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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी मनयमावली, २०६५ को मनयम 
३ बमोजिम सावविमनक गररएको २०७९ कामिवक, मंमसर र पषुमा सम्पाददि प्रमखु क्रियाकलापहरुको 

क्रववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७९, पषु 

 



स्विः प्रकाशन ( Proactive Disclours) 

नेपालको संक्रवधान धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ 
को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी मनयमावली, २०६४ मा प्रत्येक सावविमनक मनकायले आफ्ना गमिक्रवमधहरुको क्रववरण 

हरेक ३/३ मक्रहनामा प्रकाजशि गनुवपने कानूनी व्यवस्था छ। यसका लामग ऐन र मनयमावलीमा गरी २० वटा शीषवक 
िोक्रकएका छन।् सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको मूल ध्येय नै नागररकले सूचना माग नगरे पमन आफ्नो मनकायको 
पारदशीिा, िवाफदेक्रहिा र क्रवश्वासमनयिाको लामग मनयममि रुपमा क्रववरण प्रकाजशि (Proactive Disclosure) गनेिममा जिल्ला 
समन्वय समममिको कायावलय, रामेछापले आ. व. २०७९/०८० को प्रथम तै्रमामसक (कामिवक, मंमसर र पषु) मक्रहनामा 
सम्पाददि कामको मखु्य मखु्य क्रववरण प्रस्ििु गररएको छ । 

 

 

 

 

जिल्ला समन्वय समममिको कायावलय, रामेछाप 

  



क्रवषयसूची 

१. जिल्ला समन्वय समममि को स्वरुप र प्रकृमि 

२. जिल्ला समन्वय समममि को काम, किवव्य र अमधकार 

३. रामेछाप जिल्लाबाट मनवावजचि िथा मनोमनि प्रमिमनमध सभा िथा बागमिी प्रदेश सभाका सदस्यको क्रववरण 

४. जिल्ला समन्वय समममिका पदामधकारीहरु 

५. रामेछाप जिल्लामा रहेका पामलकाका पदामधकारी िथा कमवचारीहरुको सम्पकव  नम्बरहरु 

६. रामेछाप जिल्लामा कायावरि कायावलय प्रमखुको क्रववरण 

७. जिल्ला समन्वय समममि मा रहने कमवचारी संख्या र कायव क्रववरण 

८. जिल्ला समन्वय समममि बाट प्रदान गररने सेवा 
९. सेवा प्रदान गने मनकायको शाख र जिम्मेवार अमधकारी, सम्बजन्धि शाखा प्रमखु 

१०. सेवा प्राप्त गनव ला्ने दस्िरु र अवमध 

११. मनवेदन, उिरुी उपर मनणवय गने प्रक्रिया र अमधकारी 
१२. मनणवय उपर उिरुी सनु्ने अमधकारी 
१३. सम्पादन गरेको कामको क्रववरण 

१४. सूचना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

१५. ऐन, मनयम, क्रवमनयम वा मनदेजशकाको सूची 
१६. आम्दानी, खचव िथा आमथवक कारोबार सम्बन्धी अद्धावमधक क्रववरण 

१७. अजिल्लो आ.व. मा सञ्चामलि कायविमहरु 

१८. सावविमनक मनकायको वेभसाइट 

१९. सावविमनक मनकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी मनवेदन र सूचना ददइएको क्रवषय 

२०. सावविमनक मनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनुे भए सोको क्रववरण 

२१.        जिल्ला समन्वय समममि, रामेछापको संगठन संरचना 

  



जिल्ला समन्वय समममिको कायावलय, रामेछाप 

मन्थली, रामेछाप 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र मनयमावली, २०६५ को मनयम ३ बमोजिम प्रकाजशि क्रववरण 

आ.व. २०७९/८० (२०७९ कामिवक, मंमसर र पषु ) 

१. जिल्ला समन्वय समममिको स्वरुप र प्रकृमि 

जिल्ला समन्वय समममि कायावलय मनवावजचि िनप्रमिमनमधहरुले नेितृ्व गने कायावलय हो । जिल्ला समन्वय समममिमा 
जिल्ला सभाका सदस्यहरुले मनवावजचि गरेका ६-९ िनाको संख्यामा पदामधकारीहरु रहने व्यवस्था छ । जिल्ला 
मभत्रका नगरपामलकाका प्रमखु र उपप्रमखु िथा गाउँपामलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु जिल्ला सभाका सदस्य 
रहन्छन ्। जिल्ला सभाको िफव बाट गनुवपने सम्पूणव काम जिल्ला समन्वय समममिले गने संवैधामनक व्यवस्था छ । 
रामेछाप जिल्ला समन्वय समममिमा प्रमखु, उपप्रमखु र ७ िना सदस्य गरी िम्मा ९ िना पदामधकारी रहन ुभएको 
छ । 

रामेछाप जिल्ला समन्वय समममिको बैठक प्रत्येक मक्रहना कजम्िमा १ पटक मनयममि रुपमा बस्ने गरेको छ भन े
आवश्यकिा अनसुार अन्य बैठक समेि बस्ने गरेको छ । केन्र सरकारबाट प्राप्त मनदेशन र जिल्ला समन्वय 
समममिले गने मनणवयहरुको कायावन्वयन  गने नेपाल सरकार िथा करार सेवािफव का कमवचारीहरु कायवरि रहेका छन ् 
। 

नेपालको संक्रवधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिको व्यवस्था भई संक्रवधानको धारा 
२२०(७) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ले जिल्ला समन्वय समममिले गने कायव मनददवष्ट 
गरेको छ । 

२. जिल्ला समन्वय समममि को काम, किवव्य र अमधकार 

देहाय वमोजिमका कायवहरु जिल्ला समन्वय समममिको कायवक्षेत्र मभत्र पदवछन ्। 

(क) नपेालको संक्रवधानको धारा २२० अनसुारका  कायवहरु 

 जिल्ला मभत्रका गाउँपामलका र नगरपामलकाबीच समन्वय गने, 
 क्रवकास िथा मनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गने र सोको अनगुमन गने, 
 जिल्लामा रहने संिीय र प्रदेश सरकारी कायावलय र गाउँपामलका र नगरपामलका बीच समन्वय गने, 
 प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कायवहरु गने िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वमोजिम जिल्ला 

समन्वय समममिले गनुव पने कायवहरु मनम्नानसुार रहेका छन ्। 

(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनसुारका कायवहरू 



स्थानीय सरकार संचाल ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, किवव्य र अमधकार देहाय वमोजिम 
हनुे उल्लेख छ । 

(क)  जिल्लामभत्रका गाउँपामलका वा नगरपामलकाबीचको क्रवकास मनमावणका क्रवषय पक्रहचान गनव िथा व्यवस्थापन 
गनव आवश्यक समन्वय गने, 

(ख) जिल्लामभत्र सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चामलि क्रवकास मनमावण सम्बन्धी कायविमको क्रववरण ियार 
गरी त्यस्िा कायविमको प्रभावकारीिा िथा व्यवस्थापनका क्रवमभन्न चरणमा अनगुमन गने, त्यस्िा कायविमको 
प्रमिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समदुायगि, मबषय क्षेत्रगि र पयाववरणीय सन्िलुन कायम गने आवश्यक 
सझुाव वा मागवदशवन ददने र त्यसरी ददएको सझुाव वा मागवदशवनलाई सावविमनक गने, 

(ग) जिल्लामभत्रका गाउँपामलका िथा नगरपामलकाको क्षमिा क्रवकासको लामग प्रदेश िथा संिसँग समन्वय गने, 
(ि) जिल्लामा रहने संिीय वा प्रदेश सरकारी कायावलय र गाउँपामलका िथा नगरपामलकाबीच समन्वय गने, 
(ङ) जिल्लामभत्रका गाउँपामलका र नगरपामलकाबीच कुनै क्रववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लामग समन्वय 

िथा सहिीकरण गने, 
(च) जिल्लामभत्रका प्राकृमिक प्रकोप िथा क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना र कायवको समन्वय गने, 
(छ) जिल्लामभत्रका क्रवकास िथा मनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनव गैरसरकारी सङ्घ संस्था िथा मनिी 

क्षेत्रसँग समन्वय गने, 
(ि) जिल्लामभत्रका क्रवकास िथा मनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान 

िथा अनगुमन गरी क्रवकास मनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनवको लामग मन्त्रालय, स्थानीय 
िहसम्बन्धी क्रवषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय िथा आवश्यकिा अनसुार सम्बजन्धि गाउँपामलका िथा 
नगरपामलकालाई समेि सझुाव ददने, 

(झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय िह सम्बन्धी क्रवषय हने प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालयलाई प्रत्येक आमथवक वषव समाप्त भएको दईु मक्रहनामभत्र प्रमिवेदन ददने, 

(ञ) जिल्लामभत्रको क्रवकास िथा मनमावणलाई प्रभावकारी बनाउनको लामग वषवको कम्िीमा एक पटक वाक्रषवक 
समीक्षाको कायविम आयोिना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रमिमनमधत्व गने 
संसदसदस्यलाई आमन्त्रण गरी सझुाव मलने, 

(ट) बागमिी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाजशि जि. स. स. को काम, किवव्य र अमधकार सम्बन्धी मनयमावली, 
२०७५ मा उल्लेजखि कायवहरु  

 

ग) जिल्ला समन्वय समममिका अन्य काम किवव्य र अमधकार सम्वजन्ध मनयमावली, २०७५ 

(१) संक्रवधानको धारा २२० को उपधारा (७) िथा अन्य प्रचमलि प्रदेश कानूनमा उजल्लजखि काम, किवव्य र अमधकारका 
अमिररक्त समममिको अन्य काम, किवव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- 

(क) जिल्ला मभत्रका सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कायालवय र स्थानीय िह बीच समन्वय गने, 



(ख) जिल्ला मभत्रका स्थानीय िहमा क्रवकास मनमाणव सम्बन्धी कायवको अनगुमन गने,  

(ग) जिल्ला मभत्रका स्थानीय िहको क्षमिा क्रवकासको लामग प्रदेश िथा सङ्घसँग समन्वय गने गरी कायविम सञ्चालन गने, 

 (ि) जिल्ला मभत्रको प्राकृमिक प्रकोप िथा क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योिना र राहि क्रविरण लगायिका कायवमा समन्वय 
र सहिीकरण गने,  

(ङ) जिल्ला मभत्रको क्रवकास िथा मनमाणव सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनव गैरसरकारी सङ्घ संस्था िथा मनिी क्षेत्रसँग 
समन्वय गने, 

 (च) जिल्ला मभत्रको क्रवकास िथा मनमाणव सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान िथा 
अनगुमन गरी क्रवकास मनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्िलुन कायम गनवको लामग प्रदेश सरकार िथा आवश्यकिा अनसुार 
सम्बजन्धि स्थानीय िहलाई समेि सझुाव ददने, 

 (छ) जिल्ला मभत्र राक्रिय िथा अन्िराक्रिय गैर सरकारी संिसंस्थाबाट संचालन भइरहेका योिना र कायविमको प्रभावकाररिा, 
उपयकु्तिा िथा सन्िमुलि क्रकमसमले भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी दोहोरो नहनुेगरी उपयकु्त स्थानमा पठाउन 
सम्बजन्धि स्थानीय िहसंग आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गने,  

(ि) जिल्ला मभत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय िह प्रभाक्रवि हनुे आयोिना िथा पररयोिनाका प्रचमलि कानून बमोजिम प्रारजम्भक 
वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गनव समन्वय गने,  

(झ) जिल्लाको समग्र क्रवकासका लामग सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गने,  

(ञ) जिल्ला मभत्र सञ्चामलि संिीय िथा प्रदेश स्िरीय आयोिना िथा पररयोिनाको कायावन्वयनको सम्बन्धमा संिीय िथा 
प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहिीकरण र सहयोग गने,  

(ट) जिल्लास्िरीय अन्िर स्थानीय िह खेलकुद प्रमियोमगिा, कला, शैजक्षक प्रदशवनी, कृक्रष प्रदशवनीको आयोिना गने, 

 (ठ) जिल्ला सूचना िथा अमभलेख केन्रको स्थापना िथा सञ्चालन गने,  

(ड) जिल्लामभत्रका स्थानीय िहले ििुवमा गरेका कानूनको अमभलेखीकरण गने,  

(ढ) जिल्लामभत्रको क्रवकास िथा मनमावणलाई प्रभावकारी बनाउनको लामग वाक्रषवक समीक्षा आयोिना गने,  

(ण) नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीमि अनरुुप स्थानीय िहले वालमैत्री लैक्रिक मैत्री, अपांग मैत्री, वािावरणमैत्री, 
सरसफाई, खोप, साक्षरिा अमभयान िथा भवन आचार संक्रहिा सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरे नगरेको अनगुमन गरी 
प्रमिवेदन संिीय सरकार िथा प्रदेश सरकार समक्ष पेश गने,  

(ि) स्थानीय िहबाट सम्पाददि क्रवकास मनमाणवको गणुस्िरीयिाको अध्ययन/ परीक्षण गरी सो को प्रमिवेदन संिीय िथा 
प्रदेश सरकार समक्ष पेश गने,  



(थ) उत्कृष्ट स्थानीय िहलाई परुस्कृि गनवको लामग प्रदेश सरकार समक्ष मसफाररश गने,  

(द) नददिन्य पदाथव उत्खननको िममा िोक्रकएको मापदण्ड क्रवपररि उत्खनन एवं क्रविी गरेको सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
प्रदेश सरकार समक्ष मसफाररश गने,  

(ध) प्रदेश सरकारले िोकेका अन्य कायव गने । 

३. रामेछाप जिल्लाबाट मनवावजचि िथा मनोमनि प्रमिमनमध सभा िथा बागमिी प्रदेश सभाका 
सदस्यको क्रववरण 

 

४. जिल्ला समन्वय सममतिका पदाधिकारीहरु 

ि.स. पदामधकारीको नामथर पद ठेगाना  मोबाइल न फोटो 

1 >L lrgf v8\sf -sfsL{_ k|d'v pdfs'08–@, /fd]5fk (*%!)()%!(  

2 >L k|]d axfb'/ yfkf pkk|d'v ;'gfktL–%, /fd]5fk (*$$)$##($  

3 >L clgiff dfemL ;b:o 
dGynL g=kf=–% 

/fd]5fk 
(*^^$!%**@  

4 
>L 8Da/ s'df/L 

/;fOnL 
;b:o 

lnv' tfdfsf]zL–&, 

/fd]5fk 
(*$%(!@*@#  

5 >L lx/f s'df/L lu/L ;b:o 
dGynL g=kf=–(, 

/fd]5fk 
(&$%#($!!*  

6 >L laGbf ;fsL{ ;b:o /fd]5fk–@, /fd]5fk (*$(@%(^(!  

7 >L afa'nfn of]~hg ;b:o ;'gfktL–#, /fd]5fk (*%!!((!%$  

8 >L ljqmd yfkf du/ ;b:o 
bf]/Daf z}n'ª–$, 

/fd]5fk 
(*^(^#*)@)  

9 >L lj/ axfb'/ sfsL{ ;b:o uf]s'nu+uf–$, /fd]5fk (&$%!^($#@  

 

qm=;. Gffdy/ kb df]afOn g+= bn 

! k"0f{ axfb'/ tfdfª -sfG5f/fd_ k|ltlglw ;ef ;b:o (*%!)%*^#@ g]=sf= 

@ tf/fgf/fo0f >]i7 afUdtL k|b]z;ef ;b:o …sÚ (*$$$!@%!% dfcf]jfbL 

# o'j/fh rf}nfufO{ afUdtL k|b]z;ef ;b:o …vÚ (*%!!!*)!$ dfcf]jfbL 

$ cfgGb >]i7 afUdtL k|b]z;ef ;b:o ;dfg'kflts (*%!)!@#)) P]dfn] 

% Dffof s'df/L sfsL{ afUdtL k|b]z;ef ;b:o ;dfg'kflts (*%$)$)&#! P]dfn] 

^ nIdL l3dL/] afUdtL k|b]z;ef ;b:o ;dfg'kflts  /f=k|=kf= 



५. रामेछाप जिल्लामा रहेका पामलकाका पदामधकारी िथा कमवचारीहरुको सम्पकव  
नम्बरहरु 

पामलकाको 
नाम 

प्रमखु वा अध्यक्ष उपप्रमखु वा उपाध्यक्ष प्रमखु प्रशासकीय अमधकृि सूचना अमधकारी 
सूचना अमधका 

मन्थली 
नगरपामलका 

श्री लब शे्रष्ठ 

नगर प्रमखु 

labasth@gmail.com 

०४८-५४०५७४, 

९८५१०४९३६९ 

श्री इश्वरी बस्निे 

उप– प्रमखु 

basnetishwori079@gmail.co

m 

०४८-५४०११२ 

९८४४२४७८८२ 

ito.manthalimun@gmail.co
m 

९८५४०४८१११ 

हरर प्रसाद चापागाई 

सूचना अमधकारी 
रोशन पोखरेल 

९८६३०२३०१४ 

९८४३७८१३७८ 

रामेछाप 
नगरपामलका 

लवश्री न्यौपान े

labashreeneupane1@gm

ail.com 

०४८-४००११७ 

९८५११५७२४४ 

९८५४०५७२४४ 

बाल कुमारी काकी थापा 
balkumarikarki221@gmail.co

m 

०४८-४००११८ 

९८४४१४८१२४ 

०४८-४००११६ 
९८५४०४९१११ 

मनरि पौडल 

ito.ramechhapmun@gmail.c
om 
 

ददपक कुमार शे्रष्ठ 

ito.ramechhapmun@
gmail.com 

९८५११९६९२७ 

९८४९२२१२१४ 

गोकुलगंगा 
गाउपामलका 

कािी बहादरु खड्का 
अध्यक्ष 

९८५१०७४८७० 

chairpersongokulganga@
gmail.com 

उषा देवी काकी 
उपाध्यक्ष 

9841136921 

vicechairpersongokulganga@
gmail.com 

होम बहादरु थापा 
9854043640 

ito.gokulgangamun@gmail.c
om 
 

ito.gokulgangamun@
gmail.com 

संिय कुमार सनुवुार 

9851154148 

9863023018 

खाँडादेवी 
गाउँपामलका 

ज्ञानकुमार शे्रष्ठ 

९८५१०००७४४ 

९८५४०३०२६१ 

 

रमा जिमसङ 

9844232383 

 

नारायण लाममछाने 
9854043740 

 
ito.khandadevimun@gmail.c
om 

9844142075 

9863023017 

९८५४०३०२५७९ - 
INFO 

९८४४४०००९९ - IT 

officer अिुवन िामाङ 

दोरम्बा 
गाउँपामलका 
 

मैन कुमार मोक्तान 

९८५१२१९६२३ 

खमला थापामगर 

९८४४३८७१०१ 

असली िामाि 

9854066600 

ito.dorambamun@gmail.co
m 
 

ito.dorambamun@g
mail.com 

9851185453 

उज्िल पाठक 

मलख ु
िामाकोशी 
गाउँपामलका 

केशव महि 

९८५४०४०९३२ 

९८५४०४३२३८ 

ददपा पाखररन 

9849252113 

९८५४०२७४८८ 

मबनोद अमधकारी 
९८५४०४९०८० 

ito.likhuramechhapmun@
gmail.com  

suchanaadhikari@lik
hutamakoshimun.go
v.np 

९८५१२३६१४२  

प्रददप मबसी 
उमाकुण्ड 
गाउँपामलका 

शेर बहादरु सनुवुार 
shersunuwar50@gmail.co
m 
9854043238 
 

सामबत्री सनुवुार 

sabitrisunuwar281@gmail.co
m 
9860600011 
 

ito.umakundamun@gmail.c
om 

9854043240 

ददलकृष्ण शे्रष्ठ 

cao.umakundamun@
gmail.com 

9861043402 

रमेश कुमार खत्री 
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सनुापमि 
गाउँपामलका 

ठुलोकान्छा िामाङ 

९८५१०७५८०८ 

 

मगिा मबष्ट चौलागाईं 

९८५४०४३५२७ 

 

क्रवष्ण ुप्रसाद सवुदेी 
ito.sunapatimun@gmail.
com 

९८५४०४३८४० 

९८५१२५५८०० 

९८४३१५१३६९ 

सन्िोष चौलागाई 

६. रामेछाप जिल्लामा कायावरि कायावलय प्रमखुको क्रववरण 

मस.नं कायावलयको नाम 

कायावलय प्रमखु नाम र सम्पकव   कायावलयको 
सम्पकव  नं. ईमेल नाम थर दिाव सम्पकव  नं. 

1 रामेछाप जिल्ला अदालि श्री ईन्दिरा शमाा  
न्यायधीस   

048-
540077/37 info.dcramechhap@gmail.com 

2 जिल्ला प्रशासन कायावलय श्री शोभाखर रे्मी 

प्र.जि.अ. 9854057777 

048-
540133/37

0 daoramechhap@gmail.com 

3 जिल्ला समन्वय समममि श्री मबनीिा भट्टराई 

जि.स.अ. 9854040107 

048-
540114 ddcramechhap@gmail.co 

4 कोष िथा लेखा मनयन्त्रक 
कायावलय 

श्री लोकनाथ सवुदेी 
प्र.को.मन. 9854043888 

048-
540115 ramechhapdtco@gmail.com 

7 मालपोि कायावलय श्री मललानाथ दाहाल प्र.मा.अ. 9854043073 

048-
540073 ramechhap@dolma.gov.np 

8 जिल्ला सरकारी वकील 
कायावलय 

श्री योगेन्र प्रसाद ढंुगेल 

जि.न्यायमधवक्ता ९८५४०४०४३४ 
048-
540034 attorneyrc47@gmail.com 

9 नयाँ गोरख गण   

प्रमखु सेनानी 9854040434 

048-
400010/09 

bn-
nayagorakha@nepalarmy.mil.n

p 

10 जिल्ला प्रहरी कायावलय श्री होम बहादरु परािलुी 

प्र.ना.उ. ९८५१२८१२२७ 

048-
540100/09

9 

dporamechhap@nepalpolice.g
ov.np 

11 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल श्री मरुारी अमधकारी 
स.प्र.ना.उ. ९८४२३७१५९८ 

048-
540478 apframechhap1@gmail.com 

12 राक्रिय अनसुन्धान जिल्ला 
कायावलय  

श्री मनमवल पौडेल 

प्र.अ.अ. ९८५४०५५५५६ 
048-
540078 nidoramechhap@gmail.com 

13 सिन शहरी िथा भवन 
मनमावण आयोिना 

श्री सरेुश कुमार वा्ले 

आयोिना प्रमखु ९८५४०४०५१८ 
048-
540512 pudbc.ramechhap@gmail.com 

14 कृक्रष ज्ञान केन्र श्री मनमवला गरुुि 

ब.कृ.क्रव.अ. 9846620583 

048-
540063/30

8 

akc.ramechhap2075@gmail.co
m 

15 पूवावधार क्रवकास 
कायावलय 

श्री उशेष शे्रय्ठ मन.कायावलय 

प्रमखु 9854040375 

048-
540491 ido.ramechhap@gmail.com 

16 िलश्रोि िथा मसंचाई 
मडमभिन कायावलय 

  

मडमभिन प्रमखु 9854043160 

048-
540118 

wriddramechhap@bagamati.g
ov.np 

17 खानेपानी िथा सरसफाई 
मडमभिन नं. 4 

श्री हपेुन्रराि िोशी 

मड.ई. 

9854040253 
048-
540110 

wssdramechhap@bagamati.go
v.np 9849020062 

18 संिीय खानेपानी िथा ढल 
व्यवस्थापन आयोिना 

श्री रामउत्गार यादव 

मडमभिन प्रमखु 9854040285 

048-
540285 fwssmpramechhap@gmail.com 

https://sunapatimun.gov.np/content/%E0%A4%A0%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%99
https://sunapatimun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%82
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19 प्रधानमन्त्री कृक्रष 
आधमुनकीकरण 
पररयोिना  

श्री मथरलाल गैहे्र 

मन.ब.कृ.अ. 
985407756२ 
९८४५६२०७०२ 

048-
540562 

pmamp.piu.ramechhap@gmail.
com 

20 मडमभिन वन कायावलय श्री रामशरण गौिम 

मड.ब.अ. 9854040068 

048-
400068 dforamechhapp3@gmail.com 

21 स्वास््य कायावलय श्री जििेन्र शाह 

स्वास््य प्रमखु 

9854044355 
048-
400072 dhoramechhap21@gmail.com 9868815087 

22 जिल्ला अस्पिाल श्री डा. गगन अमधकारी 

.मे.स.ु 

9854023114 
048-
400114   ९८५११९३८२२ 

23 जिल्ला मनवावचन कायावलय श्री मधकुर शाह मनवावचन 

अमधकारी 9854040146 

048-
540146   

24 नापी कायावलय श्री  

नापी अमधकृि 

9854040443 

048-
540074   

9841242000     
25 जशक्षा क्रवकास िथा 

समन्वय इकाइ  

श्री भरि कुमार भट्टराई 

इकाई प्रमखु 

9844441544 

९८५४०४३१३७ 
048-
540134   

26 जिल्ला हलुाक कायावलय श्री साननानी अमधकारी 

हलुाक अमधकृि 

9854022027 
048-
540035 

  

9741058997   
27 कारागार कायावलय श्री  

िेलर 9854071777 

048-
400039   

28 इलाका प्रशासन 
कायावलय कायावलय 
लाप्चन े

श्री उदय राि गौिम 

शाखा अमधकृि 9854043133     
29 

करदािा सेवा कायावलय श्री  कायावलय प्रमखु 9866291866 

048-
540095   

30 जिल्ला आयूवेद स्वास््य 
केन्र 

श्री डा. नदन कँडेल आयवेुद 

जचक्रकत्सक 9854021369 

048-
540143   

31 िरेल ुिथा साना उद्योग 
कायावलय 

श्री सबुोध कुमार शाह 

उ.अ. 9854055455 

048-
540036   

32 भ ूिथा िलधार 
व्यवस्थापन कायावलय श्री सरेुश दाहाल कायावलय प्रमखु 9851147676     

35 

नेपाल क्रवद्यिु प्रमधकरण  श्री  कायावलय प्रमखु 

9851273719 
048-
540051 

  

9851106576   
36 नेपाल टेलीकम श्री क्रवष्ण ुप्रसाद भण्डारी  

कायावलय प्रमखु 9851113266 

048-
5400005/

02   
37 

नागररक उड्डयान 
प्रमधकरण श्री केदार सत्याल कायावलय प्रमखु 

9854043187 
048-
540087 

  
38 

9841372638   
39 राक्रिय बाजणज्य बैंक श्री मकेुश दाहाल 

प्रबन्धक 9854040056 

048-
540055   

कृक्रष क्रवकास बैंक श्री फुलकुमार मगर 

प्रबन्धक 9854043300 

048-
540030/4

87   

mailto:pmamp.piu.ramechhap@gmail.com
mailto:pmamp.piu.ramechhap@gmail.com
mailto:dforamechhapp3@gmail.com
mailto:dhoramechhap21@gmail.com


40 हवाइ इन्धन ररक्रफमलि 
स्टेशन 

श्री  
कायावलय प्रमखु 9849430218 

048-
540448   

41 स्वास््य बीमा बोडव श्री यज्ञराि ढुिेल  

कायावलय प्रमखु 9854043708 

048-
540681   

खेलकुद क्रवकास समममि श्री केशव कटेल  कायावलय प्रमखु 

9742611927 
048-
540027 

  
42 

9849992156   
43 खाद्य प्रक्रवमध िथा गणु 

मनयन्त्रण मडमभिन 
मसन्धलुी श्री प्रमोदचन्र पौडेल कायावलय प्रमखु 9854043983 047-521413   

44 मडमभिन सडक 
कायावलय खकुोट 
मसन्धलुी श्री लक्ष्मण दत्त िोशी कायावलय प्रमखु 9848727552     

45 भेटेनरी अस्पिाल 
मसन्धलुी श्री गौरीमान शे्रष्ठ   9854041785 

047-
520185   

46 जिल्ला कृक्रष गणना 
कायावलय  श्री सभुाष कोइराला कायावलय प्रमखु 9844085943     
 

७. जिल्ला समन्वय समममिमा हाल कायवरि कमवचारीहरुको क्रववरण 

स्थायी कमवचारीहरु 

ि.सं. कमवचारीको नामथर शे्रणी/िह पद मोबाइल नं फोटो 

1 मबनीिा भट्टराई रा. प. क्रद्धिीय 
जिल्ला समन्वय 
अमधकारी 

९८५४०४०१०७ 

 

 

2 सम्पि न्यौपाने रा. प. िमृिय इजन्िमनयर 9851194853 

 

3 कैलाश कोइराला रा. प. िमृिय शाखा अमधकृि ९८५१००२०८६ 

 

4 दामोदर प्रसाद जिममरे रा. प. अनं. प्रथम नायव सवु्वा ९७६४००७८०७ 

 

 

5 क्रकरण पौडेल रा. प. अनं. प्रथम लेखापाल 9846515028 

 



६ रािेश आचायव 
रा.प. अनं. 
lद्धिीय 

खररदार 
९८४०४१३५५४ 

 

 

 

 

 

 

करार कमवचारीहरु 

ि.सं. कमवचारीको नामथर शे्रणी/िह पद मोबाइल नं फोटो 

१ िनकराि अमधकारी शे्रणी क्रवक्रहन प्रथम  कायावलय सहयोगी ९८४४१३८२७० 

 
 

२ महेश पौडेल शे्रणी क्रवक्रहन प्रथम  कायावलय सहयोगी ९८५४०४३२४९ 

 

 

३ कृष्ण प्रसाद ढंुगेल शे्रणी क्रवक्रहन प्रथम  सवारी चालक ९८४१०२४३१८ 

 

 

४ क्रववेक काकी शे्रणी क्रवक्रहन प्रथम  सवारी चालक ९८६४२३७३८८ 
 

 

५ कमली माझी शे्रणी क्रवक्रहन प्रथम कायावलय सहयोगी ९८४०२२८९२१ 
 

 

८. जिल्ला समन्वय समममिबाट प्रदान गररन ेसेवाहरू 

 FRRAP र   LISA मूल्यांकन 

 अनगुमन 

 सझुाव 

 प्राक्रवमधक सहायिा 
९. सेवा प्राप्त गनव ला्न ेदस्िरु र अवमध 

जिल्ला समन्वय समममिबाट प्राप्त हनुे सेवाहरू मन-शलु्क रुपमा प्राप्त हनुे गरेको । 

१०. मनवेदन, उिरुी उपर मनणवय गने प्रक्रिया र अमधकारी 
 शाखासंग सम्बजन्धि मनयममि कामहरु शाखा प्रमखुबाट मनणवय हनुे । 

 क्रवशेष मनणवय िथा कायावलय प्रमखुबाटै हनुपुने भनी िोक्रकएको कामहरु कायावलय प्रमखुबाट मनणवय हनुे । 

 नीमिगि क्रवषयका मनणवयहरु जिल्ला समन्वय समममिबाट हनुे । 



११. मनणवय उपर उिरुी सनु्न ेअमधकारी 
 जिल्ला समन्वय अमधकारी मािहिबाट भएको मनणवयको जिल्ला समन्वय अमधकारी 
 जिल्ला समन्वय अमधकारीबाट भएको मनणवयको जि. स. स. प्रमखु 

 दैमनक सेवा प्रवाह िथा कमवचारीको कायवव्यवहारवारे गनुासो सनु्ने अमधकारी शाखा अमधकृि 

१२. सम्पादन गरेको कामको क्रववरण ( २०७९ कामिवक देजख पौष मसान्ि ) 

               (क) क्रवमभन्न शाखावाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायवहरु 

       (१) व्यवस्थापन शाखा माफव ि भएको कायवहरु 

 कमवचारी समायोिन ऐन अनसुार यस जिल्लाका स्थानीय िहमा कमवचारी समायोिन गरी पदस्थापन 
गररएको । 

 स्थानीय पूवावधार क्रवकास साझेदारी कायविम अन्िगवि क्रवमभन्न मनवावचन क्षेत्रको योिना संसोधनका लामग 
माग बमोजिम बैठक वसी योिना संशोधन गररएको साथै योिनाहरुको स्थलगि अनगुमन गररएको । 

 कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी मनयममि कायवहरु (सरुवा‚ पदस्थापना‚ बिदा अबिलेख व्यवस्थापन) 

 Website अध्यावमधक सम्बन्धी (www.ddcramechhap.gov.np) जि. स. स. का सबै गमिक्रवमधहरु 
मनयममि 

      रुपमा अध्यावमधक भईरहेको । 

 Bolk SMS सम्बजन्ध कायव (३३२२३४) जि. स. स. ले आयोिना गने कायविमहरुको लामग  
सरोकारवालाहरुलाई Bolk SMS माफव ि सूचना ददने गररएको । 

 गि आ.व. २०७८/७९ बाट सूचना प्रवाहका लामग सूचना अमधकारीको कायव गदै आइरेको । 

 राक्रिय सूचना आयोगले संचालनमा ल्याएको स्वि प्रकाशन व्यवस्थापन प्रणाली (PDMS ) सम्वजन्ध कायवहरु 

  सम्पादन गदै आएको िस अनसुार गि आ.व. २०७९/८० को  प्रथम तै्रमामसक अवमधको स्वि 
खलुासा (PDMS) क्रववरण nic.gov.np/pdms.gov.np र जि.स.स.को वेभसाईट 

(www.ddcramechhap.gov.np) मा प्रकाजशि भईसकेको । 
 जिल्ला समन्वय समममि बाट संचालन हनुे सबै बैठक िथा कायविम व्यवस्थापनमा सहिीकरण । 

 जिल्ला समन्वय समममिबाट सम्पादन हनुे कायवहरुमा सहिीकरण । 

(२)अनगुमन िथा मूल्याङ्कन शाखा 
 

१३. मनयममि रुपमा भइरहेका कायवहरु 

शाखा अमधकृि 

 जिल्ला समन्वय समममिबाट हनुे मनयममि अनगुमन कायवको लामग आवश्यकिा अनसुार मनणयवको लामग पेश गने, 

 कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गने, 



 कमवचारीको व्यजक्तगि फायलहरु अद्यावमधक गने/राख्न,े 

 कायावलयमा पालो पहरा र सरुक्षाको व्यवस्था ममलाउने, 

 दिाव चलानी, सोधपछु काउन्टर र रेकडव शाखा सम्बन्धी कायव व्यवजस्थि रुपमा सञ्चालन गने, 

 शाखाबाट भए गरेका काम कारवाहीको अमभलेख अद्यावमधक राख्न,े अन्य शाखाहरुबाट ियार भएको क्रववरण समेि 
संल्न गरी िीन मक्रहना समाप्त भएको एक हप्ता मभत्र जिल्ला समन्वय समममिको मामसक प्रगमि क्रववरण ियार 
गरी सम्बजन्धि मनकायमापठाउने, 

 सबै शाखाहरुसँग समन्वय गरी मनयमानसुार कागि धलु्याउने सम्बन्धी कायव गनव 

 शाखाको कायव सञ्चालन िथा रेखदेख गने र मनणयावनसुार पत्राचार गने 

 जिल्ला समन्वय समममिमा मौिदुा सूचना प्रणाली िथा वेबसाइटहरुको सचुारु सञ्चालन गने, 

 जिल्ला समन्वय समममिको लामग आवश्यक सूचना प्रणालीहरुको क्रवकास गने / गराउन,े 

 जिल्ला समन्वय समममिमा रहेका सूचना प्रक्रवमध सम्बन्धी उपकरणहरुको रेखदेख, ममवि सम्भार िथा सञ्चालन गने 
/ गराउन,े 

 आफ्ना मािहिका कमवचारीहरुको कायव सम्पादनको सपुरीवेक्षण गने, 

 समय समयमा जिल्ला समन्वय अमधकारीले ददएका मनदेशन बमोजिम जिल्ला समन्वय समममिमा परर आउने अन्य 
काम गने,        

 शाखाको कायव सम्पादन गदाव जिल्ला समन्वय अमधकारीसँग समन्वय गरी मछटो छररिो रुपमा कायव गने, 

 कमवचारीहरुको क्रवदा, काि, सरुवा, हाजिरी आददको अमभलेख व्यवजस्थि गने, 

 जिल्ला समन्वय समममि मा प्राप्त हनुे इमेलको सम्बजन्धि शाखासँग समन्वय गरी प्रमिउत्तर पठाउने, 

 सूचना अमधकारीको काम गने, 

 जिल्ला समन्वय समममिबाट प्रकाश गनुवपने प्रकाशनहरुका लामग सहिीकरण गने । 

TOR, Engineer 

 जिल्ला  मभत्रका  स्थानीय  िहमा  संचामलि  क्रवकास  मनमावण  सम्बजन्ध  कायवहरुको  प्राक्रवमधक अनगुमन गने, 

 स्थानीयिहबाट मनमावण भएका क्रवकास मनमावणका आयोिनाहरु/कायविमहरु प्राकृमिक प्रकोप न्यूनीकरण र िलवाय ु

पररविवन अनकुुल बनाउन सहयोग, सहिीकरण  र  समन्वय गने, 

 पूवावधार िथा क्रवकास मनमावणका योिनाहरु अनगुमन गदाव देजखएका समस्या िथा सधुारका  उपायहरु  समेि  समेटेर  
स्थानीयिहहरुलाई  प्रमिवेदन  उपलब्ध  गराउन,े 

 स्थानीयिहबाट माग भई आएको र आवश्यक परेको  खण्डमा  स्थानीयिहमा कयवरि प्रवामधक कमवचारीहरुलाई 

पूवावधार मनमावण सम्बन्धी कायवमा प्राक्रवमधक सहयोग, मनदेशन र पषृ्ठपोषण ददन,े 
 जिल्ला समन्वय समममिको कायावलयबाट हनुे खररद, मनमावण िथा ममविको कायव गने गराउने, 
 जिल्ला समन्वय समममिले िोकेको अन्य प्राक्रवमधक कायव गने । 

 



लेखापाल 

 कायावलय प्रमखुको आदेश अनसुार भकु्तानी आदेश ियार गने । 

 क्रवमभन्न कायविममा भएका खचवहरुको रकम लेखाको मनयमानसुार भकु्तानी ददई लेखा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणव 
कामकाि गने । 

 पेश्की फछ,ट, आम्दानी, धरौटी, खचवको फाँटवारी, आमथवक क्रववरण ियारी लगायि लेखा प्रशासन सम्बन्धी 
सम्पूणव कामकाि गने । 

 आमथवक ऐन िथा मनयमावलीहरुबारे कमवचारीहरुलाई िानकारी गराई आमथवक स-ुशासन कायम गराउन सहयोग 
गने । 

 कायावलयको आन्िररक लेखा परीक्षण र अजन्िम लेखा परीक्षण गराउने । 

 कायावलयको बेरुि ुफछ,टका लामग आवश्यक कायवहरु गने । 

 कायावलय प्रमखु िथा आफू भन्दा मामथका कमवचारीहरुले लाए अह्राएको अन्य कामहरु गने । 

 

gfoj ;'Aaf tyf vl/bf/ 

 समन्वयका कमवचारीहरुको दैमनक हाजिरी, मबदा, काि र जचक्रिपत्रहरुको दिाव चलानी लगायि कायावलयका 
दैमनक सामान्य प्रशासनका कायवहरु संचालन गने । 

 कायावलयका कमवचारीहरुको वैयजक्तक क्रववरण िथा कायव सम्पादन मलु्याङ्कन अध्यावमधक गरी राख्न ेिथा पठाउने 
र कमवचारीहरुको सम्पिी क्रववरण भनव लगाई समयमै पठाउने व्यवस्था गने । 

 कायावलयको जिन्सी सामानहरूको शे्रस्िा अध्यावमधक गरी सरुजक्षि राख्न ेर मनयममि रुपमा जिजन्स मनरीक्षण गने 
गराउने । 

 कायावलयको खररद आदेश, दाजखला प्रमिवेदन समयमै ियार गने िथा अध्यावमधक गने । 

 कायावलय र कायावलयका कायविम संचालनका लामग क्रवमभन्न प्रकृमिहरुका क्रटप्पणीहरुको उठान गरी टुिो 
लगाउने । 

 कायावलयको दरबन्दी क्रववरण, ररक्त कमवचारी लगायिको क्रववरण अध्यावमधक गने र िालकु मनकाय िथा 
सरोकारवाला मनकायहरूमा आवश्यकिा अनसुार पठाउने व्यवस्था ममलाउने । 

 कायावलयको भौमिक चल/ अचल सम्पमिको शे्रस्िा अध्यावमधक गरी सरुजक्षि साथ राख्न े। 

 कमवचारी हरुको रमना, स्वागि र क्रवदाई सम्बन्धी आवश्यक कामहरु गने । 

 कायावलयको कामकािको लामग कायावलय प्रमखुको आदेश अनसुार क्रवमभन्न शाखाका कमवचारीहरुलाई कायावलय 
सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने । 

 लगबकु, आगन्िकु पजुस्िका र मनरीक्षण पजुस्िकाको उजचि पालना गनव लगाउने । 

 कायावलयको मनयममि बैठक सञ्चालन गने । 



 जिल्ला प्रशासन कायावलय िथा िालकु मनकायहरुबाट मनदेशन भएबमोजिम कायावलयमा सशुासनका क्रवमभन्न 
क्रियाकलापहरु संचालन गने। 

 कायावलयका जिन्सीहरुको आवश्यकिानसुार मललाम मबिीको व्यवस्था ममलाउने । 

 कायावलयका सवारी साधनहरुको क्रवलबकु िथा नवीकरण िथा अध्यावमधक गने । 

 कायावलयको कोटेशन, मसलबन्दी दरभाउ पत्रहरु र सो सम्बन्धी सावविमनक सूचनाहरु व्यवजस्थि गने िथा 
टेन्डर प्रक्रिया अजि बढाउनका लामग आवश्यक कामहरू गने । 

 कायावलय प्रमखु िथा आफू भन्दा मामथका कमवचारीहरुले लाए अह्राएको अन्य कामहरु गने । 

ToR,Sub-engineer 

 जिल्ला मभत्रका स्थानीय िहमा संचामलि क्रवकास मनमावण सम्बजन्ध कायवहरुको प्राक्रवमधक अनगुमन गने, 
 स्थानीयिहबाट मनमावण भएका क्रवकास मनमावणका आयोिनाहरु/कायविमहरु प्राकृमिक प्रकोप न्यूनीकरण र 

िलवाय ुपररविवन अनकुुल बनाउन सहयोग, सहिीकरण र समन्वय गने, 
 पूवावधार िथा क्रवकास मनमावणका योिनाहरु अनगुमन गदाव देजखएका समस्या िथा सधुारका उपायहरु समेि 

समेटेर स्थानीयिहहरुलाई प्रमिवेदन उपलब्ध गराउने, 
 जिल्ला समन्वय समममिको कायावलयबाट हनुे मनमावण िथा ममविको कायव गने, 
 जिल्ला समन्वय समममिले िोकेको अन्य प्राक्रवमधक कायव गने । 

कायावलय सहयोगी 

 दैमनक रुपमा कायावलय खोल्ने र बन्द गने । 

 कायावलयका क्रवमभन्न शाखाका कायवकक्षहरु िथा कायावलय पररसरमा दैमनक सरसफाई गने । 

 कायावलयका कम्प्यटुर, ल्यापटप, टेवल, कुसी लगायि अन्य फमनवचर िथा यन्त्र उपकरणहरुको मनयममि रूपमा 
सरसफाई गने । 

 कायावलयमा जचसो/िािो पानी र जचयाको व्यवस्था गने । 

 कायावलय पररसरमा रहेका करेसाबारीमा मनयममि रुपमा आवश्यक काम गने । 

 कायावलयको टेमलफोन उठाउने िथा रेखदेख गने । 

 कायावलयमा प्राप्त भएका जचक्रिपत्रहरु बझु्ने बझुाउने िथा कायावलयबाट पठाउनपुने जचक्रिपत्रहरु हलुाक लगायि 
क्रवमभन्न माध्यमबाट समयमै पयुावउने । 

 कायावलयमा मबग्र ेभत्केको िथा अवरुद्ध भएको मबिलुी, पानी, पंखा, क्रहटर, मोटर, ईन्टरनेट, फोटोकपी, 
मजल्टमममडया, झ्यालढोका, िालाचाबी लगायिको ममवि सधुार िथा सचुारू गनवका लागी िानकारी गराउने िथा 
अग्रसर हनुे । 

 सावविमनक क्रवदाको ददन कायावलयको मनयममि पालेपहरा िथा रेखदेख गने । 

 कायावलयमा आउनभुएका सेवाग्राहीहरूलाई बस्ने व्यवस्था ममलाउने । 

 कायावलयको बैठक कक्ष र िामलम कक्षको सरसफाई गने । 



हलकुा सवारी चालक 

 दैमनक रुपमा चार पाङ्ग्ग्र े(जिप) गाडी िथा दईु पाङ्ग्ग्र े(मोटरसाईकल) को सरसफाई गने । 

 कायावलयको गाडी पाक्रकव ि स्थलको मनयममि सरसफाई गने । 

 चार पाङ्ग्ग्र े(जिप) गाडी िथा दईु पाङ्ग्ग्र े(मोटरसाईकल) को कायव अवस्थाबारे मनयममि पररक्षण गरी उक्त 
सवारी साधनहरु उपयकु्त अवस्थामा राख्न कायावलयलाई िानकारी गराउने िथा अग्रसर हनुे । 

 कायावलयको आदेशानसुार चार पाङ्ग्ग्र े(जिप) सवारी साधन माफव ि कायावलय प्रमखु िथा अन्य कमवचारीहरूलाई 
समयमै सरुजक्षि रुपमा सम्बजन्धि ठाउँमा पयुावउने र ल्याउने । 

 कायावलयको आदेशानसुार कायावलयका सामाग्रीहरु सम्बजन्धि ठाउँमा ढुवानी गरी सम्बजन्धिलाई जिम्मा 
लगाउने। 

 सवारी साधनमा रहेका यन्त्र, उपकरण िथा अन्य सामाग्रीहरुको व्यवस्था गने िथा सरुक्षा गने । 

 सरुजक्षि िथा उपयकु्त स्थानमा गाडी पाक्रकव ङ् गने । 

 ट्राक्रफक मनयम िथा सवारी साधन सम्बजन्ध महत्वपूणव कुराहरुबारे आफु पणुवरुपमा िानकार भई 
कायावलयहरुलाई समेि िानकारी गराउने । 

 सवारी साधन संचालन सम्बजन्ध क्रवमभन्न िामलम िथा गोष्ठीहरुमा सहभागी हनुे । 

 आफूले चलाउने सवारी साधनको समयमा बीमा गने, नवीकरण गने। 

 आफूभन्दा मामथल्लो िहका कमवचारूहरुले लाए अह्राएको अन्य काम गने । 

 

सरसफाई सेवा करार 

 दैमनक रुपमा कायावलय खोल्ने र बन्द गने । 

 कायावलयका क्रवमभन्न शाखाका कायवकक्षहरु िथा कायावलय पररसरमा दैमनक सरसफाई गने । 

 कायावलयका कम्प्यटुर, ल्यापटप, टेवल, कुसी लगायि अन्य फमनवचर िथा यन्त्र उपकरणहरुको मनयममि 
रूपमा सरसफाई गने । 

 कायावलयमा जचसो/िािो पानी र जचयाको व्यवस्था गने । 

 कायावलय पररसरमा रहेका करेसाबारीमा मनयममि रुपमा आवश्यक काम गने । 

 कायावलयको टेमलफोन उठाउने िथा रेखदेख गने । 

 कायावलयमा प्राप्त भएका जचक्रिपत्रहरु बझु्ने बझुाउने िथा कायावलयबाट पठाउनपुने जचक्रिपत्रहरु हलुाक 
लगायि क्रवमभन्न माध्यमबाट समयमै पयुावउने । 

 कायावलयमा मबग्र ेभत्केको िथा अवरुद्ध भएको मबिलुी, पानी, पंखा, क्रहटर, मोटर, ईन्टरनेट, फोटोकपी, 
मजल्टमममडया, झ्यालढोका, िालाचाबी लगायिको ममवि सधुार िथा सचुारू गनवका लागी िानकारी गराउने 
िथा अग्रसर हनुे । 

 सावविमनक क्रवदाको ददन कायावलयको मनयममि पालेपहरा िथा रेखदेख गने । 



 कायावलयमा आउनभुएका सेवाग्राहीहरूलाई बस्ने व्यवस्था ममलाउने । 

 कायावलयको बैठक कक्ष र िामलम कक्षको सरसफाई गने ।                                                     
१४. सूचना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

(क) कायावलय प्रमखुः जिल्ला समन्वय अमधकारी श्री मबनीिा भट्टराई 

(ख) सूचना अमधकारी  शाखा अमधकृि श्री कैलाश कोइराला 
१५. ऐन, मनयम, क्रवमनयमावली वा मनदेजशकाको सूची 
 नेपालको संक्रवधान 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

 संि, प्रदेश र स्थानीय िह (समन्वय िथा अन्िरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ 

 मनिामिी सेवा ऐन, २०४९ र मनयमावली, २०५० 

 सावविमनक खररद ऐन, २०६३ र मनयमावली, २०६४ 

 आमथवक कायवक्रवमध मनयमावली, २०६४ 

 भ्रमण खचव मनयमावली, २०६४ 

 आमथवक कायवक्रवमध ऐन, २०५५ 

 ढंुगा, मगट्टी, बालवुा उत्खनन,् मबिी िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ 

 

१६. िोक्रकय वमोजिमका अन्य कायव 
 नेपाल सरकार र सम्बजन्धि मन्त्रालय र क्रवभागबाट प्राप्त पररपत्र, मनदेशन वमोजिमका कायवहरू । 

 जिल्ला जशक्षा समममि, लि ुउद्धमक्रवकास समममि, जिल्ला खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा समममि, 
भकूम्प पनुः मनमावण समन्वय समममि, प्राकृमिक स्रोिको जिल्ला अनगुमन िथा व्यवस्थापन समममि 
लगायिका अन्य क्रवमभन्न समममिहरुमा िोक्रकए वमोजिम अध्यक्षिा एवं प्रमिमनमधत्व हनुे गरेको । 

१७. अजिल्लो आमथवक वषवमा सञ्चामलि कायविमहरु 

 नेपालको संक्रवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ बमोजिम जिल्ला सभा सम्पन्न गररयो। 

 नेपालको संक्रवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ बमोजिम स्थानीय सरकार िथा जिल्ला 
जस्थि संिीय िथा प्रदेश कायावलयहरुबाट सञ्चामलि मबकास मनमावण सम्बन्धी कायवहरुको सममक्षा 
गररयो । 

 जिल्ला जस्थि संिीय िथा प्रदेश कायावलयहरुबाट सञ्चालन भएका कायविमहरुको अनगुमन गरी 
सधुारको लागी सझुावहरु प्रदान गरेको । 

१८. सावविमनक मनकायको वेभसाइट 

Facebook: www.facebook.com/DDCRamechhap 

Website: www.ddcramechhap.gov.np 

Email: ddcramechhap@gmail.com 

१९. सावविमनक मनकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी मनवेदन र सूचना ददइएको क्रवषय 

http://www.facebook.com/DDCRamechha
http://www.ddcramechhap.gov.np/
mailto:ddcramechhap@gmail.com


हालसम्म सूचना माग नभएको । 

२०. सावविमनक मनकायले संचालन गरेको कायविम र सोको प्रमिवेदन 

 प्रत्येक मक्रहनाको ७ गिे जिल्ला समन्वय समममि पदामधकारीहरुको मनयममि वैठक वस्ने गरेको र 
आवश्यकिाअनसुार समय समयमा वैठक वस्ने गरेको । 

 मममि २०७९/०९/१८ गिे स्थानीय िहका प्रमखु, उप प्रमखु, जिसस सदस्य र प्रमखु प्रशासकीय 
अमधकृिहरुका लामग स्थानीय िह क्रवत्तीय सशुासन िोजखम (FRRAP) मलु्यांकन क्रवषयक एक ददवसीय 
अमभमखुीकरण कायविम सम्पन्न गररयो। 

 स्थानीय िहका अमधकृि कमवचारीहरु(आमथवक प्रशासन शाखा प्रमखु, योिना शाखा प्रमखु, FRRAP 

सम्बजन्ध फोकल पसवन िथा सचुना प्रक्रवमध अमधकृि)का लामग स्थानीय िह क्रवत्तीय सशुासन िोजखम 
मलु्यांकन क्रवषयक दईु ददवसीय प्रजशक्षण कायविम सम्पन्न गररयो । 

 नेपालको संक्रवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ बमोजिम मममि २०७९।०९।२८ गिे 
जिल्ला जस्थि संिीय, प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट सञ्चामलि कायवहरुको सममक्षा गररयो उक्त वाक्रषवक 
सममक्षा कायविममा संिीय िथा प्रदेश सांसदबाट समेि सझुाव िथा मनदेशन ददइयो।  

 नेपालको संक्रवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ बमोजिम प्रदेश िथा संिीय सांसदहरुको 
उपजस्थमिमा जिल्लाको मबकास मनमावण लगायिका मबषयमा छलफल गरी मममि २०७९।०९।२९ 
गिे सािौं जिल्ला सभा सम्पन्न गररयो। 

 जिल्ला समन्वय समममिको कायावलयमा रहेको सभाहल ममवि कायव सम्पन्न गररयो। 

 

 

 

 

 

 

 

न्िल्ला समदवय सममति, रामेछापको संगठन संरचना 



 

समममिहरु

जिल्ला सभा

जिल्ला समन्वय समममि

प्रमखु

उप-प्रमखु

जिल्ला समन्वय अमधकारी
रा.प. दद्विीय (प्र./सा.प्र.)-१

व्यवस्थापन शाखा
१. शाखा अमधकृि - रा.प. िृ (प्र./सा.प्र.)-१

२. ना.स.ु - रा.प.अनं. प्रथम (प्र./सा.प्र.)-१
३. लेखापाल. - रा.प.अनं. प्रथम (प्र./सा.प्र.)-१
४. खररदार - रा.प.अनं. दद्विीय (प्र./सा.प्र.)-१

५. सवारी चालक - शे्रणी क्रवक्रहन - ३
६. कायावलय सहयोगी - शे्रणी क्रवक्रहन - ३

अनगुमन िथा मूल्यांकन शाखा
१. इजन्िमनयर - रा.प. ि(ृमसमभल/इजन्िमनयर)-१

२. सव-इजन्िमनयर - रा.प.अनं.प्रथम        
(मसमभल/इजन्िमनयर)-१

समममिहरु

मनजि सजचवालय 

ना.स.ु - रा.प.अनं. प्रथम 
(प्र./सा.प्र.)-१  
 

 


