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1 = �नकायको स्वारुप र �कृती। 
 

    भोजपरु िजल्लाको दिक्षण-पिश् चम भ-ूभागमा अविस्थत यस स्थानीय तहको नामाकरण �ब स २००७ सालको 

�जातिन्�क यो�ा राम �साद राईको नामबाट नामकरण ग�रएको छ। भोजपरु नगरपा�लका देिख दिक्षण, 

पौवादङु् मा गाँउपा�लका देिख पिश् चम, हतवुागढ� र आमचोक गा.पा. देिख उ�र र खोटा� िजल्ला देिख पवुर्मा 

अविस्थत यस गाँउपा�लकामा १५६.२५ वगर्. �क.�म. मा के्ष�फलमा फै�लको छ। यस गाउँप�लकामा जम्मा 

घरधरु� संख्या ४०१६,  परुुष संख्या  ८७७७ जना र म�हला १०,१११ गर� जम्मा १८,८८८ जना 

जनसंख्या रहेको छ  ( �ोतः CBS २०६८ )। यस गाँपा�लका अन् तगर्त जम्मा ८ वटा वडाहरु रहेका छन।् 

सा�वकको वा�सखोरा गा.�व.स. लाई �वभाजन गर� २ वटा वडाहरुमा �वभाजन ग�रएको छ। �मशः १ नं 

वडा कायार्लय ओ�,े २ नं वडा कायार्लय धोद्लेखानी, ३ नं वडा कायार्लय भलु्के,  ४ नं वडा कायार्लय 

दलगाउँ,  ५ नं वडा कायार्लय मानेभ�या�, ६ नं वडा कायार्लय वैकुण्ठे ७ नं वडा कायार्लय वासीखोरा र ८ 

नं वडा कायार्लय खोिक्सक गर� जम्मा ८ वटा वडाहरुमा �बभ� ग�रएको छ ।   

यस स्थानीय तहको नामाकरण �ब=स= २००७ सालको �जातिन्�क यो�ा राम �साद राईको नामबाट 
नामकरण ग�रएको छ। राम�सादराई गाउँपा�लका राज्यको पनुरसंरचना अगाडी भोजपरु िजल्लाको जम्मा 
१३ ईलाका मध्य ेइलाका नं. १० अन्तगर्तको जम्मा ४ गा�वसहरु ओ�,े धोद्लेखानी, भलू्के, दलगउँ, र 
इलाका नं.११ अन्तगर्तको  मानेभ�या�, वैकुण्ठे र वासीखोरा �मलेर हालको राम�सादराई गाउँपा�लका 
वनेको छ। सा�वकमा यो गाउँपा�लका अन्तगर्तको भभूाग पूवार्�ल �वकास के्ष�मा पन� कोशी अ�लको 
मध्य ेपहाडी िजल्ला भोजपरु अन्तगर्त पन� यो गाउँपा�लका हाल भोजपरु िजल्लाको एक मा� ��त�नधी सभा 
�नवार्चन के्ष� नं. १ अन्तगर्त पदर्छ भन े�देश सभा �नवार्चन के्ष� नं. २ अन्तगर्त यो गाउँपा�लका पदर्छ 
।  

 

२. गाउँपा�लकाको काम कतर्व्य र अ�धकार। 
 

       नेपालको सं�वधानको अनसूुची ८ बमोिजमको स्थानीय तहको एकल अ�धकार सूची र अनसूुची ९ 

बमोिजमको संघ, �देश र स्थानीय तहको साझा अ�धकार सूची तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ बमोिजम हनुेछ। 
 

२. सेवा �दान गन� शाखा, िजम्मेवार अ�धकार�  र कायर्�ववरण । 

आ�धका�रक सांगठ�नक ढाँचा अनसुार शाखाहरुको िजम्मवेार� साथै सबैको कायर्�ववरण देहायमा बमोिजम 

तो�कएको। 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



३. गाउँपा�लका बाट �दान ग�रने सेवाहरु। 

राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको कायर्�वभाजन �नयमावाल�, २०७४ र स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

ले तोके बमोिजम।  

 

४. कमर्चार� �ववरण र दरवन्द� ते�रज 
 

गाउँपा�लकाको स्वीकृत दरवन्द� संख्या ३४ रहेको जसमा १५ जना स्थायी पदपतु� र ६ जना सेवा 

करारमा रहेको।  

 
 

५. सेवा �ा� गनर् लाग्ने दस्तरु र �वस्ततृ �ववरण कायार्लयको वेभसाइर्टमा प�न रािखएको।  

दस्तरु र अवाधी गाउँपा�लका तथा वडा कायार्लयहरुको नाग�रक वडाप�मा उल्लेख ग�रएको। 

६. �नणर्य गन� ���या र अ�धकार�। 



 वा�षर्क �वकास कायर्�म गाउँसभाले स्वीकृत गरे बमोिजम गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयले 

कायर्न्वायन गन� गरेको। 

 अन्य �नणर्यहरु �च�लत कानून बमोिजम गाउँ कायर्पा�लकाले गन� गरेको। 

 अन्य �नय�मत कायर्हरु शाखा �मखुको �सफा�रसमा �मखु �शासक�य अ�धकृत र अध्यक्षबाट �नणर्य 

हनुे गरेको। 

७. �नणर्य उपर उजरु� स�ु ेअ�धकार�। 

            अध्यक्ष र �मखु �शासक�य अ�धकृत। 

८. सम्पा�दत कामको �ववरण। 

�धानमन्�ी रोजगारर अन्तगर्त रोजगार सेवा केन्� बाट संचा�लत आयोजनाहरु: 

१. आयोजनाको छनौट तथा केह� अ�भमिुखकरण कायर्�म। 

२. वेरोजगार तथ्याङक संकलन तथा डाटा ��व�ी। 

िशक्षा यवुा तथा खेलकुद �वकास शाखा बाट सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. �नय�मत �नकासा कायर्। 

२. �.अ वैठक (१ पटक) 

गा.पा को कृ�ष �वकास शाखा बाट सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. कृषक सिुचकरण कायर्�मको सम्प�। 

२. दै�नक �शास�नक कायर्। 

उ�म �वकास MEDPA अन्तगर्त सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. नयाँ उ��म दतार् कायर्�म। 

प�रचयप� तथा पि�करण सेवा केन्� बाट सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. सामािजक सरुक्षा �वतरणको कायर्�म तथा दै�नक घटना दतार् कायर्। 

पशपंुक्षी शाखा बाट सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. कृषको घरघरमा पश ुउपचार सेवा कायर्�म स�ा�लत। 

स्वास्थ्य शाखा बाट सम्पा�दत कामको �ववरण: 

१. �त्येक स्वा.चौक�मा औष�ध व्यवस्थापन। 

९. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, �मखु �शासक�य अ�धकृत र सूचना अ�धकार�को �ववरण। 

• अध्यक्ष: थाम बहादरु राइर् 

• उपाध्यक्ष: �वरेन्� राइर् 

• �ख �शासक�य अ�धकृत: टोपेन्� कुमार �लम्ब ु

• सूचना अ�धकार�: अनन्त राइर् 
 
 
 
 
 



१०. ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद� िशकाको सूची। 

 

�.स कायर्�व�धहरुको नाम 

१. गाउँ कायर्पा�लका (कायर् �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ 

२. राम�सादराई कायर्पा�लका (कायर्सम्पादन) �नयमावल�, २०७४ 

३. राम�सादराई गाउँपा�लकाको बैठक स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७४ 

४. राम�सादराई गाउँपा�लकाका �नणर्य वा आदेश वा अ�धकारप�को �माणीकरण (कायर्�व�ध) 
�नयमावल�, २०७४ 

५. राम�सादराई गाउँपा�लकाका पदा�धकार�हरुकोआचारसं�हता, २०७४ 

६. राम�सादराई गाउँसभा स�ालन कायर्�व�ध(२०७४ 

७. राम�सादराई गाउँपा�लकाको आ�थर्क ऐन, २०७४ 

८. राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन –२०७४ 

९. राम�सादराई गाउँपा�लकाको �ाकृ�तक �वपद् उ�ार तथा राहत �वतरण मापदण्ड २०७७ 

१०. राम�सादराई गाउँपा�लकाको अनगुमन मलु्या�न कायर्�व�ध, २०७४ 

११. राम�सादराई गाउँपा�लका उपभो�ा स�म�त गठन, प�रचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७४ 

१२. राम�सादराई गाउँपा�लकाको राजप� �काशन सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ 
१३. राम�सादराई गाउँपा�लकाका कृ�ष व्यवसाय �व�धन ऐन, २०७५ 

१४. राम�सादराई गाउँपा�लकाको (न्या�यक स�म�त कायर्�व�ध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 

१५. अपा�ता भएका व्यि�को प�रचय–प� �वतरणकायर्�व�ध, २०७५ 
१६. आ�थर्क ऐन, २०७५ 
१७. राम�सादराई गाउँपा�लकाको �व�नयोजन ऐन, २०७५ 

१८. “घ” वगर्को �नमार्ण व्यवसायी इजाजतप� सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ 

१९. राम�सादराई गाउँपा�लकाकामा करारमा कमर्चार� भनार् सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६ 
२०. अस��ठत के्ष�मा कायर्रत ��मक वगर् तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७६ 
२१. राम�सादराई गाउँपा�लकाका को�भड(१९ सन्दभर्मा कायर्सम्पादनजोिखम भ�ा कायर्�व�ध, २०७६ 

२२. राम�सादराई गाउँपा�लकाका राजस्व परामशर् स�म�तको कायर् संचालन कायर्�व�ध, २०७८ 

२३. राम�सादराई गाउँपा�लकाका बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा स�म�तको कायर्संचालन कायर्�व�ध, 

२०७८ 
२४. �व�नयोजन ऐन, २०७८ 
२५ राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको कायर् स�ालन �नद�िशका, २०७७ 
२६ गभर्वा�त सतु्केर� आमाहरुलाइर् पोषण भ�ा उपलब्ध गराउने कायार्�व�ध, २०७८ 
२७ �वपद्को कारणले जोिखममा परेका ब्य�ीहरुलाइर् आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 

कायार्�व�ध, २०७८ 
२८ सावर्ज�नक ख�रदमा किन्टन्जने्सी रकम खचर्लाइर् व्यविस्थत गन� �नद� िशका, २०७८  



२९ एक शैिक्षक संस्था एक उ�म कायर्�म कायर्न्वयन कायार्�व�ध, २०७८ 
३० स्वायंसेवक िशक्षक ब्यवस्थापन कायार्�व�ध, २०७८ 
३१ न�वकरणी ऊजार् सम्बन्धी नी�त, २०७८ 
३२ राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको संस्था दतार् ऐन, २०७७ 
३३ ज्ये� नाग�रक प�रचयप� �वतरण �नद�िशका, २०७८ 
३४ स्थानीय तहको योजना ���यामा यवुा सहभा�गता सम्बन्धी कायार्�व�ध, २०७८ 
३५ अपाङगता भएका व्य�ीहरुको उपचार सहयोग अनदुान कायार्�व�ध, २०७८ 
३६ राहत तथा उ�ार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 
३७ �ाकृ�तक �वपद �प�डत उ�ार तथा राहत �वतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 
३८ �वप� लिक्षत प�रवारलाइर् �दान ग�रने खा�� राहत �वतरण कायार्�व�ध, २०७८ 
११. गाउँपा�लकाको वेभसाइर्ट। 

Website: www.ramprasadraimun.gov.np 

इर्मेल: ramprasadrai.rm@gmail.com 

१२. गाउँपा�लकाले यस आ.व. मा �दान गरेको सूचनाको �वरण। 

 सूचनाको हक अन्तगर्त व्यि�गत रुपमा आ�धका�रक �हसावले माग भए बमोिजमका र �दन �मल्न े

�क�समका सूचनाहरु १ जनालाइर् उपलब्ध ग�रएको। 

�दपक आचायर्.docx

 
१३. गाउँपा�लकाले चाल ुआ.व २०७९।०८० मा गरेको महत्वपणुर् ��याकलापहरुको जानकार� 

• ६ वटा कायार्पा�लका बैठक बसी �व�भ� �वषयमा �नणर्य गरेको। 

• ब�क संग सम्न्वय ग�र �त्यके वडा कायार्लय बाट नै सामािजक सरुक्षा �वतरण गरेको। 

• सेवा �बाहलाइर् मध्यनजर गद� वडामा कायर्रत कमर्चार�हरुलाइर् ३ �दन ेक्षमता �वकास ता�लम 

सम्म� गरेको। 

• योजना कायर्न्वयन �कृयालाइर् सहज तथा पारदश� बनाउन �त्यके वडामा योजना कायर्न्वयन 

सम्बन्धी सम्पणुर् योजनाको अध्यक्ष सिचव र कोषाध्यक्ष हरुलाइर् तत ्वडामा एक�दन े

अ�धमिुखकरण ता�लम सम्प� गरेको। 

• गाउँपा�लका बाट सम्पा�दत सम्पणुर् योजना तथा कायर्�महरुलाइर् �दघर्का�लन रुपमा स�ालन 

गनर् सहज होस साथै सम्पा�दत योजनाहरु �दगो र जवाफदे�ह बनाउनका ला�ग �त्येक 

वडामा टोल �वकास संस्थाको गठन सम्प�। 
 

                                                                   अनन्त राइर् 

                                                                  सूचना अ�धकार� 

http://www.ramprasadraimun.gov.np/
mailto:ramprasadrai.rm@gmail.com

