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१. रघगंुगा गाउँपाललका, मौिाफाटँ, म्याग्दीको स्िरुप र प्रकृलत: 
नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अलधकार कयायन्ियन गरी स्थानीय नेततृ्िको 

विकास गरी यस गाउँपाललमा विधावयकी, काययकाररणी र न्यावयक अभ्यासलाई संस्थागत गने, 
गाउँपाललका लित्रका विकास योिना, स्थानीय नेततृ्ि विकास, विकास लनमायणमा स्थानीय िनताको 
उपजस्थत िढाई रोिगारी लसियना, गाउँपाललका लित्र शाजन्त, सरुक्षा र सबु्यबस्था कायम गरी 
िनताको िीउ, धन र स्ितन्त्रताको संरक्षण गनुय रघगंुगा गाउँ काययपाललकाको कायायलयको मखु्य 
कायय हो। यस कायायलयका काम, कतयब्य र अलधकारहरुलाई नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074 लगायत अन्य ऐन, लनयम, 
लनदेजशका एिं काययविलधहरूद्वारा ब्यबस्था गररएको छ।  

रघगंुगा गाउँपाललकाले “समदृ्ध रघगंुगा, सजुि रघगंुगाबासी” को नारालाई साथयक तलु्याई 
रघगंुगा गाउँपाललकाको विकास, शान्त, सरुजक्षत र समनु्नत बनाउने दरुदृवि (vision) का साथ 
विलधको शासन अिलम्िन गरी दीगो आलथयक विकास हालसल गनय उपलव्ध स्रोत र साधनको  
प्रिािकारी पररचालन गरी लछटो छररतो साियिलनक सेिा प्रिाहको माध्यमद्वारा सशुासनको 
प्रत्यािलूत गने लक्ष्यहरु (goals) ललएर काम गरररहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको 
सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समन्ियको लसद्धान्तली प्रिधयन गदै स्थानीय िनसहिालगता, 
उत्तरदावयत्ि, पारदजशयता सलुनजित गरी सलुि गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गनुय यस गाउँपाललकाको मखु्य 
उदे्दश्य रहेको छ ।  

२. रघगंुगा गाउँपाललकाका काम, कतयव्य र अलधकार: 
क) नगर प्रहरी 

1. नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यिस्थापन, लनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलत, 
कानून र मापदण्डको लनमायण तथा कायायन्ियन, 

2. देहायका काययमा सहयोग परु् याउनको लालग नगर प्रहरीको पररचालन गनय सननेछः- 
- गाउँपाललकाको  नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणयय कायायन्ियन, 
- गाउँपाललकाको सम्पजत्तको सरुक्षा र संरक्षण गनय, 
- स्थानीय स्तरमा हनुे सिा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपियको सरुक्षा 

व्यिस्थापन, 
- स्थानीय बिार तथा पावकिं ङ्ग स्थलको रेिदेि र व्यिस्थापन, 
- गाउँ िा नगर सरसफाई सम्िन्धी मापदण्डको कायायन्ियन, 
- न्यावयक सलमलतले गरेका लमलापत्र तथा लनणययको कायायन्ियन, 



 

 

- साियिलनक ऐलानी र पती िग्गा, साियिलनक ििन, सम्पदा तथा िौलतक 
पूिायधारको संरक्षण र सरुक्षा,  

- विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िोिी, उद्धार, राहत तथा पनुस्थायपना, 
- अनलधकृत विज्ञापन तथा होलडयङ्ग बोडय लनयन्त्रण, 
- छाडा पश ुचौपायाको लनयन्त्रण, 
- अनलधकृत लनमायण तथा साियिलनक सम्पजत्त अलतिमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण, 
- काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय । 

ि) सहकारी संस्था 
- सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमायण, 

कायायन्ियन र लनयमन, 
- गाउँपाललकाको िौगोललक क्षेत्रलित्र सञ्चालन हनुे सहकारी संस्थाको दताय, 

अनमुलत, िारेिी र विघटन,  
- सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधायरण र 

लनयमन,  
- गनय सहकारी सम्बन्ध स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 
- सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, विषयगत, प्रादेजशक र स्थानीय संघ 

संस्थासँग समन्िय र सहकायय गने, 
- स्थानीय सहाकरी संस्थाको क्षमता अलििवृद्ध, 
- स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रिद्धयन, पररचालन र विकास ।   

ग) एफ एम सञ्चालन 
- एक सय िाटसम्मको एफ.एम. रेलडयो सञ्चालन अनमुलत, निीकरण, लनयमन र 

िारेिी, 
- प्रदेश कानूनको अलधनमा रही एफ.एम. सञ्चालन अनमुलत सम्बन्धी कायय । 

घ) स्थानीय कर, सेिा शलु्क तथा दस्तरु 
- संघीय तथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर 

िग्गा रजििेशन शलु्क, सिारी साधन कर, सेिा शलु्क दस्तरु, पययटन शलु्क, 
विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, िलूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी 
नीलत, कानून, मापदण्ड, कायायन्ियन र लनयमन,  

- स्थानीय पिुायधार तथा सेिाको शलु्क लनधायरण, सङ्कलन र व्यिस्थापन, 



 

 

- टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, नयानोलनङ्ग, बञ्जी िम्प, जिपफ्लायर, र् याजफ्टङ्ग, मोटरबोट, 
केिलुकार सेिा लगायत अन्य िल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हनुे निीन 
पययटकीय सेिा तथा साहलसक िेलको शलु्क, 

- िलडिवुट, किाडी र िीििन्त ुकर लनधायरण तथा सङ्कलन, 
- स्थानीय रािस्िको आधार विस्तार तथा प्रिद्धयन, 
- ढुङ्गा, लगट्टी, बालिुा, माटो, काठ दाउरा, िरािरुी, स्लेट, िरीढुङ्गा आदद 

प्राकृलतक िस्तकुो लबिी तथा लनकासी शलु्क दस्तरु सङ्कलन, 
- प्रचललत काननु बमोजिम गने लसफारीस, दताय, अनमुलत, निीकरण  

आददको शलु्क, दस्तरु लनधायरण र सङ्कलन,  
- स्थालनय रािि प्रिद्धयनका लालग प्रोत्साहन, 
- रािि सूचना तथा तथ्थाङ्कको आदान प्रदान, 
- सङ्घीय तथा प्रदेश काननुको अलधनमा रही स्थानीय तहमा रािि चहुािट 

लनयन्त्रण सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन, 
- स्थानीय पूिायधार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापदण्ड र लनयमन, 
- मालपोत सङ्कलन, 
- कर तथा सेिा शलु्क सम्बन्धी अन्य कायय । 

ङ) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 
- स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेिा शतय, योिना, 

कायायन्ियन र लनयमन, 
- संविधानको धारा 302 को उपधारा (2) बमोजिम समायोिन िएका 

कमयचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र समन्िय, 
- सङ्गठन विकास, िनशजि व्यिस्थापन र िजृत्त विकास, 
- स्थानीय कानून बमोजिम सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी सङ्गठन 

संरचना तथा दरबन्दी लनधायरण, 
- स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना प्रविलधको उपयोग, प्रिद्धयन र लनयमन,  
- िनशजि व्यिस्थापन तथा िजृत्त विकास, 
- स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय । 

 



 

 

च) स्थानीय तथ्याङ्क र अलिलेि संकलन 
- स्थानीय तथ्याङ्क र अलिलेि संकलन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना 

कायायन्ियन र लनयमन, 
- आधारितू तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यिस्थापन, 
- िन्म, मतृ्य,ु वििाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई दताय र पाररिाररक लागतको 

अलिलेिी तथा पञ्जीकरण व्यिस्थापन, 
- सूचना तथा सञ्चार, प्रविलधयिु आधारितू तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यिस्थापन, 
- स्थानीय तथ्याङ्क र अलिलेि सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायय । 

छ) स्थानीय स्तरका विकास आयोिना तथा पररयोिना 
- विकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिुयमा, 

कायायन्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
- आलथयक, सामाजिक, सांस्कृलतक, िातािरणीय, प्रविलध र पूिायधारिन्य विकासका 

लालग आिश्यक आयोिना तथा पररयोिनाहरुको तिुयमा, कायायन्ियन, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन,  

- आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रिाि मूल्याङ्कन, 
- सम्िाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा साधनको पवहचान तथा अलिलेि व्यिस्थापन, 
- सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी विकास, बस्ती विकास र 

ििन सम्बन्धी योिना तिुयमा, आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायायन्ियन र 
लनयमन, 

- राविय ििन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम ििन लनमायण अनमुलत, अनगुमन र 
लनयमन, 

- सरकारी ििन, विद्यालय, सामदुावयक ििन, सिागहृ र अन्य साियिलनक ििन 
तथा संरचनाको लनमायण र ममयत सम्िार तथा  सञ्चालन र व्यिस्थापन, 

- सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायायन्ियनमा समन्िय, 
सहिीकरण र सहयोग, 

- सरुजक्षत बस्ती विकास सम्बन्धी नीलत, योिना, काययिम तिुयमा, कायायन्ियन, 
अनगुमन, लनयमन र मूल्याङ्कन, 

- साियिलनक लनमायण काययको लालग प्रचललत कानून बमोजिमको "घ" िगयको 
ईिाितपत्रको िारी, नविकरण तथा िारेिी, 



 

 

- पययटन प्रिद्धयन सम्बन्धी आयोिनहरूको पवहचान, कायायन्ियन, व्यिस्थापन, 
अनगुमन तथा लनयमन, 

- निीन पययटकीय सेिा तथा काययहरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पवहचान, 
कायायन्ियन, व्यिस्थापन, अनगुमन तथा लनयमन,  

- विकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायय । 
ि) आधारितु र माध्यलमक जशक्षा 

- प्रारजम्िक बाल विकास तथा जशक्षा, आधारितू जशक्षा, अलििािक जशक्षा, 
अनौपचाररक जशक्षा, िलुा तथा िैकजल्पक लनरन्तर लसकाई, सामदुावयक लसकाइ 
र विशेष जशक्षा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुयमा, कायायन्ियन, 
अनगुमन, मूल्याङ्कन र लनयमन, 

- सामदुावयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनमुलत, सञ्चालन, 
व्यिस्थापन तथा लनयमन, 

- प्राविलधक जशक्षा तथा व्यािसावयक ताललमको योिना तिुयमा, सञ्चालन, 
अनगुमन, मूल्याङ्कन र लनयमन, 

- मातिृाषामा जशक्षा ददने विद्यालयको अनमुलत, अनगुमन तथा लनयमन, 
- गालिएका िा बन्द गररएका विद्यालयहरूको सम्पजत्त व्यिस्थापन, 
- गाउँ तथा नगर जशक्षसा सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 
- विद्यालय व्यिस्थापन सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 
- विद्यालयको नामाकरण, 
- सामदुावयक विद्यालयहरूको िग्गाको स्िालमत्ि, सम्पजत्त अलिलेि, संरक्षण र 

व्यिस्थापन, 
- विद्यालयको गणुस्तर अलििवृद्ध तथा पाठ्यिम सामाग्रीको वितरण, 
- सामदुावयक विद्यालयको जशक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी लमलान, 
- विद्यालयको ननसाङ्कन, अनमुलत, स्िीकृलत, समायोिन तथा लनयमन, 
- सामदुावयक विद्यालयको शैजक्षक पूिायधार लनमायण, ममयत सम्िार, सञ्चालन र 

व्यिस्थापन, 
- आधारितू तहको परीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्यिस्थापन, 
- विद्याथी लसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यिस्थापन, 



 

 

- टू्यसन, कोजचङ्ग िस्ता विद्यालय बावहर हनुे अध्यापन सेिाको अनमुलत तथा 
लनयमन, 

- स्थानीय स्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रविलधको संरक्षण, प्रिद्धयन र स्तरीकरण,  
- स्थानीय पसु्तकालय र िाचनालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, 
- माध्यलमक तहसम्मको शैजक्षक काययिमको समन्िय र लनयमन, 
- सामदुावयक विद्यालयलाई ददने अनदुान तथा सोको बिेट व्यिस्थापन, 

विद्यालयको आय व्ययको लेिा अनशुासन कायम, अनगुमन र लनयमन, 
- जशक्षण लसकाई, जशक्षक र कमयचारीको ताललम तथा क्षमता विकास, 
- अलतररि शैजक्षक वियाकलापको सञ्चालन । 

झ) आधारितु स्िास्थ्य र सरसफाई 
- आधारितू स्िास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, 

योिनाको तिुयमा, कायायन्ियन तथा लनयमन, 
- आधारितू स्िास्थ्य, प्रिनन स्िास्थ्य र पोषण सेिाको सञ्चालन र प्रिद्धयन, 
- अस्पताल र अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 
- स्िास्थ्य सेिा सम्बन्धी िौलतक पूिायधार विकास तथा व्यिस्थापन, 
- स्िच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथयको गणुस्तर र िाय ु तथा ध्िलनको प्रदषुण 

लनयन्त्रण र लनयमन, 
- सरसफाई सचेतनाको अलििवृद्ध र स्िास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन, 
- स्िास्थ्यिन्य फोहोरमैला सङ्कलन, पनुः उपयोग, प्रशोधन, विसियन र सोको 

सेिा शलु्क लनधायरण र लनयमन, 
- रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सेिा सञ्चालन, 
- औषलध पसल सञ्चालन, अनमुलत, अनगुमन र लनयमन, 
- सरसफाई तथा स्िास्थ्य क्षेत्रबाट लनष्कालसत फोहोरमैला व्यिस्थापनमा लनिी 

तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्िय, सहकायय र साझेदारी, 
- पररिार लनयोिन तथा मातजृशश ु कल्याण सम्बन्धी सेिा सञ्चालन, अनमुलत, 

अनगुमन तथा व्यिस्थापन, 
- मवहला तथा बालबाललकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, लनयन्त्रण र 

व्यिस्थापन । 
ञ) स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र िैविक विविधता 



 

 

- स्थानीय व्यापार, िस्तकुो माग, आपूलतय तथा अनगुमन, उपिोिा अलधकार 
तथा वहत सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड, कायायन्ियन र लनयमन, 

- बिार तथा हाट बिार व्यिस्थापन, 
- स्थानीय िस्तहुरूको उत्पादन, आपूलतय तथा लनकासी प्रक्षपेण, मूल्य लनधायरण र 

अनगुमन, 
- स्थानीय व्यापार र िाजणज्य सम्बन्धी पूिायधार लनमायण, 
- स्थानीय िस्त ुर सेिा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमयको दताय, अनमुलत, निीकरण, िारेिी, अनगुमन 

र लनयमन,  
- स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्धान, 
- लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंग समन्िय र सहकायय, 
- स्थानीय व्यापार प्रिद्धयन, सहिीकरण र लनयमन, 
- स्थानीय बौवद्धक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रबद्धयन र अलिलेिाङ्कन, 
- उपिोिा सचेतना अलििवृद्ध, लजक्षत उपिोिाको लगत व्यिस्थापन र स्थानीय 

िस्त ुतथा सेिाको गणुस्तर परीक्षण, 
- िातािरण संरक्षण र िैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, 

मापदण्ड, योिना तिुयमा तथा त्यसको कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 
- स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्यमा प्रलतकूल असर पने वकलसमका उपिोग्य िस्तकुो 

बेचलबिन र उपिोग तथा िातािरणीय प्रदषुण र हालनकारक पदाथयहरूको 
लनयन्त्रण, अनगुमन तथा लनयमन, 

- स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा न्यून काबयनमूिी तथा िातािरणमैत्री विकास अिलम्बन, 
- स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिद्धयन, 
- स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनधायरण र व्यिस्थापन, 
- स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र िैविक विविधता सम्बन्धी 

अन्य कायय । 
ट) स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक र लसँचाई 



 

 

- स्थानीय, ग्रालमण तथा कृवष सडक र लसँचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड 
तथा सो सम्बन्धी योिना तिुयमा, कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

- स्थानीय, ग्रालमण तथा कृवष सडक, झोलङु्गे पूल, पलेुसा, लसँचाई र तटबन्धन 
सम्बन्धी गरुुयोिनाको तिुयमा, कायायन्ियन, ममयत, सम्िार र लनयमन, 

- स्थानीयस्तरका लसँचाई प्रणालीको लनमायण, सञ्चालन, रेिदेि, ममयत सम्िार, 
स्तरोन्नलत, अनगुमन र लनयमन, 

- यातायात सरुक्षाको व्यिस्थापन र लनयमन, 
- स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य कायय । 

ठ) गाँउ सिा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 
- गाउँसिा सम्बन्धी नीलत, कानून र काययविलध, 
- स्थानीयस्तरका विषय क्षते्रगत नीलत तथा रणनीलत, आिलधक तथा बावषयक 

योिना, काययिम र बिेट स्िीकृलत, 
- सिाका सलमलतहरूको गठन र सञ्चालन, 
- स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका विषयमा संयिु सलमलत 

गठन, 
- काययपाललका तथा न्यावयक सलमलतबाट सिामा प्रस्ततु प्रलतिेदनमालथ छलफल 

तथा सो सम्बन्धमा आिश्यक लनदेशन, 
- विकास योिना तथा काययिमको प्रिािकारी कायायन्ियन तथा सशुासनको 

लालग काययपाललकालाई लनदेशन, 
- गाउँ काययपाललकालाई आलथयक व्ययिार पने विषयको लनयमन, 
- स्थानीय मेललमलाप र मध्यस्थता, 
- गाउँसिा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय । 

ड) स्थानीय अलिलेि व्यिस्थापन 
- स्थानीय अलिलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको 

लनमायण, कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- िनसांज्ख्यक, प्राकृलतक, आलथयक, सामाजिक, सांस्कृलतक, िौलतक पूिायधार, 

रोिगारीको अिस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रलतव्यजि आय, मानि विकास 
तथा लैवङ्गक सशजिकरण सूचकाङ्क, रािि तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क 



 

 

सङ्कलन र प्रशोधन गरी निीनतम प्रविलधयिु र राविय तथा स्थानीय सूचना 
प्रणालीमा आिद्धता र पािय जचत्र तथा श्रोत ननसाको अद्यािलधक अलिलेिन, 

- सूचना तथा अलिलेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 
- साियिलनक सम्पजत्त, सामदुावयक सम्पजत्त, सडक, ििन, पसल, व्यिसायको 

वििरण सवहतको अद्यािलधक अलिलेि, 
- आफ्नो क्षेत्रलित्र सम्पन्न िएका तथा चाल ु योिनाको वििरण र त्यस्तो 

योिनाको सम्पजत्तको अद्यािलधक अलिलेिन, 
- स्थानीय अलिलेि व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रविलधको उपयोग,  
- स्थानीय अलिलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय । 

ढ) िग्गा धनी प्रमाणपिुाय वितरण 
- स्थानीय िग्गाको नाप ननसा, वकत्ताकाट, हालसाविक, रजिस्टे्रशन नामसारी 

तथा दाजिल िारेि, 
- िग्गा धनी दताय प्रमाणपिुाय वितरण तथा लगत व्यिस्थापन, 
- िलूमको िगीकरण अनसुारको लगत, 
- साियिलनक प्रयोिनका लालग िग्गा प्रालि, मआुब्िा लनधायरण तथा वितरणमा 

समन्िय र सहिीकरण, 
- नापी ननसा तथा िग्गाको स्िालमत्ि लनधायरण काययमाट समन्िय र सहिीकरण, 
- िग्गा धनी दताय प्रमाणपिुाय वितरण सम्बन्धी अन्य कायय । 

ण) कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य, सहकारी 
- कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ु स्िास्थ्य सम्बन्धी 

स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन, अनगुन र लनयमन, 
- कृवष  तथा पशपुन्छी बिार सूचना, बिार तथाट हाटबिारको पूिायधार लनमायण, 

साना लसँचाई लनमायण, ताललम, प्रविलध प्रसार, प्राविलधक टेिा, कृवष सामग्री 
आपूलतय र कृषक क्षमता विकास काययिमको सञ्चालन, अनगुमन र लनयमन, 

- कृवष तथा पशपुन्छीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण, 
- पशपुन्छी जचवकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 
- कृवष िातािरण संरक्षण तथा िैविक विविधताको संरक्षण र प्रिद्धयन, 
- पशनुश्ल सधुार पद्धलतको विकास र व्यिस्थापन, 
- उच्च मूल्यिु कृवषिन्य िस्तकुो प्रिद्धयन, विकास तथा बिारीकरण, 



 

 

- स्थानीय चरन तथा िकय  विकास र व्यिस्थापन, 
- पश ुआहारको गणुस्तर लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणाली, 
- पश ुबधशाला र शीत िण्डारणको व्यिस्थापन र लनयमन, 
- पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाय सहिीकरण, 
- पशपुालन तथा पश ुस्िास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायय । 

त) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यजि र अशिहरूको व्यिस्थापन 
- सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजिक सरुक्षा काययिमको 

कायायन्ियन, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, 
- िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यािलधक, 

पररचयपत्र वितरण, सामाजिक सरुक्षा तथा सवुिधाको व्यिस्थापन तथा वितरण, 
- िेष्ठ नागररक नलब, ददिा सेिा केन्र, िेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन 

तथा व्यिस्थापन, 
- सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गता पनुस्थायपना केन्र, िेष्ठ नागररक 

केन्र तथा अशि स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
- सडक बालबाललका, अनाथ, असहाय, अशि र मानलसक असन्तलुन िएका 

व्यजिहरुको पनस्थायपना केन्रको सञ्चालन, व्यिस्थापन, अनगुमन र लनयमन, 
- िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएकटा व्यजि र अशिहरूको व्यिस्थापन सम्बन्धी 

अन्य कायय । 
थ) बेरोिगारहरूको तथ्याङ्क  संकलन 

- रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजिको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना 
प्रणालीको स्थापना, 

- स्थानीय स्तरमा रहेका स्िदेशी तथा विदेशी श्रलमकको लगत सङ्कलन तथा 
व्यिस्थापन,  

- सरुजक्षत िैदेजशक रोिगारी र िैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रमशजिको सूचना 
तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा व्यिस्थापन, 

- रोिगार सूचना केन्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन, 
- िैदेजशक रोिगारीमा िाने श्रमशजिको लालग वित्तीय साक्षरता र सीपमूलक 

ताललमको सञ्चालन, 



 

 

- िैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यजिहरूको सामाजिक पनुः एकीकरण, 
- िैदेजशक रोिगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,  
- बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायय । 

द) कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चालन र लनयन्त्रण 
- कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन, 

अनगुमन र लनयमन, 
- कृवष प्रसार तथा िनशजिको प्रक्षेपण, व्यिस्थापन र पररचालन, 
- कृषकहरुको क्षमता अलििवृद्ध, प्राविलधक सेिा, टेिा, सीप विकास र 

सशजिकरण, 
- कृवष लबउवििन, िश्ल, मलिाद र रसायन तथा औषलधहरूको आपूलतय, उपयोग 

र लनयमन, 
- कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय स् घ संस्थाहरूको 

समन्िय, व्यिस्थापन र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रविलधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 
- कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 
- स्थानीय स्तरका स्रोत केन्रहरूको विकास र व्यिस्थापन, 
- प्राङ्गाररक िेती तथा मलको प्रिद्धयन र प्रचारप्रसार, 
- कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चालन र लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायय । 

ध) िानेपानी, साना िलविद्यतु आयोिना, िैकजल्पक उिाय 
- स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन र 

लनयमन, 
- िानेपानी महसलु लनधायरण र िानेपानी सेिा व्यिस्थापन, 
- एक मेगािाट सम्मका िलविद्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योिना तिुयमा, कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- स्थानीय तहमा िैकजल्पक उिाय सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना 

तिुयमा, कायायन्ियन लनयमन, 
- स्थानीय विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चालन, अनगुमन र 

लनयमन, 



 

 

- स्थानीय तहमा िैकजल्पक उिाय सम्बन्धी प्रविलध विकास र हस्तान्तरण, क्षमता 
अलििवृद्ध र प्रिद्धयन, 

- िानेपानी, साना िलविद्यतु आयोिना तथा िैकजल्पक उिाय सम्बन्धी अन्य कायय 
। 

न) विपद् व्यिस्थापन 
- विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको 

कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा विपद् पूिय तयारी तथा प्रलतकायय योिना, पूिय सूचना प्रणाली, 

िोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूिय िण्डारण, वितरण र समन्िय, 
- स्थानीय तटबन्ध, नदी र पवहरोको लनयन्त्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र 

लनयमन, 
- विपद् िोजिम क्षेत्रको ननसाङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण, 
- विपद् व्यिस्थापनमा स् घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, स् घ संस्था तथा लनिी 

क्षेत्रसँग सहयोग, समन्िय र सहकायय, 
- विपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 
- विपद् िोजिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुयमा, 

कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- विपद् पिात स्थानीयस्तरको पनस्थायपना र पनुलनमायण, 
- स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 
- स्थानीय आपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणाली, 
- समदुायमा आधाररत विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिमको सञ्चालन, 
- विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय । 

ऩ) िलाधार, िन्यिन्त,ु िानी तथा िलनि पदाथयको संरक्षण 
- िलाधार, िन्यिन्त,ु िानी तथा िलनि पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय 

नीलत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको कायायन्ियन र लनयमन, 
- पानी महुानको संरक्षण, 
- सामदुावयक ि-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय आियन काययिम, 
- ि-ूसंरक्षण र िलाधार व्यिस्थापनिन्य सामदुावयक अनकूुलन, 
- िानी तथा िलनि पदाथय सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 



 

 

- बहमूुल्य धात,ु पत्थर तथा िलनि पदाथयको संरक्षण र सम्िद्धयनमा सहयोग, 
- ढुङ्गा, लगट्टी, बालिुा, माटो तथा स्लेट िस्ता िस्त ु सिेक्षण, उत्िनन ् तथा 

उपयोगको दताय, अनमुलत, निीकरण, िारेिी र व्यिस्थापन, 
- िौगलियक ननसा प्रकाशन । 

प) िाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र विकास 
- िाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको 

नीलत,कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 
- परुातत्त्ि, प्राचीन स्मारक तथा स् ग्रहालयको संरक्षण, सम्िार, प्रिद्धयन र 

विकास, 
- परम्परागत िात्रा तथा पियको सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
- प्रचललत कानून विरूद्धका कुरीलत तथा कुसंस्कार लबरूद्ध सामाजिक पररचालन 

सम्बन्धी कायय, 
-  िाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी अन्य कायय । 

फ) गाउँपाललकाले स् घ, तथा प्रदेशसँगको सहकाययमा प्रयोग गने साझा अलधकारको संविधानको 
अनसूुची-9 मा उल्लेि िए बमोजिम सङ्घीय एिं प्रदेश कानूनसँग नबाजझने गरी 
देहायबमोजिमका काम, कतयव्य र अलधकारको उपयोग गनेछः- 
अ. िेलकुद र पत्रपलत्रका 

- स्थानीयस्तरका िेलकुदको संरचनाको पूिायधार लनमायण, सञ्चालन तथा विकास, 
- स्थानीयस्तरका िेलकुदको प्रशासन तथा सङ्घसस्थाको लनयमन र समन्िय, 
- िेलकुदको विकास र प्रिद्धयन, 
- िेलकुदको प्रलतयोलगता आयोिना र सहिालगता, 
- िेलकुद सम्बन्धी पूिायधारको विकास, 
- स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको दताय, अलिलेि तथा लनयमन । 

आ. स्िास्थ्य 
- सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य 

सम्बन्धी लक्ष्य र गणुस्तर लनधायरण, 
- िनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थ्य संस्था र 

जनललनक दताय, सञ्चालन अनमुलत र लनयमन, 



 

 

- स्थानीयस्तरमा औषधीिन्य िनस्पलत, िलडबटुी र अन्य औषलधिन्य िस्तकुो 
उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, 

- स्िास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सरुक्षा काययिमको व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा औषलध तथा अन्य मेलडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य 

लनधायरण र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा औषलधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीि लनरोधक प्रलतरोध 

न्यूनीकरण, 
- स्थानीयस्तरमा औषलध र स्िास्थ्य उपकरणको िररद, िण्डारण र वितरण, 
- स्थानीयस्तरमा स्िास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्य लनगरानी (पजब्लक हेल्थ सिेलेन्स), 
- स्थानीयस्तरको प्रिद्धयनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनस्थायपनात्मक र 

प्याललएवटि स्िास्थ्य सेिाको सञ्चालन, 
- स्िस्थ िीिनशैली, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य ितृ्तको 

पालना, पञ्चकमय लगायतका िनस्िास्थ्य सेिाको पिद्धयन, 
- िनुोवटकर कीटिन्य रोगको लनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन, 
- सतुी, मददरा र लागू पदाथयिन्य िस्तकुो प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना 

अलििवृद्ध, 
- आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक जचवकत्सा लगायतका 

परम्परागत स्िास्थ्य उपचार सेिाको व्यिस्थापन, 
- िनस्िास्थ्य, आपतकालीन स्िास्थ्य तथा महामारीको लनयन्त्रण योिना र 

कायायन्ियन, 
- रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाम, 
- आकजस्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन । 

इ. विद्यतु, िानेपानी तथा लसँचाई िस्ता सेिाहरू 
- विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, 
- िानेपानी महसलु लनधायरण र िानेपानी सेिाको व्यिस्थापन, 
- स्थानीय साना सतह तथा िलूमगत लसँचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममयत 

सम्िार, सेिा शलु्क लनधायरण र सङ्कलन सम्बन्धी व्यिस्थापन । 
ई. सेिा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररिाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी, पययटन शलु्क 



 

 

- स्थानीय सेिा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररबाना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड 
योिना तिुयमा, कायायन्ियन र लनयमन, 

- प्राकृलतक स्रोत साधन र सेिा शलु्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्िय र लनयमन, 
- िलनि पदाथय उत्िनन ्र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 
- सामदुावयक िनको सञ्चालन र व्यिस्थापनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन, 
- पानीघट्ट, कुलो, पैनी िस्ता सेिा सञ्चालनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन । 

उ. िन िङ्गल, िन्यिन्त,ु चराचरुूङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा िैविक विविधता 
- िन िङ्गल, िन्यिन्त,ु चराचरुूङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा 

िैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

- स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रालमण तथा शहरी, धालमयक, किलुलयती र 
साझेदारी िनको संरक्षण, सम्बद्धयन, उपयोग, अनगुमन र लनयमन तथा िन 
उपिोिा समूहको व्यिस्थापन, 

- मध्यिती क्षेत्रको सामदुावयक, धालमयक र किलुलयती िनको व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा 

िकृ्षारोपण व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा लनिी िनको प्रिद्धयन, अनगुमन र लनयमन, 
- स्थानीयस्तरमा साियिलनक िाली िग्गा, पािा िा क्षेत्रमा िकृ्षारोपण, सम्िार, 

उपयोि र व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा िडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, सिेक्षण, 

उत्पादन, सङ्कलन, प्रिद्धयन, प्रशोधन र बिार व्यिस्थापन, 
- िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्धयन, 
- नसयरी स्थापना, लबरूिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिद्धयन, 
- िन्यिन्त ुर चराचरुूङ्गीको संरक्षण, व्यािसावयक पालन, उपयोग र अनगुमन, 
- मानि तथा िन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यिस्थापन, 
- स्थानीय प्राणी उद्यान (जचलडयािाना) को स्थापना र सञ्चालन, 
- स्थानीय िन्यिन्त ुपययटन र आयआियन, 
- स्थानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यिस्थापन, 



 

 

- स्थानीयस्तरमा िन, िन्यिन्त ु तथा चराचरुूङ्गीको अलिलेिाङ्कन र अध्ययन 
अनसुन्धान, 

- वििसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताजत्त्िक महत्त्िका िन, सीमसार 
क्षेत्र, तटिती क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी लगत, 

- लमचाहा प्रिालतको लनयन्त्रण, 
- स्थानीयस्तरको िोजिम न्यूनीकरण, 
- िैविक विविधताको अलिलेिाङ्कन, 
- स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रिद्धयन, 
- स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोिना तिुयमा, कायायन्ियन, 

अनगुमन र लनयमन, 
- रैथाने प्रिालतको संरक्षण र प्रिालतको संरक्षण र प्रिद्धयन, 
- स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 
- स्थानीयस्तरमा प्रदषुण लनयन्त्रण र हालनकारक पदाथयहरूको लनयमन तथा 

व्यिस्थापन, 
- स्थानीयस्तरमा न्यून काियनमूिी तथा िातािरणमैत्री विकास अिलम्बन, 
- स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनधायरण र व्यिस्थापन । 

ऊ. सामाजिक सरुक्षा र गररबी लनिारण 
- सामाजिक सरुक्षा तथटा गररबी लनिारण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, 

मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अनसुन्धान, 
- लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, काययिम, स्रोत पररचालन र 

व्यिस्थापन, 
- सामाजिक सरुक्षाको कायायन्ियनको लालग स् घ, प्रदेश र स्थानीय स् घ 

संस्थासँग सम्पकय , समन्िय र सहकायय, 
- सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थालनय सिेक्षण, सूचना व्यिस्थापन र लनयमन, 
- स्थानीय सामाजिक सरुक्षा योिना र व्यिस्थापन । 

ऋ. व्यजिगत घटना, िन्म, मतृ्य,ु वििाह र तथ्याङ्क 
- व्यजिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु वििाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेद र धमयपतु्र 

र धमयपतु्री) को दताय, 



 

 

- व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायायन्ियन र लनयमन, 

- व्यजिगत घटनाको अलिलेि व्यिस्थापन र प्रलतिेदन । 
ऌ. स्थानीयस्तरमा परुातत्त्ि, प्राचीन स्मारक र स्ग्रहालय संरक्षण, सम्बद्धयन र पनुः लनमायण 

। 
ऍ. सकुुम्बासी व्यिस्थापन 

- सकुुम्बासीको पवहचान र अलिलेि व्यिस्थापन, 
- सकुुम्बासी सम्बन्धी िीविकोपाियन र बसोबास व्यिस्थापन । 

ऎ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी 
- प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा 

लनयमन, 
- प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनुे रोयल्टीको सङ्कलन तथा बाँडफाँड । 

ए. सिारी साधन अनमुलत 
- यातायात व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायायन्ियन र लनयमन, 
- स्थानीय साियिलनक यातायातको रूट लनधायरण, अनमुलत, निीकरण, िारेिी, 

सेिाको गणुस्तर, िाडा दर लनधायरण र लनयमन, 
- िातािरणमैत्री, िलिाय ुपररितयन अनकूुलन, विपद् िोजिम संिेद्य, अपाङ्गता र 

लैवङ्गकमैत्री यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रिद्धयन । 
ऐ. संघ, संस्था दताय तथा नविकरण 

- संघ, संस्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायायन्ियन र लनयमन, 

- स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दताय तथा नविकरण । 

मालथ उल्लेजित काम, कतयव्य र अलधकारका अलतररि गाउँपाललकाका अन्य काम, कतयव्य र अलधकार 
देहाय बमोजिम हनुेछन ्  ;- 

अ. िमूी व्यिस्थापन 
- सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको ि-ूउपयोग नीलत, 

योिना, काययिम तिुयमा र कायायन्ियन, 



 

 

- सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यिजस्थत बस्ती विकासको 
काययिमको तिुयमा र कायायन्ियन, एकीकृत िस्ती विकासको लालग िग्गाको 
एकीकरण तथा िग्गा विकास र व्यिस्थापन, 

- स्थानीयस्तरमा अव्यजस्थत बसोबास व्यिस्थापन । 
आ. सञ्चार सेिा 

- सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलित्र इन्टरनेट सेिा, 
टेललसेन्टर, केबलु तथा तारविवहन टेलललििन प्रसारणको अनमुलत, निीकरण र 
लनयमन, 

- स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रविलधको विकास र प्रिद्धयन गने । 
इ. यातायात सेिा 

- मस्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रजञ्जट प्रणालीको 
नीलत, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

- राविय रेल पूिायधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रलित्र शहरी रेल सेिाको 
सञ्चालन, व्यिस्थापन, ममयत सम्िार, समन्िय, साझेदारी र सहकायय । 

ई. लघ ुघरेल ुतथा साना उद्योग 
- लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगको दताय, निीकरण, िारेिी, विकास प्रिद्धयन र 

व्यिस्थापन, 
- उद्यमजशलताको विकास र प्रिद्धयन । 

उ. सङ्घ, प्रदेशले संविधान तथा प्रचललत कानून बमोजिम आफ्नो अलधकारक्षेत्रलित्रको कुनै विषयमा 
गाउँपाललकालाई कानून बनाई लनक्षेपण गरेका विषयहरू । 

ऊ. गाउँपाललकाले प्रदेश सरकारको परामशयमा नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृलत ललई विदेशका कुनै 
स्थानीय सरकारसँग िलगनी सम्बन्ध कायम गनय सननेछ । 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

३. रघगंुगा गाउँपाललकामा, मौिाफाटँ, म्याग्दीमा रहन ेकमयचारी संख्या र कायय वििरण: 
गाउँकाययपाललकाको कायायलय तफय ः- 

लस.नं. पद  तह  सेिा  समहु उपसमहु स्िीकृत 

दरबन्दी 
कैवफयत 

१.  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत शा.अ.  प्रशासन सा.प्र.   १  

२.  इजन्िलनयर ७/८औ ं इजन्ि लसलिल   १  

३.  अलधकृत ७/८औ ं जशक्षा जश.प्र.   १  

४.  अलधकृत ७/८औ ं प्रशासन लेिा   १  

५.  अलधकृत ६औ ं प्रशासन सा.प्र.   २  

६.  
कृवष विकास अलधकृत ७/८औ ं कृवष कृवष  1  

७.  
प्रा.स. ५औ ं कृवष कृवष  2  

८.  
ना.प्रा.स. ४ औ ँ कृवष कृवष  1  

९.  
पश ुविकास अलधकृत ७/८औ ं कृवष िेटेररनरी  1  

१०.  
पश ुस्िास्थ्य प्राविलधक 5/6 औ ँ कृवष िेटेररनरी  2  

११.  
पश ुसेिा प्राविलधक 5 औ ँ कृवष िेटेररनरी  1  

१२.  
ना. पश ुस्िास्थ्य प्राविलधक 4 औ ँ कृवष िेटेररनरी  2  

१३.  
ना. पशसेुिा प्राविलधक ४ औ ँ कृवष   2  

१४.  आन्तररक लेिापरीक्षक ५औ ं प्रशासन लेिा   1  

१५.  सहायक ५औ ं प्रशासन सा.प्र.   ४  

१६.  कम्प्यटुर अपरेटर ५औ ं विविध     १  

१७.  लेिा सहायक ५औ ं प्रशासन लेिा   १  

१८.  प्रा.स. ५औ ं जशक्षा जश.प्र.   1  

१९.  हे.अ. ५/६औ ं स्िास्थ्य हे.ई.   १  

२०.  सब-इजन्िलनयर ५औ ं इजन्ि. लसलिल   १  

२१.  अ.सब.इजन्िलनयर चौंथो इजन्ि. लसलिल   १  

२२.  स. मवहला विकास लनररक्षक चौंथो विविध     १  

२३.  िा.पा.स.टे. ४/५औ ं इजन्ि. लसलिल स्यालनटरी १  

 
िम्मा     ३१  

िडा कायायलय तफय ः- 

ि.सं. 
पद तह सेिा  समहु उपसमहु स्िीकृत 

दरिन्दी 
कैवफयत 

1 सहायक ५औ ं प्रशासन सा.प्र.   ३  

2 सब-इजन्िलनयर ५औ ं इजन्ि. लसलिल   ३  

3 सहायक चौंथो प्रशासन सा.प्र.   ५  

4 अ.सब.इजन्िलनयर चौंथो इजन्ि. लसलिल   ५  



 

 

िम्मा १६  

आयिेुद तफय ः- 
लस.नं. पद  तह  सेिा  समहु उपसमहु स्िीकृत 

दरबन्दी 
कैवफयत 

1. कविराि लनररक्षक ६ औ ँ स्िास्थ्य    १  

2. बैद्य 4 औ ँ स्िास्थ्य   1  

स्िास्थ्य तफय ः- 
लस.नं. पद  तह  सेिा  समहु उपसमहु स्िीकृत 

दरबन्दी 
कैवफयत 

१.  स्िास्थ्य संयोिक ६ औ ँ स्िास्थ्य हे.ई.   १  

स्िास्थ्य संस्थाको नामः- बेगिोला स्िास्थ्य चौकी िडा नं १ बेगिोला 
लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 

संख्या 
कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  

२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  
स्िास्थ्य संस्थाको नामः- राि ुिगिती स्िास्थ्य चौकी िडा नं २ राि ुिगिती 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी संख्या कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  

स्िास्थ्य संस्थाको नामः- राि ुवपप्ले स्िास्थ्य चौकी िडा नं ३ वपप्ले 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी संख्या कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  



 

 

५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  

स्िास्थ्य संस्थाको नामः- दग्नाम स्िास्थ्य चौकी िडा नं ४ दग्नाम 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 
संख्या 

कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  
स्िास्थ्य संस्थाको नामः- जझं स्िास्थ्य चौकी िडा नं ५ जझं 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 
संख्या 

कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  
स्िास्थ्य संस्थाको नामः- पािापानी स्िास्थ्य चौकी िडा नं ६ पािापानी 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 
संख्या 

कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  
 

 

स्िास्थ्य संस्थाको नामः- जचमिोला स्िास्थ्य चौकी िडा नं ७ जचमिोला 



 

 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 
संख्या 

कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1 1 
२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1 1 
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1 0 
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1 0 
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1 1 
६ का.स. शे्रणी विहीन 1 0 

िम्मा 6 3 
स्िास्थ्य संस्थाको नामः-कुइनमंेगले स्िास्थ्य चौकी िडा नं ८ कुइनमंेगले 

लस.नं. पद  तह/शे्रणी  स्िीकृत दरबन्दी 
संख्या 

कैवफयत 

१ हे.अ./लस.अ.हे.ि अलधकृत छैठौं(हे.इ) 1  

२ हे.अ./लस.अ.हे.ि स.पाँचौ (हे.इ) 1  
३ अ.हे.ि. स.चौंथो(हे.इ) 1  
४ लस.अ.न.मी स.पाँचौ(क.न.) 1  
५ अ.न.मी. स.चौंथो(क.न.) 1  
६ का.स. शे्रणी विहीन 1  

िम्मा 6  

४. रघगंुगा गाउँपाललका, मौिाफाटँ, म्याग्दीबाट प्रदान गररन ेसेिा: 
क) प्रशासलनक सेिाहरू: 

 नागररकता प्रमाणपत्र लसफारीस । 
 पजन्िकरण सम्बन्धी सेिाहरू । 
 नाता प्रमाजणत एिं विविध लसफारीसहरू। 
 विविध कायय। 

ि) व्यिसाय दताय, निीकरण एिं कृवष समूह दताय र निीकरण सम्बन्धी सेिा:  
 व्यिसाय दताय। 
 व्यिसाय निीकरण निीकरण। 
 कृवष समूह दताय। 
 कृवष समूह नविकरण। 
 विविध सेिा । 



 

 

ग) विपद् व्यिस्थापन सम्िन्धी सेिा: 
 स्थानीत विपद व्यिस्थापन सलमलतको िैठक व्यिस्थापन। 
 विपद् सम्िन्धी कायययोिना लनमायण। 
 विपद् न्यूनीकरणका लालग तयारी। 
 विपद्  मा िएको क्षलत वििरण संकलन। 
 विपद्  मा पीलडत िएकालाई क्षलतपूलतय एिं राहत वितरण तथा पनु:स्थापना। 

घ) आलथयक प्रशासन सँग सम्बन्धीत सेिा: 
 कायायलयको सम्पूणय आलथयक प्रशासन सञ्चालन एिं व्यिस्थापन । 

ङ) न्यावयक सलमलत सम्बन्धी काययः 
 मेललमलापका माध्यमबाट न्यायको लनरूपण । 

च) जशक्षा सम्बन्धी सेिाः 
 प्रथालमक एिं माध्यलमक जशक्षाको सम्पूणय कायय व्यिस्थापन।  

छ) प्राविलधक सेिाहरूः 
 गाउँपाललका लित्रको विकास आयोिना एिं पररयोिनाहरूको कायय व्यिस्थापन । 

ि) कृवष र पशसेुिा सम्बन्धी सेिाः 
 कृवष सेिा एिं पशसेुिाको व्यिस्थापन ।  

झ) सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी सेिाः 
 सामाजिक सरुक्षा ित्ता वितरण 
 सेिाग्राहीहरूको लगत संकलन सम्बन्धी काययहरू । 

ञ) मवहला, बालबाललका, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्बन्धी सेिाः 
 िेष्ठ नागररक पररचय पत्र वितरण, 
 अपाङ्गता पररचय पत्र वितरण, 
 सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी काययहरू । 

 

५. रघगंुगा गाउँपाललका, मौिाफाटँ, म्याग्दीमा रहेका शािा र जिम्मेिार अलधकारी: 
लस.नं. शािाको नाम जिम्मेिार अलधकारी मोिाईल नं. कैवफयत 
1.  कायायलय प्रमिु श्री अमतृ सिेुदी 9857648610  
2.  प्रशासन शािा प्रमिु श्री पदम बहादरु िण्डारी 9857648613  
3.  योिना शािा प्रमिु श्री योगेन्र बहादरु बालनयाँ 9857648614  
4.  आलथयक प्रशासन शािा प्रमिु श्री िगराि सिेुदी 9857641985  



 

 

5.  स्िास्थ्य शािा प्रमिु श्री वटका बहादरु शाही 9857648616  
6.  प्राविलधक शािा प्रमिु श्री सदुदप गौतम 9857648615  
7.  जशक्षा शािा प्रमिु श्री कृष्ण प्रसाद सिेुदी 9857648617  
8.  सूचना प्रविलध शािा/ सामाजिक 

सरुक्षा 
श्री जशि बहादरु थापा 9857648620  

9.  प्रधानमन्त्री रोिगार शािा श्री पवित्रा िण्डारी   
10.  कोलिड-19, अस्थायी अस्पताल श्री सन्तोष प्रसाद बोहोरा 9857648625  
11.  जिन्सी/विपद् 

व्यिस्थापन/न्यावयक सलमलत  
श्री दयाराम पौडेल 9857648618  

12.  रािि/आ.ले.प. शािा श्री कुशल ढुङ्गाना 9857648611  
13.  मवहला, बालबाललका िेष्ठ 

नागररक तथा अपाङ्ग शािा 
श्री सावित्रा सिेुदी   

14.  कृवष शािा श्री मनोि सिेुदी   
15.  पशसेुिा शािा श्री लनशा पौडेल   
16.  पजन्िकरण शािा श्री िसतुा पनु   
17.  िडा नं. १ कायायलय, िडा सजचि श्री सरस्िलत आचायय 9857670911  
18.  िडा नं. 2 कायायलय, िडा सजचि श्री विष्न बहादरु िण्डारी 9857648621  
19.  िडा नं. 3 कायायलय, िडा सजचि श्री सविता काकी 9857625115  
20.  िडा नं. 4 कायायलय, िडा सजचि श्री वहरा बहादरु ित्री 9857649660  
21.  िडा नं. 5 कायायलय, िडा सजचि श्री रेिा पाईिा 9857648622  
22.  िडा नं. 6 कायायलय, िडा सजचि श्री दल बहादरु थापा 9857648623  
23.  िडा नं. 7 कायायलय, िडा सजचि श्री प्रददप सिेुदी 9857633107  
24.  िडा नं. 8 कायायलय, िडा सजचि श्री वहरा बहादरु ित्री 9857649660  
25.  अध्यक्ष ज्यूको सजचिालय श्री प्रकाश छन्त्याल   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
६. सेिा प्राि गनय लाग्न ेदस्तरु र अिलध: 

 

/3'u+uf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwf ;DalGw 

gful/s j8fkq  (Citizen Charter) 
qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

! 
of]hgf tyf sfo{qmd  

;Demf}tf 

!= of]hgf tyf sfo{qmdsf] ;Demf}tfsf] nflu lgj]bg . 

@= :jLs[t nfut cg'dfg  

#= j8f sfof{nosf] of]hgf ;Demf}tf ul/lbg] jf/]sf] l;kmfl/; 

$= ;/f]sf/jfnf pkef]Qmfx?sf] e]nfaf6 lgjf{lrt kbflwsf/Lsf] /f]xj/df 

ePsf] pkef]Qmf ;ldlt÷cg'udg ;ldlt u7gsf] lg0f{osf] k|ltlnlk . 

%= ;+3;+:yf, ;d"x, Sna, ;ldlt cfbL h:tf cflwsfl/s ;+:yfåf/f 

sfof{Gjog ul/g] of]hgf eP ;f]xL ;ldltsf] cflwsfl/s lg0f{osf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk . 

^= ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 

&= ef}lts k"jf{wf/ jfx]s cGo sfo{qmdsf] nflu sfo{qmd k|:tfj 

of]hgf zfvf ;f]xL lbg z'Ns gnfUg] 

@ 
/lgª ljn jf clGtd 

ljn e'QmfgL dfu 

!= of]hgf km/kmf/s ul/lbg] jf/]sf] lgj]bg . 

@= k|fljlwsaf6 d'Nofª\sg ePsf] sfo{ ;DkGg k|ltj]bg . 

#= j8f sfof{noaf6 km/kmf/s ul/lbg] jf/]sf] l;kmfl/; kq . 

$= vr{sf k|dfl0ft ljn e/kfO{x? . 

%= cfof]hgf ;fj{hlgs n]vf k/LIf0f kmf/d 

^= pkef]Qmf ;ldlt÷cg'udg ;ldltaf6 cfde]nfsf] pkl:yltdf of]hgf 

;DkGg ePsf] a]xf]/f v'n]sf] vr{sf lzif{sut ?kdf cg'df]bg u/]sf] 

lg0f{osf] k|ltlnlk 

&= ?= # nfv eGbf j9Lsf] of]hgfsf] nflu ;"rgf kf6L /flvPsf] kmf]6f] . 

*= sfo{;DkGg ePsf tl:j/x? 

(= ef}lts k"jf{wf/ jfx]ssf sfo{qmdx?sf] xsdf sfo{qmd ;DkGg 

k|ltj]bg . 

of]hgf zfvf ;f]xL lbg z'Ns gnfUg] 

# 3/hUuf gS;f kf; 

!= 3/sf] gS;fkf; ul/kfp egL lbPsf] lgj]bg 

@= ;DalGwt JolQmsf] gful/stfsf] k|ltlnlk 
k|fljlws zfvf ;f]xL lbg 

 lgj]bg kmf/fd ?= !))). 

 e"Otnf / klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 



 

 

qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

#= 3/ lgdf{0fsf] nflu gu/kflnsfaf6 lnPsf] cg'dlt 

$= hUufsf] hUufwgL k|df0fkq, 6«]; gS;f 

%= tf]lsPsf] 9f+rf / dfkb08 cg';f/ tof/ ul/Psf] 3/ gS;f @ k|lt 

^= 3/sf] gS;f agfpg] k|fljlwsaf6 gS;fkf;sf] l;kmfl/; 

&= rfn' cfly{s jif{df gu/kflnsfnfO{ Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

?= %. 

 bf];|f] tnf k|lt ju{ lkm6 ?= ^. 

 t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf dfly tndf 

k|lt ju{ lkm6 ?= *. 

 ahf If]qdf lgdf{0f x'g] kvf{nsf] k|lt 

ju{ lkm6 ?= !. sRrL 3/ lgdf{0fsf] 

cg'dlt ?= %)). 

$ gS;f ;+;f]wg 

!= gS;f ;+zf]wg u/LkfpF egL ;+zf]wg ug'{kgf{sf] sf/0f pNn]v u/L  

lbPsf] lgj]bg 

@= :jLs[t gS;fsf] k|df0fkq 

#= rfn' cfly{s aif{df gu/kflnsfnfO{ lt/]sf] Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b 

k|fljlws zfvf ;f]xL lbg lgodfg';f/ 

% 
æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

JojzfoL O{hfht kq 

!= cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf lgDg ljifox? pNn]v ug'{kg]{ 

 b/v:t k]z ug]{ kmd{ jf sDklgsf] gfd / 7]ufgf 

 kmd{ jf sDklgsf] k|s[lt pNn]v ug]{-k|fO{e]6÷klAns÷;fem]bf/L_ 

 ;Dks{sf nflu kmd{ jf sDklgsf] cflwsfl/s JolQmsf] gfd, 

7]ufgf / ;sDk{ gDa/ pNn]v ug]{  

 cfly{s >f]tsf] ljj/0f k]z ug'{kg]{ 

 hgzlQmsf] ljj/0f k]z ug]{-k|fljlws sd{rf/Lsf] ;l6{lkmu]6sf] 

k|ltlnlk / lghsf] dGh'/Lgfdf k]z ug'{kg]{_ 

 cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg d]zLg/L 

cf}hf/sf] ljj/0f -sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd_ 

 s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft 

/fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 

zfvf 

;f]xL lbg ?= %))). 

^ 

æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

JojzfoL O{hfht kq 

gljs/0f÷k|ltlnlk 

 gljs/0f u/L kfpF eGg] Joxf]/fsf] lgj]bg 

 k|rlnt sfg"g adf]lhd ltg'{kg]{ s/ lt/]sf] lg:;f 

 s/ sfof{noaf6 k|fKt s/r'Stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

 cg';"lr $ adf]lhdsf] kf;a's-lgdf{0f Joj;foLaf6 ePsf 

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f_ 

 k'gZr M–æ3Æ ju{sf] lgdf{0f JojzfoLsf] nflu cfly{s Ifdtf, 

d'Vo hgzlQm ljj/0f / d]lzg÷pks/0f sfo{ljlwdf tf]lsP 

adf]lhd x'g'kg]{5 . 

/fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 

zfvf 

;f]xL lbg ?=!))) 

& 
æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

JojzfoL O{hfht kq 

 t/ O{hfht kq x/fP jf gfl;Psf]df k|ltlnlk kfpg lgj]bg 

lbg'kg]{  

/fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 
;f]xL lbg 

gljs/0f ?=@))). 

k|ltlnlk %)). 



 

 

qm=;+= ;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

x/fPsf] jf k|ltlnlk 

agfpg 

zfvf 

* ;xsf/L btf{ 

 k|:tfljt ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf, p4]:o, d'Vo sfo{, sfoIf]q, 

bfloTj, ;b:o ;+Vofsf] ljj/0f k]z ug'{kg]{ . 

 cg';"lr ! sf] 9fFrfdf b/vf:t kmf/fd lbg'kg]{ .  

 ;xsf/L ;+:yfsf] k|:tfljt ljlgod @ k|lt . 

 ;xsf/L ;+:yf ;Grfngsf] ;DefJotf cWoog k|ltj]bg . 

 ;b:on] lng :jLsf/ u/]sf] z]o/ ;+Vof / z]o/ /sdsf] ljj/0f 

. 

 cGo sfuhft sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

k|zf;g zfvf #) lbg leq lgodfg';f/ 

( FM ;+rfng cg'dlt 

 cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf lgj]bg lbg'kg]{ . 

 k|;f/0f ;+:yf btf{sf] k|df0fkq, ;DalGwt ljwfg 

 ;+rfnsx?sf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 

 O{hfht lng vf]h]sf] ljifosf] cfly{s, k|fljlws tyf 

Jojzflos kqdf lj:t[t cWoog ug{ nufO{ tof/ u/]sf] 

k|ltj]bg . 

k|zf;g zfvf ;f]xL lbg ?=#))). 

!) 

Goflos ;ldlt ;dIf 

ph'/L btf{÷k|ltjfb 

btf{ 

 sfg"g adf]lhd xsb}of k'u]sf] JolQmn] ;ldlt ;dIf ph'/L ubf{ 

cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf btf{ u/fpg] . 

 s'g} lsl;dsf] Ifltk"lt{ e/fpg'kg]{ cyjf j08f nufpgkg]{ 

cj:yfsf] ph'/Lx?sf] xsdf To:tf] Ifltk"lt{ jf j08f jf 

rngsf] nflu ;DalGwt crn ;DklQsf] ljj/0f v'n]sf] 

x'g'kg]{5 . 

t/ k|ltjfb btf{sf] xsdf, 

 k|ltjfbLn] Dofb jf ;"rgf k|fKt ePkl5 Dofb jf ;"rgf 

tf]lsPsf] ;dofjlw leq ph'/L k|zf;g ;dIf cfkm} jf jf/]; 

dfkm{t lnlvt k|ltjfb cg';"lr % adf]lhdsf] 9f+rfdf btf{ 

u/fpg] . 

sfg"g zfvf 

;f]lx lbg btf{ 

ul/g]5 . t/ 

ljjfb ;dfwfg 

k|ltjfbL pkl:yt 

ePsf] ldltn] # 

dlxgf leq ug{ 

;lsg]5 . 

?=!)). 

!! 
pNn]lvt jfx]s cGo 

;]jf ;'ljwfsf] xsdf 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= ljifo;Fu ;DalGwt 

k|df0f sfuhft #= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t 

;DklQ s/ lt/]sf /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

k|zf;g zfvf Æ lgodfg';f/ 

k'gZr M– 

!= lgodfg';f/ lgMz'Ns ?kdf k|bfg ug{ ;lsg] egL tf]lsPsf ;]jfsf] xsdf s'g} ;]jf z'Ns÷b:t'/ nfUg] 5}g . 



 

 

@= sfdsf] k|s[lt cg';f/ ;h{ldg, cfjZos k|x/L k|ltj]bg / cGo sfuhft tyf k|df0fx?sf] k|ltlnlk cfjZos k/]sf] cj:yfdf tf]lsP 

afx]s cltl/Qm ;do nfUg]5 . 

#= pk/f]Qmfg';f/ ;]jf ;'ljwf jfx]ssf ;]jf ;'ljwfsf] ;]jf k|flKt sfo{ljlw÷k|s[of / nfUg] b:t'/ ufpFkflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

$= ;]jfu|fxL÷;/f]sf/jfnfsf] u'gf;f] Joj:yfkgsf nflu cWoIf÷pkfWoIf÷k|d'v k|zf;sLo clws[t / ;"rgf clwsf/LnfO{ tf]lsPsf] 5 . 

 

 

/3'u+uf ufpFsfo{kflnsfsf j8f sfof{noaf6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwf ;DalGw 

gful/s j8fkq  Citizen Charter 
qm=

;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjw

L 

b:t'/÷z'Ns 

! 3/hUuf gfd;f/L 

l;kmfl/; 

!= 3/hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t ljj/0f v'n]sf] lgj]bg @= lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= 

d[ts / lgj]bs ljrsf] gftf k|dfl0ft k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= hUufwgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnlk %= ;h{ldg 

d'r'Nsf u/L a'em\g'kg]{ eP ;h{ldgdf ;fIfL j:g]sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk ^= rfn' cf=j=;Ddsf] 

dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf÷ 

j8f 

;b:o÷j8f  

;lrj 

;f]xL 

lbg 

 

#)) 

@ 3/ sfod l;kmfl/; != 3/ sfod l;kmfl/; kfpF eGg] ;DaGwL lgj]bg @= gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= ;DalGwt hUufsf] 

nfnk"hf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= :ynut k|ltj]bg %= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/jxfn s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

Æ Æ %)) 

# 5fqj[lt l;kmfl/;÷ljkGg 

ljBfyL{ 5fqj[lt 

l;kmfl/; 

!=lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= 3/ ePdf rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b, Jojzfo ePdf Jojzfo s/ lt/]sf] /l;b #= z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

Æ Æ lgz'Ns 

$ ckfª\u l;kmfl/; != lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkq÷hGdbtf{sf] k|ltlnlk @= s'g k|sf/sf] zf/Ll/s ckfª\utf xf] ;f] ;DalGw 

d]l8sn ;'k/L6]G8]G6sf] l;kmfl/; #= JolQm :jo+ pkl:yt x'g'kg]{ jf ;DalGwt sd{rf/Lsf] k|ltj]bg 

Æ Æ lgz'Ns 

% gful/stf / k|ltlnlk 

l;kmfl/; 

!= lgj]bg kq / cfdf÷a'afsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= ljjflxt 

dlxnfsf] xsdf klt÷cfdf÷a'afsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnlk-

ljBfyL{sf] xsdf_ %= ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk-ljjflxtfsf] xsdf_ ^= a;fO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{ 

;/fO{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk &= b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{sf] kmf]6f] @ k|lt *= sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf 

;DalGwt sfof{nosf] l;kmfl/;!)= k|ltlnlk gful/stfsf] xsdf k'/fgf] gful/stfsf] k|ltlnlk  

Æ Æ @)) t/ 

k|ltlnlk 

l;kmfl/;df 

?= #)). 

^ cfly{s cj:yf 

;DkGgtf÷ljkGgtf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0fk"hf{ #= cfo>f]t eP cfo>f]t v'Ng] 

sfuhft $= cGo cfjZos sfuhft %= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b ^= ljkGgtfsf] xsdf cfly{s cj:yf k'li6 x'g] sfuhft k]z ug]{   

Æ Æ #)) t/ 

ljkGgtf 

k|dfl0ftdf 

z'Ns nfUg] 



 

 

qm=

;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjw

L 

b:t'/÷z'Ns 

5}g . 

& ljB't h8fg÷wf/f h8fg 

l;kmfl/; 

!= gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk #= gSzf kf; 

jf gfd;f/L gSzf ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk  $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ @)), ly| km]h 

sf] nflu 

%)), #)) 

* lhljt /x]sf] l;kmfl/; != gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= :jo+ JolQm pkl:yt x'g'kg]{ #= b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] 

kmf]6f] 

$= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t 

ePsf] sfuhft 

Æ Æ #)) 

( s'g} gfd u/]sf] JolQm 

Ps} xf] eGg] 

l;kmfl/;÷km/s hGd 

ldlt ;+;f]wg l;kmfl/; 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= gfd km/s k/]sf] k'li6 x'g] k|dfl0ft sfuhftx? # 

;DalGwt JolQm jf xsjfnf pkl:yt eO{ ;gfvt ug'{kg]{ $= cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldgsf] 

d'r'Nsf k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg] 

Æ Æ #)) 

!) hUuf d'Nofª\sg 

l;kmfl/;÷k|dfl0ft 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk #= hUufsf] cf;kf;sf] 

rng rNtLsf] d'No k|If]k0f $= xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b ljlqm ePsf] eP ;f] k|df0f jf ;h{ldg d'r'Nsf 

%=rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft 

Æ Æ )=&%Ü k|lt 

xhf/ 

!! Jojzfo jGb l;kmfl/; != cfkm\gf] Jojzfosf] lj:t[t Joxf]/f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gfulstf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' 

cf=j=;Ddsf] Jojzfo gljs/0f u/]sf] k|df0fkqsf] ;Ssn $= 3/jxfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk %= :ynut 

k|ltj]bg ^= ljb]zLsf] xsdf kl/ro v'Ng] sfuhft jf ;DalGwt b'tfjf;sf] kq &= cfkm\g} 3/ ePdf rfn' 

cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft 

Æ Æ @)) 

!@ Jojzfo ;+rfng gePsf] 

l;kmfl/; 

!= Jojzfo ;Grfng gePsf] sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo txsf] 

gfddf Jojzfo btf{ u/]sf] k|df0fkq $= cfkm\g} 3/ ePdf rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= :ynut k|ltj]bg ^= 3/jxfn 

;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk &= ;h{ldg d'r'Nsf cfjZos k/]df ;f] ;d]t  

Æ Æ #)) 

!# Jofkf/ Jojzfo gePsf] 

l;kmfl/; 

!= sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo txsf] gfddf Jojzfo btf{ u/]sf] 

k|df0fkq $= rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f 

:jLs[t ePsf] sfuhft %=;h{ldg d'r'Nsf cfjZos k/]df ;f] ;d]t 

Æ Æ #)) 

!$ gfjfns kl/ro kq 

l;kmfl/; 

!= afa'÷cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hGd btf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f 

sfuhft eP ;f] ;d]t k]z ug]{ %= gfafns clgjfo{ pkl:yt x'g'kg]{^= b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

Æ Æ #)) 

!% Jojzfo btf{ l;kmfl/; != lgj]bg kq @= Jojzfo btf{ u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= cfkm\g} 3/ ePdf rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 

3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft $= jxfndf eP 

;Demf}tfsf] k|ltlnlk %= b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]  

Æ Æ #)) 

!^ ljBfno 7fpF;f/L != ljBfno 7fpF;f/Lsf nflu lgj]bg @= ljBfno btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo txsf] gfdsf] gljs/0f Æ Æ %)) 



 

 

qm=

;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjw

L 

b:t'/÷z'Ns 

l;kmfl/; ;lxtsf] Jojzfo btf{ k|df0fkq $=-;/sf/L Pj+ ;fd'bflos ljBfno jfx]s cGo df_rfn' cf=j=;Ddsf] ;/L 

hfg] 7fp / xfnsf] 7fpF b'j}sf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b %= jxfndf eP 

;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / jxfn s/ lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg'{ a'emfpg'kg]{ ^= :yfoL n]vf gDa/ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk &= lg/LIf0f k|ltj]bg  *= ;/L hfg] 7fpsf j8f sfof{nosf] cg'dlt kq 

!& ljBfno ;+rfng 

:jLs[t÷sIff yk 

cg'dlt l;kmfl/; 

!= ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg @= ljBfno btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo txsf] gfddf rfn' 

cf=j=sf] gljs/0f ;lxtsf] Jojzfo btf{ k|df0fkq $= ;/sf/L jfx]sssf ljBfnosf xsdf rfn' cf=j=;Ddsf] 

dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b %= jxfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / jxfn 

s/ lt/]sf] /l;b ^= lg/LIf0f k|ltj]bg 

Æ Æ !))) b]lv 

#))) ;Dd 

!* JolQmut ljj/0f 

l;kmfl/; 

!= lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t 

;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= ljifo;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx? 

Æ Æ #)) 

!( ;+/Ifs l;kmfl/;-

JolQmut_ 

!= lgj]bg @= ;+/Ifs lbg] / lng] JolQmsf] gful/stf÷hGdbtf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] 

dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b$= cfjZostf cg';f/ :ynut ;h{ldg d'r'Nsf 

%= :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

@) ;+/Ifs l;kmfl/;-

;+:yfut_ 

!= lgj]bg @= ;+:yfsf] gljs/0f ;lxtsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk Pj+ ljwfgsf] k|ltlnlk jf lgodfjnLsf] k|ltlnlk 

#= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= jxfndf eP ;Demf}tf 

kq k|ltlnlk / jxfn s/ lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg'{ a'emfpg' kg]{ %= cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

@! lhljt;Fusf] gftf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= ;h{ldg u/L a'em\g'kg]{ 

ePdf ;fIfL j:g] & hgfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b%= gftf k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

Æ Æ #)) 

@@ d[ts;Fusf] gftf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg tyf gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= xsbf/x?sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= d[To' btf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= xsjfnf gfjfns eP hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk %= a;fO{;/L cfPsf] xsdf 

a;fO{ ;/fO{sf] k|ltlnlk ^= d[tssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk &= xsbf/x?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] $ 

k|lt *= :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf (= cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

@# lgMz'Ns jf ;Mz'Ns 

:jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; 

!= lgj]bg tyf gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ljkGgtf v'Ng] k|df0f sfuhft #= l;kmfl/; cfjZos 

ePsf] cGo sf/0f 

Æ Æ lgz'Ns 

@$ ;+:yf btf{ l;kmfl/; != ljwfg jf lgodfjnL, lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ;+:yf ef8fdf j:g] eP ;Demf}tf kq / 

jxfn s/ lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg{ a'emfpg' kg]{ #= ;+:yf cfkm\g} 3/df j:g] eP ;f]sf] hUufwgL k|df0f 

k"hf{ / gSzf kf; k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf PsLs[t ;Dklt s/ 

lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= ;+:yf vf]Ng j;]sf] ;d"xsf] lg0f{o dfO{Go'6 ^= tby{ 

;ldltdf /xg] ;b:osf] gful/stfsf] k|ltlnlk &= tby{ ;ldltdf sDtLdf ##Ü dlxnf ;xeflutf x'g'kg]{ . 

Æ Æ #)) 

@% 3/ jf6f] k|dfl0ft != lgj]bg-af6f]sf] gfd, 6f]n ;d]t v'nfpg]_ gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0f k"hf{sf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk #= hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft ;Ssn gfkL gSzf $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf 

s/ jf PsLs[t ;Dklt s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= lng] / lbg] b'j} JolQmsf] 

gful/stfsf k|df0fkqsf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnlk ;lxt pkl:yt x'g'kg]{ jf lghx?n] lbPsf] clws[t 

jf/];sf] k|dfl0ft k|ltlnlk ^= :ynut lgl/If0f k|ltj]bg  

Æ Æ u|fdL0f !%), 

ahf/ If]q 

#)) 



 

 

qm=

;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjw

L 

b:t'/÷z'Ns 

@^ rf/ lsNnf k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk #= hUuf /x]sf] If]qsf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL gSzf $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

%= lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{ tf]s]sf] xsdf lgh lgj]bsn] lbPsf] clws[t jf/];gfdfsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk 

Æ Æ $)) 

@& hGd ldlt k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= gfafnssf] xsdf hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= a;fO{ ;/L 

cfPsf] eP ;f]sf] k|df0fkq $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

Æ Æ #)) 

@* ljjfx k|dfl0ft != b'nfxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= a;fO{ ;/L cfPsf] xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{ k|df0fkq #= 

b'nfxf b'nxL b'j} pkl:yt eO{ ;gfvt ug'{kg]{ $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= lj=;+= @)#$ kl5sf] xsdf ljjfx btf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

Æ Æ #)) 

@( 3/ kftfn k|dfl0ft != lgj]bg, gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= 3/sf] gSzf, gSzf kf; k|df0fkq #= :ynut lg/LIf0f 

k|ltj]bg $= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ 

lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

#) xsjfnf jf xsbf/ 

k|dfl0ft 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= gftf k|dfl0ft k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= xsbf/ k|dfl0ftsf 

nflu :ynut ;h{ldg $= xsbf/ k|dfl0ft ug]{ yk k|df0f sfuh %= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ /] dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft ^= cfjZostf 

cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf  

Æ Æ #)) 

#! cljjflxt k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ;+/Ifs jf cleefjsn] sfof{nosf] /f]xj/df u/]sf] ;gfvt 

kq #= :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsfsf] kq $= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t 

s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= ljb]zdf /x]sfsf] xsdf ljb];l:yt g]kfnL 

lgof]uaf6 cfPsf] l;kmfl/; 

Æ Æ #)) 

#@ hUufwgLk'hf{ x/fPsf] 

l;kmfl/; 

!= lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / 

dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft #= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk $= 

lgj]bssf] :yfoL jtg /x]sf] j8fsf] gePdf :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

## k'hf{df 3/ sfod ug]{ 

l;kmfl/; 

!= lgj]bs / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ejg gSzf kf; k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= lgdf{0f ;DkGg 

k|df0f kqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b 

jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk 

Æ Æ #)) 

#$ c+u|]hL l;kmfl/; tyf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ljifo;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhftsf] k|ltlnlk #= rfn' 

cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft 

Æ Æ @%) 

#% hGd btf{÷d[To' != lgj]bg kq @= jfnssf] afa'÷cfdfsf] gful/stf #= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft $= c:ktfndf hGd ePsf] xsdf 

;DalGwt c:ktfnn] hGd k|dfl0ft u/]sf] kl/rokqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk t/ d[To' btf{sf] xsdf d[tssf] 

gful/stf, ;"rgf lbg cfpg]sf] gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

Æ Æ #% lbg leq 

lgz'Ns 

To;kl5 !)) 

;Dd 

#^ a;fO{ ;/fO{ hfg]÷cfpg] != lgj]bg kq / gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= a;fO{ ;/fO{ ul/ hfg]sf] xsdf kl/jf/sf] ljj/0f ;lxt Æ Æ #)) / %)) 



 

 

qm=

;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 

;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjw

L 

b:t'/÷z'Ns 

btf{ ;DalGwt j8f sfo{no a;fO{ ;/fO{sf] sfuhft #= hxf+ hfg] xf] To; 7fpFsf] nfnk"hf{ / h'g 7fpdf cfpg]sf] 

klg k]z ug'{kg]{ $= a;fO{ ;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ u/L NofPsf] k|df0fkq %= hfg] cfpg] ;j} 

JolQmsf] ful/stf÷hGdbtf{sf] k|ltlnlk ^= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf /l;b 

#& ;DaGw ljR5]b btf{ != lgj]bg kq @= cbfntaf6 ;DaGw ljR5]b ePsf] km};nfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk #= klt kTgLsf] gful/stfsf] 

k|ltlnlk !÷! k|lt $= s]6fsf] :yfoL 7]ufgf ;DalGwt j8fsf] x'g'kg]{ 

Æ Æ #)) 

#* ljjfx btf{ != lgj]bg kq @= b'nfxf b'nxLsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= b'nxLsf] gful/stf gePdf afj' jf 

bfh'efO{sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ lt/]sf /l;b 

Æ Æ @)) 

#( gofF Jojzfo 

btf{÷Jojzfo gljs/0f 

!= lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk #= ljb]zLsf] xsdf /fxbfgLsf] k|dfl0ft k|ltlnlk jf 

;DalGwt b'tfjf;sf] lghsf] kl/ro v'Ng] l;kmfl/; $= @ k|lt kmf]6f] %= 3/jxfn ;Demf}tf ^= cfkm\g} 3/ 6x/f 

eP rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ lt/]sf] &= :yfgLo txsf] gfddf btf{ gu/L Kofg jf cGo 

lgsfodf btf{ u/L Jojzfo btf{ u/]sf] xsdf Kofg btf{ jf cGo lgsfoaf6 hf/L u/]sf] Jojzfo k|df0fkqsf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk t/ Jojzfo gljs/0fsf] xsdf Jojzfo btf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk, jxfn ;Demf}tfsf] 

k|ltlnlk . 

Æ Æ cfly{s P]g 

@)&% 

adf]lhd t/ 

Jojzfo 

gljs/0fsf] 

xsdf btf{ 

;/x nfUg] 5 

. 

$) k]G;g ;DaGwL l;kmfl/; != k]G;g sf8{÷l8:rfh{ ;l6{lkms]6 k|ltlnlk @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= ;a} kl/jf/sf] 

gf=k|=÷hGdbtf{ k|df0fkq k|ltlnlk $= k]G;g gfd;f/Lsf] nflu d[tssf] d[To'btf{ %= ;a} ljj/0f v'n]sf] lgj]bg 

^= gftf k|dfl0ft k|df0fkq . 

Æ Æ #)) 

$! pNn]lvt jfx]s cGo 

l;kmfl/;÷k|dfl0ftx? 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= ljifo;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhft #= rfn' cf=j=;Dd 

3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ %) b]lv #)) 

;Dd 

b|i6Jo M– 

!= lgodfg';f/ lgz'Ns ?kdf k|bfg ug{ ;lsg] egL tf]lsPsf ;]jfsf] xsdf s'g} ;]jf z'Ns÷b:t'/ nfUg] 5}g . 

@= sfdsf] k|s[lt cg';f/ ;h{ldg, cfjZos k|x/L k|ltj]bg / cGo sfuhft tyf k|df0fx?sf] k|ltlnlk cfjZos k/]sf] cj:yfdf j9Ldf # 

tLg lbgleq ;]jf pknAw u/fO{g]5 . 

#= ;]jfu|fxLsf] u'gf;f] Joj:yfkgsf nflu j8f cWoIf÷cGo ;b:o÷j8f ;lrjnfO{ u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L tf]lsPsf] 5 . 

$= ufpFkflnsf leqsf km/s Ifdtf ePsfx?sf] kl/ro kq ;DaGwL, cfly{s cj:yf sdhf]/ eO{ lgz'Ns pkrf/ ;DalGw l;kmfl/; tyf 

k|fs[lts k|sf]k ;DaGwL l;kmfl/;x?df l;kmfl/; b:t'/ 5'6 lbO{g]5 . 

 



 

 

७. लनणयय गने प्रविया र अलधकारी: 
क) लनणयय गने प्रविया: सरकारी लनणयय प्रविया सरलीकरण लनदेजशका, २०६५ एिं सूचनाको 

हक सम्िन्धी ऐन, २०६४ लगायत प्रचललत कानून बमोजिम। 
 

ि) लनणयय गने अलधकारी: 
 प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

 शािा प्रमिुहरू :  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतबाट प्रत्यायोजित अलधकारको 
पररधीमा रही सोही बमोजिम। 
 

८. लनणयय उपर उिरुी सनेु्न अलधकारी: प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र प्रचललत कानून 
बमोजिम । 

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण : - २०७7 आजिन 1 देजि िेष्ठ मसान्तसम्म 

प्रशासन शािाको प्रगलत वििरण 

1. कायायलयमा हालसम्म दताय िएका 3551 पत्रहरूलाई सम्बजन्धत शािामा परु् याइएको, 
2. कायायलयबाट हालसम्म चलानी िएका १८५५ पत्रहरूलाई पठाउनपुने कायायलयमा समयमानै 
परु् याइएको, 
3. आ.ि. 2077।078 मा  

 

ि.स. प्रकार वििरण कैवफयत 

दताय निीकरण 
1 व्यिसाय ११ ३  
2 घ बगयको इिाित्र पत्र 1 6  
3 कृवष तथा पशपंुछी फमय २२ १३  
४ काठ लमल 0 १  
 

4. िलूमवहन सकुुम्बासीको सूचना प्रकाशन गरी आिेदन फाराम िराई फाराम संकलन गररएको, 
 ३ नं िडा- 23 िना 
 ४ नं िडा- 4 िना 



 

 

5. आ.ि. 2077।078 मा कायायन्ियन हनुे सरुजक्षत नागररक आिास काययिमको लालग तपलसल 
बमोजिम गररएको, 
 -  सूचना प्रकाशन गररएको, 
 -  आिेदन फाराम िराइएको,  

- िम्मा 267 आिेदन फाराम िराइएको लािग्राहीहरुको घरको प्राविलधक मूल्याङ्कनको 
लालग प्राविलधक िटाइएको, 
- यस िषय कायायन्ियन हनु े८८ िनाको प्राविलधक मूल्याङ्कनको आधारमा वििरण एकीकृत 
गरी ८८ िनाको अजन्तम नामािली प्रकाशन गररएको, 

6. आ.ि. 2077।078 मा अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धानबाट माग िएका ३ िटा पत्रको 
समयामानै ििाफ ददइएको,  

7. बालश्रममिु गाउँपाललका घोषणाको लालग ११५६ घरधरुीको सिेक्षण गरी श्रम रोिगार तथा 
सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालय पठाइएको ।  

 

योिना शािाको प्रगलत वििरण  

ि.सं. वििरण  िम्मा योिना 
सम्झौता िएका 
योिना काययसम्पन्न िएका योिना 

१ िडा नं १ ७ ७ ७ 

२ िडा नं २ २७ १६ ११ 

३ िडा नं ३ २४ १८ ११ 

४ िडा नं ४ १४ १२ १२ 

५ िडा नं ५ १३ १० ५ 

६ िडा नं ६ ११ ९ ५ 

७ िडा नं ७ ७ ६ ५ 

८ िडा नं ८ ६ ५ ४ 

९ स्थानीय पूिायधार तफय  ७ ७ १ 

१० प्रदेश सरकारबाट प्राि योिना ६ ३   

११ संघ सरकारबाट प्राि योिना ५ २ १ 

१२ गाउँपाललका (लनमायण सम्बन्धी) १० ३ २ 

१३ गाउँपाललका (परामशय सम्बन्धी) १६     



 

 

१४ गाउँपाललका (काययिम सम्बन्धी) ३१     

१५ िम्मा १८४ ९८ ६४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िेष्ठ मसान्त सम्मको प्रगलत वििरण प्राविलधक शािा 

क) आ.ि. 2077/078 का गाउपाललका तथा िडागत योिना, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पिुायधार विकास काययिम 
अन्तगयतका योिनाको प्रगलत वििरण  

  

ि.स  

िडा  िम्मा 
योिना 
संख्या 

सम्झौता िएको 
योिना संख्या 

सम्झौता 
निएको 
संख्या 

इजस्टमेट 

िएको 
संख्या 

इजस्टमेट 

निएको 
संख्या 

 काम सम्पन्न  कैवफयत 

1.  1 10 9 1 10 ० 7   

2.  2 24 17 7 21 3 14   

3.  3 26 22 4 25 1 13   

4.  4 18 18 0 18 0 16   

5.  5 13 13 0 13 0 9   

6.  6 10 10 0 10 0 7   

7.  7 11 9 2 11 ० 5   

8.  8 8 7 1 8 ० 5   

िम्मा  120 105 15 116 4 76   



 

 

  

ि) ननसा पास  

                १) अलिलेि घर सम्पन्न : १ 

ग) विधतुीय िररद प्रविया प्रयोग गरी िररद कायय गरेको 

                १) लनमायण कायय : ३ 

                १) मालसामान िररद : ६ 

घ) मलु्याङ्कन सलमलतबाट सम्पन्न काम 

                १) सम्पन्न काम : १९ 

ङ) मनसनुिन्य विपद् बाट क्षलतग्रस्त लनिी आिासको Mobile Application प्रयोग गरी तथ्याङ्क संकलन गरेको  

                १) िम्मा घरधरुी सिे : ७३ 

 

 

 

जशक्षा, यिुा तथा िेलकुद शािाबाट िएका मखु्य कायय वििरणहरु 

ि स लमलत कायय वििरण सम्बजन्धत लनकाय 

कै
वफ
यत 

१ २०७७।०४।०७ 

गत आ ि २०७६।७७ को विद्यालया हनु े
सम्पूणय लनकासाको प्रगलत वििरण पेश जशक्षा तथा मानि विकास स्रोत केन्र   

२ २०७७।०४।११ 

प्रत्यक्ष रुपमा पठनपाठन नगने नगराउने 
सम्बन्धमा पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

३ २०७७।०४।२६ 

बाढी तथा पवहरोको वििरण माग गरी 
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश जशक्षा विकास लनदेशनालय   

४ २०७७।०४।२६ 

स्थायी जशक्षकहरुको का स म ुर सम्पजत्त 
वििरण पेश गनय पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

५ २०७७।०५।१० 

मनसनुी िषाय तथा हािाहरुीका कारण 
क्षलतग्रस्त विद्यालयको वििरण पेश सामाजिक विकास मन्त्रालय   

६ २०७७।०५।१५ 

कोरोना लबमाका लालग वििरण माग गनय 
पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   



 

 

७ २०७७।०५।२३  

विद्यालय स्तरीय लनबन्ध लेिन प्रलतयोलगता 
काययिम सम्पन्न सबै विद्यालय   

८ २०७७।०५।१७ 

जशक्षा ताललम केन्रको ताललममा ६ िना 
जशक्षकलाइ लसफाररस गररएको  सम्बजन्धत विद्यालय   

९ २०७७।०५।२९ 

जशक्षकहरुको ररत्त दरबन्दी वििरण 
पठाइएको जशक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ   

१० २०७७।०५।२९ 

िैकजल्पक प्रणालीबाट लसकाइ सहिीकरण 
गनय पत्राचार सबै विद्यालय   

११ २०७७।०५।३० 

स्थायी जशक्षकहरुको का स म ुवििरण 
प्रषेण गररएको जशक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ   

१२ २०७७।०५।३० 

प्रदेशका सशतय काययिमको प्रगलत वििरण 
पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय   

१३ २०७७।०६।०१ 

विज्ञान ददिसका अिसरमा शैजक्षक प्रदशयनी 
काययिम सम्पन्न सबै विद्यालय   

१४ २०७७।०६।०७ 

बाल ददिसका अिसरमा कविता लेिन 
प्रलतयोलगता काययिम सम्पन्न  सबै विद्यालय   

१५ २०७७।०६।०८ 

कोरोना लबमाका लालग राविय लबमा कम्पनी 
पोिरालाइ पत्राचार गररएको राविय लबमा कम्पनी पोिरा कास्की   

१६ २०७७।०६।२१ प्रथम तै्रमालसक तलब ित्ता लनकासा सबै विद्यालय   

१७ २०७७।०६।२७ 

काललका मा वि लाइ कक्षा १० थपको 
लालग अनमुलत ददइएको काललका मा वि   

१८ २०७७।०६।३० 

जशक्षकहरको छुट प्राविलधक ग्रडे सम्बन्धमा 
वििरण पेश गररएको जशक्षा तथा मानि विकास स्रोत केन्र   

१९ २०७७।०७।२३ 

जशक्षक सरोि चौधरीलाइ सरुिा सहमलत 
ददइएको महेन्र मा वि   

२० २०७७।०८।३ 

मा वि मा शून्य दरबन्दी िएका ५ 
विद्यालयमा करार जशक्षक लनयिु गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

२१ २०७७।०८।३ 

विद्यालयको लेिा परीक्षणका लालग  सचुीकृत 
हनु सूचना गररएको सबै विद्यालय   

२२ २०७७।०८।७ 

िौलतक रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लालग 
विद्यालयलाइ पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

२३ २०७७।०८।१९ 

जशक्षक िय मोहन प्रसाद यादिलाइ सरुिा 
सहमलत ददइएको िनआदशय आ वि   

२४ २०७७।०८।२७ 

विद्यालयको लेिापरीक्षणका लालग 
लेिापरीक्षक सूचीकृत गररएको सबै विद्यालय   

२५ २०७७।०८।२८ 

अपाङ्गता पररचय पत्र प्राि गरेका १६ िषय 
मलुनका बालबाललकाको वििरण पेश जशक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ   



 

 

२६ २०७७।०८।३० 

विद्यालयमा ददिा िािा व्यिस्थापनका लालग 
पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

२७ २०७७।०९।१४ ररतङु मा वि मा जशक्षक लनयतु्त गररएको ररतङु मा वि   

२८ 

२०७७।०९।१९ 

जशक्षक हसमत अलल अन्सारी, धमेन्र लमश्र, 

बजन्दता लतिारी, होमनाथ ररिाल र ध्रिुराि 
पौडेललाइ सरुिा सहमलत ददइएको 

सम्बजन्धत विद्यालय 

  

२९ २०७७।०९।२२  दोस्रो तै्रमालसक तलब ित्ता लनकासा सबै विद्यालय   

३० 
२०७७।०९।२९ 

गाउँपाललका जशक्षकको  तै्रमालसक तलब 
ित्ता लनकासा सम्बजन्धत विद्यालय   

३१ २०७७।१०।१८ 

गत आ ि को लेिापरीक्षण गनय 
विद्यालयहरुलाइ पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

३२ २०७७।१०।२९ 

विलिन्न ५ विद्यालयमा बाललबकास 
सहिकताय लनयिु गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

३३ २०७७।१०।१८ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिमका लालग 
१० विद्यालयको प्रस्तािना पेश जशक्षा तथा मानि विकास स्रोत केन्र   

३४ २०७७।११।०३ लेिा व्यिस्थापन ताललम काययिम सञ्चालन सबै विद्यालय र सा लस के   

३५ २०७७।११।०६ 

प्राइमरी टवकङ वटचर सम्बन्धी 
अलिमिुीकरण काययिम सञ्चालन सम्बजन्धत विद्यालय   

३६ २०७७।१२।०३ 

वकशोरािस्थाका छात्राहरुका लालग सेलनटरी 
प्याड वितरण गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

३७ २०७७।१२।०६ 

जशक्षक वििय शमायलाइ सरुिा सहमलत 
ददइएको सम्बजन्धत विद्यालय   

३८ २०७७।१२।०८ 

स्रोत कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
अनदुान लनकासा श्री ज्ञानोदय मा वि   

३९ २०७७।१२।१० 

प्रारजम्िक कक्षा पढाइ काययिम अनदुान 
लनकासा सबै विद्यालय   

४० २०७७।१२।१० 

बाललबकास सहिकताय प्र अ तथा विद्यालय 
कमयचारीको प्रोत्साहन ित्ता लनकासा सबै विद्यालय   

४१ २०७७।१२।१६ गाउँ जशक्षा सलमलतको िैठक सम्पन्न िएको रघगुगा गाउँपाललका   

४२ २०७७।१२।१६ 

आधारितू तह कक्षा ८ को परीक्षाका लालग 
समय ताललका प्रषेण गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

४३ २०७७।१२।१७ 

जशक्षक राि ुििु, लालकुमारी पनु, रामशिुाष 
ठाकुरलाइ सरुिा सहमलत ददइएको सम्बजन्धत विद्यालय   

४४ २०७७।१२।१८ लनःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान लनकासा सबै विद्यालय   

४५ २०७७।१२।२३ सामाजिक विषयका जशक्षकको वििरण पेश  जिल्ला लनिायचन कायायलय   

४६ २०७७।१२।२३ 

जशक्षक अिुयन सिेुदीलाइ सरुिा सहमलत 
ददइएको सम्बजन्धत विद्यालय   

४७ २०७७।१२।२६ तेस्रो तै्रमालसक तलब ित्ता लनकासा सबै विद्यालय   



 

 

४८ २०७७।१२।२६ 

सामदुावयक लसकाइ केन्रको अनदुान रकम 
लनकासा सम्बजन्धत विद्यालय   

४९ २०७७।१२।२७ 

 गाउँपाललकाका जशक्षकको तेस्रो तै्रमालसक 
तलब ित्ता लनकासा सम्बजन्धत विद्यालय   

५० २०७८।०१।०२ विद्याथीहरुको ददिा िािाको रकम लनकासा सबै विद्यालय   

५१ २०७८।०१।०८ 

बेरुि ुदाजिला गनयका लालग ६ 
विद्यालयलाइ पत्राचार गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

५२ २०७८।०१।१४ 

शैजक्षक अन्तविय या तथा प्र अ बैठक 
काययिम सम्पन्न गररएको रघगुगा गाउँपाललका   

५३ २०७८।०१।३० 

जशक्षाका सशतयतफय का विलिन्न काययिमहरु 
सम्झौता गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

५४ २०७८।०१।३१ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिमहरु 
सम्झौता गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

५५ २०७८।०२।०५ 

नमनुा विद्यालय विकास काययिम सम्पन्न 
गररएको िनता मा वि   

५६ २०७८।०२।०९ गाउँ जशक्षा सलमलतको िैठक सम्पन्न िएको रघगुगा गाउँपाललका   

५७ २०७८।०२।०९ 

आधारितू तह कक्षा ८ को परीक्षा तथा 
मूल्याङ्कनका सम्बन्धी पत्र प्रषेण गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

५८ २०७८।०२।२० 

गैर अिासीय तथा अपाङ्ग छात्रिजृत्त रकम 
लनकासा सबै विद्यालय   

५९ २०७८।०२।२४ 

जशक्षकहरुको छुट प्राविलधक ग्रडे माग 
सम्बन्धमा पत्राचार गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

६० २०७८।०२।२४ 

लसकाइ सहिीकरणका लालग लसयिुी सेिामा 
आबद्ध हनु विद्यालयलाइ पत्राचार गररएको सम्बजन्धत विद्यालय   

६१ २०७८।०२।३१ 

आधारितू तह कक्षा ८ को नलतिा प्रकाशन 
गरी विद्यालयमा पत्राचार गररएको  सम्बजन्धत विद्यालय   

६२ २०७८।०२।३१ 

श्री लसद्धाथय ज्ञानमजन्दर आ वि लाइ कक्षा 
७ थप गनय अनमुलत प्रदान गररएको श्री लसद्धाथय ज्ञानमजन्दर आ वि   

६३ २०७८।०३।०१ 

शैजक्षक सत्र २०७८ मा विद्याथी िनाय 
अलियानका लालग पत्राचार गररएको सबै विद्यालय   

६४ २०७८।०३।०२ 

प्रारजम्िक कक्षा पढाइ काययिमको लालग 
नेपाली विज्ञ समूह गठन गरी पेश गररएको जशक्षा विकास तथा समन्िय इकाइ   

         करार जशक्षक छनोट तथा लसफाररस सम्बन्धी काययविलध२०७७ तयारपाररएको
         नमनुा विद्यालय विकास काययविलध२०७७ तयार पाररएको
         छात्रिलृत वितरण सम्बन्धी काययविलध२०७७ तयारपाररएको

         गाउँ जशक्षा एन२०७७ पाररत गररएको



 

 



आ.व.:२०७७/७८ अवधी :२०७७/०४/०१-२०७८/०२/३१ माथिल्लो बजेट उपशीर्षकरघुगंगा             
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७ ८३ अन्य लनकाय संग साझेदारी   १५,०० ० ०.०० १५,०० 

८ ५६ अन्य ित्ता   ५,०० ४० ८.११ ४,५९ 

९ ४२ अन्य सेिा शलु्क   १,०० ५७ ५७.९० ४२ 
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१३   अपाङ्ग लजक्षत काययिम   १,२० ० ०.०० १,२० 
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१७ २७ आधारितु तहको पररक्षा संचालन   ३,०० ३ १.२३ २,९६ 
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ितय तथा पोशाक िचय   

११,६६ १०,०७ ८६.३७ १,५८ 

१
७ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक देलनक भ्रमण ित्ता  
तथा यातायत िचय   

१,५६ ८२ ५२.९२ ७३ 



 

 

१
८ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायको लालग सञ्चार िचय   ७ ६ ९४.२९ ० 

१
९ 

औलो तथा कालािार माहामारी हनु ेक्षेत्रको छनौट गरी लबषादद  

छकय ने (रेस्पोन्सीि स्प्रइेङ समेत),  वकटिन्य रोग लनयन्त्रण 
काययिमको अनगुमन एिम ्मूल्याङ्कन तथा वकटिन्य रोग लनयन्त्रणका 
लालग बहलुनकाय अन्तरविया गने   

३० ० ०.०० ३० 

२
० 

कृषक दताय व्यिस्थापन काययिम   ३,०० ० ०.०० ३,०० 

२
१ 

कृवष तथा पशपुन्छी सम्िजन्ध तथ्यांक अध्यािलधक काययिम   १,०० ० ०.०० १,०० 

२
२ 

कोलिड -19 का कारण उत्पन्न पररजस्थलतमा लसकाइ  

सहजिकरणका लालग शैजक्षक काययिम   

२,६२ ० ०.०० २,६२ 

२
३ 

कोलिड -19 का कारण उत्पन्न पररजस्थलतमा लसकाइ  

सहजिकरणका लालग शैजक्षक काययिम   

१५,८० २,९९ १८.९८ १२,८० 

२
४ 

कोलिड -19 का कारण उत्पन्न पररजस्थलतमा लसकाइ  

सहजिकरणका लालग शैजक्षक काययिम   

३,७१ ० ०.०० ३,७१ 

२
५ 

कोलिड १९ लगायत विलिन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम,  

लनयन्त्रण तथा लनगरानीका लालग सरोकारिाला सँगको अन्तरविया 
तथा RRT, स्िास्थ्यकमी पररचालन   

२५ २४ ९६.१६ ० 

२
६ 

गररब पवहचान तथा पररचयपत्र वितरण काययिम पाररश्रलमक 

 (गणक/सपुरीिेक्षक/गनुासो सनुिुाई अलधकारी/अलतररि कायय 
प्रोत्साहन ित्ता))   

१,०० ० ०.०० १,०० 

२
७ 

घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षा दताय लसविर सञ्चालन   ५,९५ ० ०.०० ५,९५ 

२
८ 

छहरेिेला, ररिार मन्दीर िfने पलु, फाट उतलतसनी, पािापानी  
कोटगाउ, लसस्नेरी तल्ले जचमिेला झो.प,ु रघगंुगा गाउँपाललका, म्याग्दी   

२७,०० ० ०.०० २७,०० 

२
९ 

तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लालग  विद्यालयलाई अनदुान   १८,६८ ३,८७ २०.७२ १४,८१ 

३
० 

तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लालग  विद्यालयलाई अनदुान   २,७४ २,७४ १००.०
० 

० 

३
१ 

तोवकएका  विद्याथीको ददिा िािाका लालग  विद्यालयलाई अनदुान   १६,५५ १६,५५ १००.०
० 

० 

३
२ 

दताय लसविर सञ्चालानाथय सेिा प्रदायक छनौटको लालग 

 विज्ञापन/सूचना प्रकाशन िचय   
२५ ० ०.०० २५ 

३
३ 

नीलतगत,प्रशासलनक तथा ब्यबस्थापन िचय   १,०० ० ०.०० १,०० 

३
४ 

प्रलत विद्याथी  लागतका आधारमा जशक्षण लसकाइ  सामग्री एिम ् 

कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान   

२,१३ २,१३ १००.०
० 
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३
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प्रलत विद्याथी  लागतका आधारमा जशक्षण लसकाइ  सामग्री एिम ् 

कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान   

९,०९ ७,८२ ८६.०४ १,२६ 

३
६ 

प्रलत विद्याथी  लागतका आधारमा जशक्षण लसकाइ  सामग्री एिम ्

 कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान   

१,५० १,५० १००.०
० 

० 

३
७ 

प्रलतष्पधायमा छनौट िएका व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु 

 माफय त उद्यमीको स्तरोन्नलत (आिश्यकता पवहचानका आधारमा 
पनुतायिगी  र एडिान्स सीप विकास ताललम काययिम)   

६,०० ३० ५.०० ५,७० 

३
८ 

प्रलतष्पधायमा छनौट िएका व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक संस्थाह 

रु माफय त लघ ुउद्यम विकास मोडेलमा नया ँलघ ुउद्यमी लसियना गने   

२५,६० १०,२९ ४०.२२ १५,३० 

३
९ 

प्रारजम्िक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रलमक तथा  
विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान   

१२,६१ ० ०.०० १२,६१ 

४
० 

प्रारजम्िक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रलमक तथा  
विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान   

८,९१ ६,०१ ६७.४९ २,८९ 

४
१ 

प्रारजम्िक बाल विकास  सहिकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
 विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन अनदुान   

५३,८० ५३,८० १००.०
० 

० 

४
२ 

प्राविलधक सहायकको तलि   ३,६७ २,६० ७१.०५ १,०६ 

४
३ 

प्राविलधक सहायकको पोसाक   १० ० ०.०० १० 

४
४ 

प्राविलधक सहायकको स्थानीय ित्ता   १४ १२ ८७.४३ १ 

४
५ 

पशपंुक्षी आदीबाट हनु ेईन्फुएन्िा, बडय फ्ल,ु AMR, लसविसकोलसस 

, टनसोप्लाज्मोलसस आदद विलिन्न सरुिारोग सम्बजन्ध रोकथाम तथा 
लनयन्त्रणका लालग सचेतना काययिम   

२० ० ०.०० २० 

४
६ 

पाललका स्तरमा स्िास्थ्य संस्थाहरुको मालसक सूचना संकलन,  

िेररवफकेशन एिं गणुस्तर सधुार साथै चौमालसक एिं बावषयक सलमक्षा   
२,०० १,१९ ५९.८३ ८० 

४
७ 

पाललकास्तरमा िोप र सरसफाई प्रिद्र्धन काययिमको सलमक्षा, 
 सूक्ष्मयोिना अध्यािलधक र पाललका िोप समन्िय सलमलतको 
अलिमजुिकरण समेत पाललका स्तरमा २ ददन, िडा िोप समन्िय 
सलमलतको स्िास्थ्य संस्था, िडा सतरमा अलिमजुिकरण १ ददन तथा पूणय 
िोप सलुनितताको लागी घरधरुी सर   

२,०१ ० ०.०० २,०१ 

४
८ 

पोषण काययिम   ४,५९ १,५८ ३४.६० ३,०० 

४
९ 

पोषण विशेष (स्िास्थ्य क्षेत्र)का काययिम संचालन   १,४९ ० ०.०० १,४९ 

५
० 

पोषण संिेदनजशल ( िानेपालन तथा सरसफाई,कृवष पश,ु विकास,  

मवहला बालिाललका, जशक्षा शासवकय प्रिन्ध क्षेत्र) का काययिम हरु 

संचालन   

४,५० ० ०.०० ४,५० 



 

 

५
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बंगरुको साना व्यिसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) विकास 

 काययिम संचालन   

१०,०० ० ०.०० १०,०० 

५
२ 

बायोग्यास िडान   २,०० १० ५.४० १,८९ 

५
३ 

बाह्य िोप केन्र बाट गणुस्तररय िोप सेिा प्रदान गनय िोप  

केन्रमा ब्यिस्थापनको लालग फलनयचर ब्यिस्था, सम्बजन्धत िडा िोप 
समन्िय सलमलत माफय त तयारी एिं िररद, ३००० िोप केन्रमा प्रलत 
िोप केन्र रु १०००० दरले, कजम्तमा  टेिल १, कुसी १ र सानो बेञ्च 
१ र हात   

४० ० ०.०० ४० 

५
४ 

लबद्यालय स्िास्थ्य जशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा  
स्िास्थ्यका लालग सामाजिक व्यिहार पररितयन प्रिध्दयन अलियान   

१,०० ० ०.०० १,०० 

५
५ 

म्याग्दी जिल्लाको रुइसे डाडा देजि धौलालगरर आईसफल सम्म 

 पदमागय लनमायण   

२५,०० २५,०० १००.०
० 

० 

५
६ 

मेजशनरी आिार तथा फलनयचर ममयत सम्िार  

(सेिा केन्र सञ्चालानाथय)   
४२ ० ०.०० ४२ 

५
७ 

मसलन्द सामान िररद (सेिा केन्र सञ्चालानाथय)   ९० ५४ ६०.६२ ३५ 

५
८ 

मवहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको कायय क्षेत्र 
(मवहला, बालबाललका, अपांगता िएका व्यजि, िेष्ठ नागररक तथा 
यौलनक तथा लैंलगक अल्पसंख्यक) का तथ्यांक संकलन तथा 
अद्यािलधक गरर मवहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा 
पठाउनका लालग   

१,०० ० ०.०० १,०० 

५
९ 

मात ृतथा निजशश ुकाययिम   ११,०० १,२० १०.९१ ९,८० 

६
० 

मात ृतथा निजशश ुकाययिम अन्तगयत आमा सरुक्षा, गियिती  
उत्प्ररेणा सेिा, न्यानो झोला र लनशलु्क गियपतन काययिम   

८,०० २,४५ ३०.७० ५,५४ 

६
१ 

माध्यलमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान 

 जशक्षक  लालग तलब ित्ता अनदुान (विशेष जशक्षा पररषद अन्तरगतका 
जशक्षक/कमयचारी,प्राविलधक धारका प्रजशक्षक समेत)   

१,५६,०० १,२१,३
८ 

७७.८१ ३४,६१ 

६
२ 

रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता (स्थानीय तहस्तरीय)   १,०० ० ०.०० १,०० 

६
३ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिम अन्तगयतका विध्यालयहरुमा  
तोवकइको िौलतक तथा शैजक्षक  पिुायधार विकासका लालग अनदुान   

४६,०२ ० ०.०० ४६,०२ 

६
४ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिम अन्तगयतका विध्यालयहरुमा  
तोवकइको िौलतक तथा शैजक्षक  पिुायधार विकासका लालग अनदुान   

११,५४ ० ०.०० ११,५४ 

६
५ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिम अन्तगयतका विध्यालयहरुमा  
तोवकइको िौलतक तथा शैजक्षक  पिुायधार विकासका लालग अनदुान   

३,२८ ० ०.०० ३,२८ 



 

 

६
६ 

रािपलत शैजक्षक सधुार काययिम अन्तगयतका विध्यालयहरुमा  
तोवकइको िौलतक तथा शैजक्षक  पिुायधार विकासका लालग अनदुान   

८,१६ ० ०.०० ८,१६ 

६
७ 

राविय मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविका  काययिम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात िचय, िावषयक सलमक्षा गोष्ठी र ददिस मनाउने िचय समेत)   

१०,०० १०,०० १००.०
० 

० 

६
८ 

राविय र स्थानीय महत्िका िाद्य तथा पोषण सरुक्षाममा टेिा  
पयुायउने िाली िस्तको साना व्यिसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) 
विकास काययिम संचालन   

२४,०० ० ०.०० २४,०० 

६
९ 

रोिगार संयोिकको तलि   ४,६८ ४,४१ ९४.४२ २६ 

७
० 

रोिगार संयोिकको पोसाक   १० ० ०.०० १० 

७
१ 

रोिगार संयोिकको स्थानीय ित्ता   १७ १५ ८८.२४ २ 

७
२ 

रोिगार सेिा केन्रको सँचालन िचय   ६४ १९ ३१.१७ ४४ 

७
३ 

रोिगार सेिा केन्रको सदुृढीकरण   १,७५ ० ०.०० १,७५ 

७
४ 

लागत साझेदारीमा िेँडा संरक्षण काययिम   १०,०० ० ०.०० १०,०० 

७
५ 

व्यजिगत घटना दतायका दताय वकताब लडिीटाइयिेशनका लालग  

परामशय सेिा   
२,४१ २,३६ ९८.०५ ४ 

७
६ 

व्यिीगत घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षा व्यिस्थापन  

सूचना प्रणाली सञ्चालानाथय िडा कायायलयहरुको लालग डेनसटप 
कम्पयटुर, वप्रन्टर, स्नयानर तथा 4G Wireless Dongol िररद   

८,४० ७,०८ ८४.२९ १,३२ 

७
७ 

विद्यालय िौलतक पिुायधार लनमायण अनदुान   १०,०० २,३१ २३.१० ७,६९ 
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८
६ 

विपन्न श्रलमकको ज्याला (दैलनक रु. 517 * संख्या 100 * ददन 

 100)   

५१,७५ १३,३९ २५.८७ ३८,३५ 

८
७ 

विपन्न श्रलमकको ज्याला (दैलनक रु. 517 * संख्या 100 * ददन 100)   ३९,८१ ० ०.०० ३९,८१ 

८
८ 

विलिन्न सरुिारोग, नसने रोग, िनुोवटक, मानलसक स्िास्थ्य  

सम्बजन्ध अन्तरविया काययिम तथा ददिसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम ददिस, मानलसक 
स्िास्थ्य ददिस, अल्िाईमर ददिस, रेलबि ददिस, विि औलो ददिस) 
मनाउन े  

१,२५ १,२५ १००.०
० 

० 

८
९ 

विरामीको लालग ओ.वप.लड.वटकट (काियन कपी सवहतको ) छपाई   ७५ ० ०.०० ७५ 
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शैजक्षक पहुँच सलुनजितता, अनौपचाररक तथा िैकजल्पक जशक्षा काययिम  
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२,८६ २,८६ १००.०
० 

० 

९
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शैजक्षक पहुँच सलुनजितता, अनौपचाररक तथा िैकजल्पक जशक्षा काययिम  
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० 

० 

९
२ 
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९
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तथा मिु स्िास्थ्य सम्िजन्ध प्राथलमक उपचार बारे  अलिमजुिकरण / 
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मलु्याकन िचय   

६४ ९ १५.४६ ५४ 
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स्थानीय तहका स्िास्थ्य चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा काययरत 
कमयचारीहरुको तलि, महगी ित्ता, स्थानीय ित्ता, पोषाक लगायत 
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स्थानीय तहको लैलगक वहंसा लनिारण कोषमा रकम   १,०० १,०० १००.०
० 

० 

९
८ 

सधुाररएको चलुो (बायोमास) प्रलबलध िडान   २,०० २,०० १००.०
० 

० 
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सलमक्षा  (स्िास्थ्य चौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड काययिमको सलमक्षा 
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सौयय उिाय प्रलबलध िडान   ३,०० ० ०.०० ३,०० 

८०४४४५०५५१२  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययिम (विषशे अनदुान) 
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१
५ 

बहउुद्देश्यीय उच्च उचाई िेल मैदान, िडा नं. ५   १,००,०० ० ०.०० १,००,०० 
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७६ ५६.९२ ९,०६,९४ 

 

सचुना प्रलबलध शािाको प्रगलत.- 

१. यस गा.पा अन्तगयतका सम्पणुय िनप्रलतलनधी, अस्थायी तथा कराकका कमयचारी र जशक्षकहरुको 
२०७६/०७७ को समपजत्त वििरण अनलाईन प्रोटलमा प्रविवि गररयो । 

२.  राविय गौरि आयोिना अन्तगयत Techmaind सँग समन्िय गरर गाउँपाललकाको केन्र ८िटै िडामा 
इन्टरनेटको विस्तार । 

३. गाउँपाललका अन्तगयत सिै शािा र िडा Mail ID बनाई सचुना तथा सञ्चारको प्रचार । 

४.  राविय योिना आयोगको अनलाईन प्रोटलमा समपरुक र विशेष अनदुान तफय  5/5 िटा योिना 
प्रस्ताि गररयो । 

५. पययटन पूिायधार तथा पययटन उपि विकास साझेदारी आयोिना अनलाईन माफय त योिनाको माग 
गररयो । 

६.  सामजिक सञ्जाल तथा िेिसाईटमा सचुना टाँस कायय दैलनक रुपमा गररयो । 

७. विलिन्न मन्त्रालयका िेिसाईट चेक गरी महत्िपणुय सूचनाहरु डाउनलोड गरी सम्बजन्धत शािालाई 
उपलब्ध गराइयो । 

८. ICT assistance चावहएमा सम्पणुय कमयचारी तथा िडाका कमयचारीहरु लाई िचयिल रुपमा िा स्ियं 
उपजस्थत िई सहयोग गररयो । 

९. िडा ४ दलमयिा Free Wifi को इजस्टमेट तयार िई योिना सम्झौता िइसकेको । 

१०.  CMIS कोलिडको ररपोवटङ्ग स्िास्थ्य शािा देजि प्राि वििरण अपडेट िइसकेको । 

११. Lisa को वििरण अपडेट िई समलु्याङ्कनको कायय सम्पन्न िएको । 

 



 

 

सामाजिक सरुक्षाशािाको प्रगलत वििरण 

१. यस आ.ि कुल विलनयोजित िावषयक ििेट रु. 76390081 मा प्रथम चौमालसक रु. २१७०४५५० 
र दोस्रो चौमालसकमा रु. २५०४६२७४ रकम  वितरण िईसकेको र प्रथम चौमालसकमा िैदेजशक 
पेन्सनरहरुलाई ित्ता वितरण नगररएको । 

२.  सामाजिक सरुक्षा लािग्राहीहरुको (८ िटै िडा) बैंवकङ् प्रणाली माफय त ित्ता वििरण गनयको लागी 
प्रि ुबैङ्क रघगंुगा शािा सँग सम्झौता लमलत २०७७-०५-१५ मा गररयो । 

३.  बैङ्क र गाउँपाललकाको सम्झौता बमोजिम ८ िटै िडामा िाता िोल्न ेकायय गररयो । 

४. अनलाइन घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षाको ताललम ददई िडाबाटनै सामाजिक सरुक्षाको वििरण 
अपडेट हनुी िएको । 

 

५. सामाजिक सरुक्षा ित्ता नपगु रकम माग गररयो । 

ि.सं. लबलनयोजित 
बावषयक बिेट 

प्रथम चौमालसक 
िचय रकम 

दोस्रो चौमालसक 
िचय रकम 

तेस्रो चौमालसक 
िचय रकम 

कैवफयत 

1 76390081 २१७०४५५० 

 
२५०४६२७४ 

 
वितरण हनु बाकी ँ पवहलो चौमालसकमा 

लबदेशी पेन्शन िाईपाई 
आएका लािग्राहीहरुलाई 
सामाजिक सरुक्षा ित्ता 
वितरण गररएको छैन 

 

6. तेस्रो चौमालसक ित्ता वितरण गनयको लालग MIS System मा इन्ट्री िडा बाटनै िइसकेको। 

7. तेस्रो चौमालसक ित्ता वितरण प्रवियामा रहेको । 

8. सामाजिक सरुक्षा तथा पजञ्जकरण वििागबाट आउने पररपत्र लनदेशन कायायन्ियन गने र िडाहरु िानकारी 
गराउने । 
 

  



 

 

अनसुचुी -१२ 

दफा ३० को उपदफा (क) संग सम्िजन्धत  

िावषयक प्रगलत  वििरण फाराम  

आ.िः2077/78 

  

                               जिल्लाः- म्याग्दी    गाउँपाललकाः रघगंुगा         प्रदेशः गण्डकी  

लजक्षत समूह  

पवहलो चौमालसक   दोश्रो चौमालसक  तेश्रो  चौमालसक  

कै
वफ

यत
  

कायम 
संख्या  

रकम  

वितरण 

गरेको 
संख्या  

वितरण गरेको 
रकम  

कायम 

संख्या  
रकम  

वितरण 

गरेको 
संख्या  

वितरण गरेको 
रकम  

कायम 

संख्या  
रकम  

िेष्ठ नागररक अन्य  १५१४ १८०३६००० ११९० १४१५५००० १५३२ १८३३५१६९ १४५५ १६७१५८६९ १५५५ १८६२५००० 

दोश्र
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िेष्ठ नागररक 
दललत २६६ २०६४००० २३८ १८७०००० २७१ २१६८००० २६० २०६२००० २६० २०८०००० 

एकल मवहला  ३१३ २४६०००० २३७ १७८४००० ३१४ २५०६००० २८७ २१९६००० ३०५ २४४०००० 

विधिा मवहला  २६० २०८०००० २३२ २७९००० २५९ २०७२००० २५१ १९६०००० २५५ २०४०००० 

पूणय अपाङ्ग २५ २९१००० २४ २७९००० २४ २८८००० २४ २८८००० २४ २८८००० 

अलत अशि अपाङ्ग १९० १२०३२०० १७२ १०९२८०० १९० १२०८०५३ १७६ ११२४८०० १८९ १२०९६०० 

िाल पोषण ित्ता  ४७० ६८७४५४ ४४२ ६५३७५० ४६९ ७२५२७१ ४५० ६९९६०५ ४५७ ७००४३८ 

िम्मा  ३०३८ २६८२१६५४ २५३५ २०११३५५० ३०५९ २७३०२४९३ २९०३ २५०४६२७४ ३०४५ २७३८३०३८ 

  



 

 

२०७७/१२/३० सम्मको कृवष शािाको प्रगलत वििरण 

१.कृषक दताय तथा व्यिस्थापन काययविलध २०७७, बमोजिम  हालसम्म कृवष/पश ुसेिा शािा बाट 
४४ िटा समूह दताय गररयो।   

२. कृषक समूह/कृवष फमय र कृषकहरु संग माग संकलन गरर १५५० वकविका लबरुिा र २१०० 
ओिरका लबरुिा वितरण गररयो।  

३.कृषक समूह/कृवष फमय र कृषकहरुलाई २६७ वपस टनेल, ६८ वपस स्प्र,े ६५ वपस लसवकचर, 
२९ िटा लमलनटेलर हलो, ९ िटा थ्रसेर, ८ िटा वपसानी लमल, ३ िटा च्याफकटर वितरण गररयो।  

४. साना व्यिसावयक कृवष उत्पादन केन्र (पकेट) विकाश काययिम अन्तगयत ४ िटा पकेट (धान, 
केरा, आल,ु सनु्तला ) बनाउने गरर लािग्राही छनौट गरर उि समहुलाई कामको लागत वििरण 
उपलब्ध गराईयो । 

५. लबउ माग गरेका कृषक समहुलाई 

कािो =७९ प्याकेट  

जघरौला =६२ प्याकेट  

लततेकरेला =६२ प्याकेट  

काउली = ७२ प्याकेट  

बन्दा  = ७२ प्याकेट वितरण गररयो।  

६. शािा बाट ददन सनने सेिा प्रिाह लनरन्तर ददईरहेको। 

७. रघगंुगा हाइड्रोपािर सन्चालनको िममा क्षती िएको कृषकको िग्गाको मलु्यांकन गरर 
प्राविलधक प्रलतिेदन पेश गररयो।  

८. वकसानका घरमा आईपरेका  बालीनालीका समस्याको प्राविलधक सरसल्लाह उपलब्ध गराईयो। 

 

 



 

 

 

 

२०७७/१२/३० सम्मको पश ुसेिा शािाको प्रगलत वििरण:- 

१. कृषक दताय ताथा व्यिस्थापन काययविलध २०७७ बमोजिम हालसम्म कृवष /पश ुसेिा शािा 
बाट ४३  िटा समहु दताय गररएको छ     

  

क्र .स  सम्पादित काम  सम्पािन 
गरेको मदिना  

सम्पादित 
संख्या  

संकदित 
राजस्व  

उप्िादि  िाभादववत 
वगग  

१ कृषक समिु िताग  साउन  १३  सामदुिक कायग गिाग उत्पािनमा वदृि िुने,कायग 

संचािनमा सिज िुने   
कृषक  

२ कृषक समिु िताग  भिौ  १  " कृषक  

३ कृषक समिु िताग  असोज  ३  " कृषक  

४ कृषक समिु िताग  कादतगक  ६  " कृषक  

५ कृषक समिु िताग  मङ्दसर  ४  " कृषक  

६ कृषक समिु िताग  पसु  ९  " कृषक  

७ कृषक समिु िताग  माघ  ३  " कृषक  

८ कृषक समिु िताग  फागुन  २  " कृषक  

९ कृषक समिु िताग  चैत्र  १  " कृषक  

 

२  वहँउदे घाँस वितरण काययिम अन्तगयत वकसानहरुको मागलाई सम्बोधन गदै २०० के.िी 
बराबरको िै घाँस वितरण गररयो  

 

३ औषलध िररद काययिम अन्तगयत प्रथम पटक माघमा  २,९९,२४८ रकम बराबरको औषलध 
िररद गररयो। 

४ पशपुन्छी िोप काययिम अन्तयगत िेडा/बाख्रामा PPR Vaccine ९५०० डोि लगाइयो। 

क्र .स  सम्पादित काम  

सम्पािन 

गरेको 
मदिना  सम्पादित संख्या  

संकदित 
राजस्व  उप्िादि  

िाभादववत 
वगग  

१ जै घााँस दवतरण  मङ्दसर  २०० के जी    
िररयो घााँसको अभावको समयमा जै घााँस 

दवतरण गरर िररयो घााँसको पदूतग भयको  कृषक  

क्र .स  वडा न. डोज  

१ ७ र ८  ३८०० 
२ ५ र ६  २००० 
३ ३ र ४  २५०० 



 

 

िसमध्ये  

    ५ शािा तथा सेिा केन्रबाट ददन सनने प्राविलधक सेिा प्रिाह लनरन्तर गरररहेको । 

    ६ प्राविलधक सेिाका साथ साथै उपचार सेिा अन्तगयत :- 

        
 

 

  
 

 

४ २  २००० 
५ १  १५०० 

क्र.स.  वववरण  सखं्या यस मविनाको  

१ मेदिकि सेवा + औषदि दवतरण ६७६९ 

२ माइनर सजगरी (castrations) २३४ 

३ प्रयोगशािा सेवा (गोवर पररक्षण )  ४७१ 



 

 

२०४७ साल देजि २०७७।१२।३० गते सम्मका रजििारमा रहेका व्यजिगत घटना दतायहरु तपलसल बमोजिम लडजिटाइिेसन िएको 
 

आ ि २०७७।०७८ को (प्रगलत वििरण) 

रघगंुगा गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

राविय पररचय पत्र तथा पजञ्जकरण लबिाग 

सामाजिक सरुक्षा तथा व्यजिगत घटना दताय प्रणाली शदुृवढकरण सञ्चालन आयोिना (SSSPCR) 

प्रलतिेदन प्रमाजणकरण फारम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िडा नं 

लडजिटाईि गररएका घटना दताय 
कैवफयत 

िन्म मतृ्य ु लबबाह सम्बन्ध लबच्छेद बसाईसराई 

िडा नं १ १६५२ ४३२ ४९७ ५ १४३ २७२९ 
िडा नं २ ३१६२ ५२५ ९४१ १० १९३ ४८३१ 

िडा नं ३ ३०९५ ५९० १०१८ ७ १६२ ४८७२ 

िडा नं ४ ७४० २४९ २८८ ४ २६ १३०६ 

िडा नं ५ ८४१ १७६ २२९ ६ ४७ १२९९ 

िडा नं ६ १५९३ ४३३ ६९७ ११ १४४ २८७८ 

िडा नं ७ ३५६ २४४ ३६३ १२ ५६ १०३१ 

िडा नं ८ १२२३ २३६ ४३९ १९ ६४ २०८१ 

िम्मा  १२७६२ २८८५ ४४७२ ७४ ८३५ २१०२८ 



 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी स्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ म्याग्दी  िडा नं.:१ बेगिोला    दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर 
सञ्चालन िएको 

स्थान 

जशविर सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर 
सञ्चालन 

अजन्तम लमलत 

िन्म दताय 
संख्या 

मतृ्य ुदताय 
संख्या 

वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या  

गनुा
सो 
दताय 
सं
ख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. पनु लि.लस. 
यिुा नलब 

ििन लतप्ल्याङ्ग 

२०७८/०१/२
० 

२०७८/०१
/२० 

० ० ० १ १ २ २ ० ० ० ० ४ 

२. सामदुावयक 
ििन बादुँक 

२०७८/०१/२
१ 

२०७८/०१
/२१ 

० ० ० १ ० १ ३ ० ० ० ० ४ 

३. बेगिोला यिुा 
नलब ििन 

बेग 

२०७८/०१/२
२ 

२०७८/०१
/२२ 

३ २ ५ १ २ ३ २ 
 १ 

(बसाईसरा
ई गएको 
दताय 

संख्या) 

० ० ११ 

िम्मा ३ २ ५ ३ ३ ६ ७ ० १ ० ० १९ 

 

 

 



 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी स्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ म्याग्दी  िडा नं.:३ वपप्ले,    दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर 
सञ्चालन िएको 

स्थान 

जशविर सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर सञ्चालन 
अजन्तम लमलत 

िन्म दताय 
संख्या 

मतृ्य ुदताय 
संख्या 

वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या  

गनुासो 
दताय 
संख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. ज्ञानोदय 
माध्यालमक 
विद्यालय, 
मौिाफाँट 

२०७८/०१/१५ २०७८/०१/१५ २ ४ ६ १ ४ ५ ० ० ० ० ० ० 

२. रघगंुगा 
माध्यालमक 

विद्यालय, वपप्ले 

२०७८/०१/१६ २०७८/०१/१६ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० 

३. वहमालय 
माध्यालमक 
विद्यालय, 
कलेििाङ्ग 

२०७८/०१/१७ २०७८/०१/१७ ० ३ ३ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

 िम्मा २ ७ ९ ० ० ५ १ ० ० १ ० ० 

 

 



 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी ,नस्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ, म्याग्दी  िडा नं.:२ िगिती,  दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर सञ्चालन 
िएको स्थान 

जशविर 
सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर 
सञ्चालन 

अजन्तम लमलत 

िन्म दताय संख्या मतृ्य ुदताय संख्या वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या 

गनुासो 
दताय 
संख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. देउराली आ वि 
(साझापानी) 

२०७८-
०१-१५ 

२०७८-
०१-१५ 

१० ७ १७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२. लसद्धाथय ज्ञानमजन्दर 
प्रा वि (अधेररिोला) 

२०७८-
०१-१६ 

२०७८-
०१-१६ 

२ ० २ १ ० १ २ ० ० ० ० २ 

३. धिलालगरी आ वि   
(ररसीनचौतारी) 

२०७८-
०१-१७ 

२०७८-
०१-१७ 

० ३ ३ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

 िम्मा १२ १० २२ १ ० १ ३ ० ० ० ० २ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी स्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ म्याग्दी  िडा नं.:४ दग्नाम    दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर 
सञ्चालन िएको 

स्थान 

जशविर सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर सञ्चालन 
अजन्तम लमलत 

िन्म दताय 
संख्या 

मतृ्य ुदताय 
संख्या 

वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या  

गनुासो 
दताय 
संख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. जशि प्रा. वि 
दलमयिा, 

२०७८/०१/२० २०७८/०१/२० ६ ४ १० ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

२.                

३.                

 िम्मा ६ ४ १० ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी स्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ म्याग्दी  िडा नं.:५ जझ ँ  दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर 
सञ्चालन िएको 

स्थान 

जशविर सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर सञ्चालन 
अजन्तम लमलत 

िन्म दताय 
संख्या 

मतृ्य ुदताय 
संख्या 

वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या  

गनुासो 
दताय 
संख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. महेन्र 
माध्यालमक 
विद्यालय, जझँ 

२०७८/०१/१५ २०७८/०१/१५ ३ २ ५ ० ३ ३ १ ० ० ० ० ९ 

२. जशश ुकल्याण 
माध्यालमक 
विद्यालय, 
लिरकुना 

२०७८/०१/१६ २०७८/०१/१६ ३ २ ५ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

३. गौरि प्रा वि 
फुलडाडाँ 

२०७८/०१/१७ २०७८/०१/१७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० 

 िम्मा ६ ४ १० ० ३ ३ २ ० ० १ ० ९ 

 



 

 

 

 

 

अनसूुची ३(घ) 

बुदँा ११ सँग सम्बजन्धत 

दताय जशविर सञ्चालन प्रलतिेदन 

 

जिल्लाः म्याग्दी स्थानीय तहः रघगुगँा गाउँपाललका मौिाफाटँ म्याग्दी  िडा नं.:६ पािापानी    दताय जशविर प्रकार: अनलाइन 

 

लस.नं. दताय जशविर 
सञ्चालन िएको 

स्थान 

जशविर सञ्चालन 
शरुू लमलत 

जशविर सञ्चालन 
अजन्तम लमलत 

िन्म दताय 
संख्या 

मतृ्य ुदताय 
संख्या 

वििाह 
दताय 
संख्या 

सम्बन्ध 
विच्छेद 
दताय 
संख्या 

बसाइँ-
सराइ 
दताय 
संख्या 

सामाजिक 
सरुक्षा 
लनिेदन 
संख्या  

गनुासो 
दताय 
संख्या 

दताय 
स्थलबाट 
प्रमाणपत्र 
िारी 
िएको 
संख्या 

म प ु िम्मा म प ु िम्मा 

१. माललका आ वि 
ठाडािानी, 

२०७८-०१-२० २०७८-०१-२० ३ ४ ७ ४ ४ ८ १ ० ० ० ० ० 

२. संघषय यिुा नलब 
ििन रायिोर 

२०७८-०१-२१ २०७८-०१-२१ २ २ ४ २ ३ ५ १ ० ० ० ० ० 

३. सनराइि यिुा 
नलब ििन 
कोटगाँउ 

२०७८-०१-२२ २०७८-०१-२२ ३ १ ४ ० २ २ १ ० ० २ ० ० 

४. पािापानीको 
सिाहल   

२०७८-०१-२३ २०७८-०१-२३ ० १ १ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

 िम्मा ८ ८ १६ ६ ९ १५ ४ ० ० २ ० ० 

 



 

 

 



 

 

िावषयक पजञ्जकरण प्रगती वििरण (२०७७।०१।०१ देजि २०७७।१२।३१ सम्म) 

िडा 

िन्म मतृ्य ु वििाह बसाईसराई 
सम्बन्ध 
विच्छेद 

कुल िम्मा 
मवहला  परुुष िम्मा मवहला परुुष िम्मा िोडी 

आएको 
दताय 
संख्या 

आएको 
सदस्य 
संख्या 

गएको 
दताय 
संख्या 

गएको 
सदस्य 
संख्या 

िोडी 

1 24 25 49 3 14 17 18 0 0 4 14 0 88 

2 54 53 107 15 26 41 20 2 5 3 14 2 175 

3 83 96 179 17 34 51 37 6 22 5 14 3 281 

4 15 9 24 8 14 22 5 2 8 2 15 0 55 

5 11 8 19 5 6 11 6 2 8 1 1 2 41 

6 48 55 103 19 21 40 11 0 0 1 4 1 156 

7 १५ १४ 29 ९ १३ 22 ९ २ ५ ३ १२ १ 66 

8 35 25 60 8 8 16 10 1 1 5 10 3 95 

कुल िम्मा 285 285 570 84 136 220 116 15 49 24 84 12 957 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

प्रधानमन्त्री रोिगार काययिम 

रोिगार सेिा केन्र 
रघगंुगा गाउँ काययपाललका  

म्याग्दी 
आलथयक बषय २०७७/०७८ साउन देजि िेठ (११ मवहना) सम्मको काययप्रगलत वििरण 

ि स  सम्पाददत कामको वििरण  पररणाम  कैवफयत  
१ बेरोिगार व्यजिको फारम सबै िडा कायायलयमा 

पठाईएको 
बेरोिगार व्यजिको 
फारम सबै िडा 

कायायलयमा प्राि िइ 
फारम िनय सरुु  

 

२ बेरोिगार व्यजिहरुको फारम िार ७ सम्म संकलन 
गररएको 

सबै फारम समयमा 
नै संकललत  

 

 

३ 
बेरोिगार व्यजिहरुको वििरण EMIS प्रलबस्ट गररसकेको  

 
EMIS माफय त सबै 
व्यजि को वििरण 
हेनय सवकन े

 

 

४  सशतय अनदुान माफय त आएको बिेटको काययपाललकाको 
बैठकमा पेश गरर बाडफाड गररसकेको 

  

५ सबै िडा कायायलयबाट योिनाहरु माग गरर 
काययपाललकाको बैठकमा पेश गरर लनणयय गररसकेको 

  

६  

रोिगार सेिा केन्रको लालग प्राविलधक सहायकको 
छनोट 

  

७ प्रधानमन्त्री रोिगार काययिमको प्रथम चौमालसक 
वििरण EMIS मा प्रलबस्ट गररसकेको  

 

  

८ प्रधानमन्त्री रोिगार काययिमको प्रथम दोसो चौमालसक 
वििरण EMIS मा प्रलबस्ट गररसकेको  
 

  

९ काययमूलक लेिा परीक्षणको वििरण महालेिा 
पररक्षकको कायायलयमा पठाईसवकएको 

  



 

 

१० आ ि २०७७/०७८ को नपगु तलब तथा स्थानीय 
ित्ता मन्त्रालयमा पठाईसवकएको  

  

११ आ ि २०७८/०७९ को लालग बेरोिगार व्यजिको 
फारम प्रत्येक िडा बाट संकलन गररएको  

  

१२ िम्मा ८४८ बेरोिगार फारामहरु EMIS प्रलबस्ट गरिएको    

१३ ५० ददने लसपमलुक ताललममा सहिागी हनुे 
व्यजिहरुको लबिरण मन्त्रालयमा पठाईएको 

  

१४  कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत आयोिनाहरु सबै 
िडाबाट माग गररएको  

  

१५ प्रधानमन्त्री रोिगार काययिम अन्तगयत आ ि २०७८-
०७९ को बिेट सबै िडामा बाडँफाड गररएको  

  

 

 

प्रगलत वििरण २०७७/७८     (प्रधानमन्त्री रोिगार काययिम )   

 ि 
स  

योिनाको नाम  

इजस्टमेट सम्झौता  काययसम्पन्न  ििुानी  
  िएको  निएको  िएको  निएको  िएको  निएको  िएको  निएको  
  िडा न १                 

१ 

राम्चे डाडा देजि िडा कायायलयसम्म 

पदमागय लनमायण योिना  िएको    िएको    िएको    िएको    

२ 

ठुले गाउ िइुपैले ऊलतलसनी पदमागय 
लनमायण तथा लसरबरी पवहरो ग्याबीन 
िने योिना  िएको    िएको    िएको      निएको  

  िडा न २ 

       
  

३ 

नागनागी-घट्ट-हवटया-मलुपानी-िोलतस 
चौतारा-पिाटोल - लसरलसरे गोरेटो 
बाटो ममयत  

िएको  
  

िएको  
  िएको      निएको  

४ 

गाढापलन, िानेपानी,छेपारे 
बोट,थापतोल, गोरेटो बाटो  िएको    िएको    िएको      निएको  

५ कटुिाल टोल मोटर बाटो सोजल्लंग  िएको    िएको    िएको      निएको  
६ डोरकोट मोटर बाटो सोजल्लंग  िएको    िएको    िएको      निएको  

  िडा ३ 

       
  

७ 

गलेशोर, वढला चौतारा हदैु बगैचा 
सम्मको गोरेटो बाटो ममयत सम्िार  िएको      निएको    निएको    निएको  

  िडा न ४ 

       
  



 

 

८ गैरी गाउ गोरेटो बाटो ममयत सम्िार  िएको      निएको    निएको    निएको  

९ 

कान्छी गाउ गोरेटो बाटो ममयत 
सम्िार  िएको      निएको    निएको  

 

निएको  
१
० डाडा गाउ गोरेटो बाटो ममयत स्मिर  िएको      निएको    निएको    निएको  

  िडा न ५ 

       
  

१
१ 

घांगगरी िोला पनापरु बझोगारा 
गोरेटो बाटो ममयत सम्िार  िएको    िएको    िएको      निएको  

१
२ 

झोलुंगे पलु गौरब प्रा लब  गोरेटो 
बाटो ममयत  िएको    िएको    िएको    िएको    

१
३ 

ढारिकय  - लिरकुना गोरेटो बाटो 
ममयत     निएको    निएको    निएको    निएको  

  िडा न ६ 

       
  

१
४ लथ्रबाङ्ग कोटगाउ गोरेटो बाटो ममयत  िएको    िएको      निएको    निएको  

  िडा न ७ 

       
  

१
५ 

जिरोिोरे -सेिंग-फुलसिंग र गौडामनुी 
मेरल पदमागय लनमायण तथा ममयत 
सम्िार  िएको    िएको    िएको    िएको    

१
६ 

बांगेकाठ- धमाि-ु पाजत्लिेत-वहले 

पदमागय ममयत योिना  िएको      निएको    निएको    निएको  

  िडा न ८ 

       
  

१
७ 

छहरेिोला देउराली हदैु ढाडसम्मको 
गोरेटो बाटो ममयत  िएको    िएको    िएको      निएको  

१
८ 

छहरेिोला देउराली हदैु धार दिुाडी 
गोरेटो बाटो लनमायण योिना    निएको    निएको    निएको    निएको  

  िम्मा १६ २ ११ ७ १० ८ ३ १५ 

 

ि 
स  

िडा 
न योिनाको नाम  रकम 

बेरोिगार 

ब्यजि  आबद्ध 
संख्या सम्झौता लमलत  ििुानी लमलत  

१ 

१ 

राम्चे डाडा देजि िडा कायायलयसम्म पदमागय 
लनमायण योिना  ६००००० १२ 2077-11-09 2077-11-09 

२ 

ठुले गाउ िइुपैले ऊलतलसनी पदमागय लनमायण तथा 
लसरबरी पवहरो ग्याबीन िने योिना  ६२०००० १२ 2077-11-14   



 

 

३ 

२ 

नागनागी-घट्ट-हवटया-मलुपानी-िोलतस चौतारा-
पिाटोल - लसरलसरे गोरेटो बाटो ममयत  २००००० ४ 2077-11-16   

४ 

गाढापलन, िानेपानी,छेपारे बोट,थापतोल, गोरेटो 
बाटो  १००००० ७ 2078-01-23   

५ कटुिाल टोल मोटर बाटो सोजल्लंग  ५०००० ७ 2078-01-05   

६ डोरकोट मोटर बाटो सोजल्लंग  १००००० ७ 2078-01-23   

७ ३ 

गलेशोर, वढला चौतारा हदैु बगैचा सम्मको गोरेटो 
बाटो ममयत सम्िार  ६००००० १२     

८ 

४ 

गैरी गाउ गोरेटो बाटो ममयत सम्िार  २००००० 

१२ 

    

९ कान्छी गाउ गोरेटो बाटो ममयत सम्िार  २०००००     

१० डाडा गाउ गोरेटो बाटो ममयत स्मिर  २०००००     

११ 

५ 

घांगगरी िोला पनापरु बझोगारा गोरेटो बाटो 
ममयत सम्िार  ४००००० 

20 

2077-12-30   

१२ झोलुंग ेपलु गौरब प्रा लब  गोरेटो बाटो ममयत  २००००० 2077-10-20 2078-01-13 

१३ ढारिकय  - लिरकुना गोरेटो बाटो ममयत   ६०००००       

१४ ६ लथ्रबाङ्ग कोटगाउ गोरेटो बाटो ममयत  ६०००००   2077-10-08   

१५ 

७ 

जिरोिोरे -सेिंग-फुलसिंग र गौडामनुी मेरल 
पदमागय लनमायण तथा ममयत सम्िार  ६००००० 20 2077-10-19 2078-01-06 

१५ 

बांगकेाठ- धमाि-ु पाजत्लिेत-वहले पदमागय ममयत 
योिना  ६०००००       

१६ 

८ 

छहरेिोला देउराली हदैु ढाडसम्मको गोरेटो 
बाटो ममयत  ६००००० १२ 2077-11-13   

१७ 

छहरेिोला देउराली हदैु धार दिुाडी गोरेटो बाटो 
लनमायण योिना  ६०००००       

    िम्मा  ७०७०००० १२५     

 

आ.ि.२०७७/०७८ मा रघगंुगा गाउँपाललका स्िास्थ्य शािाबाट सम्पाददत काययिमहरु 

लस.न
. 

काययिम को नाम  संचालन लमलत  स्थान  सहिागी  बिेट िचय  

१   
 

स्तनपान सिाह 

२०७७/०४/१७/ 
देजि २३ गते सम्म  

गाउँ पाललका केन्र 
मौिाफाट र ८ िटै 
स्िास्थ्य चौकीहरुमा  

सनुौला हिार ददनका आमाहरु , 
स्िास्थ्य कमी िनप्रलतलनलध र 
अन्य सरोकारिाला  

 

िािा िचय 
रु.१२०३०/- 

२  आ.ि.२०७६/०७७ को समग्र स्िास्थ्य 
काययिमको  बावषयक समीक्षा  

 

२०७७ /०५/१७  
 
 

गाउँ पाललका केन्र 

८ िटै स्िास्थ्य संस्थाका प्रमिु 
गा.पा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रमिु 
प्र.अलधकृत /सामाजिक विकास 
संयोिक /स्िास्थ्य शािा प्रमिु   

 
 

रु.४७७५०/- 



 

 

३  क्षय कुि रोगको कोहटय  विश्लषेण   

२०७७/०५/१८  
 
 

गाउँ पाललका केन्र 

८ िटै स्िास्थ्य संस्थाका प्रमिु 
गा.पा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रमिु 
प्र.अलधकृत /सामाजिक विकास 
संयोिक /स्िास्थ्य शािा प्रमिु   

 
 

रु १६४००  

४  समदुायमा आधाररत नििात जशश ुतथा 
बालरोगको  एवककृत व्यिस्थापनको लालग ८ 
िटै स्िास्थ्य संस्थामा अनसाइट कोजचंग  

 
 

२०७७/ असोि र    
कालतयकमा  

 

८ िटै स्िास्थ्य 
चौकीहरुमा 

 
 

स्िास्थ्य संस्था र सामदुावयक 
स्िास्थ्य इकाइमा काययरत 
स्िास्थ्यकमीहरु  

रु.१०००००
/- 

९  ५ शैयाको अस्थाई कोलिड अस्पताल 
स्थापना,मेलडकल अवफसर र नलसिंग स्टाफ   
लनयजुि  

 

२०७७/०८/१५  
िाडय न. ३ वपप्ले  कोलिड -१९ रोगको  संिमण 

रोकथामको लालग ब्यापक 
िनचेतना काययिम सरुुिात | 
लबरामी आएमा उपचारको तयारी  

 

५    मवहला स्ि.सेविका ददिस   

२०७७/०८/२०  
 

८ िटै स्िास्थ्य 
चौकीहरुमा 

मवहला स्ि.सेविकाहरु  
स्िास्थ्यकमी,िनप्रलतलनलध 
आमासमूह,यिुा नलब र 
सरोकारिाला    

रु.१००००/- 

६  कोलिड-१लबरामीहरुहरुको लालग गणुस्तरीय 
उपचार ,अजनसिन व्यिस्थापन ,संिमण 
लनयन्त्रण र रोकथामको लालग स्िास्थ्य चौकी 
प्रमिु र स्िास्थ्य कमीहरुलाईअलिमिुीकरण   

 
 
 

२०७७/०९/०३  

 
 

गाउँ पाललका केन्र 

 
 

स्िास्थ्य चौकी प्रमिु र कोलिड 
अस्पतालका स्िास्थ्यकमी  

२५०००/- 

७ लबद्यालय स्िास्थ्य र पोषण काययिम 
अन्तरगत वकशोरीहरुलाई आइरन वितरणको 
लालग  अलिमिुीकरण काययिम संचालन 
गररएको | 

 
 

२०७७/०९/१६  

 

गाउँ पाललका केन्र 
 

स्िास्थ्य चौकी प्रमिु र कोलिड 
अस्पतालका स्िास्थ्यकमी 

३००००/- 

 ८   २०७७ माघ मवहना देजि  चैत्रमवहना सम्म 
(१२ हिा )  गाउँ पाललकाको  विद्यालय मा 
हरुबाट १० देजि १९ बषयका वकशोरीहरुलाई 
प्रतेक हिाको आइतबारका ददन आइरन चक्की 
ििुाउने काययिम संम्पन्न गररएको  

२०७७ माघ देजि 
२०७७ चैत्र सम्म 
(१२ हिा ) 

गाउँ पाललकाका 
विद्यालय 
म.स्िा.स्ि.सेविका र 
स्िास्थ्य 
चौवकहरुबाट  

गाउँ पाललका मा रहेका १० 
देजि १९ बषयका वकशोरीहरु 

०  

१०   कोलिड १९ र अन्य सरुिा रोगहरु र नसने 
रोग   सम्बजन्ध िनचेतना काययिम साथै 
मेलडकल अवफसरबाट स्िास्थ्य जशलबर संचालन 
,सगुर िांच र उपचार सेिा  

२०७७/१०/२० र 
२१  

िडा न. ७मा (८१ 
िना लबरामीलाई 
सेिा ६५ िनाको 
सगुर िांच सेिा 
)िाडय न. ८ मा 
७८ िना लाइ सेिा 
५१ िनाको सगुर 
िांच )१५९ 
िनालाई स्िास्थ्य 
सेिा उपलब्ध  

िनप्रलतलनलध ,स्िास्थ्यकमी अन्य 
िनसमदुाय  

१२५०००  

  



 

 

   
११   क्षय रोग ददिस काययिम सम्पन्न  २०७७/१२/११  गाउँपाललका केन्र  िनप्रलतलनलध, जशक्षक ,लबद्याथी र 

कमयचारी  
१००००  

१२   वपप्ले स्िास्थ्य चौकीमा काययरत 
अ.न.मी.हरुलाई प्रसतुी सेिा सम्बजन्ध 
अनजुशक्षण काययिम  

२०७८/०१/१४ 
देजि १६ सम्म  

वपप्ले स्िास्थ्य 
चौकीमा 

वपप्ले स्िास्थ्य चौकीमा काययरत 
अ.न.मी.हरु  

३००००  

१३  कोलिड १९को संिमणले    रघगंुगा 
गाउँपाललकाको ८ िटैिडा को 
समदुायस्तरसम्म  फैललएकोले संिमण 
रोकथाम र लबरामीहरुलाई उपचारको लालग 
अस्पताल संचालन  ,निारेजन्टन संचालन र 
व्यिस्थापन,संिलमतलबरामीको उपचार  िोि 
पड्ताल र  अनगुमन गररएको  

२०७८/०१ /२१ 
गते देजि हाल सम्म  

रघगंुगा गाउँ 
पाललकाको ८ िटै 
िडा  

िनप्रलतलनलध ,गा.पा.को 
प्रशासकीय प्रमिु र कमयचारी र 
स्िास्थ्यकमी    समूह  

 

१४  गाउँपाललका अन्तगयतका स्िास्थ्य संस्थाहरुबाट 
प्रदान गरेका स्िास्थ्य सेिाहरुको प्रगलत बारे 
मालसक सलमक्षा बैठकमा डाटा िेररवफकेशन 
गरर DHIS 2 माफय त HMIS को मालसक 
इन्ट्री गने गरेको औषलधको   स्टोर मौज्दात 
सम्बजन्ध तै्रमालसक ELMIS माफय त इन्ट्री 
गरेको  

मालसक र तै्रमालसक 
रुपमा  

गाउँपाललका बाट    

 

आयिेुद शािाको प्रगलत वििरण 

ि.सं  सम्पाददत काम  सम्पादन 
गरेको 
मवहना  

सम्पाददत 
संख्या पटक  

उपलब्धी  लािाजन्ित 
संख्या  

लािाजन्ित 
िगय 

कैवफयत  

१ विरामी पररक्षण  लनयलमत  लनयलमत  समदुायमा 
स्िास्थ्य सेिा 
प्रदान गरर 
लनरोगी िइ 
स्िस्थ जििन 
यापन गनय 
टेिा पयुायउन े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४०४७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लबरामी  

िेष्ठ नागररक १७९ िना स्तनपाइ 
अमालाइ दगु्धिधयक औषधी वितरण 
३४ िना पञ्चकमय पिुयकमयमा ३२४ 

िना गाउँघर जनललनकबाट 
लािान्िीत संख्या २६१ िना 

कोलिड रोकथाम  लनयन्त्रण तथा 
उपचारमा प्रलतरोधात्मक क्षमता 
बढाउन ेऔषलधको वितरणबाट 
लािाजन्ित संख्या ४३० िसमा 
२७७ कायायलयबाट र १५३ 
िनालाइ विलिन्न िडामा वितरण 

गररएको । 

२ औषलध वितरण  
 

लनयलमत  लनयलमत  

३ स्िास्थ्य 
सम्बजन्ध सर 
सल्लाह  

लनयलमत  लनयलमत  

४ कोलिड 
लनयन्त्रण तथा 
उपचारमा 
सहिालग  

लनयलमत  लनयलमत  

५ गाउँघर 
जनललनक 
संचालन  

२०७७।०
८ देजि 

२०७८।०

६ पटक 



 

 

१ सम्म 

६ िेष्ठनागररक 
सेिा काययिम  

लनयलमत  लनयलमत   

७ स्तन पायी 
आमालाइ 
दगु्धितयन 

औषलध वितरण  

लनयलमत  लनयलमत   

८ पञ्चकमय पिुयकमय 
सेिा काययिम  

लनयलमत  लनयलमत   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

िडा नं. लसफाररस पजञ्जकरण
नाता 
प्रमाजणत िैदेजशक मालपोत

व्यिसाय 
दताय /नविकरण िम्मा

1 149539 1000 15700 21592 55676 5800 249307
2 337149 3130 0 16040 5076 3120 364515
3 292878 4400 12600 8400 27662 21520 367460
4 80811 1450 0 0 41590 0 123851
5 68956 800 8550 0 40921 1800 121027
6 110350 13750 4200 0 47015 500 176315
7 70588 3150 15600 0 83041 1800 174179

8 53700 800 900 14200 15810 0 87085

िडाको िम्मा आम्दानी 1163970 28480 57550 60232 316791 34540 1663738

330993

2756620

4751350

आम्दानी 

रकम रू.
गाउँपाललका
को (६०%)

प्रदेशमा 
पठाईएको 
(४०%)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

१ 2077-11-19 2012500 1207500 805000

2078-01-23 1341666 804999.6 536666.4

२ 2078-01-24 72900 43740 29160

३ 2078-01-24 157500 94500 63000

४ 2078-01-24 486000 291600 194400

५ 2078-01-24 523800 314280 209520

4594366 2756619.6 1837746.4

रािस्ि /आ
म्दानी 
सङ्केत नं

कैवफयत

िम्मा रकम रू.

गाऊँपाललका र िडागत कुल आम्दानीको वििरण (रािि शािाको मात्र)

गाउँकाययपाललका तफय को िम्मा आम्दानी (रािि शािाको वििरणमा रहेको मात्र )

कुल िम्मा 

आ.ि. २०७७।०७८ को िेष्ठ मसान्त सम्मको 

ढुङ्गा , लगट्टी िालबुाको हाल सम्मको िम्मा आम्दानी रकम रू.

िय प्रशाद एशोलसएट्स प्रा.लल.

उत्तर गंगा लनमायण सेिा

उत्तर गंगा लनमायण सेिा

उत्तर गंगा लनमायण सेिा

उत्तर गंगा लनमायण सेिा

 ढुङ्गा , लगवट्ट बालिुाको आ.ि. 2077/78 िेष्ठ मसान्त सम्मको 

ि.सं. लमलत

िय प्रशाद एशोलसएट्स प्रा.लल.

वििरण

गण्डकी प्रदेश, 

रािि शािाको प्रगलत वििरण 

 गाउँपाललकामा अनलाईन-अफलाईनमा आधाररत सफ्टिेयर माफय त ्रािि संकलन गने 
सफ्टिेयर िडान गरीएको, 

 गाउँपाललकाको आय ठेक्का माफय त ्ढुङ्गा लगट्टी बालबुाको २२ िटा बगरहरूको ठेक्का 
िलुाईएकोमा ९ िटा बगरहरूको सम्झौता िएको, 

 सफ्टिेयर िडान पलछ रािि आम्दानीमा केही िवृद्ध िएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

जिन्सी शािाको प्रगलत प्रलतिेदन 

  

 लमलत २०७८।१२।०१ देजि जिन्सीलाइ Pams बाट संचालन गनय सरुू गररएको  
 हाल सम्म िएका  Pams  अन्तगयत १३७ िटा िररद आदेश, १३५ िटा दाजिला प्रलतिेदन, 

३७ िटा िचय लनकासा र ८० िटा ममयत आदेश बाट ििुानी प्रविया अगाडी बढाइएको ।  
 

न्यावयक सलमलतको प्रगलत वििरण 

न्यावयक सलमत समक्ष पेश िएका उिरुीहरू ८ िटा  
 िेल पानी सम्बजन्ध झगडा  - २  
 बबहेबारी सम्बन्धी       -  १   
 िग्गा वििाद र साँध लसमाना लमचेको   -  २  
 सामान्य छलफल लेनदेन  -  १ 

 अन्य व्यजिलाइ असर पने गरर विरूिा लगाएको    - १ 

 अन्तररम आदेश   -१ 

 िेलपानी सम्बन्धी    - २ िटा  
 लमलापत्र गनय नसवक मालथल्लो लनकायमा लसफाररस गरेको  लबहेबारी र िग्गा सम्बन्धी    -  २ 

 अन्तररम आदेश         - १ 

(उिरुी फछोटको वििरण) 
 छलफलको िममा रहेको     - २ 

 सामान्य लेनदेन १ 

 

विपद् व्यिस्थापन शािाको प्रगलत वििरण 

१) रघगंुगा गा.पा.मा गा.पा अध्यक्ष िि बहादरु िणडारीको अध्यक्षतामा गा.पा.स्तरीय विपद 
व्यिस्थापन     
   सलमलत गठन िएको । 

२) यस आ.ि.मा ३ िटा गा.पा.स्तरीय विपद व्यिस्थापन सलमलतको बैठक बसी २७ िटा महत्िपणुय 
लनणयय   
   गररएको । 

३) कोलिड १९ मा सबै मौसमिन्य विपदमा २०७७ िैशाि मसान्त सम्म िएका िचयको अनमुोदन 
गररएको। 

४) आगलालग वपलडत ३ घरमा पलुग राहत वितरण गररएको । 

 



 

 

मवहला तथा बालबाललका शािाको प्रगलत प्रलतिेदन 

१ अपाङ्गता पररचयपत्र वितरण सम्बजन्ध कायय। 

२ िेष्ठ नागररक पररचयपत्र वितरण सम्बजन्ध कायय 
िम 
संख्या 

मवहला परुुष िम्मा 

१ २ १  ३ 

 
 

रघगंुगा गाउँपाललका िडा नं. १ को प्रगलत वििरण 

१. चलानी िएको पत्रको संख्या  िम्मा -१२५ 

२. नागरीकता प्रमाणपत्र लसफारीस – ७  

३. नागरीकता प्रमाणपत्र प्रतीललपी -२ 

४. नाता प्रमाणीत -६ 

५. िन्म प्रमाणीत -३  

६. ठेगना प्रमाजणत -१ 

७. अवििहीत प्रमाजणत -२  

८. दईु नाम थर प्रमाजणत -२   

९. चारवकल्ला प्रमाजणत -४    

१०. अन्य लसफारीस -९८  

११. घटना दताय -१७ 

१२. रािि संकलन रु 2३२५००/-  

१३. प्रथम चौमासीक सामाजिक सरुक्षा ित्ता वितरण  आदी  

१४. विविध कायायलयगत काययको संपादन तथा अन्य आिश्यक काययमा सहजिकरण 

  

िम 
संख्या 

क बगय  ि बगय ग बगय घ बगय कुल 
िम्मा 

मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष 

१ ०   १  ५ ९ ० ० १ ० १६ 

िम्मा १ १४ ० १ १६ 



 

 

रघगंुगा गाउँपाललका ३ नं.िडा कायायलय वपप्ले  

आ.ब २०७७/०७८ 

२०७७ माघ मवहना देजि चैत्र मवहना सम्मको प्रगलत प्रलतबेदन 

लस.नं. मवहना व्यजिगत घटना रािस्ि रकम 
रु. 

व्यबसाय 
दताय 

चलालन 
गररएका 
पत्रहरु 

दताय 
गररएका 
पत्रहरु 

सा.स ुित्ता योिना कैवफयत 

१ माघ ४३ ५५,२५४ ३ १०८ १९ दोस्रो 
चौमालसक 
लािग्राही 
सं्ख्या 
८०१ 

वितरण 
लािग्राही 
स्ख्या 
६७८ 

िम्मा 
सं्ख्या 
२२ 

सम्पन्न हनु 
बाँवक ४ 

गा.पा बाट  

बाँवक ३ 

कायय सम्पन्न 
१५ 

 
 
 
 
 
 
 
 

२ फागणु २१ ४६,८३५ ८ १९९ १५ 

३ चैत्र ३८ ४८,७६३ ७ १९८ २८ 

 िम्मा १०२ १,५०,८५२ १८ ५०५ ६२ 

नोट ; सम्पन्न गरेका काययिमहरुको प्रगलत मात्र समािेश । 



 

 

रघगंुगा गाउपाललका िडा नं . ४ को आ ब.०७७/७८ को चैत्र मसान्त सम्मको तै्रमालसक प्रगलत वििरण 

रािस्ि संकलन प्रगलत वििरण :- 
मवहना  रकम  

माघ  ५,०५०  
फाल्गणु १०,०८०   
चैत्र  २९३४६  
िम्मा  ४४,४७६  
घटना दताय :- 
घटना दतायको वकलसम  माघ  फाल्गणु  चैत्र  िम्मा  

िन्म  ३  ७  २  १२  
मत्युय ५  २  १  ८  
लबबाहा  ०  १  १  २  
सम्बन्ध लबच्छेद   ०  ०  ०  ०  
बसाई सराई ०  ०  ४  ४  
िम्मा  ८  १०  ८  २७  
योिना प्रगलत :- 
ि .स. योिनाको नाम  विलनयोजित रकम    

कैवफयत 

१) दग्नाम दलमयिा मोटर बाटो  २५,००,०००  काम सम्पन िईसकेको  
२) दग्नाम बजस्त संरक्षण १८,००,०००  ,, 
३) एकता यिुा नलब िेल मैदान ,घेरा बार  ७,००,०००  ,, 
४) दग्नाम िानेपानी  ३,५०,००० ,, 
५ ) दग्नाम िरबारी िान ेगोरेटो बाटो  ८,००,०००  ,, 
६) दलमयिा िाईफाई ५,००,०००  ,, 
७) दलमयिा सामदुावयक स्िास्थ्यइकाई घेराबार  ५,००,०००  ,, 
७) सालबक ७,८,९ को वपउन लाई मालसक तलब  ३०,०००   
८) िडा काययलय ब्यबस्थापन १,२०,०००  सम्पन 
९) िडा कयायलय ििन  लनमायण  ५,००,०००   लनमायण कायय बाकी  
  ७,८००,०००   
लनयलमत सम्पादन गदै आएका कायायलयका काम / अन्य :- 

१) लसफाररस ,रािि संकलन ,घटना दताय ,मालसक पजन्िकरण ररपोटय लागयतका कायय  

२) सलमजिक सरुक्षा लािग्राही लागत कट्टा / लागत थप  

३) िडा सलमलतको लनयलमत बैठक  

४) लनषेधआज्ञ लाग ुिएको अबस्थामा स्थानीय यिुा नलब , स्ियम सेविका , स्िास्थ्य चौकीको सह काययमा  सहयोग  

५) योिना अनगुमन  
 

 

 

 

 



 

 

रघगंुगा गाउँपाललका िडा नं ५ को आ.ि. 2077/78 को चैत्र  मसान्त सम्मको प्रगलत वििरण 

रािि संकलन प्रगलत वििरण 

मवहना  रकम 

माघ १८२७१/- 

फाल्गणु  ८१७२/- 
चैत्र १६,०९३/- 
िम्मा ४२,९८६/- 
घटना दताय 
घटना 
दतायको 
वकलसम 

माघ फाल्गणु चैत्र िम्मा 

िन्म 1 २ ० ३ 
मतृ्य ु 5 0 0 ५ 
वििाह 2 १ ० ३ 
सम्बन्ध 
विच्छेद 

0 ० १ 1 

बसाई सराई 3 0 0 ३ 

िम्मा 11 ३ १ १५ 

सामाजिक सरुक्षाको दोस्रो चौमालसक प्रगलत 

लनकासा रकम  वितरण रकम  वफताय 
2१,२३,९७२/- १९,८४,५७२/- १,39,४००/- 

योिना प्रगलत 

ि.सं. योिनाको नाम  विलनयोजित रकम प्रगलत कैवफयत 

1. जझं स्िास्थ्य चौकी पोषण काययिम 40,000/-   

2 विपद व्यिस्थापन 5,00,000/- २,00,000/- ३,००,०००/- बावक 

3 जझँ समािघर लनमायण 20,00,000/-   

4 जझँ फुलडाँडा मोटरबाटो लनमायण 10,00,000/- सम्पन्न ििुानी सम्पन्न 

5 गाउँ स्तररय गोरेटो बाटो ममयत 3,00,000/- सम्पन्न  

6 जझँ गाउँ स्तररय िानेपानी, सरसफाई र फोहोर 
व्यिस्थापन 

8,00,000/- सम्पन्न ििुानी बाकी 

7 पात्लोपधेरा तत्बन्धन 1,60,000/- सम्पन्न ििुानी बाकी 
8 िडा कायायलय िग्गा िररद 36,00,000/- प्रवियामा रहेको  

9 महेन्र मावि तथा िडा कायायलयमा इन्टरनेट िडान 1,50,000/- प्रवियामा रहेको  

10 सरस्िती मजन्दर तथा पदमागय लनमािंण 3,00,000/- सम्पन्न ििुानी बाकी 
11 गौरि आधारितू विद्यालय कक्षाकोठा तथा िेलमैदान 

ममयत 
1,50,000/- लनमायण िारी  

12 तेकु्कर कििे लनमायण 1,00,000/- सम्पन्न  ििुानी सम्पन्न 

13 पदमागय /पाकय  लनमायण 25,00,000/- लनमायण कायय अजन्तम 
चरणमा  

 

  १,१६,००,०००/-   
 

लनयलमत सम्पादन गदै आएका कायायलयका काम/अन्य  

१. लसफाररस, रािि संकलन, घटना दताय, मालसक पंिीकरण ररपोटय लगायतका कायय  

२. सामाजिक सरुक्षा लािग्राही लगत कट्टा / लगत थप 



 

 

3. िडा सलमलतको लनयलमत बैठक संचालन  

4. लनषेधआज्ञा लाग ुिएको अिस्थामा स्थानीय यिुा नलब, स्ियं सेविका, स्िास्थ्य चौकीको सह काययमा हेल्प डेस्क संचालन  

5. योिना अनगुमन 

 

रघगंुगा गा.पा. ७ नं. िडा कायायलय जचमिोलाको प्रगलत वििरण  

ि.सं.  सम्पाददत कामको 
वििरण  

प्रथम तै्रमालसक  दोस्रो 
तै्र.  

तेश्रो 
तै्र. 

  

१ नागररकता  लसफाररस  ६ १३ ४१   

२ नाता प्रमाजणत  ६ १३ ६   

३ अन्य लसफाररस  ४७ ४० ८०   

४ िन्म दताय  १२ ४ ९   

५ मतृ्य ुदताय  ५ ५ ८   

६ बसाई सराई दताय  २ ० ३   

७ वििाह दताय  २ ६ १   

८ सम्बन्ध विच्छेद दताय  ० ० १   

९ ब्यबसाय दताय  १ ० २   

१० चलालन िएका पत्रहरु  ११८ ११० १५५   

११ िडा सलमलतको िैठक  ७ ३ ५   

१२ रािस्ि संकलन  िेठ मसान्तसम्मको िम्मा- १७४२४९/-       

१३ सामाजिक सरुक्षा  प्रथम र दोश्रो चौमालसक वितरण िईसकेको, तेश्रो चौमालसक को लालग रुि ु
िईसकेको, कायम रहेको लािग्रावह संख्या २६६ 

 
१०. कायायलय प्रमिु र सूचना अलधकारीको नाम र पद: 

क) कायायलय प्रमिु: 
 नाम: अमतृ सिेुदी  
 पद: प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

 मोिाइल नम्िर ९८५७६48610 
ि) सूचना अलधकारी:  

 नाम: कृष्ण प्रसाद सिेुदी 
 पद: जशक्षा अलधकृत 

 मोिाइल नम्िर ९८५७६48617 
 



 

 

११. ऐन, लनयम, विलनयम िा लनदेजशकाको सूची: 
 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०74 
 विपद् िोजिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 
 लाग ुऔषध (लनयन्त्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहलतयार तथा िरििना ऐन, २०१८ 
 आिश्यक पदाथय लनयन्त्रण (अलधकार) ऐन, २०१७ 
 आिश्यक िस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 
 मलुकुी अपराध (संवहता) ऐन, २०74 
 मलुकुी फौिदारी काययविलध (संवहता) ऐन, २०74 
 मलुकुी देिानी कावियलध संवहता ऐन, 2074 
 फौिदारी कसूर (सिाय लनधायरण तथा कायायन्ियन) ऐन, २०74 
 भ्रिाचार लनयन्त्रण ऐन, २०५९ 
 साियिलनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 
 संस्था दताय ऐन, २०३४ 
 उपिोिा संरक्षण ऐन, २०75 
 िग्गा प्रालि ऐन, २०३४ 
 सशुासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्िन्धी ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्िन्धी लनयमािली, २०६५ 
 नेपाल नागररकता लनयमािली, २०६३ 
 संस्था दताय लनयमािली, २०३४ 
 हातहलतयार तथा िरििना लनयमािली, २०२८ 
 सशुासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) लनयमािली, २०६५ 
 विपद् िोजिम व्यिस्थापन राविय रणनीलत, २०६६ 
 सहकारी ऐन, 2074 र लनयमािली, 2075 
 सामाजिक सरुक्षा ऐन, 2075 
 रोिगारीको हक सम्बन्धी ऐन, 2075 र लनयमािली, 2075 
 लेिापररक्षण ऐन, 2075 
 आलथयक काययविलध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि सम्बन्धी ऐन, 2076 
 िेष्ठ नागररक सम्बन्धी ऐन, 2063 
 साियिलनक िररद ऐन, 2063 र लनयमािली, 2064 
 प्रलतललपी अलधकार ऐन, 2059 



 

 

 िन ऐन, 2076 
 नागररकता प्रमाणपत्र वितरण काययविलध लनदेजशका, २०६८ 
 विपद् पूियतयारी तथा प्रलतकायय योिना तिुयमा मागयदशयन, २०६८ 
 प्रकोप पीलडत उद्दार र राहत सम्िन्धी मापदण्ड, २०६४ 
 गहृ मन्त्रालय र अन्तगयत काययरत कमयचारीहरुको आचारसंवहता, २०६९ 
 सूचना प्रविलध नीलत, 2057 
 कृवष िैविक विविधता नीलत, 2063 
 सूचनाको हक कायायन्ियन लनदेजशका, 2066   

 

१२. सूचनाको हक अन्तगयत सूचनाको हक माग्न े र पाउनकेो वििरण :  उि 
अिलधमा माग गनय आएकोहरूको वििरण तपजशल िमोजिम रहेको छ । 

 
तपजशल 

ि.सं. नाम थर सूचना माग गरेको विषय कैवफयत 
1 सागर िण्डारी गाँउपाललकाले आ.ि. २०७६/77 र आ.ि. 

२०७७/78 मा कोलिड-19 का समयमा 
गरेको राहत वितरण सम्बन्धी विषय 

सूचना प्रदान 
गररसवकएको  

2 लिम प्रसाद पनु गाउँपाललकाको कमयचारीहरूको सेिा सवुिधको 
विषय, सूचना अलधकारीको वििरण पजञ्जकरण 
सम्बन्धी वििरण 

सूचना प्रदान 
गररसवकएको 

३ शारदा िसुाल झा गाउँपाललकाको व्यिसाय कसरी दताय हनु्छ र 
कलत शल्क लाग्छ लगायतका विषयहरू 

सूचना प्रदान 
गररसवकएको 

४ दगुाय आचायय आ.ि. २०७6/7७ मा िररद िएका जिन्सी 
समाग्रीहरूको विल िरपाई र सम्पूणय आलथयक 
वििरण 

सूचना प्रदान 
गररसवकएको 

५ रमेश गरुूङ गाउँपाललकाले गरेका लनणयय सम्िन्धी विषयहरू सूचना प्रदान 
गररलसएको 

 

 


