–फिक िएको िए सो व्यजि एकै हो िन्ने 
नसफारिस गने, 

(१६) नाम, थि, िन्म नमनत संशोधनको नसफारिस गने, 

(१७) िग्गा धनी दताव प्रमार्पिुाव हिाएको नसफारिस गने, 

(१८) क्रकिाकाट गनव नसफारिस गने, 

(१९) संिक्षक प्रमाजर्त गने तथा संस्थागत ि व्यजिगत संिक्षक नसफारिस गने, 

(२०) िीक्रर्तसँगको नाता प्रमाजर्त गने, 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमाजर्त तथा सिवनमन नसफारिस गने, 

(२२) िीक्रर्त िहेको नसफारिस गने, 

(२३) हकर्ाला र्ा हकदाि प्रमाजर्त गने, 

(२४) नामसािी गनव नसफारिस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा नसफारिस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसािी गनव नसफारिस गने, 

(२७) आधािितू क्रर्द्यालय खोल्न नसफारिस गने, 

(२८) िग्गा मूल्याकंन नसफारिस गने, 

(२९) क्रर्द्यालयको कक्षा थप गनव नसफारिस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पालन पोषर्को लानग नसफारिस गने, 

(३१) रै्र्ाक्रहक अंगीकृत नागरिकता नसफारिस गने, 

(३२) आनथवक अर्स्था कमिोि र्ा सम्पन्न िहेको सम्बन्धी नसफारिस गने, 

(३३) क्रर्द्यालय ठाउँसािी गनव नसफारिस गने, 
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(३४) धािा तथा क्रर्द्यतु िडानको लानग नसफारिस गने, 

(३५) प्रचनलत कानून अनसुाि प्रत्यायोजित अनधकाि बमोजिमको अन्य नसफारिस र्ा प्रमाजर्त गने । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कायवपानलकाबाट र्डा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकाि नतोक्रकएसम्म र्डा 
सनमनतले उपदफा (२) बमोजिमको काम, कतवव्य ि अनधकाि प्रयोग गनेछ । 

(४) र्डाबाट गरिने कायव र्डा कायावलयको नाममा हनुेछ । 

 

३ ननकायमा िहने कमवचािी संख्या ि कायव क्रर्र्िर् 
नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिपषद्को नमनत २०७५।९।९ को ननर्वयअनसुाि गाउँपानलकामा जस्र्कृत दिबन्दी 
ननम्नानसुाि िहेको छः 

रुपा गाउँपानलका कास्कीको दिबन्दी तेरिि 

ि 

स 

पद तह सेर्ा समूह 

उप
समू

ह 

स्र्ीकृत 

दिब
न्दी 

अन्य 
सेर्ार्ाट 
समायोि
न हनुे 
दिबन्दी 

बाँकी 
दिब
न्दी कै

क्रफ
यत

 

१ प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृत 

आठौ प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

 
१   १   

२ ईजन्िननयि ७/८ औ ईजन्िननय
रिङ्ग 

नसनिल   १   १   

३ अनधकृत ७/८ औ जशक्षा जशक्षा   १   १   

४ अनधकृत ७/८ औ प्रशासन लेखा    १   १   

५ अनधकृत छैठौ प्रशासन सामान्य 

प्रशासन 

  २   २   

६ आन्तरिक 

लेखापरिक्षक 

पाँचौ प्रशासन लेखा    १   १   

७ सहायक पाँचौ प्रशासन सामान्य 

प्रशासन 

  ४   ४   

८ कम््यटुि 

अपिेटि 

पाँचौ क्रर्क्रर्ध क्रर्क्रर्ध   १   १   

९ लेखा सहायक पाँचौ प्रशासन लेखा    १   १   

१० प्रा.स. पाँचौ जशक्षा जशक्षा   १   १   

११ सर्-ईजन्िननयि पाँचौ ईजन्ि. नसनिल   १   १   

१२ अ.सर्.ईजन्िनन
यि 

चौथो ईजन्ि. नसनिल   १   १   

१३ स.मक्रहला चौथो क्रर्क्रर्ध क्रर्क्रर्ध   १   १   



 

Page 23 of 60 
 

ननरिक्षक 

१४ खा.पा.स.टे. चौथो/पा
चौं 

ईजन्ि. नसनिल स्यानीट
िी 

१   १   

गाउँ कायवपानलको कायावलय तफव  िम्मा १८ ० १८   

र्डा कायावलय (७ र्टा)         

१ सहायक पाँचौ प्रशासन सामान्य 

प्रशासन 

  ३   ३   

२ सर्-ईजन्िननयि पाँचौ ईजन्िननय
रिङ्ग 

नसनिल   ३   ३   

३ सहायक चौथो प्रशासन सामान्य 

प्रशासन 

  ४ १ ३   

४ अ.सर्.ईजन्िनन
यि 

चौथो ईजन्िननय
रिङ्ग 

नसनिल   ४   ४   

र्डा कायावलय तफव  िम्मा १४ १ १३   

कुल िम्मा ३२ १ ३१   

कृक्रष  सेर्ा केन्र   

१ अनधकृतस्ति सातौ नेपाल कृक्रष      १   १   

२ सहायक पाँचौ नेपाल कृक्रष      २   २   

३ सहायक चौथो नेपाल कृक्रष      १   १   

िम्मा ४   ४   

पश ुसेर्ा केन्र   

१ अनधकृतस्ति सातौ नेपाल कृक्रष  ला.पो.डे.डे.   १   १   

२ पश ु स्र्ास्थ्य 
प्राक्रर्नधक 

पाँचौ नेपाल कृक्रष  िेट   १   १   

३ पश ु स्र्ास्थ्य 
प्राक्रर्नधक 

पाँचौ नेपाल कृक्रष  ला.पो.डे.डे.   १   १   

४ ना.प.स्र्ा.प्रा. चौथो नेपाल कृक्रष  िेट   १   १   

५ ना.प.से.प्रा. चौथो नेपाल कृक्रष  ला.पो.डे.डे.   १   १   

िम्मा ५   ५   

स्र्ास्थ्य शाखा   

१ अनधकृत छैठौ स्र्ास्थ्य  स्र्ा.हे.ई.   १   १   

२ अनधकृत छैठौ स्र्ास्थ्य  स्र्ा.क.न./ि.
न. 

  १   १   

िम्मा २   २   
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यसका अनतरिि नेपाल सिकाि शसतव अनदुान तफव को नबनिन्न कायविमहरुबाट सेर्ा सकु्रर्धा पाउने गिी 
सेर्ा किािमा कमवचािी ननयिु गनुवपने गिी किाि सेर्ाको दिबन्दी जस्र्कृत िएको छ । साथै रुपा 
गाउँपानलकाको गाउँसिा तथा गाउ कायवपानलकाको ननर्वयअनसुाि क्रर्निन्न प्रशासननक तथा प्राक्रर्नधक पदमा 
थप दिबन्दी नसिवना गरिएको छ । 

नेपाल सिकाि शसतव अनदुान तथा गाउँपानलकाको आन्तरिक श्रोतबाट सेर्ा सकु्रर्धा प्राप्त गने गिी सेर्ा 
किाि तफव को लागी जस्र्कृत दिबन्दी 

ि स पद  तह संख्या कैक्रफयत 
१ र्जन्िननयि छैठौ १  

१ सूचना प्रक्रर्नध अनधकृत  छैठौ १  

२ िोिगाि संयोिक छैठौ १  

३ प्राक्रर्नधक सहायक पाँचौ १ र्जन्िननयरिङ्ग सेर्ा 
४ MIS Operator पाँचौ १  
५ क्रफल्ड सहायक  चौथो १  
६ अनमन पाँचौ १  
७ खापासटे चौथो १  
८ ल्यार् अनसिेन्ट चौथौ ५  
९ ना प्रा स कृक्रष चौथो २  
१० ना प्रा स पश ु चौथो २  
११ सामाजिक परिचालक पश ु चौथो १  
१२ सामाजिक परिचालक चौथो १  
१३ उद्यम क्रर्कास सहिकताव पाँचौ/चौथो २  
१४ हलकुा सर्ािी चालक चौथो ३  
१५ अपिेटि चौथो १  
१६ कायावलय सहयोगी चौथो २०  
 

रुपा गाउँपानलका कास्कीमा ननर्ावजचत पदानधकािीको क्रर्र्िर् ननम्नानसुाि िहेको छः 

ननम्नः 

ि सं  पद नाम, थि सम्पकव  नं  कैक्रफयत 

१ गाउँपानलका अध्यक्ष नर्िाि ओझा ९८५६०८४००९  

२ गाउँपानलका उपाध्यक्ष लालसबु्बा गरुुङ ९८५६०८४००८  

३ र्डाध्यक्ष र्डा नं १ दीपक कुमाि आले  ९८५६०८४००१  

४ र्डाध्यक्ष र्डा नं २ हरिकृष्र् ओझा ९८५६०८४००२  

५ र्डाध्यक्ष र्डा नं ३ िामिी अनधकािी  ९८५६०८४००३  

६ र्डाध्यक्ष र्डा नं ४ मकुुन्द बहादिु रं्शी ९८५६०७४००४  

७ र्डाध्यक्ष र्डा नं ५ टेक बहादिु गरुुङ ९८५६०८४००५  
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८ र्डाध्यक्ष र्डा नं ६ नािायर् गरुुङ ९८५६०८४००६  

९ र्डाध्यक्ष र्डा नं ७ दयासागि सरेु्दी  ९८५६०८४००७  

१० कायवपानलका सदस्य क्रहताकुमािी रूपाखेती ९८२५१३०३०५ र्डा नं २ र्ाट ननर्ावजचत 

११ कायवपानलका सदस्य मेनलना नेपाली ९८१६१७३६१५ र्डा नं ५ र्ाट ननर्ावजचत 

१२ कायवपानलका सदस्य सरिता सनुाि ९८१४१५६२७५ र्डा नं ६ र्ाट ननर्ावजचत 

१३ कायवपानलका सदस्य सपना सरेु्दी ९८६६०५२३७३ र्डा नं ७ र्ाट ननर्ावजचत 

१४ कायवपानलका सदस्य कृष्र्बहादिु क्रर्. क. ९८४६६२०२५४ र्डा नं ७ र्ाट ननर्ावजचत 

१५ कायवपानलका सदस्य बमबहादिु ििेुल ९८१७१८१२६६ र्डा नं १ र्ाट ननर्ावजचत 

१६ गाउँसिा सदस्य श्री सिस्र्ती शे्रष्ठ ९८५६०६२८७७ र्डा नं १ र्ाट ननर्ावजचत 

१७ गाउँसिा सदस्य श्री अरुर्ा क्रर्क ९८४६३५५९०६ र्डा नं १ र्ाट ननर्ावजचत 
१८ गाउँसिा सदस्य श्री गरे्श कुमाि शे्रष्ठ ९८६९१४२७५७ र्डा नं १ र्ाट ननर्ावजचत 
१९ गाउँसिा सदस्य श्री िाम बहादिु गोदाि ९८५६०२५०२५ र्डा नं १ र्ाट ननर्ावजचत 
२० गाउँसिा सदस्य श्री अननता िाना ९८१९१८६२९१ र्डा नं २ र्ाट ननर्ावजचत 
२१ गाउँसिा सदस्य श्री नन्दालाल ओझा 9819186291 र्डा नं २ र्ाट ननर्ावजचत 
२२ गाउँसिा सदस्य श्री बदरनाथ ओझा ९८६०९३९३०१ र्डा नं २ र्ाट ननर्ावजचत 
२३ गाउँसिा सदस्य श्री मन्ि ुकेसी ० र्डा नं ३ र्ाट ननर्ावजचत 
२४ गाउँसिा सदस्य श्री शननसिा क्रर्क ९८१६१८१८२९ र्डा नं ३ र्ाट ननर्ावजचत 
२५ गाउँसिा सदस्य श्री रुप बहादिु माल ९८०६५२३०५३ र्डा नं ३ र्ाट ननर्ावजचत 
२६ गाउँसिा सदस्य श्री िगर्ती शाही ९८०६५२३०५३ र्डा नं ३ र्ाट ननर्ावजचत 
२७ गाउँसिा सदस्य श्री क्रर्िया कुमािी िाना ९८६३३८९७०४ र्डा नं ४ र्ाट ननर्ावजचत 
२८ गाउँसिा सदस्य श्री माया क्रर्क ९८१९१९०२८९ र्डा नं ४ र्ाट ननर्ावजचत 
२९ गाउँसिा सदस्य श्री मधमुाया शाही ९८१६६६७०१८ र्डा नं ४ र्ाट ननर्ावजचत 
३० गाउँसिा सदस्य श्री िनबन्र ठकुिी ९८२६१४१५१५ र्डा नं ४ र्ाट ननर्ावजचत 
३१ गाउँसिा सदस्य श्री िाधा बसौला ९८१५११०११५ र्डा नं ५ र्ाट ननर्ावजचत 
३२ गाउँसिा सदस्य श्री दामोदि जघनमिे ९८५६०२२४३९ र्डा नं ५ र्ाट ननर्ावजचत 
३३ गाउँसिा सदस्य श्री िािन खनाल ९८५६०१९१०७ र्डा नं ५ र्ाट ननर्ावजचत 
३४ गाउँसिा सदस्य श्री बकु्रिमाया गरुुङ ९८१६६४५०२८ र्डा नं ६ र्ाट ननर्ावजचत 
३५ गाउँसिा सदस्य श्री सखिुददन नमयाँ ९८४३००५९६८ र्डा नं ६ र्ाट ननर्ावजचत 
३६ गाउँसिा सदस्य श्री हकव  बहादिु गरुुङ ९८०६६७६८६५ र्डा नं ६ र्ाट ननर्ावजचत 
३७ गाउँसिा सदस्य श्री आर्नतमाया साकी ९८४६२०१७३३ र्डा नं ७ र्ाट ननर्ावजचत 
३८ गाउँसिा सदस्य श्री मोनतकुमाि शे्रष्ठ ९८४६४०५०५ र्डा नं ७ र्ाट ननर्ावजचत 
३९ गाउँसिा सदस्य श्री िामिीप्रसाद पौडैल ९८४६२०५४३३ र्डा नं ७ र्ाट ननर्ावजचत 
 

गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलय सो अन्तगवतका नबषयगत शाखा तथा र्डा कायावलय ि स्र्ास्थ्य 
चौकीमा कायवित कमवचािीहरुको क्रर्र्िर् ननम्नानसुाि िहेको छः 

ननम्नः 
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रुपा गाउँपानलका कास्कीमा कायवित कमवचािी नबबिर् 

ि 
स 

कमवचािीको नाम 

थि 

पद सेर्ा/समहु शे्रर्ी/त
ह 

मोबाईल नं पदपनुतव
को 
अर्स्था 

कैक्रफ
यत 

१ सन्तोष ढंुगाना प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत 

प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

िा.प. 
ततृीय 

९८५६०७२१०१ सरुर्ा स्थायी 

२ ज्योती गरुुङ लेखा अनधकृत प्रशासन/लेखा अनधकृत 

सातौ 
९८५६०७२१०२ समायोि

न 
स्थायी 

३ सजन्दप पौडेल जशक्षा अनधकृत प्रशासन/जशक्षा अनधकृत 

सातौ 
९८५७६३१७४४ समायोि

न 
स्थायी 

४ सन्तोष पौडेल अनधकृतस्ति  ईजन्िननयि अनधकृत 

छैठौ 
९८४३३७८४०१ नयाँ 

ननयजुि 
स्थायी 

५ क्रर्िेन्र नतर्ािी ईजन्िननयि ईजन्िननयि अनधकृत 

छैठौ 
९८४६६३५८२४ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

६ सञ्जयदि ढकाल िोिगाि संयोिक प्रधानमन्त्री िोिगाि छैठौ ९८४६८८१८९३ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

७ रुरबहादिु थापा सहायक प्रशासन पाचौ ९८४६७४९८३१ समायोि
न 

स्थायी 
८ कृष्र्प्रसाद शमाव सहायक प्रशासन पाचौ ९८४७६२६७१० समायोि

न 
स्थायी 

९ महेश लानमछान े सहायक प्रशासन पाचौ ९८४६१६६७९२ समायोि
न 

स्थायी 
१० िािेन्र सरेु्दी सहायक प्रशासन पाचौ ९८४६५७१४८९ समायोि

न 
स्थायी 

११ बामदेर् बसौला सहायक ईजन्ि./खा पा स टे पाचौ ९८४६१६५०९६ समायोि
न 

स्थायी 
१२ यमनुा ढकाल सहायक मक्रहला नब नन पाचौ ९८४६५३२३३२ समायोि

न 
स्थायी 

१३ बैकुण्ठ रििाल सहायक प्रशासन/लेखा पाचौ ९८४६७८४७४४ नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 
१४ मोहन सापकोटा  सहायक लेखापरिक्षर् पाचौ ९८५६०६३९१५ नयाँ 

ननयजुि 
स्थायी 

१५ संगीता गौतम सहायक प्रशासन पाचौ ९८६६०५७९५६ नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 
१६ सीता सापकोटा 

सरेु्दी 
सहायक प्रशासन पाचौ ९८४६२६३५५१ नयाँ 

ननयजुि 
स्थायी 

१७ बहृस्पती 
अनधकािी 

सहायक प्रशासन/जशक्षा पाचौ ९८४६३८२०६० नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 

१८ प्रह्लाद घती सर् ईजन्िननयि ईजन्िननयि पाचौ ९८४९९५४५९७ नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 
१९ प्रनतज्ञा अयावल सर् ईजन्िननयि ईजन्िननयि पाचौ ९८२६१७०९३२ नयाँ 

ननयजुि 
स्थायी 

२० अशोक परियाि कम्प्यटुि अपिेटि क्रर्क्रर्ध पाचौ ९८५६०७३१०३ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२१ सञ्जय लानमछाने एम आई यस अ.   पाचौ ९८४६६१०४५० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२२ सिुन नतर्ािी सहायक प्रशासन चौथो ९८४६३८१८८८ समायोि
न 

स्थायी 
२३ अरुर् अनधकािी सहायक प्रशासन चौथो ९८५६०३३४५४ समायोि

न 
स्थायी 

२४ िाि ुपौडेल सहायक प्रशासन चौथो ९८४६२६३८०८ समायोि
न 

स्थायी 
२५ जशब िाि शे्रष्ठ सहायक प्रशासन चौथो ९८४६०५९५८७ स्थाननय 

ननयजुि 
स्थायी 

२६ दशु्यन्त न्यौपान े अ.सर्.ईजन्िननयि ईजन्िननयि चौथो   नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 
२७ सनमनत हमाल अ.सर्.ईजन्िननयि ईजन्िननयि चौथो   नयाँ 

ननयजुि 
स्थायी 

२८ हेमिाि शाही अ.सर्.ईजन्िननयि ईजन्िननयि चौथो   नयाँ 
ननयजुि 

स्थायी 
२९ जचिजञ्जर्ी ढंुगाना अनमन   चौथो ९८४६०६३४१६ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३० क्रर्श्विाि 
अनधकािी 

खा.पा.स.टे.     ९८४६१६२९४७ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 
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३१ र्श्विी सरेु्दी क्रफल्ड सहायक   चौथो ९८४५२७९००७ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३२ सिस्र्ती पंगेनी सामाजिक परिचालक       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३३ प्रमेर्हादिु क्षेत्री हलरु्ा सर्ािी चालक     ९८४२००६५२५ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३४ िामर्हादिु 
अनधकािी 

हलरु्ा सर्ािी चालक     ९८४१७५२०४० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३५ िािकुमाि 
खड्का 

कायावलय सहयोगी     ९८१९१६९९३२ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३६ ओमकुमािी 
गरुुङ 

कायावलय सहयोगी     ९८०६६९०३८१ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३७ लालर्हादिु 
थापा 

अपिेटि     ९८६९०९१७१२ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३८ सरु्ास नतर्ािी सहायक अपिेटि     ९८४२००६४३९ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३९ िमेशर्हादिु 
आले 

कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४० धनपती ओझा कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४१ श्रीर्हादिु जिसी कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४२ नािायर् प्रसाद 
पौडेल 

कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४३ जचिजञ्जर्ी पौडेल कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४४ िमुाया गरुुङ कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४५ मनोि सरेु्दी कायावलय सहयोगी       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

गाउँपानलका अन्तगवत कृक्रष/पश ुसेर्ा शाखा शाखामा कायवित कमवचािीहरु 

१ मनोि पौडेल सहायक कृक्रष  पाचौ ९८४६२८८२३९ समायोि
न 

स्थायी 
२ सयुव अनधकािी सहायक कृक्रष चौथो ९८४६४४१९२१ समायोि

न 
स्थायी 

३ क्रहिामजर् जघनमिे सहायक कृक्रष/ला पो डे डे चौथो ९८४३३६३११९ समायोि
न 

स्थायी 
४ क्रर्शाल काकी सहायक कृक्रष चौथो ९८१०११३१०० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

५ बसन्त पिुी सहायक कृक्रष चौथो ९८६१८७९४६० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

६ सरु्ास िेग्मी सहायक पश ु चौथो   स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

७ क्रर्मल सरेु्दी सहायक पश ु चौथो ९८४६५८४६३० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

८ ननशान शे्रष्ठ सहायक पश ु   ९८०४१२६४७५  स्थाननय 

ननयजुि 
  

गाउँपानलका अन्तगवत आयरेु्द शाखामा कायवित कमवचािीहरु 

१ बेचन साह अनधकृत स्र्ास्थ्य/आयरेु्द  छैटौं ९८५६०१५०२१ समायोि
न 

स्थायी 

२ शिद आचायव कक्रर्िाि स्र्ास्थ्य/आयरेु्द  छैटौं ९८४६०४३५८६ समायोि
न 

स्थायी 

३ क्रर्ष्र्कुुमाि शे्रष्ठ का.स.       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४ रिता खनाल का.स.       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

५ नमना न्यौपान े का.स.       स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

६ ज्योती क्रर्क कास       स्थाननय 

ननयजुि 
  

गाउँपानलका स्र्ास्थ्य शाखा तथा स्र्ास्थ्य चौकीमा कायवित कमवचािीहरु 

१ िामचन्र ओझा  स्र्ास्थ्य संयोिक स्र्ास्थ्य छैठौं  ९८५६०३७४५४ 
समायोिन स्थायी 



 

Page 28 of 60 
 

२ आनन्दलाल 
िोशी 

कोिोना संयोिक  स्र्ास्थ्य छैठौं  ९८५६०७३१०७ 
समायोिन स्थायी 

३ िनबन शे्रष्ठ  ि.स्र्ा.नन स्र्ास्थ्य छैठौं  ९८४६०५८९२८ 
समायोिन स्थायी 

४ दामोदि 

अनधकािी  
नस.अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य छैठौं  ९८४६०२७४१९ 

समायोिन स्थायी 

५ बदर नाथ सबुेदी  नस.अ.हे.ब स्र्ास्थ्य छैठौं  ९८४६२७५३९२ 
समायोिन स्थायी 

६ िाधा सबुेदी  सी.अ.न.नम. स्र्ास्थ्य छैठौं ९८१६६२१६३७ 
समायोिन स्थायी 

७ नमना पौडेल  सी.अ.न.नम. स्र्ास्थ्य छैठौं ९८०६६८९८९६ 
समायोिन स्थायी 

८ परुुषोिम गौतम  नस.अ.हे.ब स्र्ास्थ्य पाचौं ९८४६११७९१५ 
समायोिन स्थायी 

९ दामोदि आचायव  नस.अ.हे.ब स्र्ास्थ्य पाचौं ९८४६६४०४८४ 
समायोिन स्थायी 

१० अजस्मता ढंुगाना  हे.अ. स्र्ास्थ्य पाचौं ९८४६४२१४६३ 
समायोिन स्थायी 

११ यबु िाि शे्रष्ठ  हे.अ. स्र्ास्थ्य पाचौं ९८४६१४६७७७ 
समायोिन स्थायी 

१२ तािा गरुुङ  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य पाचौं ९८४६६०३६०४ 
समायोिन स्थायी 

१३ प्रमोद ढंुगाना  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८५६०६७१२२ 
समायोिन स्थायी 

१४ संगीता कँुर्ि  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो    समायोिन स्थायी 
१५ सरिता बिाल  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८१४१९५३३६ 

समायोिन स्थायी 
१६ नबमला पौडेल  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४७२५४०४३ 

समायोिन स्थायी 
१७ अमतृ नतर्ािी  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८५६०६१२४३ 

समायोिन स्थायी 
१७ सरिता सबुेदी  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८२६११४१७० 

समायोिन स्थायी 
१८ सजुस्मता गरुुङ  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४०२८७४७० 

समायोिन स्थायी  
१९ अजस्मता कुमाल  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८५६०२५९५८ 

समायोिन स्थायी 
२० सनुनता अनधकािी  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४६७०७३५० 

समायोिन स्थायी 
२१ गीता देर्कोटा  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४६१११४३९ 

समायोिन स्थायी 
२२ दिु माया थापा  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८६००६९९४३ 

समायोिन स्थायी 
२३ आस माया सनुाि  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८२५१४२७३१ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२४ सषु्मा पोख्रले  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४०६८३८९३ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२५ टोप बहादिु शे्रष्ठ  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८४२००६८७२ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२६ ददनेशिाि सबुेदी  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८५६०८४९२६ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२७ मननषा िोशी  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८१४१७३७५७ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२८ देबी परियाि  अ.न.नम. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८१६१३४०७४ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

२९ ननत ुनत्रपाठी  अ.हे.ब. स्र्ास्थ्य चौथो  ९८०६६३०४४० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३० शनमवला थापा  ल्या.अ. स्र्ास्थ्य   ९८४८१३६०३९ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३१ कृपा ठकुिी  ल्या.अ. स्र्ास्थ्य   ९८२४१६८११६ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३२ मजन्िला शे्रष्ठ  ल्या.अ. स्र्ास्थ्य   ९८१९१७४३७७ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३३ अजस्मता गरुुङ  ल्या.अ. स्र्ास्थ्य   ९८२५१९१२१२ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 
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३४ मननषा शे्रष्ठ  ल्या.अ. स्र्ास्थ्य   ९८१६१६३४३४ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३५ िाधा कृष्र् िेग्मी        ९८४६७२९९७४ स्थाननय 

ननयजुि 
स्थायी 

३६ रुर नाथ पौडेल        ९८६६०४६१३६ स्थाननय 

ननयजुि 
स्थायी 

३७ सिुि कुमाि शे्रष्ठ  कास     ९८२६१४१५२१ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३८ कमलाकुमािी 
खड्का  

कास     ९८१६६३८७३० स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

३९ र्श्विी न्यौपाने  कास     ९८६६००७४७७ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४० कृष्र्माया गरुुङ  कास     ९८२४१६७८०१ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४१ अप्सिा थापा  कास     ९८०६६९९७२८ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

४२ शनुसला 
अनधकािी 

कास     ९८४६३०३६९४ स्थाननय 

ननयजुि 
किाि 

 

नमनत २०७७ साउन १ गतेदेखी २०७७ कानतवक मसान्त सम्म कायावलय र्ा अन्तगवतबाट सरुर्ा 
िर् गएको तथा सरुर्ा िर् आएको कमवचािीको क्रर्र्िर्ः 
ि 
स 

कमवचािीको नाम थि पद िमाना िई 
गएको नमनत  

सरुर्ा िर् 
गएको कायावलय 

कैक्रफयत 

१ श्री नबष्र् ु प्रसाद 
पोखिेल 

प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२०७७।५।८ आर्ुखैँिेनी 
गाउँपानलका 
तनहुँ 

काि सरुर्ा 

२ श्री खमुलाल 
लानमछान े

अनधकृतस्ति छैठौ २०७७।५।८ पोखिा 
महानगिपानलका 
कास्की 

 

३ श्री ईश्विी नतर्ािी 
लानमछान े

अनधकृतस्ति छैठौ २०७७।५।१ पोखिा 
महानगिपानलका 
कास्की 

 

 

ि 
स 

कमवचािीको नाम थि पद कायावलयमा 
हाजिरि नमनत  

सरुर्ा िर् 
आएको 
कायावलय 

कैक्रफयत 

१ श्री सन्तोष ढुङ्गाना प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत 

२०७७।५।१५ जघरिङ 
गाउँपानलका 
तनहुँ 

काि सरुर्ा 

नमनत २०७७ साउन १ गतेदेखी २०७७ कानतवक मसान्तनित्र बेतलबी क्रर्दा अध्ययन क्रर्दा 
बैदेजशक अध्ययन ननलम्बनमा पिेको कमवचािीको क्रर्र्िर्ः 
ि स कमवचािीको नाम थि पद नमनत  कैक्रफयत 

देखी  सम्म 

१ श्री संनगता गौतम सहायक पाँचौ  हालसम्म रे्तलनब क्रर्दामा 
२ श्री नन्दिुाम यादर् सहायक पाँचौ  हालसम्म ननलम्बनमा  
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४ ननकायबाट प्रदान गरिने सेर्ा 
रुपा गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलय तथा र्डा कायावलयहरुबाट मूलितू रुपमा नेपालको 
संक्रर्धान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४, रूपा गाउँपानलका कायवक्रर्िािन ननयमार्ली, २०७५ तथा 
प्रचनलत कानूनले तोकेबमोजिमको सेर्ा प्रर्ाह गने । 

५ सेर्ा प्रदान गने ननकायको शाखा ि जिम्मेर्ाि अनधकािी 
नेपाल सिकािबाट जस्र्कृत सांगठननक संिचना, जस्र्कृत दिबन्दी अनसुाि शाखाहरुको जिम्मेर्ािी 
तोक्रकएको। 

६ सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तिु ि अर्नध 
नेपाल सिकािबाट जस्र्कृत कानून तथा गाउँसिार्ाट जस्र्कृत आनथवक ऐन, २०७७ तथा गाउँपानलकाको 
ननर्वयअनसुाि सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तिु ि अर्धीको सम्बन्धमा सर्ै र्डा कायावलयहरु तथा 
गाउँपानलकामा नागरिक र्डापत्र टाँस गरिएको साथै सोको क्रर्र्िर् रे्िसार्टमा पनन िाजखएको । 

७ ननर्वय गने प्रक्रिया ि अनधकािी 
• नेपालको संक्रर्धान अनरुुप रुपा गाउँपानलका कास्कीको बाक्रषवक नीनत तथा कायविम योिना 

गाउँसिामा प्रस्तार् पेश िर् गाउँसिाको ननर्वयअनसुाि हनुे । 

• गाउँपानलकाको क्षेत्रानधकािका नबषयमा ननमावर् हनुे ऐनहरु गाउँसिामा प्रस्तार् पेश िर् 
गाउँसिाको ननर्वयअनसुाि हनुे । 

• नेपालको संक्रर्धान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कायावकािीर्ी अनधकािको 
प्रयोग गिी हनुे ननर्वय गाउँ कायवपानलकाको बैठकको ननर्वयअनसुाि हनुे । 

• गाउँपानलकाको क्षेत्रानधकािका नबषयहरुमा ननमावर् गनुवपने ननयमाबली, कायवक्रर्नध, मापदण्द 
लगायतका ननर्वयहरुको नबषयमा कायवपानलकामा प्रस्तार् पेश िर् सोको ननर्वयअनसुाि हनुे । 

• उल्लेजखत ननर्वयहरुको अनधनमा िही दैननक प्रशासन सञ्चालनका सम्बन्धमा आर्पने नीनतगत 
नबषयका ननर्वय गाउँपानलका अध्यक्षबाट हनुे । 

• कायावलयको दैननक प्रशासन सञ्चालनका सम्बन्धमा आर्पने प्रशासननक ननर्वयहरु सम्बजन्धत शाखा 
प्रमखु तथा र्डा कायावलयहरुको नसफारिसमा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट हनुे । 

• पजञ्जकिर्को नबषयमा सम्बजन्धत सूचकको ननर्देनका आधािमा प्रचनलत कानूनको परिनधमा िक्रह 
स्थानीय पजञ्चकानधकािीबाटै हनुे । 

• अन्य नबषयमा प्रचनलत कानूनबमोजिम ननर्वय गने िनन तोक्रकएको पदाअनधकािीबाट हनुे । 

८ ननर्वय उपि उििुी सनेु्न अनधकािी 
• रुपा गाउँपानलका अध्यक्ष तथा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत । 

• र्डा कायावलयको काम कतवव्य अनधकािनित्रका क्रर्षयमा उििुी सनु्ने अनधकािी सम्बजन्धत 
र्डाअध्यक्ष तथा र्डासजचर् । 
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९ सम्पादन गिेको कामको क्रर्र्िर् 
रुपा गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलयबाट सम्पाददत मूख्य मूख्य कामको संजक्षप्त क्रर्र्िर्ः 

• नमनत २०७७ साउन १ गतेदेखी २०७७ कानतवक मसान्तसम्म बसेको गाउँ सिा ि गाउँ 
कायवपानलका बैठकको संजक्षप्त क्रर्र्िर्ः 

ि स मक्रहना गाउँसिा बैठक संख्या ननर्वय संख्या कैक्रफयत 
१ साउन िदौ असोि ि 

कानतवक 
० ० कुनै पनन बैठक 

नर्सेको 
ि स मक्रहना कायवपानलका बैठक संख्या ननर्वय संख्या कैक्रफयत 

१ साउन १ १२  

२ िदौ २ १४  

३ असोि ३ २०  

४ कानतवक २ ११  

• गाउँसिा बैठक तथा गाउँ कायवपानलका बैठकका ननर्वयहरु गाउँपानलकाको रे्िसार्ट 
https://rupamun.gov.np मा िाजखएको छ । 

• आनथवक बषव २०७७।०७८ को लागी रुपा गाउँपानलकाको दििेट ननधाविर् गरिएको । 

• गाउँपानलकानित्र सञ्चानलत सम्पन्न िएका योिनाहरुको ििुानी िएको िसको क्रर्स्ततृ क्रर्र्िर् 
योिना शाखाको प्रनतरे्दन साथ संलग्न िहेको । 

• कायावलयको दिबन्दी तेरििअनसुािका पदहरुमा कायवित कमवचािीहरुलाई नलजखत रुपमा 
कायवजिम्मेर्ािी प्रदान गरिएको । 

• िािनतय सिकािबाट एम्बलेुन्स प्राप्त गिी सञ्चालनमा ल्यार्एको ।  

• रुपाकोट स्र्ास्थ्य चौकीलार् १५ रे्डको अस्पतालको रुपमा स्तिोन्नती गने गिी िौनतक ननमावर् 
तथा सेर्ा किािमा कमवचािी ननयिुी तथा पूर्ावधाि ननमावर्को कायव सूरु िएको । 

• गाउँपानलकाबाट आनथवक बषव २०७७।०७८ को लागी जस्र्कृत योिनाहरुको सार्विननक खरिद 
ऐन २०६३ बमोजिम खरिद प्रक्रिया सूरु गरिएको । 

• रुपा गाउँपानलका स्थापना पश्चात हालसम्म गाउँपानलकाबाट सम्पाददत मूख्य मूख्य कायवहरुको 
सनमक्षा सक्रहतको रुपाको संगालो प्रकाशन गने कायव अजन्तम चिर्मा िहेको । 

• िाक्रिय पनुननवमावर् प्रानधकिर्मा गनुासो फािमको लागी गाउँपानलकानित्र िहेका िकुम्प पीनडतहरुको 
तथ्याङ्क संकलन गिी सम्बजन्धत र्डा कायावलयहरुको नसफारिसमा एकमषु्ठ रुपमा गाउँपानलकाबाटै 
सम्परु्व प्रक्रिया अगानड बढार्एको । 

• गाउँपानलकानित्र का क्रर्निन्न  क्रर्पद्िन्य घटनाहरुमा क्रर्पद् प्रनतकायव योिना अनरुुपका कायावहरु 
सम्पादन गरिएको तथा रुपा गाउँपानलका बिाहथोकमा बजस्त स्थानान्तिर् तथा तत्काल नगद तथा 
जिजन्स िाहत उपलब्ध गिार्एको ।  

• गाउँपानलकामा हालसम्म दताव िएका व्यर्सायहरुको संख्या िम्मा ८० िसमा मक्रहला उद्यमी ३९ 
िना ि पिुष उद्यमी ४१ िना िहेको छ । 

न्याक्रयक सनमनत 
िम्मा दताव मदु्दा संख्या – ७ (नमनत २०७७।०४।०१ देजख २०७७ कानतवक मसान्त सम्म) 
मदु्दाका प्रकृनत 

पनत पत्नीबीचको सम्बन्ध नबच्छेद - २ 

िग्गा आर्ाद र्ा िोगचलन सम्बन्धमा - ४ 
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लेनदेन सम्बन्धी - १ 

न्याय ननरूपर् ⁄ नमलापत्र िएका मदु्दा संख्या 
मेलनमलापको माध्यमबाट ननरूपर् गरिएको मिुा संख्याः– ४ ( श्रीमान श्रीमती नबचको २, िग्गा आर्ाद 
सम्बजन्ध १ ि िकम लेनदेन सम्बजन्ध १ ) 

िग्गा आर्ाद सम्बजन्ध ३ मदु्दा प्रकृयामा िहेको (नमलापत्र गिाउन बाँकी) िहेको । 

कृक्रष क्रर्कास शाखा 
• ननयनमत रुपमा कृषकका बालीनालीमा देखा पिेका िोग, क्रकिा िस्ता समस्याहरुको 

समाधानका ननजम्त फोन कै ििमा क्रफल्डमा पगुी सेर्ा प्रदान गदै आएको,  
• कृषक समूह गठन तथा कृषक प्रोत्साहन कायविम अन्तगवत श्रार्र् मक्रहनामा र्डा नं. ६ 

का र्डाध्यक्षको क्रर्शेष उपजस्थनतमा र्डा नं. ६ को मोहोरिया, जचसापानी ि िीिचोकमा 
सामाजिक दिुी कायम गिी अनिमखुीकिर् तानलम प्रदान गरिएको, िमशः क्रर्निन्न र्डामा 
समेत त्यस कायविम क्रर्स्ताि गने योिना िहेको, साथै यसै आ. र्. मा १६ र्टा कृषक 
समूह गठन तथा दताव िएका, 

• गण्डकी प्रदेश सिकाि िनूम व्यर्स्था, कृक्रष तथा सहकािी मन्त्रालय तथा मातहतका 
कायवलय कृक्रष क्रर्कास ननदेशनालय, कृक्रष ज्ञान केन्रले क्रर्निन्न नमनतमा प्रकाजशत गिेका 
सूचनाहरु कृषक माझ परु् याउन प्रयास गरिएको, (िार तथा आजिन मक्रहना) 

• यसै आ. र्. मा सञ्चालन हनुे िनूम बैक स्थापना कायविमको यस शाखाले तयाि गिेको 
कायवक्रर्नध छलफलको िममा िहेको, (िार मक्रहना) 

• यसै आ. र्. मा सञ्चालन हनु ेएक घि एक किेसाबािी कायविम अन्तगवत पक्रहलो चिर्मा 
२०० थान प्लजस्टक टनले खरिद प्रक्रिया अजन्तम चिर्मा िहेको, (काजिवक मक्रहना) 

• क्रर्श् र्व्यापी माहामािीको रुपमा फैनलएको (COVID-19) नोिेल कोिोना िार्िसका 
कािर् कृषकसँग प्रत्यक्ष सम्पकव मा आर्न ेिस्ता कायविम िने प्रिाक्रर्त िएका । 

• नेपाल सिकािद्वािा शशतव हस्तान्तरित कायविमहरुको कायवक्रर्नध आउन केक्रह क्रढला 
िएकाले उि कायविमहरुका साथै गाउँपानलकाद्वािा संचानलत हनुे क्रर्निन्न 
कायविमहरूको सूचना नतहाि चाड पश्चात ् प्रकाशन गरि कायवन्र्यनमा ल्याउने योिना 
िहेको व्यहोिा समते सादि अनिुोध छ । 

पश ुसेर्ा शाखा 
• नेपाल लाईिस्टक सेकटि र्नोिेसन आयोिनाले प्रकाजशत गिेको सूचनानसुाि समूह गठन 

गरि कास्की जिल्लाको सबै िन्दा बढी उप आयोिना अर्धािर्ा पत्र (PCN) २४ र्टा 
पेश गनव सफल िएको ।  

• कृक्रष नबकास शाखाको सहयोगमा उप आयोिना अर्धािर्ा पत्र (PCN) का लागी 
समूहले गनुवपने सम्पूर्व कामहरु पश ुसेर्ा शाखाले नै गरिददएको ।  

• कृक्रष नबकास शाखा सँग नमली र्डा नं ६ का र्डा अध्यक्ष को अनिुोधमा ६ नं. र्डाका 
३ ठाउँमा र्डा अध्यक्ष तथा र्डा सदस्यहरुको उपजस्थनतमा कृषकहरुलाई चेतना 
िगाउने क्रकनसमको कायविम तथा कृषक समूह गठनका फाईदाहरु का साथै 
आ.र्.२०७७।७८ मा पश ु सेर्ा शाखाबाट संञ्चालन हनुे कायविमहरुको बािेमा 
िानकािी ददर्यो । 
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• पश ुसेर्ा शाखामा आउने कृषकहरुलाई प्राक्रर्नधक सल्लाहा का साथै पशपुक्षीका क्रर्निन्न 
िोग तथा पििीर्ीहरुको औषधी २१९ िना कृषकहरुलाई नबतिर् िएको । 

• कृषकको घिदैलोमा नै गई २,००० ओटा बाख्राहरुलाई क्रप.क्रप.आि तथा १०६ ओटा 
कुकुिहरुलाई िेक्रर्ि िोगको खोप लगार्एको ।  

• कृषकको फोनकै आधािमा गोठ,खोिमान ै गई पशपंुक्षीहरुको मेनडकल उपचाि सेर्ा 
३६२, मार्नि सजिवकल उपचाि सेर्ा २०७, गाईनोलोजिकल उपचाि सेर्ा २८ र्टा 
पशपंुक्षीहरुमा गरियो ।  

• पशपुक्षी नश्ल सधुाि कायविम अन्र्तगत कायवक्रर्नध तयाि गिी कृषकहरुको गोठमै गई 
हाल सम्म १०६ र्टा गाई, िैसीहरुमा ननःशलु्क कृनत्रम गिावधािर् गिार्एको ि उि 
कायविमलाई ननिन्तिता ददर्िहेको । 

• िेटेिीनिी अस्पताल तथा पश ु सेर्ा नबज्ञ केन्र,नेपाल लाईिस्टक सेकटि र्नोिेसन 
आयोिना,मत्स्य क्रर्कास केन्र आदी बाट ननश्कासन गरिएको अनदुानको सूचनालाई 
व्यापक प्रचाि प्रसाि गरि कायव गनव र्च्छुक तथा योग्य पशपुालक व्यबसायी, फमव, 
समूह, सहकािीहरुलाई आर्श्यक सहयोग गरि संम्बजन्धत ननकायमा पठार्एको ।  

• १७ र्टा समूह गठन तथा दताव गरिएको तथा यसै मक्रहनामा पश ु सेर्ा सामाजिक 
परिचालक १ िना ननयिु गरिएको । 

• शसतव अनदुान तफव  िहेको लागत साझेदािीमा िैसी प्रबद्र्घन कायविम तथा लागत 
साझेदािीमा बाख्रा प्रबद्र्घन कायविम संञ्चालन गनव तयािी अबस्थामा िहेको । 

सामाजिक सिुक्षा तथा पजञ्जकिर् शाखा 
• आ.र्. 2077/078 को सामाजिक सिुक्षा ििाको प्रथम चौमानसक क्रकस्ता क्रर्तिर्को 

लानग सबै र्डाका सामाजिक सिुक्षा ििा प्राप्त गने लािग्राहीहरुको Forward Feed 
सनिार्ि बैंक देउिाली शाखामा दशैं अगानड न ै पठार्एको ि हाल बैंकले सो क्रर्तिर् 
गरििहेको। 

• सामाजिक सिुक्षा ििा क्रर्तिर्को सम्बन्धमा सनिार्ि बैंक देउिलाली शाखा ि 
गाउँपानलकाक्रर्च ननयनमत समन्र्य गिेको । 

• व्यिगत घटना दतावको सम्बन्धमा पिुाना घटना दतावको क्रर्र्िर्हरु Digitization गने 
काम शरुु िएको ि हाल र्डा नं. १ को Digitization को काम िईिहेको। 

• सामाजिक सिुक्षा ििालाई सकेसम्म Error Less बनाउनको लानग प्रत्यके र्डाका र्डा 
सजचर्हरुलाई ताकेता गरि प्राप्त क्रर्र्िर्का आधािमा MIS entry मा अद्यार्नधक 
गरिएको। 

• शाखासँग सम्बजन्धत अन्य कायवहरु ननयनमत रुपमा िर्िहेको। 
योिना शाखा 

• गत आ.र्. मा सम्पन्न निएका तथा सम्पन्न िएि पनन ििुानी हनु बाँकी िहेका िमागत 
योिनाहरुको अनगुमन सनमनतबाट अनगुमन िर्िहेको ि सम्पन्न िई र्डा कायावलयबाट 
अजन्तम क्रकस्ता ििुानीको लानग नसफारिस िई आएका योिनाहरुहरुको गाउँपानलकाबाट 
अनगुमन पश्चात प्राक्रर्नधक शाखा सँग समन्र्य गिी ननयमानसुाि ििुानीको लानगको 
लानग पेश गिीएको। 
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• चाल ु आ. र्. २०७७।०७८ मा बिेट क्रर्ननयोिन िएका योिनाहरु मध्य े र्डा 
कायावलयबाट सम्झौताको लानग नसफारिस िई आएका योिनाहरुको सम्झौता िएको ि 
बाँकी योिनाहरु सम्झौता हनुे िममा िहेका। 

• प्रत्येक र्डामा योिना कायावन्र्यनको लानग उपिोिा सनमनत गठन गिाई नछटो िन्दा 
नछटो योिना सम्झौता तथा कायावन्र्यन गनव ताकेता गरिएको। 

• योिनाको सम्बन्धमा उपिोिा सनमनतको गठन, लगत र्क्रिमेट, सम्झौता, कायावन्र्यन ि 
फिफािक सम्बन्धमा प्रत्येक र्डामा उपिोिा सनमनतका अध्यक्ष, सजचर् तथा 
कोषाध्यक्षलाई अनिमजुखकिर् तानलम ददने कायविम तय िएको।  

• नमनत २०७७ कानतवक २१ गतेदेखी र्डा नं ५ बाट उपिोिा सनमनतका 
पदानधकािीहरुलार् अनिमजुखकिर् तानलमका लागी सम्परु्व तयािी पूिा िैसकको 
अर्स्थामा कायावलयको २१ गतेको ननर्वयअनसुाि कोिोना िार्िसको संिमर्का कािर् 
हाललार् स्थनगत गिीएको ।  

• यस शाखासँग सम्बजन्धत अन्य कामहरु ननयनमत रुपमा िईिहेको। 
स्र्ास्थ्य शाखा 

• आ र् २०७६।०७७ को स्र्ास्थ्य सम्बजन्ध कायविमको पानलका स्तिीय बक्रषवक सनमक्षा 
सम्पन्न गरि जिल्ला स्तिीय बाक्रषवक सनमक्षामा सम्पन्न गरिएको ।  

• आ र् २०७६।०७७ को श्रार्र्, िार ि आजश्वन मक्रहनाको मानसक सनमक्षा सम्पन्न 
िएको। 

• परिर्ािननयोिन सम्बजन्ध सेटलार्ट जकलननक सञ्चालन गरिएको । 
• पक्रहलो चिर्को लागी जस्र्कृत लागत अनमुान रु ३ लाख ७७ हिािको औषनध खरिद 

गिीएको  । 
• स्र्ास्थ्य सस्थाको ननयनमत अनगुमन गरिएको । 
• प्रथम चौमानसकमा ननकासा िएको र्िेट जस्र्कृत दिबन्दीमा कायवत कमवचािीको मानसक 

तलब ििा जशषवकमा खचव िएको हदुा अपेजक्षत कायविम सम्पन्न गनव नसक्रकएको । 
• रुपा गाउँपालिकाबाट ब्यवस्थापन गरिएका आइसोिेसन तथा क्वािेलटटनको लिलत २०७७ िंलसि 

८ गतेसम्िको संलिप्त लवविणः 

क्र स  लवविण  संख्या  कैलियत 

१ हाि गाउँपालिकाबाट लनिााण गिेको क्वािेलटटनको संख्या ३ वटा  

२ हाि गाउँपालिकाको आइसोिेसनिा िहकेो संख्या ३ जना  

३ होि आइसोिसन िहनभुएको  १० जना  

४ हािसम्ि गाउँपालिकाको क्वािेलटटनिा बसेको संख्या २२२ जना  

५ हािसम्ि गाउँपालिकाको आइसोिेसन बसेको संख्या ११ जना  

६ हािसम्ि गाउँपालिकाबाट PCR भएको जम्िा संख्या १२३४ जना  

७ हािसम्ि PCR िा पोजेलटभ देखीएको संख्या ४२ जना  

८ हाि गाउँपालिकाको आइसोिेशनिा िहकेो संख्या ३ जना  

९ गाउँपालिकाबाट लनिााण गिीएको आइसोिेसन सख्या १   
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आनथवक प्रशासन शाखागत क्रर्बिर्ः 
• २०७७ साउन १ गतेदेखी नमनत २०७७ कानतवक मसान्तसम्म िएको आम्दानी खचवको क्रर्र्िर् सक्रहत खचवको फाँटर्ािी यसैसाथ संलग्न िहेको छ । 

 
 

रुपा गाउँपानलका 

गाउँ कायवपानलकाको कायावलय कास्की 

रुपाकोट कास्की  

गण्डकी प्रदेश नेपाल 

श्रोतअनसुाि खचवको फाटँर्ािी 

 आ.र्. : २०७७/७८  मक्रहना : कानतवक      कायावलय कोड ८०४३९५०४३००                                                                                                                                                                                     

नस.
नं. खचव संकेत नं. खचव शीषवक अजन्तम बिटे 

यस मक्रहना सम्मको 
ननकासा 

गत मक्रहना 
सम्मको खचव 

यस 

मक्रहनाको 
खचव 

यस मक्रहना 
सम्मको खचव पेश्की 

पेश्की कटाई बाकँी 
खचव बिेट बाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८=(६+७) ९ १०=(८-९) ११=(४-८) 

१ नेपाल सिकाि - समाननकिर् अनदुान : नेपाल सिकाि - नगद अनदुान ७,८२,००,००० १२,११,९९९ २,८५,९९९ ९,२६,००० १२,११,९९९ ० १२,११,९९९ ७,६९,८८,००१ 
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७ ७ 100774 7000 62670 6100 7600 ० ० ० ० ० 184143.5   

८ गाँउपानलका  ० ० ० ० ० 10410.4 313033 493500 328575 4117996 5263514.38   

िम्मा रु 293090 77600 246580 17250 44900 10410.4 313033 493500 328575 4117996 5942933.9   
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पूर्ावधाि क्रर्कास तथा िर्न ननयमन शाखागत क्रर्बिर्ः 
• अजघल्लो आर् मा सम्पन्न हनु नसकेको चालू आर्मा िमागत योिनाहरुको मूल्याङ्कन 

गरि ििुानीका लागी पेश गरिएको । 
• चाल ुआनथवक बषवको लागी क्रर्ननयोजित बिेट अनरुुपमा परु्ावधाि क्रर्कासका योिनाहरु 

मध्ये करिर् ९० प्रनतशत योिनाहरुको लगत अनमुान तयाि पारिएको । 
• गाउँपानलका गौिर्को रुपमा र्डा नं ७ र्डा नं ५ ि र्डा नं ४ िोड्ने सडक ढलान 

गनवको लागी सार्विननक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम िाक्रिय स्तिको बोलपत्र आव्हान 
गरिएको । 

• िामदद िामकोट सडक ननमावर्को िननङ्ग क्रर्ल ििुानीको लागी पेश गिीएको तथा 
ठेक्काको म्याद थपको लागी नसफारिस गरिएको । 

• गाउँपानलकाको अनधकािके्षत्र नित्र पने मादी नदी क्रकनाि र्डा नं १, ३ ि ७ तथा  
तथा र्ृक्रि खोलामा नददिन्य पदाथव उत्खन्ननको लागी सूचना प्रकाशन गिी जशलबन्दी 
दििाउपत्र जस्र्कृत िैसकेको । 

• कायावलयबाट तोक्रकएबमोजिमका अन्य ननयनमत कायवहरु सम्पादन गरिएको। 
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जशक्षा शाखाको क्रर्बिर्ः 

• समदुाय नसकार् सहजिकिर् लार् ननिन्तिता ददर्एको । 
• गाउँपानलका नित्र िहेका सबै जशक्षक तथा क्रर्द्यानथवहरुलार् गाउँपानलकाबाट कोिाना 

िार्िस क्रर्रुि सँगसँगै अनियान स्र्रुप प्रनत व्यिी २।२ थानका दिले मास्क ि साबनु  
नबतिर् गिीएको । 

• क्रर्द्यालयहरुको लेखापिीक्षर्का लागी आर्देन संकलन िर्सकेको तथा जिम्मेर्ािी प्रदान 
गने िममा िहेको । 

• गाउँपानलका नित्र िहेका यरु्ा र्ेिोिगाि व्यजिहरुको लागी नबनिन ् नसपमलुक तानलम 
सञ्चालनको लागी सूचना माग िएको । 

• सेर्ा ननर्ृि तथा हाल कायवित जशक्षकहरुको प्राक्रर्नधक ग्रडे छुट सम्बजन्धत नसफारिस 
सम्बजन्धत ननकायमा प्रषेर् गरिएको । 

मक्रहला बालबानलका िेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता िएका व्यजिहरु सँग सम्बजन्धत कायव क्रर्बिर्ः 
• र्डा नं ५ मा िहेका िेष्ठ नागरिकहरुलार् सम्मान कायविम सम्पन्न िएको । 
• गाउँपानलकानित्र िहेका िेष्ठ नागरिकहरुको लगत संकलन कायव सम्पन्न िएकोमा प्राप्त 

तथ्याङ्कका आधािमा िेष्ठ नागरिक हरुलार् सम्मान कायविम तय िर्सकेकोमा कोिोना 
िार्िसका कािर् सम्पन्न हनु नसेकेको । 

• मक्रहला बालबानलका सम्बजन्ध कायविमको लागी माग संकलन िर्िहेको तथा सो 
सम्बजन्ध कायवक्रर्नध ननमावर्को िममा िहेको । 

• गाउँपानलका स्तरिय अपाङ्गता िएका व्यजिहरुको सञ्जाल गठन िएको । 
र्डा नं १ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
१ मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• र्डा सनमनत तफव -र्डा सनमनतको ननयनमत बैठक र्नस र्डामा आर्श्यक योिना तथा 
कायविम छनौट, योिना सनमनत ननमावर्, योिना कायावन्र्यनको अर्स्था,  सेर्ा प्रर्ाह ि 
अन्य आर्श्यक क्रर्षयमा ननयवर् नलने ि क्रर्क्रर्ध छलफल िैिहेको। 

• कमवचािी समन्र्य - हाल यस र्डामा स्थायी ि किाि गरि २ िना कमवचािी ननयनमत 
रुपमा कायवित िहेको अर्स्था छ िने अन्य २ िना प्राक्रर्नधक कमवचािीहरु दईु र्टा 
र्डामा सेर्ा गने गरि यस र्डामा पनन खक्रटनिुएको छ।िनप्रनतनननधहरुको 
सल्लाह,सहयोग ि समन्र्यमा सेर्ा प्रर्ाह हदैु आएको छ। 

• ननयनमत प्रशासननक कायव- आ.र् 2077/078 को प्रथम चौमानसकमा नपेाली 
नागरिकता प्रमार् पत्रको लानग नसफारिस -24, नाता प्रमाजर्त,चािक्रकल्ला प्रमाजर्त, घि 
र्ाटो ि क्रर्क्रर्ध प्रकृनतका नसफारिस गिी 1६9चलानन गरिएको ि क्रर्क्रर्ध क्रर्षयमा 39 
ननर्देन/पत्र दताव िएको अर्स्था छ। 

• पजञ्जकिर् तफव - यस आ.र् 2077/078 को हालसम्म िएका घटना दताव क्रर्र्िर् 
तपजशल बमोजिम िहेको ।  
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घटना क्रर्र्िर् िन्म मतृ्य ु र्साईसिाई क्रर्र्ाह सम्र्न्ध क्रर्च्छेद 
दताव संख्या  16 06 01 02 00 

• िािश्व संकलन- सम्पनतकि तफव  करिर् 80% कि संकलन सक्रहत श्रार्र् मक्रहनामा 
रु35224/- िारमा रु 7915/- आजश्वनमा रु 55373/- ि कानतवकमा रु 
21839/- गरि िम्मा रु 120351/- (अक्षरुपी एक लाख क्रर्स हिाि नतन सय 
एकाउन्न रुपैया मात्र) संकलन गरिएको। 

• सचुना प्रर्ाह- यस र्डामा प्राप्त सचुना तथा िानकािीहरु र्डा प्रनतनननध तथा टोल क्रर्कास 
सनमनत माफव त र्डा र्ानसहरुमा पगु्ने गिको तथा क्रर्निन्न स्थानहरुमा सचुना टाँस्ने प्रर्न्ध 
नमलाईएको। 

• तथ्याङ्क संकलन - यस र्डा र्ाट रै्देजशक िोिगारिमा गएका व्यजिहरुको क्रर्र्िर् 
संकलन िएको साथै र्ेिोिगाि, अपाङ्ग,िेष्ठ नागरिक व्यजिको अलार्ा िोजखममा िहेको 
घि तथा परिर्ाि क्रर्र्िर् संकलन गरिएको। 

• मेलनमलाप तथा समन्र्ायत्मक कायव- यस र्डा कायावलय र्ाट क्रर्निन्न 9 र्टा क्रर्र्ादहरु 
मेलनमलाप गिी टुङ्गार्एको छ। 

• सामाजिक सिुक्षा ििा - यस र्डा कायावलयर्ाट 272 िना लािगाक्रिको सनिाईि 
रै्ङ्कमा िहेको खातामा सा.स ु ििा िकम प्रक्रर्क्रिको लानग नसफारिस गिीएको ि पक्रहलो 
चिर् मा करिर् 50% लािगाक्रिलाई र्डा नित्रनै रै्कमाफव त ििा क्रर्तिर् गरिएको।  

• योिना कायावन्र्यन- 2 र्टा योिनाहरुको उपिोिा सनमनत गठन िई सकेको ि अन्य 
प्रकृयामा िहेको। 

• कोिोना िोकथाम तफव - कोिोना िाईिस िोकथामको लानग िनचेतना फैलाईएको ,माकस 
क्रर्तिर् गरि माकस प्रयोग गनव प्ररेित गरिएको ि चाड पर्वहरुमा निडिाड नगनव अक्रपल 
गरिएको। 

• क्रर्पद् व्यर्स्थापन - क्रर्पद् व्यर्स्थापन सनमनत गठन गरि िोजखममा िहेका घि तथा 
र्जस्तको क्रर्र्िर् संकलन गिीएको ।िोजखममा िहेका घिहरुको लानग ताि िानल क्रर्तिर् 
गरिएको। 

र्डा नं २ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा 
नम्बि २ मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः   

• र्डा सनमनतको ननयनमत रै्ठक र्सी िए गिेका कामकायवर्ाही, योिना कायावन्र्यनको 
अर्स्था, सेर्ाप्रर्ाह, ननर्वय गनुवपने क्रर्षयमा ननर्वय गने तथा अन्य आर्श्यकताअनसुाि 
छफलफल गने गरिएको । 

o कमवचािी समन्र्य  
• हाल र्डा कायावलयमा कायवित  स्थायी ि  किाि गिी िम्मा ३ िना कमवचािीहरु ि  

िनप्रनतनननधहरु क्रर्च एक आपसमा सल्लाह, सहयोग ि समन्र्य गिी  सेर्ा प्रर्ाह 
गरिएको । 

o ननयनमत प्रशासननक कायव 
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• आ.ब. २०७७।०७८ को हालसम्म र्डा कायावलयबाट १३ र्टा नागरिकताको 
नसफारिस गिेको, चाि क्रकल्ला, घिबाटो, तथा अन्य नसफारिसहरु गिी १७० र्टा चलानी  
तथा २५ र्टा अन्य कायावलयबाट प्राप्त िएका पत्रहिको दताव गरिको अर्स्था छ । 

o पञ्जीकिर् तफव  
• हालसम्म िएका घटना दतावहरुको क्रर्र्िर् ननम्नानसुाि िहेकोः 

घटना क्रर्र्िर् िन्म मतृ्य ु र्साईसिाई क्रर्र्ाह सम्र्न्ध क्रर्च्छेद 
दताव संख्या  1० 0५ 0० 0४ 00 

 
o िािश्व संकलन 

• यस र्डाबाट आ.ब.२०७७।०७८ को श्रार्र् मक्रहनामा रु.१९९६२, िारमा 
रु.१४३१८, आश्वीन रु.२१,४०३ गिी िम्मा रु.५५,६८३।– (पचपन्न हिाि छसय 
नत्रयासी मात्र) िािश्व संकलन गिी दाजखला गरि सक्रकएको । 

o सचुना प्रर्ाह 
• यस र्डामा प्राप्त सचुनाहरु र्डाका िनप्रनतनननधहरुलाई ि र्डा नित्र सक्रिय िहेका ५ 

र्टा टोल सधुाि सनमनतमा १/१ ओटा सूचना पाटीको व्यर्स्था गिी  सूचना टाँस  गिी 
तथा अन्य प्रकृयाबाट सचुना प्रर्ाह गने गरिएको । 

o तथ्यांक संकलन 
• यस र्डा रै्देनसक िोिगािीमा गएका व्यजिहरुको क्रर्र्िर् तयाि गरिएको तथा 

बेिोिगािहरुको सूची तयाि गिएको िस्ता कायवहरु  गरि तथ्यांक संकलन गरिएको। 
o सामाजिक न्याय ि मलेनमलाप 

• यस र्डा नित्र क्रर्निन्न क्रकनसमका झै झगडा पिेमा र्डा सनमनतबाट मलेनमलाप गिाउने 
गरिएको । 

o सामाजिक सिुक्षा  ििा 
• यस र्डा बाट सामाजिक सिुक्षा ििा प्राप्त गने क्रर्निन्न र्गवका कुल २२६ िना मध्य े

अनधकाशंलाई सनिाईि बैंक माफव त आ.ब. २०७७।०७८ को प्रथम क्रकस्था बापतको 
ििा िकम क्रर्तिर् गरि सक्रकएको छ । 

o योिना कायावन्र्यन 
• यस र्डाको लानग क्रर्ननयोिना िएका सरै् योिनाहरुको उपिोिा सनमनत गठन गरि 

सम्झौता प्रकृयामा िहेको । 
o कोिोना िोकथाम तफव  

• यस र्डामा कोिोना  िाईिसबाट बच्ने बािे टोल सधुाि, आमा समूह, यूर्ाकल  आददलाई 
प्रनतननधमलु रुपमा सामाजिक दिुी कायम गिी सचेतना  मूलक कायविम सञ्चालन 
गरिएको तथा लजक्षत समूहमा िाहत समेत क्रर्तिर् गएको । 

o क्रर्पद व्यर्स्थापन 
• यस बषवको बषावयममा आएको बढी पक्रहिोबाट क्षनत िएका घि परिर्ालाई १५ थान 

िाली क्रर्तिर् गरि संिक्षर्को कायव गरिएको । पनुवननमावर् गनुव हकमा क्रर्पद व्यर्स्थापन 
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सनमनतको रै्ठक बसी आर्ास पनुवननमार् गनुव पने व्यजिहरुको नामर्ाली गा.पा. पठाई 
सक्रकएको । 

र्डा नं ३ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
३ मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• र्डा सनमनतको ननयनमत रै्ठक बनस र्डामा िए गिेका कामकािर्ाही योिना 
कायावन्र्यनको अर्स्था सेर्ा प्रर्ाह ि ननर्वय नलनपने क्रर्षयमा ननर्वय नलने ि क्रर्क्रर्ध 
छलफल िएको । 
कमवचािी समन्र्य :- 

• हाल र्डा कायावलयमा कायवित स्थायी ि किाि सेर्ाका गरि िम्मा ४ िना कमवचािीहरु 
ि िनप्रनतनननधहरु सल्लाह सहयोग ि समन्र्य गदै सेर्ा प्रर्ाहको व्यर्स्था िहेको । 
ननयनमत प्रशासननक कायव :- 

• आ.र्. २०७७।०७८ को हालसम्म र्डा कायावलयले १२ र्टा नागरिकता नसफरिस 
गिेको चािक्रकल्ला घिबाटो नसफरिस नाता प्रमाजर्त ि क्रर्क्रर्ध गरि १३७ र्टा चलानी ि 
कायावलयमा प्राप्त १६ र्टा पत्र दताव गिेको अर्स्था छ । 
पजञ्जकिर् तफव  :- 

• हालसम्म िएका घटनादतावको क्रर्र्िर् ननम्नानसुाि छ  :- 
क्रर्र्िर् िन्मदताव  क्रर्र्ाह दताव मतृ्यदुताव सम्बन्ध नबच्छेद बसाईसिाई 
संख्या १० ५ ५ ० १ 

िािश्व संकलन :- 
• यस आ.र्. को श्रार्र् मक्रहनामा िम्मा रु.१८२१५।- िारमा रु.५६८०।- ि आजश्वन 

मक्रहनामा रु.१३७३०।- गरि िम्मा रु.३७६२८।- (सैंनतस हिाि छ सय अठ्ठाईस 
रुपैया मात्र) िािश्व संकलन गरि दाजखला गरिसक्रकएको । 
सूचना प्रर्ाह :- 

• यस र्डामा प्राप्त सूचनाहरु र्डाका पदानधकािीहरु ि र्डामा सक्रिय टोल सधुाि सनमनत 
माफव त सर्वसाधािर् िनताहरुमाझ जशघ्र िानकािी हनुे व्यर्स्था नमलाईएको छ । 
तथ्याकं संङ्कलन :- 

• यस र्डामा रै्देजशक िोिगािीमा गएका व्यजिहरुको व्यर्जस्थत क्रर्र्िर् संकलन गरिएको 
छ । साथै बेिोिगाि व्यजि क्रर्निन्न अपांगता िएका व्यजि िेष्ठ नागरिक आददको 
तथ्यांक संकलन गरिएको छ । 
सामाजिक न्याय मेलनमलाप :- 

• यस आ.र्.मा र्डानित्र िएका क्रर्निन्न ५ र्टा झै झगडा र्डा सनमनतमापवत मलेनमलाप 
गरि टंुग्याईएको । 
सामाजिक सिुक्षा ििा :- 

• यस र्डार्ाट सामाजिक सिुक्षा ििा प्राप्त गने क्रर्निन्न र्गवका कुल २१८ मध्ये अनधकांश 
व्यजिहरुलाई सनिाईि बैकसंगको सहकायवमा आ.ब. २०७७।०७८ को प्रथम क्रकस्ता 
ििा क्रर्तिर् गरिसक्रकएको छ । 
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योिना कायावन्र्यन :- 
• ४ र्टा योिनाहरुको उपिोिा सनमनत गठन िएको ि अन्य प्रकृयामा िहेका । 

कोिोना िोकथाम तफव  :- 
• कोिोना िाईिसिन्य िोगको िोकथामको लानग िनचेतना फैलाईएको सचेतनामलुक पचाव 

क्रर्तिर् िएको मास्क क्रर्तिर् िएको । 
क्रर्पद व्यर्स्थापन तफव  :- 

• यस र्षवको र्षावयाममा बाक्रढ पक्रहिोर्ाट नबस्थाक्रपत ि क्षनतग्रस्त घिपरिर्ािलाई आर्श्य 
सहयोग गरिएको ३० थान तािाली क्रर्तिर् िएको ि पनुस्थापनाको लानग प्रकृया अगाडी 
बढेको । क्रर्पद् व्यर्स्थापन सनमनतको रै्ठक बनस आर्श्यक काम गने गरिएको । 

 
र्डा नं ४ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
४ मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• घि बाटो, चाि क्रकल्ला, नाता प्रमाजर्त, िग्गा नामसािी,अन्य प्रशासननक ि क्रर्क्रर्ध 
नसफारिस गरि २८६ र्टा पत्रहरु चलानी गरिएको ि १५ र्टा पत्रहरु दताव 
गरिएको।नागरिकता नसफारिस तफव  नयाँ नागरिकता नसफारिस ११र्टा ि प्रनतनलक्रप ४ 
र्टा नसफारिस गरिएको। 

• व्याजिगत घटना दताव तफव  िन्म दताव ९ र्टा, मतृ्य ु दताव ९ र्टा, क्रर्र्ाह दताव ३ 
र्टा,बसारँ्सिार् ि सम्बन्ध क्रर्च्छेद निएको।दताव गरिएका व्याजिगत घटना दतावहरुको 
मानसक क्रर्र्िर् गाउँपानलकामा पठाउने गरिएको। 

• र्डास्तरिय नबपद व्यार्स्थापन सनमनत गठन गरिएको। 
• आ.र्.077/078 को प्रथम चौमानसकमा सम्पजि कि (मालपोत किमा) ५०%छुट 

िएको हुँदा करिर् ७०% सम्पजिकि उठार्एको। 
• यस आथीक र्षवका योिनाहरुको उपिोिा सनमनत गठन तथा estimate design 

सम्बन्धी कायवहरु िईिहेको। 
• यस आ.र्. को श्रार्र् मक्रहना मा रु.३०३५९ िार मक्रहनामा रु.९०६९ असोि मक्रहनामा 

रु. ४१६५२ गरि िम्मा रु.८१०८०(एकासी हिाि असी रुपैया) िािश्व संकलन गरि 
मानसक रुपमा दाजखला गरिएको। 

• ननयनमत रुपमा र्डा सनमनतको बैठक बसी कायावन्र्यन गनुवपने,सधुाि गनुवपने,ननर्वय 
नलनपुने कायवहरु तथा समस्याहरुको क्रर्षयमा छलफल िएको। 

• यस आ.र्.मा नक्रर्किर् गनुविएका सम्परु्व सामाजिक सिुक्षा लािग्राहीहरुलार् परिचयपत्र 
नम्बि सक्रहतको नयाँ सामाजिक सिुक्षा परिचयपत्र क्रर्तिर् गरिएको ि यस आ.र्.को 
प्रथम चौमानसक सामाजिक सिुक्षा ििा क्रर्तिर् कायव िर्िहेको। 

• यस र्डा अन्तगवत िहेका ननजष्िय कृक्रष समहुलार् र्डा सनमनतको ननर्वय गरि समहु तथा 
फामव लाई पनुः सञ्चालनमा  ल्याउने काम िएको छ।  

• कृषक र्गीकिर् गरि कृषकहरुलार् कृषक परिचयपत्र क्रर्तिर् कायविम संचालन िएको 
छ। 
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र्डा नं ५ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
५ मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• व्यजिगत घटना दताव तफव  नबर्ाह दताव ४ र्टा िन्म दताव १० र्टा मतृ्य ुदताव ४ र्टा 
सम्बन्ध नबच्छेद ० ि बसारँ्सिाई ० र्टा । 

• टोलस्तरिय कोनिड ब्यर्स्थापन सनमती गठन िएको । 
• टोलस्तरिय नबपद ब्यर्स्थापन सनमती गठन  
• क्रर्निन्न क्रकनसमका नसफारिसहरु गरिएका । 
• आनथवक बषव २०77 /78  को असोि मसान्त सम्म सम्पजि किमा 50% छुट िएको 

हुँदा करिर् ६0% सम्पजि कि उठार्सकेको 
• आनथवक बषव २०७६।०७७ मा सम्पन्न योिनाहरुकोको प्रनतर्ेदन ग. पा. समक्ष पेश 

गरिएको । 
• ११ घि आंजशक क्षनत िकुम्प लािग्राही परु्व क्षनत लािग्राहीको लागी नसफारिस िर् 

जस्र्कृत िएको । 
• ६ र्टा योिनामा मौिदुा उपिोिा सनमनतलाई ननिन्तिता ददर्एको । 
• गत आ. र्. का चािर्टा योिना कायवन्र्यन शरुु िैसकेको । 
• बाँकी योिनाहरुको कायावन्र्यनको लानग उपिोिा सनमनतहरु गठन िैसकेको । 

र्डा नं ६ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
7 मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• घि र्ाटो, चाि क्रकल्ला, नाता प्रमाजर्त िग्गा नामसािी, ि अन्य प्रशासननक ि क्रर्क्रर्ध 
नसफािीस गिी ३७२ पत्र चलान गरिएको  नागिीकता नसफािीस तफव  नाग।ज िकता 
नसफािीस ४१ र्टा गरिएको । 

• व्यािीगत घटनातफव  िन्म दताव ४५ र्टा मतृ्य ु दताव  १९ क्रर्र्ाह दताव ४ र्टा 
र्साईसिार् ३ र्टा ि सम्र्न्ध क्रर्च्छेद  निएको । 

• र्डास्तिीय क्रर्पद व्यर्स्थापन सनमनत गठन गरिएको । 
• आ.र् २०७७/०७८ को प्रथम चौमानसकमा सम्पतीकि (मालपोत किमा) ५०% छुट 

िएको हुँदा करिर् ७५% सम्पिीकि उठार्एको । 
• यस आनथवक र्षवमा योिनाहरुको उपिोिा सनमत गठन गिीएको ि लागत अनमुान तयाि 

पाने कायव सम्पन्न िर्सकेको । 
• ननयनमत रुपमा र्डा सनमनतको रै्ठक र्नस कायावन्र्यन गनपुने सधुाि गनुवपने , ननर्वय 

नलनपुने कायवहरु तथा समस्याहरुको क्रर्षयमा छलफल िएको । 
• यस आ.र् मा नक्रर्किर् गनुविएका सम्परु्व सामाजिक सिुक्षा लािग्राक्रह लाई परिचयपत्र 

नम्र्ि सक्रहतको नयाँ सिुक्षा परिचयपत्र क्रर्तिर् गरिएको ि यस आ.र् को प्रथम 
चौमानसक सामाजिक सिुक्षा ििा क्रर्तिर् कायव िईिहेको । 
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• यस आ.र् को प्रथम चौमानसक मा कुल आन्तिीक िािश्व १३७१६२ ( एक लाख 
सैँनतस हिाि एक सय रै्सठ्ठी रुपैया मात्र ) उठेको ि मानसक रुपमा र्ैंक दाजखला गने 
गरिएको । 
 

र्डा नं ७ को कायावलयबाट सम्पाददत कायवहरु 
क्रर् सं 2077 साल साउन 1 गतेबाट काजिक मसान्त सम्म यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 
7 मा िएका कामहरुको क्रर्र्िर्ः 

• आनथवक बषव २०77 /78  को असोि मसान्त सम्म सम्पजि किमा 50% छुट िएको 
हुँदा 80% सम्पजि कि उठार्सकेको 

• यस र्डा कायावलयको नसफारिस  पंिीकिर् लगायतका ननयनमत कायव िर्िहेको । 
• यस आनथवक र्षवमा यस रुपा गाउँपानलका र्डा नम्बि 7 को कायावलयबाट सम्पन्न हनुे 

योिनाहरूको  छनौट कायव सम्पन्न िैसकेको । 
• यस आनथवक र्षवको  योिनाहरूको उपिोिा सनमनत गठन िर्सकेको ि योिनाको 

estimate design सम्बन्धी काम िर्िहेको । 
• आनथवक र्षव 77/78 को पक्रहलो चौमानसक सामाजिक सिुक्षा ििा क्रर्तिर् िर्िहेको 
• कोनिड १९ ननयन्त्रर्को ननजम्त र्डा स्तिीय CMC गठन िएको 
• जशक्षाको ननजम्त टोल नसकार् कायव िर्िहेको  
• र्ृि-र्ृिाको ननजम्त औषधी क्रर्तिर् कायव िर्िहेको 
• बेिोिगािी यरु्ाहरुलाई सीपमूलक तानलम प्रदान गनव यरु्ाहरूको ननर्देन संकलन गिी 

तानलम प्रदान गनव सम्बजन्धत ननकायमा पेश गरिएको 
• कृक्रष तथा पश ुको लानग प्रदान हनुे अनदुान कायविमको लानग ननर्ेदन संकलन गिी 

अनदुान ददने ननकाय समक्ष पयुावर्एको 
• पश ुप्राक्रर्नधक घिमै पगुी पशकुो उपचाि गने तथा औषनध प्रदान गने कायव िएको 
• र्डा सनमनतको ननयनमत बैठक िर्िहेको ि बैठकमा गाउँपानलकाबाट कायावन्र्यन  हनु े

कायविमहरु ि र्डाका समस्याहरु को बािेमा छलफल िैिहेको  
• र्डा कायावलयबाट उठ्ने ननयनमत िािस्र् गाउँपानलकाको िािस्र् खातामा िम्मा गरिएको 
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१० गाउँपानलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत, प्रर्िा 

सूचना अनधकािी ि प्रमखुको नाम ि पद 
• गाउँपानलका अध्यक्षको क्रर्र्िर्ः 

नाम थिः श्री नर्िाि ओझा 
मोबार्ल नं ९८५६०८४००९ 
email:rupamunnabaraj@gmail.com 

• गाउँपानलका उपाध्यक्षको क्रर्र्िर्ः 
नाम थिः श्री लालसबु्बा गिुङ 
मोबार्ल नं ९८५६०८४००८ 
email: ruparumun@gmail.com 

• प्रर्िाको क्रर्र्िर्ः 
नाम थिः श्री टेक बहादिु गरुुङ 
मोबार्ल नं ९८५६०८४००५ 
email: ruparumun@gmail.com 

• प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको क्रर्र्िर्ः 
नाम थिः श्री सन्तोष ढुङ्गाना 
पदः प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
शे्रर्ीः िािपत्राक्रङ्कत ततृीय शे्रर्ी 
मोबार्ल नं ९८५६०७२१०१ 
email: dhunganash@gmail.com 

• सूचना अनधकािीको क्रर्र्िर्ः 
नाम थिः श्री सजन्दप पौडेल 
पदः जशक्षा अनधकृत 
तहः सातौ तह 
मोबार्ल नं ९८५६०७३१०६ 
email:paudelsandip02@gmail.com 

 

११ ऐन, ननयम, क्रर्ननयम, ननदेजशकाको सूजच 

• रुपा गाउँपानलका स्थापना पश्चात हालसम्म जस्र्कृत िर् लागू िएका कानूनहरुको 
संगालो प्रकाशनको अजन्तम चिर्मा िहेको छ । 

• नमनत २०७७ साउन १ गतेदेखी २०७७ कानतवक मसान्तसम्म जस्र्कृत िएका कानूनहरु 
ननम्नानसुाि िहेका छन ्
ननम्नः 

• रुपा गाउपानलकाको खचवको मापदण्ड २०७७ 

• रुपा गाउँपानलकाको दििेट आनथवक बषव २०७७/७८ 

• रुपा गाउँपानलकाको योिना, अनगुमन तथा ििुानी प्रक्रियालार् व्यर्जस्थत गनव बनेको 
ऐन, २०७७ 

• रुपा गाउँपानलकाको कृक्रष व्यर्साय फमव दताव नक्रर्किर् गनव बनेको कायवक्रर्नध, २०७७ 

• रुपा गाउँपानलकाको िनूम बैंक कायविम सञ्चालन कायवक्रर्नध, २०७७ 

 

१२ आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यार्नधक क्रर्र्िर् 
• कायावलयबाट आनथवक बषव २०७६।०७७ मा िए गिेका काम कािबाहीहरुको नबषयमा जिल्ला 

समन्र्य सनमनत कास्कीमा नमनत २०७७ असोि १२ गते सोमबाि नबस्ततृ रुपमा समीक्षा 
गिीएको सोको क्रर्र्िर् गाउँपानलकाको रे्िसार्टमा समेत अपलोड गरिएको ।  
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१३ कायावलयबाट अजघल्लो आनथवक बषवमा सञ्चानलत कायविम र्ा 

आयोिनाको क्रर्र्िर् 
• कायावलयबाट आनथवक बषव २०७६।०७७ मा िए गिेका काम कािबाहीहरुको नबषयमा जिल्ला 

समन्र्य सनमनत कास्कीमा नमनत २०७७ असोि १२ गते सोमबाि नबस्ततृ रुपमा समीक्षा 
गिीएको सोको क्रर्र्िर् गाउँपानलकाको रे्िसार्टमा समेत अपलोड गरिएको ।  

 

१४ कायावलयको रे्िसार्टको क्रर्र्िर् 
• गाउँपानलकाको आनधकािीक रे्िसार्ट https://rupamun.gov.np/ 

• गाउँपानलकाको र्मेल ठेगानाः ruparumun@gmail.com, info@rupamun.gov.np 

 

१५ कायवलयले प्राप्त गिेको बैदेजशक सहायता ऋर् अनदुान एरं् प्राक्रर्नधक 

सहयोग सम्झौता सम्बजन्ध नबर्िर् 
• चालू आनथवक बषव २०७७।०७८ को श्रार्र् देखी कानतवक मसान्तसम्म नेपाल सिकाि, गण्डकी 

प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हनुे िकम तथा गाउपानलकाको आन्तरिक श्रोत बाहेक कायावलयले कुनै 
पनन बेदेजशक सहायता, ऋर् अनदुान एंर् प्राक्रर्नधक सहयोग सम्झौता नगिेको । 

१६ कायावलयले संचालन गिेको कायविमहरुको क्रर्र्िर् 
• चालू आनथवक बषव २०७७।०७८ को लागी गाउँसिाबाट जस्र्कृत बाक्रषवक कायविमको आधािमा 

ननयनमत रुपमा बस्ने गाउँ कायवपानलकाको ननर्वयअनसुािका कायविमहरु ननयनमत रुपमा सञ्चालन 
िर्िहेका  

१७ कायावलयले र्नगवकिर् गिेको सूचनाको क्रर्र्िर् 
• प्रचनलत कानूनबमोजिम अजख्तयािप्राप्त ननकाय तथा पदानधकािीको नलजखत ननर्वय तथा ननरे्दनका 

आधािमा कानूनबमोजिम उपलब्ध गिाउनपुने िनन तोक्रकएका सूचनाहरु उपलब्ध गिाउने 
गरिएको। 

• सार्विननक गनुवपने सूचनाहरु ननयनमत रुपमा कायावलयको सूचना पाटी, कायावलयको नाममा िहेको 
फेसबकु पेि, रे्िसार्ट तथा दैननक पनत्रकाहरुमा प्रकाशन हनुे गिेको । 

• उल्लेजखत नबषय बाहेक कायावलयले नबजशक्रिकृत रुपमा सूचनाहरुको र्नगवकिर् नगिेको । 
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१८ कायावलयमा सूचना माग सम्बन्धी ननरे्दनको क्रर्र्िर् 
• चालू आनथवक बषव २०७७।०७८ को श्रार्र् देखी कानतवक मसान्तसम्म कायावलयसँग सम्बजन्धत 

सूचना मागको लागी कायावलय प्रमखु ि सचुना अनधकािीलार् फोन तथा र्मेलमाफव त नमनत 
२०७७।५।३० को ननरे्दन साथ िेशम खड्का पोखिा २ कास्की ९८५६०२९३२६ बाट 
सूचना माग गनुविएकोमा ननिलार् कायावलयबाट क्रर्नाकुनै शलु्क कायावलयका सूचना अनधकािीबाट 
क्रर्द्यनुतय माध्यमबाटै ननरे्दकको ननरे्दनअनसुािको सूचना प्रषेर् गरिएको । 

• उल्लेजखत ननरे्दन बाहेक कुनै पनन व्यजिले सूचना मागको लागी कायावलयमा नलजखत ननरे्दन पेश 
नगिेको । 

१९ कायावलयका सूचनाहरु प्रकाशन हनेु सम्बजन्ध क्रर्र्िर्  
• कायावलयका सूचनाहरु ननयनमत रुपमा कायावलयको सूचना पाटी, र्डा कायावलयहिको सूचना पाटी 

तथा कायावलयको नाममा िहेको फेसबकु पेि, रे्िसार्ट तथा आर्श्यकता अनसुाि दैननक 
पनत्रकाहरुमा प्रकाशन हनुे गिेको । 

 


