
 

 1 

आ.ब. २०७५/०७६ सूचना प्रविधि तर्फ को 
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रुपनी गाउँपाधिकाका एक संक्षक्षप्त पररचर् 
रुपनी गाउँपाधिका सप्तरी क्षजल्िाका साविक गा.वि.स. हरु रार्परु, किैर्ा, जिेनी ििेपरुा (७-९), 

बसधबट्टी र तेरहौता संर्ोजन भई ६ ििा िडाहरु रहेको छ। हाि प्रदेश नं. २ अन्तगफत नेपाि 
सरकारको धिधत २०७३/११/२७ को धनणफर्बाि गदित गाउँपाधिका हो । भौगोधिक वहसाबिा 
उत्तरिा चरेु शे्रणीदेक्षि दक्षक्षणिा तराई-ििेशको भभूाग ओगिेको र्स क्षेत्र पूिफ पक्षिि राजिागफसँग जोधडए 
तापधन आधथफक, सािाक्षजक िगार्त सिग्र िािन विकास सूचाकंिा अपेक्षक्षत उपिब्िी हाधसि गररसकेको 
छैन । कृवषको आिधुनकीकरण, व्र्िसावर्करण र विविधिकरणिार्फ त कृवषजन्र् िस्तकुो उत्पादन र 
उत्पादकत्ि िवृिको दृविकोणबाि र्स क्षेत्रको िहत्िपूणफ संभािना छ  । 

 

 

क्षचत्र- रुपनी गाउँपाधिको नक्शा 
रुपनी गाउँपाधिकाको राजनैधतक विभाजन  

 गाउँ कार्फपाधिकाको कार्ाफिर्  : रुपनी 
 िडा सङ्खख्र्ा        : ६ 

 क्षेत्रर्ि         :५६.०८ िगफ वक.धि. 
 प्रदेश नं.         : २ 

 क्षजल्िा           : सप्तरी 
 जनसंख्र्ा         :29997(आ.ब. 2074/075 अनसुार) 
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िडा विभाजन, पाररिाररक तथा जनसंख्र्ा वििरण 

क्र .सं.  
नर्ा ँ
िडा 

सिािेश साविक 
गा .वि.स.  

घरिरुी जनसंख्र्ा 
क्षते्रर्ि

(ि.वक.िी).  परुुष 
घरििुी 

िवहिा 
घरििुी 

जम्पिा परुुष िवहिा जम्पिा 

१ १ नकिी रार्परु (६ -९ ) 1099 49 1148 3407  2901 6308 ७.२३ 
२ २ नकिी रार्परु  (१-५) 883 235 1118 2936 2754 5694 ८.७ 
३ ३ किैर्ा  (१ -९ ) 1042 258 1300 3363 3014 6378 ६.२३ 
४ ४ जिेनी ििेपरुा  (७-

९) 
581 18 599 1370 1184 2554 

४.२४ 

५ ५ बसधबट्टी  (१ -९ ) 1122 68 1190 2660 2252 4913 ४.११ 
६ ६ तेरहौता  (१ -९ ) 1081 114 1195 2202 1930 4132 २५.57 
जम्पिा 5808 742 6550 15938 14035 29979 ५६.०८ 
 

 

सूचना प्रविधि तर्फ  भएका काि-काजहरुको प्रगधत वििरण 
 

ICT Infastructure संक्षक्षप्त पररचर् 
आ.ब. 207५/07६ सम्पििा रुपनी गाउँपाधिका अन्तगफत गा.पा. कार्ाफिर्, ६ ििै िडा, ४ ििै 

स्िास््र् चौकी, ४ ििै िा.वि. विद्यािर्हरुिा र ३ ििै प्रा.वि. विद्यािर्हरुिा तपधसि बिोक्षजिका ICT 

Infastructure तर्ार गररएको छ । 

तपधसि 

क्र.स. कार्ाफिर्को नाि कम्पटर्िुर वप्रन्िर ईन्भिर ईन्िरनिे ई-हाजरी CCTV( 

No. of 

camera) 

Digital 

Notice 

board 

१ गाउँपाधिका १८ (D+L) १७ छ छ छ 18 छ 
२ १ नं. िडा २ desktop ४ छ छ छ 5 छैन 
३ २ नं. िडा १ desktop ४ छ छ छ 5 छैन 
४ ३ नं. िडा १ desktop ४ छ छ छ 5 छैन 
५ ४ नं. िडा १ desktop ४ छ छ छ 5 छैन 
६ ५ नं. िडा १ desktop ३ छ छ छ 5 छैन 
७ ६ नं. िडा १ desktop ३ छ छ छ 5 छैन 
८ रार्परु स्िास््र् चौकी १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
९ किैर्ा स्िास््र् चौकी १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
१० जिनी ििेपरुा स्िास््र् चौकी १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
११ बसविदट्ट स्िास््र् चौकी १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
१२ तेरहौता स्िास््र् चौकी १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
१३ श्री कन्छु नरप्रताप िा.वि. ८ desktop १ छ छ छ 27 छैन 

http://afp.robuststaging.biz/report/filter/data?type=male_count&table=filter&ward_no=1
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नकिीरार्परु 
१४ श्री िा.वि. किैर्ा ४ desktop १ छ छ छ 16 छैन 
१५ श्री ज.िा.वि. बसबीट्टी ६ desktop १ छ छ छ 15 छैन 
16 श्री ि.ुि.स.ज.िा.वि. तेरहौता ८ desktop २ छ छ छ 24 छैन 
17 श्री बिेुश्वरी आ.वि. हरररािा १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
18 श्री आ.वि. छपवक भथौि १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
19 श्री र्बुािषफ आ.वि. जगिोहन १ desktop १ छ छ छ छैन छैन 
 

अन्र् सम्पबक्षन्ित वपक्चरहरु: 
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Website संक्षक्षप्त पररचर् 

गाउँपाधिकाको िेबसाईि भन्नािे गाउँपाधिका सँग सम्पबक्षन्ि सम्पपणुफ कार्फक्रि तथा गधतविधिहरुको  
वििरण िेब पेजको रुपिा तर्ार गरी ती िेब पेजहरुको संग्रहिाई बझुाउँछ।र्स गाउँपाधिका धभत्र 
धबधभन्न आ.ब.हरुिा हनुे सम्पपणुफ कार्फक्रिहरुको वििरण िेबपेज िाध्र्िबाि सम्पप्रषेण गरी देश-विदेश 
रहनहुनुे सम्पपणुफिाई जानकारी गराउन ु हो।साथै िेबसाइििा सम्पपणुफ जनप्रधतधनधिहरु र किफचारीहरुको 
र्ोिो र सम्पपकफ  नम्पबर सवहतको वििरण, विषर्गत शािाहरुको वििरण र ६ ििै िडाहरु प्रोर्ाईि 
सिेत राक्षिएको छ।सिर्-सिर्िा नर्ाँ-नर्ाँ सूचना तथा कार्फक्रिहरु िेबसाईििा अपडेि गरी सूचना 
सम्पप्रषेण गररदै आइरहेको छ । 

हािै केक्षन्िर् सूचना प्रविधि शािािे ल्र्ाएको नर्ाँ थेम्पसिाई र्स गाउँपाधिकाको िेबसाईििा 
सिेत एटिाई गरी नर्ाँ रुप ददन सर्ि भएको व्र्होरा जानकारीका िाधग अनरुोि छ। 
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Mobile App's संक्षक्षप्त पररचर् 

गाउँपाधिकाको िोबाई APP's भन्नािे Android version िा DOIT बाि धनधिफत APP's हो जनु 
गाउँपाधिकाको िेब साईि सँग धिङ्क रहेकोिे िेभसाईका सम्पपणुफ वििरण र सिर्-सिर्िा गने अटडेिहरु 
आरै् APP's िा पधन अटडेि भई रहन्छ।र्ो APP's Android version को जनु सकैु Mobile िा प्रर्ोग 
गनफ सवकन्छ। र्स गाउँपाधिका धभत्र धबधभन्न आ.ब.हरुिा हनुे सम्पपणुफ कार्फक्रि तथा गधतविधिहरुको 
नर्ाँ-नर्ाँ अटडेि र जानकारीहरु ती APP's को िाध्र्िबाि देश-विदेश रहन ुहनुे जो-सकैुिे पधन हेनफ 
सवकन्छ।र्ो Mobile APP's google play store बाि download गरर िजािे प्रर्ोग गनफ सवकन्छ। 
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Email Id संक्षक्षप्त पररचर् 

E-mail ID भनािे electronically कुनै वकधसिको सचुना, सािचार, जानकारी एक िाउँबाि अको 
िाउँिा अदान-प्रदान गने िाध्र्ि हो। रुपनी गाउँपाधिका कार्ाफिर् िगार्त ६ ििै िडा कार्ाफिर्, ५ 
ििै स्िास््र् चौकी र ४ ििै िा.वि स्कुिहरु official e-mail id तपधसि बिोक्षजि धनिाफण गरर प्रर्ोगिा 
ल्र्ाएको हो। 

तपधसि 

क्र.स. कार्ाफिर्को नाि ई-िेि आइडीहरु 

कार्ाफिर् तर्फ  
१ रुपनी गाउँपाधिका कार्ाफिर्, रुपनी rupanigaupalika@gmail.com 

सूचना प्रविधि शािा ito.rupanimun@gmail.com 

२ १ नं. िडा कार्ाफिर्, रुपनी rupaniwadano1@gmail.com 

३ २ नं. िडा कार्ाफिर्, वपप्राही rupaniwadano2@gmail.com 

४ ३ नं. िडा कार्ाफिर्, किैर्ा rupaniwadano3@gmail.com 

५ ४ नं. िडा कार्ाफिर्, छपकी भथौि rupaniwadano4@gmail.com 

६ ५ नं. िडा कार्ाफिर्, बसधबट्टी rupaniwadano5@gmail.com 

७ ६ नं. िडा कार्ाफिर्, तेरहौता rupaniwadano6@gmail.com 

स्िास््र् चौकी तर्फ  
१ रार्परु स्िास््र् चौकी info.raypurhp@gmail.com 

२ किैर्ा स्िास््र् चौकी info.kataiyahp@gmail.com 

३ जिधुन ििेपरुा स्िास््र् चौकी info.chhapakihp@gmail.com 

४ बसधबट्टी स्िास््र् चौकी info.basbittihp@gmail.com 

५ तेरहौता स्िास््र् चौकी info.terahautahp@gmail.com 

विद्यािर् तर्फ  
१ श्री कन्छु नरप्रताप िा.वि. नकिीरार्परु into.kanchhumavi@gmail.com 

२ श्री िा.वि. किैर्ा info.katiyamavi@gmail.com 

३ श्री जनता िा.वि. बसबीट्टी info@jantamavi.edu.np 
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४ श्री ि.ुि.स.ज.िा.वि. तेरहौता info.lulasjmavi@gmail.com 

५ श्री बिेुश्वरी आ.वि. हरररािा info.budheswariaavi@gmail.com 

६ श्री आ.वि. छपवक भथौि info.chhapakiaavi@gmail.com 

७ श्री र्बुािषफ आ.वि. जगिोहन info.youbabarsaavi@gmail.com 

 

Digital Notice board जडानको संक्षक्षप्त पररचर् 

हाि गाउँपाधिका कार्ाफिर्िा एक िात्र Digital Notice Board जडान गरी त्र्सबाि आिश्र्क 
सूचना, जानकारी, सिर्, धिधत र current temperature display  गरी आिश्र्क सूचना सम्पप्रषेण भई 
गरररहेको हो। 

 
 

अक्षटिकि र्ाइबर जडानको संक्षक्षप्त पररचर् 

अक्षटिकि र्ाइबर भनेको wireline communication media हो जसको िाध्र्िबाि धबधभन्न 
कार्ाफिर्हरु धबच जनु-सकैु वकधसिको data and information exchange गनफको िाधग प्रर्ोग 
गररन्छ।हाि गाउँपाधिका कार्ाफिर्, ६ ििै िडा कार्ाफिर्हरु, ५ ििै स्िास््र् चौकीहरु र ४ ििै 
िा.वि स्कुिहरु धबच अक्षटिकि र्ाइबर धबस्तार कार्फ सम्पपन गररएको छ।जहाँ गा.पा. कार्ाफिर् र ६ 
ििै िडा कार्ाफिर्हरु धबच धिङ्क तर्ारी गरर सचुारु रहेको छ। 

 

 
 

Intranet  with Server Setup संक्षक्षप्त पररचर् 

अक्षटिकि र्ाइबर िाध्र्िबाि गा.पा. कार्ाफिर् र ६ ििै िडा कार्ाफिर्हरु धबच धिङ्क तर्ारी 
गरर सचुारु interanet setup सञ्चािन रहेको हो। साथै गा.पा. कार्ाफिर्बाि धसिै ६ ििै िडा 
कार्ाफिर्हरु धबच Network तर्ार गरी एवककृत ईन्िरनेि सेिा सिेत सचुारु गररएको छ।गाउँपाधिकाको 
आफ्नै Network िाइन भएपधछ धबना Internet कुनै वकधसिका data, information easily 

exchange गनफको िाधग सहज भएको छ। 
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VERSP-MIS को संक्षक्षप्त पररचर् 

 

VERSP-MIS भनेको नेपाि सरकारिे सािाक्षजक सरुक्षा तथा बािपोषण अनदुान भत्ता पाउने 
सम्पपणुफ िाभग्राहीहरु वििरण र पक्षिकरणका सम्पपणुफ कार्फ online रुपिा entry, store, edit, delete, 

print जस्ता कार्फ गनफको िाधग तर्ार पारेको एक MIS System हो। अ.ि. २०७५/76 को तेस्रो 
चौिाधसक र्स गाउँपाधिकाका ६ ििै िडा सािाक्षजक सरुक्षा तथा बािपोषण भत्ता पाउने िाभग्राहीको 
धबिरण online VERSP-MIS िा entry गरी बैंवकङ्ग प्रणािीबाि ती िडाका िाभग्राहीहरुको भत्ता 
बाँडने कार्फ सम्पपन गररएको छ। अगाधि आ.ब.हरुिा पधन धत कार्फिाई र्स गाउँपाधिकािे धनरन्तरता 
ददने नै छ।साथै आ.ब. २०७६/०७७ देक्षि पक्षिकरणका सम्पपणुफ कार्फहरु धछिो भन्दा धछिो िाग ु
गराउने छ। 
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Fig. – सािाक्षजक सरुक्ष भत्ता बैकबाि धिदै। 
 

Group SMS को प्रर्ोग बारे 

Group SMS system भनेको अनिाईन पिधतबाि एउिै सचुना तथा जानकारी ती गरुुपका 
सम्पपणुफिाई एक साथ पिाउन सक्ने अनिाईन धसस्िि हो।र्ो धसस्िििा विधभन्न कार्ाफिर् र शािाहरुको 
गरुुप बनाइ राख्न ु पछफ र आिश्र्क परेको बेिा धत गरुुपिा सूचना पिाउँन सवकन्छ। रुपनी 
गाउँपाधिकािे पधन वर् धसस्िििाई अ.ि. २०७५/76 देक्षि प्रर्ोगिा ल्र्ाएको हुँदा प्रशासधनक कािकाज 
गनफ धनकै सहज भएको छ। 

 

 
 

Fig. – Group SMS system login page 

 

सोसि िेधडर्ाको प्रर्ोग बारे 
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र्स गाउँपाधिकािे पधन विधभन्न सोस्ि िेधडर्ाहरु िध्रे् दईु वकधसिका सोसि िेधडर्ाहरु जस्तै 
वक रे्सबकु र िुइिर प्रर्ोगिा ल्र्ाई सम्पपणुफ कार्फक्रि तथा गधतविधिको सचुना सम्पप्रषेण गरी सबैिाई 
जानकारी गराउँदै आइरहेको छ। 

 
Fig.-Facebook 

 

 

 
Fig.-Twitter 

 

Youtube को प्रर्ोग बारे 

गाउँपाधिकाको छुटै्ट र्िुुब चाईन्ि रहेको हुँदा गाउँपाधिका धभत्र हनुे सम्पपणुफ कार्फक्रि तथा 
गधतविधिको धभधडर्ो रेकडफहरु youtube िाध्र्िबाि सचुना सम्पप्रषेण गरी देश-विदेशिा रहेको सबैिाई 
जानकारी गराउँदै आइरहेको छ। 
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Fig.- Youtube channel 

 

Village Profile प्रर्ोग बारे 
Village Profile भनकेो एउिा web based online Information Mangement System 

हो जसिा अनिाईन िाध्र्िबाि गाउँपाधिका धभत्रका सम्पपणुफ वििरण राख्नको िाधग प्रर्ोग गररन्छ। 
रुपनी गाउँपाधिकािे पधन वर् धसस्िििाई अ.ि. २०७४/7५ देक्षि प्रर्ोगिा ल्र्ाएको हुँदा सम्पपणुफ 
वििरणको जानकारी अपडेि रुपिा हेनफ सवकन्छ। 
 

ई-हाजरी जडान प्रर्ोग बारे 

आ.ब. 2074/075 देक्षि रुपनी गाउँपाधिका कार्ाफिर् िगार्त ६ ििै िडा कार्ाफिर्, ४ ििै 
स्िास््र् चौकी, ४ ििै िा.वि. विद्यािर्हरुिा र ३ ििै प्रा.वि. विद्यािर्हरुिा सिेत अनिाईन ई-हाजरी 
िाध्र्िबाि हाजरी भईरहेको छ। 

 

  

FFig.- Online E-attendace system 
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कम्पटर्िुर बेधसक ताधिि सम्पबन्ििा  

आ.ब. 2074/075 नै कम्पटर्िुर बेधसक सम्पबक्षन्ि ५ ददने ताधिि ६ ििै िडाबाि २ जनाको 
दरिे र गा.पा. कार्ाफिर्का २ जना सवहत जम्पिा १४ जनािाई ददई कार्फिा िगाएको छ। 
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Fig.-सूचना प्रविधि अधिकृतिे आरै् ६ ििै िडा सक्षचिहरुिाई computer basic को ताधिि दददै। 
 

 

Fig.-सूचना प्रविधि अधिकृत आरै्िे अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र प्रििु प्रशासवकर् अधिकृत ज्रू्को उपक्षस्थधतिा 
६ ििै िडा सक्षचिहरुिाई computer basic को ताधिि दददै। 
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Fig.- ६ ििै िडाका िडा सक्षचि िगार्त अन्र् सरहरुिे ताधिििा सहभाधग हुँदै । 

 
िािपोत तथा नगदद रधसद अनिाईन सफ्ििेर प्रर्ोग बारे 

आ.ब. 207५/07६ देक्षि र्स गाउँपाधिकाको कार्ाफिर् र ६ ििै िडा कार्ाफिर्हरुिा सिेत 
ती अनिाईन सफ्ििेर िाध्र्िबाि िािपोत तथा नगदद रधसद कािने कार्फ गदै आइरहेको छ। 

 

Fig.- िािपोत तथा नगदद रधसदको login page 
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Fig.-सूचना प्रविधि अधिकृत आरै्िे अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र प्रििु प्रशासवकर् अधिकृत ज्रू्को उपक्षस्थधतिा ६ ििै 
िडा २ or ३ जनाको दरिे गरी जम्पिा १५ जनािाई िािपोत तथा नगदद software सम्पबक्षन्ि ताधिि दददै। 

 

 

Fig.-सूचना प्रविधि अधिकृत आरै्िे ६ ििै िडाका १५ कािफचारीिाई िािपोत तथा नगदद software सम्पबक्षन्ि 
ताधिि दददै। 
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Fig.- ६ ििै िडाका १५ कािफचारीिाई िािपोत तथा नगदद software सम्पबक्षन्ि ताधिि दददै। 
 

 

दताफ तथा चिाधन अनिाईन सफ्ििेर प्रर्ोग बारे 

आ.ब. 207५/07६ देक्षि गाउँपाधिका कार्ाफिर् िगार्त ६ ििै िडा कार्ाफिर्हरुिा ती 
अनिाईन सफ्ििेर िाध्र्िबाि दताफ तथा चिाधन रधसद कािने कार्फ भई रहेको छ। 

 

CCTV जडान बारेिा 
आ.ब. 207५/07६ देक्षि रुपनी गाउँपाधिका कार्ाफिर् िगार्त ६ ििै िडा कार्ाफिर्, ४ ििै 

िा.वि. विद्यािर्हरुिा सिेत CCTV जडान कार्फ सम्पपन भएको छ। धसिै गाउँपाधिका कार्ाफिर्बाि ६ 
ििै िडा कार्ाफिर्हरु र ४ ििै िा.वि. विद्यािर्हरुको गधतविधिहरु हेनफ र अनगुिन गनफ सवकने व्र्िस्था 
धििाएको छ। 
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Fig.- विधभन्न िडाहरुिा जडान गररएका CCTV 

 

 

Fig.-६ ििै िडाका गधतविधिहरु गा.पा. कार्ाफिर्बाि हेदै । 
 

IEMIS सफ्ििेरको ताधिि बारे 

आ.ब. 207५/07६ बाि IEMIS सफ्ििेर सम्पबक्षन्ि २ ददने ताधिि १३ ििै सरकारी 
विद्यािर्हरु तथा ४ धनक्षज विद्यािर्हरुको क्षशक्षक तथा क्षशक्षक्षकाहरुिाई ददई ती विद्यािर्हरुिा 
कार्फव्र्निा ल्र्ाएको छ । 
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Fig.- IEMIS सम्पबक्षन्ि ताधिििा क्षशक्षक तथा क्षशक्षक्षकाहरु सहभाधग हुँदै । 

 

कम्पटर्िुर, वप्रन्िर तथा ईन्भिर गा.पा अन्तगफतका विद्यािर्हरुिाई वितरण सम्पबन्ििा । 

 

 
Fig..- गाउँपाधिका अध्र्क्ष श्री हरेराि र्ादि ज्रू्िे ३ ििै आ.वि. का प्र.अ.हरुिाई धत कम्पटर्िुर, वप्रन्िर 
तथा ईन्भिर विद्यािर्िा प्रर्ोगिा ल्र्ाउनको िाधग धनदेशन ददँदै । 



 

 22 

 

 
Fig..- गाउँपाधिका अध्र्क्ष श्री हरेराि र्ादि ज्रू्िे श्री आ.वि. छपकी भथौिका प्र.अ. िाई कम्पटर्िुर, 
वप्रन्िर तथा ईन्भिर प्रदान गदै । 

 

 
Fig..- प्रििु प्रशासवकर् अधिकृत श्री ििन कुिार र्ादि ज्रू्िे श्री आ.वि. हरररािाका प्र.अ. िाई कम्पटर्िुर, 
वप्रन्िर तथा ईन्भिर प्रदान गदै । 
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Fig..- सूचना प्रविधि अधिकृत श्री िंजर् कुिार र्ादि र क्षशक्षा शािा हेने धन. संर्ोजक श्री धिथिे कुिार र्ादि 
ज्रू्िे श्री र्बुािषफ आ.वि. जगिोहनका क्षशक्षक्षकािाई कम्पटर्िुर, वप्रन्िर तथा ईन्भिर प्रदान गदै । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


