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ऄध्यक्ष ज्यकूो कलमबाट 

लामो संघषष र बगलदानीबाट संघीय लोकतागन्िक गणतन्ि स्थापना भएको छ  । यो 

महान ऄगभयानमा सररक भइ अफ्नो ज्यान अहुती गने ती महान शहीद प्रगत म सदवै भावपणूष 

श्रद्धाञ्जली ऄपणष गदषछु  । त्यसै गरी बगलदानीपणूष संघषषमा ऄहम ्भगूमका गनवाषह गनुषहुन े ती 

महान योद्धाहरुलाइ ईच्च सम्मान व्यक्त गदषछु  ।  

हामी अज संघीय शासन प्रणाली ऄन्तरगत स्थानीय सरकार सञ्चालन गने भगूमकामा 

रहकेा छौ  । सशुासन, पारदगशषता, नागररक प्रगत संवेदनशीलता र ईत्तरदागयत्व स्थानीय 

सरकारका अधारभतू मान्यता रहकेो छ  । यी अधारभतू मान्यतालाइ अत्मसात् गरी 

सशुासनका हरेक पक्षलाइ समन्वयात्मक ढंगबाट प्रयोग गरेमा मलुकुको हरेक शासन सञ्चालनमा सबै नागररकको सहभागगता 

हुन्छ र समदृ्ध नपेाल सखुी नेपाली भन्न ेरागरिय अकांक्षा परुा हुन जान्छ  । यही मलू ध्येय राखी हाम्रो गाईँपागलकामा सशुासन 

व्यवस्थापनका सबै पक्षलाइ सन्तुगलत ढंगबाट प्रयोग भएको छ  । व्यवगस्थत कायाषलय योग्य र क्षमतावान कमषचारी र स्पष्ट नीगत 

तथा कायषक्रमको मलू मन्ि मागनएको छ  । काननूी शासनको प्रत्याभतू गनष अवश्यक काननूको तजुषमा गरी लाग ुगररएको छ  ।  

अफू र अफ्ना मातहतका कायाषलयबाट सम्पादन भए गरेका कामको वागषषक प्रगतवेदन सम्बन्धीत सबैमा जानकारी 

गराईन ुस्थानीय सरकारको एईटा महत्वपणूष दागयत्व पगन हो  । त्यसैले अ.ब. २०७६/०७७ को वागषषक प्रगतवेदन प्रकाशन गररएको 

छ  । यो प्रगतवेदन प्रकाशनको महत्वपणूष भगूमकामा रहन ु भएका प्रमखू प्रशासकीय ऄगधकृत श्री ऄभय कुमार गपु्तालाइ ईच्च 

सम्मान तथा कृतज्ञता ज्ञापन गदषछु  । त्यसै गरी शाखा प्रमखू लगायत सम्पणूष कमषचारीहरु, जनप्रगतगनधीहरु सबैमा हागदषक धन्यवाद  

ज्ञापन गदषछु  । पाठक, सरोकारवाला र गाईँपागलका गनवासी सम्पणूषबाट प्रगतकृयाको ऄपके्षा सगहत मरेो भनाइ यही टंुग्याईछु  ।  

धन्यवाद ! 

ऄध्यक्ष  

  गोलवन्द बहादुर पौडेि 
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ईपाध्यक्ष ज्यूको किमबाट 

नेपाल संघीय लोकतागन्िक गणतन्िात्मक शासन पद्धगत ऄवलम्बन गरेको 

प्रगगतगशल दशे हो । सहकारीता, सह-ऄगस्तत्व र समन्वयको गसद्धान्त बमोगजम 

सहकारीतामलूक संघीय शासन प्रणालीको ऄभ्यासरत रहकेो गवद्यमान पररगस्थगतमा ३ 

(तीन) तहका सरकारहरु संघीय सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकारका भगूमकाहरु 

अ-अफ्नै स्थानमा गवगशष्ट हुन्छन ् । तथागप स्थानीय सरकार जनताको सबै भन्दा 

नगजकको सरकार एवं जनताका दगैनक जीवनयापन लगाएतका ऄन्य पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष 

सरोकार राख्न ेतथा जनताको मटुुको ढुकढुकी समेत भएको हुदँा स्थानीय तहमा स्थानीय 

सरकार सञ्चालनाथष गनवाषगचत जनप्रगतगनगध, सरोकारवाला पक्षहरु र स्थानीय तहमा 

कायषरत कमषचारीहरुको बीचमा सेवा प्रवाह, गणुस्तरीय कायषसम्पादन एवं गवकास प्रगतको दृगष्टकोणका बीचमा सकरात्मक 

ऐक्यबद्धता तथा बझुाइमा एकरुपता हुन ुअवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहमा कायषरत कमषचारी र जनप्रगतगनगधहरुको बीचमा समन्वय, 

सहकायष र सहजीकरणको मागषबाट संघीयता कायाषन्वयनको अधारशीलालाइ मजबतु बनाइ गाईँपागलकाको गवकासको पाटोलाइ 

सबलीकरण गनुष अजको ऄगनवायष अवश्यकता हो । ईपलब्ध स्रोत र साधनको ऄगधकतम ईपयोग गद ै गवकासका हरेक 

गगतगवगधलाइ अगथषक गवकासका अयामहरुसँग एकाकार गरी रोजगारी गसजषना एवं स्थानीय सरकारका हरेक कृयाकलापलाइ 

ईत्पादन तथा ईत्पादकत्वसँग जोड्ने र सोही बमोगजमको नीगत तथा कायषक्रम ऄगख्तयार गद ैनगतजान्मखु सन्तुगलत गवकासको 

ढाँचालाइ ऄबलम्बन गनुष गनतान्त अवश्यक छ । यसका लागग नीगतगत स्पष्टता, संस्थागत सक्षमता, गवत्तीय व्यवस्थापन र 

प्रभावकारी कायाषन्वयनका लागग चसु्त संगठन तथा त्यस सँग सम्बगन्धत संयन्िको ईगचत पररचालन गनुष पने हुन्छ । 

ऄबको गनकास भनेको न ैअगथषक गवकास हो । तसथष गलख ुगाईँपागलकाको गन्तव्य "लिखु गाईँपालिकाको दृलटः 

सशुासन मार्य त समृलि" भन्न ेमलू नारालाइ कायाषन्वयन गनष गाईँपागलकाले पगहचान गरेको नीगत, योजना तथा कायषक्रमहरुलाइ 

अवश्यकताका अधारमा गवकासका तीन तहका सरकारहरु बीचमा समन्वय, सहकायष र सहजीकरण गद ैऄनकुुल वातावरण 

गनमाषणमा गाईँपागलकाले गवगतमा खेलेको भगूमकाको गनरन्तरता सँगै ऄझ सदुृढीकरणका लागग ईगचत पहलकदमी गलन ुअवश्यक 

हुन्छ ।  

गाईँपागलकाको समग्र गवकासका लागग गवगभन्न क्षिेगत गवकासका अयामहरुमा अवश्यक सहजीकरण गनषका लागग 

गाईँपागलका संयन्िले सहयोगी तथा समन्वयात्मक भगूमका खेल्द ै अएकोमा कायषसम्पादन एवं कायाषन्वयनको पक्षमा ऄझ 

गणुात्मक रुपमा गनरन्तरता गददं ैसबै सरोकारवाला पक्षहरुबीचमा सहकायष एवं समन्वय हुन ुऄत्यन्त अवश्यक छ । 

गाईँपागलकाको गदगो गवकास एवं समगृद्ध प्रगतको दृगष्टकोणलाइ साकार पानषका लागग Elected Body  र  Selected 

Body का बीचमा अपसी समझदारी, एक ऄकाषमा अ-अफ्ना ऄगधकार क्षिेको प्रयोगमा सामञ्जस्यता ऄपनाइ स्थानीय सरकार 

माफष त जनतामा सशुासनको प्रत्याभगूत गदलाइ "समृि नेपाि सखुी नेपािी" को ऄवधारणालाइ कायाषन्वयन गने गवषयमा 

ऐक्यवद्धता जनाइ स्थानीय तहको प्रशासगनक संयन्िले राजनीगत प्रगत तटस्थ र स्थानीय सरकार प्रगत प्रगतवद्ध भइ सोही 

बमोगजमको व्यवहार प्रदशषन गनुष पदषछ । 

गाईँपागलकाको समग्र गवकासमा गवगभन्न काल खण्डमा प्रगतकूल पररगस्थगतमा समेत ऄतलुनीय योगदान गदन ुहुन ेगसंगो 

गाईँपागलका एवं कमषचारी पररवार प्रगत हागदषक अभार व्यक्त गद ैअगामी गदनमा सोको गनरन्तरताका साथै यस गाईँपागलकाको 

नीगत, योजना तथा कायषक्रम एवं बजेट कायाषन्वयनका लागग सकरात्मक पहलकदमी हुनछे र गाईँपागलकाको हरेक कृयाकलापहरु 

नवीन एवं पथृक ढंगबाट कायाषन्वयन गरी गाईँपागलकाको समग्र गवकासको गहतमा गनरन्तर ऄगघ बढ्नेछन ्भन्ने अशा-ऄगभलाषा 

व्यक्त गनष चाहन्छु ।     धन्यवाद !!! 

शान्ता ढुगंले 

ईपाध्यक्ष 
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प्रमूख प्रशासकीय ऄलधकृत ज्यूको किमबाट 

 नेपालको संगवधान जारी भए पश्चात स्थानीय स्वायत्त शासनको ईत्तम ऄभ्यास 

स्वरुप स्थानीय तहको गठन भइ जनताको सबैभन्दा नगजकको सरकारको रुपमा कायष गद ै

अइरहकेो छ  । जनताको दगैनक जीवनयापनमा ऄसर पाने अवश्यकताहरु, अधारभतू सेवाहरु 

लगायत स्थानीय गवकास गनमाषणका अवश्यकताहरु  स्थानीय सरकारको प्रमखु सरोकारको 

रुपमा रहकेो दगेखन्छ  । जनताको अधारभतू अवश्यकताहरु स्थानीय तवरबाटै सम्बोधन हुन 

संगवधानमा न ै स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय, कायषकाररणी तथा न्यायीक ऄगधकारहरु 

सगुनगश्चत गररएका छन ्  । जसलाइ नीगतगत रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, 

ऄन्तर सरकारी गवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत ऄन्य संघीय तथा प्रदशे काननूहरुले व्यवगस्थत पारेको दगेखन्छ  । साथै 

स्थानीय तहद्वारा तजुषमा गररएका स्थानीय काननूहरुले पगन नीगतगत ऄभावलाइ पररपगूतष गरेको दगेखन्छ  । संरचनागत रुपमा 

स्थानीय तहको कायषपागलकाको कायाषलय र त्यस मातहत गवषयगत शाखाहरु तथा वडा स्तरमा वडा कायाषलय स्थापना भइ 

सञ्चालनमा रहकेा छन ् ।   

 स्थानीय अवश्यकताहरु सम्बोधन हुने गरर नीगत, कायषक्रम तथा बजेट तजुषमा गनुष, अगथषक वषष भरर बजेटको 

प्रभावकारी कायाषन्वयन गनुष, ऄत्यावश्यक सावषजगनक सेवाहरु ईपलब्ध गराईन,ु नीगत गनमाषण तथा गनयमन गनुष एवं स्थानीय तहका 

जनताको गवकासको मागष प्रशस्त गनुष स्थानीय तहको प्रमखु दागयत्वको रुपमा रहकेो दगेखन्छ  । सोही ऄनरुुप प्रदशे न.ं १, 

ओखलढुङ्गा गजल्लामा ऄवगस्थत गलख ु गाईँ कायषपागलकाको कायाषलय पगन ईपरोक्त दागयत्वहरु गनवाषह गनष  ‚गलख ु

गाईँपागलकाको दृगष्टः सशुासन माफष त् समगृद्ध‛ भन्ने सोचका साथ गक्रयाशील रहकेो छ  ।   

 गलख ु गाईँपागलकाबाट गवद्यमान नीगतगत तथा संरचनागत व्यवस्था ऄनरुुप कायषसम्पादन गरररहकेो सन्दभषमा 

सशुासनको महत्वपणूष पाटोको रुपमा अगथषक वषष २०७६/७७ मा गाईँपागलकाबाट सम्पन्न भएका सम्पणूष गगतगवधीहरु समेगटएको 

“वालषयक प्रलतवेदन अलथयक वषय २०७६/७७ तथा वालषयक नीलत तथा काययक्रम अलथयक वषय २०७७/७८” प्रकाशन 

गररएको छ  ।  सचूनाको हक प्रत्याभतू गनष पगन वागषषक प्रगतवेदन प्रकाशन ऄत्यावश्यक रहकेोले मखु्य रुपमा यस प्रगतवेदनमा 

गलख ुगाईँपागलकाको पररचय, यसको काम, कतषव्य र ऄगधकार, स्थानीय तहमा गवधागयकी, कायषकारी तथा न्यायीक ऄगधकार 

प्रयोगको ऄवस्था, गवषयगत शाखाहरुबाट सम्पादन भएका कायषहरु तथा सेवाको गववरण, गवकास अयोजनाहरुको प्रगगत 

गववरण, वागषषक अय-व्ययको ऄवस्था, वागषषक नीगत, कायषक्रम र बजेट तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनको गवशे्लषणात्मक 

गटप्पणी समते समेगटएको छ  । यस प्रगतवेदन प्रकाशनमा सहयोग गनुषहुन ेगाईँपागलका ऄध्यक्ष ज्य,ू ईपाध्यक्ष ज्य ूलगायत सम्पणूष 

जनप्रगतगनधी ज्यहूरु प्रगत अभार प्रकट गनष चाहन्छु  । प्रगतवेदन तयारी तथा सम्पादनमा सहयोग गनुषहुने सम्पणूष शाखा प्रमखुहरु 

तथा ऄन्य कमषचारीहरुले ईल्लेखनीय भगूमका गनवाषह गनुषभएको हुदँा सबैलाइ हागदषक धन्यवाद गदन चाहन्छु  । 

 ऄन्त्यमा यस गाईँपागलकाद्वारा प्रकागशत “वालषयक प्रलतवेदन अलथयक वषय २०७६/७७ तथा वालषयक नीलत तथा 

काययक्रम अलथयक वषय २०७७/७८” ऄध्ययन गरर अफ्नो ऄमलू्य सझुाव तथा पषृ्ठपोषण प्रदान गररगदन हुन सम्पणूष 

सरोकारवाला ज्यहूरु सँग हागदषक ऄनरुोध गनष चाहन्छु  । 

धन्यवाद ! 

ऄभय कुमार गुप्ता 

प्रमुख प्रशासकीय 

ऄलधकृत 
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काययकारी सारांस 

गलख ु गाईँपागलका, नेपालको संगवधानले स्थानीय सरकारको ऄवधारणालाइ व्यवस्था गरे बमोगजम २०७३ सालमा 

स्थापना भइ जनतालाइ सेवा तथा सगुबधाको प्रत्याभतू गराईने जनताको घरदलैोको सरकार हो  । स्थानीय तहको कायषकाररणी, 

गबधायकी र न्यायीक  ऄगधकार संगवधानको ऄगधनमा रगह गाईँपागलका वा नगरपागलकामा गनगहत हुने व्यवस्था भए बमोगजम 

गलख ु गाईँपागलकाले नेपालको संगबधानको ऄनसुचूी-८ र ऄनसुचूी-९ ऄनरुुपका एकल तथा साझा ऄगधकारका गवषय तथा 

क्षेिहरुमा संघीय र प्रदशे काननू समेत ऄबलम्बन गद ै स्थानीय ऐन, गनयमावली र कायषगवगधहरुको तजुषमा गरर कायाषन्वयन 

गरररहकेो छ  ।  

गलख ुगाईँपागलकामा काननू गनमाषणका लागग गाईँसभा तथा कायषपागलका सकृयताका साथ ऄगघ बगढरहकेो दगेखन्छ  । 

हाल सम्म स्थानीय तहको गनवाषचन सम्पन्न भए पश्चात सात पटक गाईँ सभा सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ भन े सो 

सभाबाट २३ वटा ऐन जारी भइ कायाषन्वयनको ऄवस्थामा छ भने गाईँ कायषपागलकाले ३० वटा गनयमावली एवं कायषगवधीहरु 

तजुषमा गरर कायाषन्वयन गरररहकेो छ  । ईपरोक्त काननूहरु सबै स्थानीय राजपिमा प्रकागशत गन ेगररएको छ  ।  

स्थानीय तहको कायषकारी ऄगधकार स्थानीय कायषपागलकामा गनगहत रहने व्यवस्था छ  । कायषकारी ऄगधकार प्रयोग तथा 

कायषपागलका सञ्चालनको लागग गाईँ कायषपागलकाको मागसक रुपमा गनयगमत तथा अकगस्मक गरर अ.व. २०७६/७७ मा जम्मा 

१९ पटक बैठक बसी महत्वपणूष गनणषय गरेको दगेखन्छ  । नेपालको संगवधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गलख ु

गाईँपागलका कायष गवभाजन तथा कायष सञ्चालन गनयमावली, २०७४ तथा ऄन्य काननूहरुद्वारा गनगदषष्ट भएका काम, कतषव्य र 

ऄगधकारहरु गनवाषह गद ैऄत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा गलख ु गाईँ कायषपागलका प्रगतबद्ध दगेखन्छ  । कायषपागलकाको महत्वपणूष 

दागयत्वको रुपमा रहकेो अगामी अगथषक वषषको नीगत तथा कायषक्रम र बजेट तजुषमा गरर सभामा प्रस्ततु गनुष र सभाबाट स्वीकृत 

भए बमोगजम नीगत तथा कायषक्रम र बजेटको कायाषन्वयनलाइ अ.व. २०७६/७७ मा पगन सफलतापवूषक गनवाषह गद ैनीगत तथा 

कायषक्रम र बजेट कायषपागलकाबाट गमगत २०७७ साल असार ६ गते पाररत भइ ऄसार १० गते सभामा प्रस्तुत भएको गथयो  ।  

गलख ुगाईँ कायषपागलका प्रशासनले कायषपागलकाको कायाषलय र मातहतका वडा कायाषलय एवं स्वास््य संस्था माफष त ्

ऄत्यावश्यक सावषजगनक सेवाहरु प्रदान गद ैअइरहकेो छ । गाईँ कायषपागलका ऄन्तगषत ३५ स्थायी, ७५ करार  गरर जम्मा १०६ 

जना कमषचारी कायषरत छन ् । अ.व. २०७६/७७ मा १३ ऄ.ह.ेव., ११ ऄ.न.मी., १ ह.स.चा. र ३ का.स. तथा प्रधानमंिी रोजगार 

कायषक्रम ऄन्तगषत १ रोजगार संयोजक, रागरिय पररचय पि तथा व्यगक्तगत घटना दताष ऄन्तगषत १ MIS ऄपरेटर र १ गफल्ड 

सहायक करार प्रकृया द्वारा गनयगुक्त गरर पदपगूतष गनुष र लोक सेवा अयोग द्वारा गसफाररस भइ अईने  गवगभन्न सेवाका १९ 

कमषचारीलाइ गनयगुक्त गरर पदस्थापन गनुष कायषपागलका प्रशासनको प्रमखु ईपलगब्धको रुपमा दगेखन्छ  ।  संघ, प्रदशे तथा ऄन्य 

स्थानीय तह र वडा कायाषलयहरु संग ऄन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाईद ैलगगएको छ भन ेसेवाको गणुस्तर सगुनगश्चत गनष वडा 

कायाषलय, गशक्षण संस्था तथा स्वास््य संस्थाहरुको ऄनगुमन गनयगमत रुपमा गररएको छ  । यसका साथै कमषचारी ईत्प्रेरणाका लागग 

सेवा प्रवाहमा ईत्कृष्ठ दगेखएका १० कमषचारीलाइ परुस्कृत पगन गररएको छ  । 

भौगोगलक रुपमा गवकट यस गाईँपागलकामा E-Governance को शासकीय ऄवधारणा कायाषन्वयन गनष सचूना 

प्रलवलधको क्षिेमा इन्टरनेट गबस्तारको लागग अफ्नो प्राइभेट नटेवकष  सगहतको इन्टरनटे कनेगक्टगभगटको सञ्जाल गाईँपागलका तथा 

यस ऄन्तगषतका वडा कायाषलयहरु तथा ऄन्य अवश्यक स्थानमा गबस्तार गररएको छ भन े गाईँ कायषपागलकाको कायषलयमा 

इन्टरनटेको थप व्यवस्थापनको लागग Networking तथा Firewall जडान गररएको छ  । पेपरलेस गभमने्स जस्ता शासकीय 

प्रबन्धलाइ ऄबलम्बन गनष गाईँपागलका ऄन्तगषतका शाखा तथा वडा कायाषलयहरुमा सफ्टवेयर गसस्टमको प्रयोग गरी 

सेवाग्रागहहरुलाइ छोटो छररतो र सहज रुपमा सेवा गलन ेवातावरण गमलाइएको छ  । कायाषलयबाट पे्रगषत सचूना तथा समाचारहरु 

गाईँपागलकाको वेभसाआट, गाईँपागलका मोवाइल एप्स, ऄगडयो नोगटस बोडष, ग्रपु एस.सम.एस.तथा अगधकाररक सामागजक 

संजालमा राखी सबै साम ुपहुचँयोग्य बनाइएको छ  ।  

योजना तथा पवूायधार गवकासलाइ व्यवगस्थत गनष यथेष्ट स्थानीय काननूहरु तजुषमा भइ कायाषन्वयनमा रहकेा छन ्  । 

अ.व. २०७६/७७ मा गाईँपागलका तथा वडास्तरीय, संघीय र प्रदशे सशतष गरर जम्मा २१३ योजना मध्ये ९१.५% योजना सम्पन्न 
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भएका छन ् । कृगष सडक तथा ग्रामीण सडकहरुको गवस्तार र स्तरोन्नगत गररएको छ भन ेखानेपानी सगुवधाका लागग एक घर एक 

धारा ऄगभयान सञ्चालन गररनकुो साथै साना गसंचाइ अयोजनाको सहभागगतामा गसंचाइ पवूाषधार गनमाषण गरर ११८ हके्टर जमीन 

गसंगचत गररएको छ  । यस गाईँपागलका ऄन्तगषत हाल सम्म १३१ गक.मी. सडक ियाक खोगलएको छ भने खानपेानी पवूाषधारबाट 

२३६७ पररवार लाभागन्वत भएका छन ् ।  

सामालजक लवकास के्षत्र ऄन्तगषत लशक्षा तफष  यस गाईँपागलकामा एईटा सामदुागयक क्याम्पस, ८ मा.गव. र १४ 

अ.गव. गरर २२ सामदुागयक गवद्यालय रहकेा छन ् । यसका साथै एईटा संस्थागत गवद्यालय, २८ वटा बालगवकास केन्र र ३ वटा 

सामदुागयक गसकाआ केन्रहरु रहकेा छन ्  । १४७ गशक्षक तथा ३७ गवद्यालय कमषचारीहरुद्वारा अ.व. २०७६/७७ मा ३२८७ 

गवद्याथीहरुको ऄध्यापन कायष भएको गथयो  । गाईँपागलका क्षेि गभि रहकेा गवद्यालयहरुको ऄनगुमन, गनरीक्षण र ईगचत 

व्यवस्थापन, ऐन गनयम बमोगजम गशक्षकको सेवा सगुवधाको व्यवस्था, ररक्त दरबन्दी पदपगूतष, शैगक्षक कायषक्रमहरुको तजुषमा र 

सञ्चालन गनुषका साथै संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट गवगनयोगजत बजेटको प्रभावकारी कायाषन्वयन गररएको छ  ।  

अधारभूत स्वास््य तथा सरसर्ाइ ऄन्तगषत ६ हले्थ पोष्ट, ३ अधारभतू स्वास््य केन्र १९ खोप केन्र र १९ गाईँघर 

गक्लगनक माफष त् ४८ स्वास््यकमी तथा ८२ मगहला स्वास््य स्वयंसेगवकाद्वारा ऄत्यावश्यक स्वास््य सेवा गनःशलु्क रुपमा 

ईपलब्ध गराइएको छ  । अ.व. २०७६/७७ मा ऄगभयानको रुपमा सञ्चालन हुने रागरिय गभटागमन ‘ए’ कायषक्रम, दादरुा रुवेला 

खोप ऄगभयान सफलतापवूषक सञ्चालन गररनकुा साथै गनयगमत सेवाहरुको पररमाण र गणुस्तरमा ईल्लेख्य सधुार भएको छ  । 

ग्रामीण ऄल्िासाईण्ड कायषक्रम, माआक्रोस्कोगपक क्याम्प सञ्चालन, अधारभतू स्वास््य केन्रको भवन गनमाषणका लागग ठेक्का 

सम्झौता गररन,ु स्वास््य संस्थाहरुमा ररक्त दरबन्दी करार प्रकृयाद्वारा पदपगूतष हुन,ु पयाषप्त औषधी तथा ईपकरण अपगूतष हुन ुप्रमखू 

ईपलगब्धको रुपमा दगेखन्छ  । 

िैङ्लगक समानता तथा सामालजक सरुक्षा कायम गराईनका लागग गनरोधात्मक, प्रवद्धषनात्मक, संरक्षणात्मक ईपाय, 

पनुस्थाषपना लगायत हक गहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन गरी मगहला तथा 

लगक्षत वगषको अगथषक, सामागजक सशगक्तकरण तथा क्षमता गवकासका कायषहरु भएका छन ् । अ.व. २०७६/७७ मा "क" वगषको 

१० जना सगहत जम्मा ३७ जनालाइ ऄपाङ्गता पररचय पि गवतरण गररएको छ भन ेजम्मा ९३४ जनालाइ हाल सम्म जेष्ठ नागररक 

पररचय पि गवतरण गररएको छ  । १८९९ जनालाइ गत अ.व. मा सामागजक सरुक्षा भत्ता ईपलब्ध गराइएको गथयो भने क्षमता 

गवकास तथा सशगक्तकरणका लागग सतु्केरी भेटघाट तथा कोसेली कायषक्रम र मगहला सीपमलूक तालीम वडा तथा गाईँपागलका 

स्तरमा सञ्चालन गररएको गथयो  । शाखामा पयाषप्त कमषचारी व्यवस्थापन तथा सामगजक सरुक्षा भत्ता लाभग्राही सबैलाइ बैंक 

खाता माफष त् भकु्तानी गनुष प्रमखु चनुौगतको रुपमा दगेखन्छ  । 

लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायषमा यस पागलकाले नीगत, काननू, मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरका अयोजनाको 

कायाषन्वयन, गवपद ्जोगखम क्षेिको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पगहचान र स्थानान्तरण, गवपद ्सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र 

ऄध्ययन ऄनसुन्धान, ऄगग्न गनयन्िक यन्ि तथा एम्बलेुन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनजस्ता महत्वपणूष कायषहरु गद ैअएको छ  

। साथै स्थानीय गवपद ्व्यवस्थापन कोष ऄन्तगषत अ.व. २०७६/७७ मा जम्मा रु १६,२६, ९०० ।०० प्राप्त भएकोमा हाल बैंक 

मौज्दात जम्मा रू १,९१,४०० ।०० माि रहकेो छ  । गवशेष गरर कोगभड १९ महामारी गनयन्िणका लागग स्वास््य सामग्री तथा 

राहत गवतरणका लागग ऄगधकांस रकम खचष भएको दगेखन्छ  । 

कृलष तथा पशुपािनको प्रचरू संभावना रहकेो यस गाईँपागलकामामा अधगुनक कृगष प्रणालीको गवकास गनष स्थानीय 

नीगत, काननू, मापदण्डहरु गनमाषण गरी कृषकको क्षमता ऄगभवगृद्ध र सीप गवकासका कायषहरु गररनकुा साथै बजार व्यवस्थापन 

लगायतका कायषहरु तीव्र गगतमा ऄगघ बगढरहकेो छन ् । कृषक समहू गठनलाइ गतव्रता गदइ माग र सम्भावनाका अधारमा सामग्री 

तथा नगद ऄनदुान ईपलब्ध गराइएको छ  । यद्यपी कृगष तथा पश ुसम्बन्धी कमषचारीको ऄभाव र गनवाषहमखूी कृगष प्रणाली प्रमखु 

समस्याको रुपमा दगेखएको छ  । 
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स्थानीय तहमा गैसस, व्यवसाय तथा सहकारी क्षेिलाइ गवकास साझेदारको रुपमा पररचालन गने ईद्दशे्यले 

संस्थाहरुको क्षमता गवकास,  प्रवद्धषन र गनयमनका लागग स्थानीय नीगत, काननू तजुषमा गरर कायाषन्वयन गररएको छ  । यस 

गाईँपागलका क्षिे गभि १४ सहकारी संस्था सञ्चागलत छन ् भने ती संस्थाहरुको क्षमता गवकास तालीम तथा COPOMIS 

प्रणालीमा अबद्ध गराईन बाँकी दगेखन्छ  । साथै १६५ व्यावसाय र १४ गैसस दताष भइ सञ्चालनमा रहकेा छन ् । 

राजश्व तथा अलथयक प्रशासन अ.व. २०७६/७७ दगेख सगञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) मा अवद्ध 

गररएको छ  । स्रोतको अवश्यकता तथा ईपलब्धता बीच सन्तुलन कायम गराईनकुो साथै गवगनयोजन खचषमा गनयन्िणमा 

अगथषक प्रशासन धरैे हद सम्म सफल दगेखन्छ भने अ.व. २०७६/७७ मा जम्मा बजेट रू ३१,८७,९२,७४० ।०० मध्ये चालू र 

पूँजीगत खचष क्रमशः ५२.८% र ३४.२% भएको दगेखन्छ भन े१३% रकम गिज भएको दगेखन्छ र अन्तररक राजश्व संकलन रु 

१८,८२,८७० ।०० भएको छ  । पयाषप्त कमषचारी व्यवस्थापन तथा कमजोर अन्तररक क्षमतामा सधुार गनुष प्रमखु चनुौगतको रुपमा 

दगेखन्छ  ।  

अ.व. २०७६/७७ मा जम्मा ८२० व्यलिगत घटना दताय भएका छन ्भने प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्तगषत 

दम्की डँुडेखोला सोगलङ्ग डे्रन योजना कायाषन्वयन भइ ४१ जना प्राथगमकतामा रहकेा बेरोजगार व्यगक्तले ३० गदनको रोजगारी 

प्राप्त गरेका गथए  ।  

 जनताको सबैभन्दा नगजकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार संवैधागनक रुपमा व्यवस्था भएका राज्यका राजनीगतक, 

अगथषक, सामागजक, सांस्कृगतक ईद्दशे्यहरु परूा गन े क्रममा यस गाईँपागलकाले "गलख ु गाईँपागलकाको दृगष्टः सशुासन माफष त 

समगृद्ध" भन्ने मलू नीगत ऄबलम्बन गरेको छ  । भौगोगलक, क्षेगिय, वगीय सन्तलुन कायम गद ै अगथषक, प्रशासगनक एंव 

राजनीगतक सशुासन माफष त समदृ्ध, समनु्नत, न्यायपणूष तथा सखुी गलखकुो गनमाषण गन ेलक्ष्य रागख अ.व. २०७७/७८ को नीगत 

तथा कायषक्रम तजुषमा गररएको छ  ।  

अगथषक वषष २०७७/७८ बागषषक बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा गदाष जनताका माग र वास्तगवक अवश्यकतालाइ 

गबशे्लषण गरर राज्यले प्रत्याभतू गरेका जनताका मौगलक हक, रागरिय लक्ष्य तथा ईद्दशे्य, अवगधक योजना, स्थानीय काननू, स्रोत 

साधनको गवद्यमान ऄवस्थालाइ मध्यनजर गरी अगथषक गवकास तथा गररबी गनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुाषईन,े ईत्पादनमलूक 

गछटो प्रगतफल गदन,े जनताको जीवनस्तर, अम्दानी तथा रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागगता जट्ुन,े स्वयं सेवा पररचालन गनष 

सगकने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄगधकतम ईपयोग हुने, मगहला, बालबागलका, गपछगडएका क्षेि र 

समदुायलाइ प्रत्यक्ष योगदान पगु्ने, लैंगगक समानता तथा सामागजक समावेशीकरण ऄगभवगृद्ध हुने, गदगो गवकास, वातावरण संरक्षण 

तथा सम्वद्धषन गनष सघाई पगु्न,े भागषक तथा सांस्कृगतक पक्षको जगेनाष र सामागजक सदभाव तथा एकता ऄगभवगृद्ध सघाई पगु्ने तथा 

कोगभड १९ लगायतका महामारी तथा गवपद ्व्यवस्थापनलाइ प्राथगमकता गदआएको छ  ।  
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पररच्छेद-१ 

पररचय 

लिखु गाईँपालिकाको सामान्य पररचय 

प्रदशे नं. १ ऄन्तगषत ओखलढुंगा गजल्लामा गलख ु

गाईँपागलका रहकेो छ । गजल्ला सदरमकुाम ओखलढुंगाबाट 

कररब ७५ गकलोगमटरमा ईत्तर पगश्चम तफष  ८८.०३ वगष 

गकलोगमटर क्षेिफलमा गलख ुगाईँपागलका फैगलएको छ । यो 

गाईँपागलका सागवकका गसंहदवेी, नमषदशे्वर, यसम, गाम्नाङटार, 

टारकेराबारी र पोकली गरी जम्मा ६ वटा गा.गव.स.हरु गमलेर 

हाल ९ वडामा रुपान्तररत भइ बनकेो छ । गाईँ कायषपागलका 

कायाषलय वडा नं. ४ को यसममा रहकेो  छ । गलख ु

गाईँपागलकाको नामाकरण सप्तकोशीको सहायक नदी गलख ु

नदीबाट भएको हो । यस गाईँपागलकको पवुष तफष  चम्पादवेी र 

गखगजदमे्बा गाईँपागलका , पगश्चममा रामछेाप गजल्ला, ईत्तरमा 

गखगजदमे्बा गाईँपागलका र दगक्षणमा चम्पादवेी गाईँपागलका 

रहकेो छ । 

यस गाईँपागलकामा रागरिय जनगणना, २०६८ 

ऄनसुार जम्मा जनसंख्या १४०४९ रहकेो छ । ब्राम्हण, क्षेिी, 

नेवार, तामाङ, सनुवुार, राइ लगायत गवगभन्न अगदवासी 

जनजातीहरुको बसोबासले यस गाईँपागलकालाइ ऄनेकतामा 

एकतावद्ध गनष थप सहयोग गरेको छ । गवगभन्न भाषा भाषी र जागतय संस्कार एंव ्चाडपवषहरुले धागमषक सगहरणतुालाइ थप ईचाइमा 

पयुाषएको छ । यहाँका बागसन्दाहरु गवशेष गरी कृगष पेशामा गनभषर रहकेा छन ्भने केगह मािामा सरकारी नोकरी, व्यापार व्यवसाय र 

वैदगेशक रोजगार जस्ता पेशामा अवद्ध रहकेा छन ्। 

यस गाईँपागलका मातहत ९ वटा वडा कायाषलय रहकेा छन,् भन ेस्वास््य सेवासँग सम्बगन्धत ६ वटा स्वास््य चौकी, ३ 

वटा अधारभतू स्वास््य केन्र, २ वटा हले्थ यगूनट र १ अयवेुद औषधालय रहकेो छ । त्यसै गरी गशक्षा क्षिेसँग सम्बगन्धत २२ 

वटा सामदुागयक र १ गनजी गरी जम्मा २३ वटा गवद्यालयहरु रहकेा छन ् । २ वटा प्रहरी चौगक, १४ वटा सहकारी संस्था र १४ 

गैरसरकारी संघ सस्थाहरु रहकेा छन ्। 

समगुन्र सतहबाटकररब ६०० गफट दगेख २८०० गफटको ईचाइमा रहकेो यस गाईँपागलकामा मानव बसोबासको लागग 

ईपयकु्त गकगसमको हावापानी पाइन्छ । यस गाईँपागलकामा बेसँीका फाँटहरु दखेी गहईपन ेलेकसम्म समेगटएको छ । गसल्खबेुसँी, 

दाहालटार जस्ता धान ईत्पादन हुने फाँटहरु र पहराका फेदमा रहकेो गाम्नाङ्गटार र टारकेराबारीका फाँटहरु यहाँका थप ईबषर 

भगुमहरु हुन । फलफूलको लागग ईपयकु्त हावापानी भएका कारण यस क्षेिमा सनु्तला, जनुार, अँप, कटहर, ऄनार, खपुाषनी र ऄगंरु  

जस्ता फलफूल पाआन्छ । यस गाईँपागलकाको वडा न.ं ९ पोकलीको मागथल्लो भगे अलु ईत्पादनको लागग प्रगसद्ध रहकेो छ । यस 

गाईँ पागलकामा गचराआतो, जटामसी, गिफला, पाचऔले, घोड्तापे्र, बोजो   जस्ता महत्वपणूष स्वास््य वधषक जडीबटुीहरु पाआन्छन ।  

यस गाईँपागलकामा पोकली झरना, नमषदशे्वर महादवे, ढुङढुङ्गे महादवे, भोल्टेकोटगढी, रामेश्वर पशपुगत मगन्दर जस्ता 

पयषटकीय गन्तव्यस्थलहरुले गदाष पयषटन व्यवसायको प्रवल संभावना रहकेो छ, जसबाट होटल व्यवसाय, होमस्टे, िेगकङ्ग सेवाहरु 

सञ्चालन गरी यहाँको स्थानीय बासीहरुमा रोजगारीको गसजषना भइ अगथषक गवकासमा टेवा पगु्ने दगेखन्छ । भ्रमण वषष २०२० को 

घमु्नै पने १०० गन्तव्यको सचूीमा पोकली झरना सचूीकृत भए पश्चात अन्तररक तथा बाह्य पयषटकहरुको अगमन बढ्द ैगइरहकेो 

गाईँ काययपालिका भवन सरंचना 
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छ । गलख ु ३ नमषदशे्वर गस्थत मागझटार पाकष ले हजारौ ँ

पयषटकहरुको अगमनलाइ स्वागत गनष तत्पर रहकेो छ ।  

ओखलढुगंा गजल्लाको पगश्चम भागको गाईँपागलका, पोकली 

झरनाले गचगनएको गाईँपागलका, नमषदशे्वर महादशेले गचगनएको 

गाईँपागलका, मानव बसोबास र कृगष ईत्पादनको लागग 

ईपयकु्त गाईँपागलका जहाँ जनसंख्या र भौगोगलक रुपमा सानो 

भएपगन सामागजक, साँस्कृगतक, धागमषक, जागतगत गवगवधता 

रहकेो छ ।   

बहुजागत, बहुभागषक, बहुधागमषक, बहुसांस्कृगतक 

तथा भौगोगलक गवगवधता रहतेा पगन एकताको सिुमा अवद्ध 

भएको पाआन्छ । गवगभन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, 

सहकारी संस्थाहरुले गणुस्तर सेवा प्रवाह माफष त सामागजक 

न्याय, जनसहभागगता, ईत्तरदागयत्व, पारदगशषता सगुनगश्चत गरी 

सलुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गरर रहकेो छ । स्थानीय स्तरमा लोकतागन्िक, जनईत्तरदायी, गवगधको शासन, सशुासन, 

जनसहभागगता, काननूी राज्य, समावेगशता ऄवलम्बन गनष राजगनगतक संयन्िको प्रभावकारी रुपमा कृयागशल रहकेो छ । यस 

गाईँपागलकामा सक्षम, सबल, प्रगवगधमैिी र प्रभावकारी प्रशासगनक संयन्ि सधै गणुस्तर, प्रभावकारी, गछटो छररतो ढंगबाट सेवा 

प्रभावकारी प्रवाह गनष सधै ँतत्पर रहकेो छ । 

लिखु गाईँपालिकाको राजनीलतक लवभाजन 

नेपालको संगवधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोगजम गलख ुगाईँपागलकाको 

पगन राजनीगतक गवभाजन तथा संरचनाको रुपरेखा गनधाषरण गररएको छ । गलख ुगाईँसभाको गनणषय ऄनसुार नै यस गाईँपागलकाको 

केन्र सागवकको यसम गनधाषरण भइ सञ्चालनमा रहकेो छ भन ेगवस्ततृ गववरण दहेाय बमोगजम रेहकेो छः 

केन्रः यसम 

जम्मा वडा सखंयाः ०९ 

वडा नं. समावेश भएका सालवकका गा.लव. स. सालवक वडा नं. 

१ गसंहदवेी १-५ 

२ गसंहदवेी ६-९ 

३ नमषदशे्वर १-९ 

४ यसम १-५ 

५ यसम ६-९ 

६ गाम्नाङ्टार १-५ 

७ गाम्नाङ्टार ६-९ 

८ टारकेराबारी १-९ 

९ पोकली १-८ 

लिख ुगाउँपालिकाको राजनीलिक नक्सा अनसुचूी-१ मा उल्िेख गररएको छ  । 

स्थानीय सरकारको रुपमा लिखु गाईँपालिका  

नेपालको संगवधानले पररकल्पना गरे ऄनरुुप सम्वत २०७३ साल दगेख गलख ुगाईँ कायषपागलकाको कायाषलय गवगधवत 

रुपमा स्थापना भइ सञ्चालनमा रहकेो छ । सम्वत २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय गनवाषचन पगछ लामो समयदगेख ररक्त 

वडा नं. ९ मा ऄवलस्थत पोकिी झरना 
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जनप्रगतगनगधहरु पगन गाईँपागलकाले प्राप्त गरर वास्तगवक रुपमा स्थानीय सरकारको रुप धारण गरेको ऄवस्था छ । जनताको 

सबैभन्दा नगजकको सरकारको रुपमा कायष प्रारम्भ गदाष यस गाईँपागलकाले ‚गलख ुगाईँपागलकाको दृगष्टः सशुासन माफष त् समगृद्ध‛ 

सोच राखेको छ । 

नेपालको संगवधानको ऄनसुचूी ८ मा रहकेो स्थानीय तहको एकल ऄगधकार सचूी र ऄनसुचूी ९ को साझा ऄगधकार सचूीमा 

स्थानीय तहका काम, कतषव्य र ऄगधकारहरु पररभागषत गररएको छ भन े स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा गलख ु

गाईँपागलका कायष गवभाजन तथा कायष सञ्चालन गनयमावली, २०७४ बमोगजम यसलाइ थप व्यवगस्थत गररएको छ । जस ऄनसुार 

लिखु गाईँपालिका तथा वडा कायायियको देहाय बमोलजमका काम, कतयव्य र ऄलधकार रहेको देलखन्छः 

 स्थानीय सेवा तथा जनशलि लवकासः- 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत, मापदण्ड, सेवा शतष, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 संगवधानको धारा ३०२ बमोगजम समायोजन भइ अईने कमषचारीको व्यवस्थापन, 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायष, 

 गाईँपागलकाको संगठन गवकास, संगठन संरचना तथा दरबन्दी गनधाषरण, जनशगक्त व्यवस्थापन र वगृत्त गवकास, 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधको ईपयोग, प्रवद्धषन र गनयमन, 

 मानव संशाधन गवकासका लागग ऄल्पकालीन तथा दीघषकालीन योजना तजुषमा, 

 गाईँपागलकामा सावषजगनक गवदा, ईत्सव, जािा, ईदी अगदको व्यवस्थापन, 

 स्थानीय शागन्त सगमगत सम्बन्धी कायषहरु । 

 सावयजलनक खरीद तथा सम्पलि व्यवस्थापनः- 

 गाईँपागलकाको लागग सावषजगनक खरीद तथा ऄन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी गवषय, 

 गाईँपागलकागभिको सावषजगनक तथा सरकारी सम्पगत्त, सामदूागयक सम्पगत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसाय, पवूाषधार, 

ईद्योग, खानी तथा खगनज, वनको गववरण सगहतको ऄद्यावगधक ऄगभलेख, 

 गाईँपागलकाको स्वागमत्वमा रहकेो सम्पगत्तको ऄद्यावगधक ऄगभलेख, 

 गाईँपागलकागस्थत सरकारी सम्पगत्तको एगककृत गववरण । 

 स्थानीय तह, प्रदेश र सघंसगँको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासगँको समन्वयः- 

 संघ तथा प्रदशे तहमा संगवधान तथा काननू बमोगजमको सहभागगता तथा प्रगतगनगधत्व, 

 गजल्ला समन्वय सगमगतसँगको समन्वय, 

 वडा तहसगँको सम्पकष  र समन्वय, 

 पिाचार, सभा, समारोह, गशष्टाचार । 

 पालिका प्रहरी व्यवस्थापनः- 

 संघीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही पागलका प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीगत, काननू, मापदण्ड, 

कायाषन्वयन र गनयमन, 

 पागलका प्रहरीमाफष त दहेायका कायष सम्पादन गने, 

 नीगत, काननू, मापदण्ड, गनणषयहरु कायाषन्वयनमा सहयोग, 

 सम्पगत्तको संरक्षण, 

 गाईँपागलकामा हुन ेसभा समारोह, परम्परा तथा जािा चाडपवषको व्यवस्थापनमा सहयोग, 
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 स्थानीय बजार तथा पागकष ङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 पागलका प्रहरी सम्बन्धी कायषपागलकाले तोके बमोगजमका नीगत, योजना, कायषक्रम कायाषन्वयन, 

 गाईँ वस्ती सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कायाषन्वयन र कसरु ईपर छानगवन र ऄनसुन्धान, 

 स्थानीय न्यागयक सगमगतले गरेका अदशे, फैसला कायाषन्वयनमा सहयोग, 

 कायाषलय पररसर, सम्पदा, सावषजगनक, ऐलानी, पगतष जग्गा, सावषजगनक भवन तथा भौगतक पवूाषधारको संरक्षण 

र सरुक्षा, 

 गवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 ऄपराध रोकथाम तथा ऄनसुन्धानमा सहयोग, 

 फुटपाथ व्यवस्थापन, 

 गनमाषण गनयमन, 

 गणुस्तर गनयन्िण 

 पागलका प्रहरी सम्बन्धी ऄन्य कायष  । 

 न्यालयक सलमलतको सलचवािय, न्याय, कानून, मानव ऄलधकार प्रवियन तथा मेिलमिाप र मध्यस्थता, लनणयय 

तथा रै्सिा कायायन्वयनः- 

 न्यागयक सगमगतको सगचवालय सम्बन्धी कायष, 

 न्याय तथा काननूी राज्यको पररपालना, 

 मानव ऄगधकारको संरक्षण तथा प्रवद्धषन, 

 व्यगक्त र समदुायवीच मलेगमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, 

 न्यागयक गनणषय तथा फैसला कायाषन्वयन । 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास तथा लवस्तार र एर्.एम. सञ्चािनः- 

 अफ्नो क्षेिगभि आन्टरनेट सेवा, टेगलसेन्टर, केबलु तथा तारगबहीन टेगलगभजनको प्रसारणको ऄनमुगत, नवीकरण र 

गनयमन, 

 एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेगडयो सञ्चालन ऄनमुगत, नवीकरण र गनयमन, 

 अफ्नो क्षेिगभि पिपगिकाको प्रकाशन ऄनमुगत, ऄगभलेख तथा गनयन्िण, 

 ऄगभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रगवगधको प्रयोग, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधमा सवषसाधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सचूना प्रगवगधको गवकास र गवस्तार 

सम्बन्धी कायषक्रम तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 वैज्ञागनक ऄध्ययन, ऄनसुन्धान र प्रगवगध गवकासमा लगानी, 

 सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधमा अधाररत त्याङ्क व्यवस्थापन । 

 बजार ऄनुगमन, गुणस्तर, नापतौि, खाद्य सरुक्षा र ईपभोिा लहत सरंक्षणः- 

 स्थानीय ब्यापार, वागणज्य, वस्तुको माग, अपगूतष व्यवस्थापन तथा ऄनगुमन, 

 बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, 

 ईपभोक्ता ऄगधकार तथा गहत सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 स्थानीय वस्तुहरुको ईत्पादन, अपगूतष तथा गनकासी प्रक्षपेण, मलू्य गनधाषरण र ऄनगुमन, 
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 स्थानीय ब्यापार र वागणज्य सम्बन्धी पवूाषधार गनमाषण, 

 स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मलू्य तथा गणुस्तरको ऄनगुमन र गनयमन, 

 ईपभोक्ता सचेतना, लगक्षत ईपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण, 

 खाद्य पदाथषको गणुस्तर गनयन्िण, 

 खानपेानीको गणुस्तर गनयन्िण, 

 स्थानीय व्यापार प्रवद्धषन सहजीकरण र गनयमन, 

 स्थानीय वौगद्धक सम्पगत्तको संरक्षण, प्रवद्धषन र ऄगभलेखाङ्कन । 

 बैठक तथा लवधायनः- 

 कायषपागलका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन, 

 कायषपागलकाको गनणषयहरुको गवद्यतुीय माध्यमबाट ऄगभलेखीकरण तथा प्रकाशन, 

 कायषपागलका तथा सभामा पेश गनुषपने गवगभन ्नीगत, गनयम तथा काननूको मस्यौदामा संयोजन, 

 कायषपागलकाका गवगभन्न सगमगत, ईपसगमगत, कायषदलको बैठक व्यवस्थापन, 

 नीगत, काननूको प्रमागणक प्रगतको संरक्षण, प्रकाशनका लागग समन्वय, 

 गवधायन सम्बन्धी ऄन्य कायष । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणः- 

 अन्तररक तथा पवूष लेखापरीक्षण, 

 लेखापरीक्षण गववरण (बेरुजकुो लगत समेत) को ऄगभलेख व्यवस्थापन, 

 ऄगन्तम लेखापरीक्षण कायषमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण, 

 लेखापालनसम्बन्धी क्षमता गवकास कायष । 

 लवदा, ईत्सव, ईदी, जात्रा, पवय, ईपालध, लवभषूणः- 

 स्थानीय चाडपवष, सावषजगनक गवदा, ईत्सव, जािा, ईदी अदीको व्यवस्थापन, 

 ईपागध तथा गवभषूण सम्बन्धी गसफाररश, ऄगभलेख़ । 

 राजश्व नीलत तथा प्रशासनः- 

 राजश्व सम्बन्धी नीगत, काननू तजूषमा, कायाषन्वयन र गनयमन (राजश्व चहुावट गनयन्िण समेत), 

 सम्पगत्त कर, घरबहाल कर,  घर जग्गा रगजरिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दस्तुर, पयषटन शलु्क, गवज्ञापन 

कर, व्यवसाय कर, भगूमकर (मालपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, बहालगबटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ वा 

माररएको जीवजन्तुको हाड, गसंङ्ग, प्वाख, छालामा कर, प्राकृगतक स्रोत साधन, व्यवसागयक कर सम्बन्धी नीगत, 

काननू, मापदण्ड, कायाषन्वयन, बाँडफाँड, संकलन र गनयमन, ऄन्य अय व्यवस्थापन, 

 सावषजगनक खचष तथा प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड तथा गनयमन र सोको 

संकलन तथा बाँडफाँड, 

 अफ्नो क्षेिगभि राजश्वका दर ऄन्य शलु्क गनधाषरण, संघीय र प्रदशे काननू बमोगजम प्राकृगतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क 

जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र गनयमन, 

 मालपोत संकलन, 

 काननू बमोगजम ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा, माटो, ननु, स्लेट, फायर क्लेजस्ता खानी खगनज पदाथषको सवेक्षण, ऄन्वेषण, 

ईत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 
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 िेगकङ, कायागकङ्ग, क्यानोगनङ्ग, बञ्जी जगम्पङ्ग, गजप फ्लायर,  र् यागफ्टङ्ग शलु्क, 

 सामदुागयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन, 

 प्राकृगतक स्रोतको ईपयोग सम्बन्धी नीगत गनधाषरण र कायाषन्वयन तथा प्रदशे र संघीय मापदण्ड पालना, 

 प्रचगलत काननू बमोगजम दण्ड जररवाना, 

 बाँकी बक्यौता रकमको लगत र ऄसलु ईपर, 

 करदाता गशक्षा तथा करदाता गववरण ऄद्यावगधक, 

 गवत्तीय स्रोत साधनको समतामलूक बाँडफाँड, 

 अगथषक साधनको महत्तम ईपयोग तथा पररचालन, 

 राजश्व परामशष सगमगत सम्बन्धी गवषय, 

 स्थानीय राजश्व प्रवद्धषनका लागग प्रोत्साहन, 

 राजश्वको सम्भाव्यता ऄध्ययन, 

 राजश्व सचूना तथा त्याङ्कको अदान प्रदान, 

 संघीय तथा प्रदशे काननू बमोगजम बजेट घाटापगूतषको स्रोत व्यवस्था । 

 अलथयक प्रशासनः- 

 अगथषक (कायषगवगध) नीगत, काननू, मापदण्ड, कायाषन्वयन र गनयमन, अगथषक प्रशासन र व्यवस्थापन, 

 बजेट सीमा गनधाषरण, बजेट तजूषमा, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 सगञ्चत कोष तथा अकगस्मक कोषको व्यवस्थापन, 

 लगानी र लाभांशको व्यवस्थापन, 

 लेखा व्यवस्थापन, खचष, राजश्व, धरौटी, कायषसञ्चालन कोष तथा ऄन्य सरकारी कोष तथा सम्पगत्तको एगककृत 

गववरण, 

 समगष्टगत अगथषक ऄवस्थाको गवशे्लषण, 

 ऊण तथा ऄनदुानको व्यवस्थापन र गनयमन, 

 लगानी प्रक्षपेण (सरकारी, सहकारी तथा गनजी) र गवत्तीय व्यवस्थापन, 

 कारोबारको लेखाङ्कन, गनयन्िण तथा व्यवस्थापन, 

 राजश्व तथा व्ययको ऄनमुान, 

 बेरुज ूफर्छ्यौट, 

 अगथषक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य गवषय । 

 सडक तथा यातायात व्यवस्थाः- 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड तथा गनयमन, 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक, झोलङ्ुग े पलु, पलेुसा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुषमा, 

कायाषन्वयन र स्तरोन्नगतका अयोजनाको पगहचान, ऄध्ययन, कायाषन्वयन, ममषत, सम्भार, 

 यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र गनयमन, 

 ट्याक्सी सेवा ऄनमुती, व्यवस्थापन र गनयमन, 

 वातावरणमैिी, जलवाय ुपररवतषन ऄनकूुलन, ऄपाङ्गता र लैङ्गगकमैिी यातायात प्रणालीको प्रवद्धषन, 
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 अधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रदशे सरकारसँग समन्वय, 

 यातायात क्षेिमा लगानी ऄगभवगृद्ध, 

 यातायात सगुवधामा नागररककोक सरल, सहज र समान पह चँ, 

 यातायात क्षेिमा वातावरणमैिी प्रगवगधलाइ प्रोत्साहन, 

 गनजी यातायात गनयमन व्यवस्थापन । 

 भवन तथा भवन सलंहता एव ंलनमायण आजाजतः-  

 भवन सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुषमा, अयोजना पगहचान, ऄध्ययन, कायाषन्वयन र 

गनयमन, 

 रागरिय भवन संगहता तथा मापदण्ड बमोगजम भवन गनमाषण ऄनमुगत र गनयमन, 

 भवन गनमाषण आजाजत, भवन संगहता कायाषन्वयन, 

 भवन गनमाषणको नक्सा स्वीकृगत, संशोधन, गनयमन, 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बद्धषन र पनुःगनमाषण, 

 सरकारी भवन, गवद्यालय, सामदूागयक भवन, सभागहृ तथा ऄन्य सावषजगनक भवन तथा संरचना गनमाषण र ममषत संभार, 

 जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भ-ूईपयोग तथा वस्ती लवकासः- 

 प्रादगेशक मापदण्ड बमोगजम घरजग्गा धनी दताष प्रमाणपजूाष गवतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 

 भगूमको वगीकरण ऄनसुारको लगत, 

 जग्गाको गकत्ताकाट र भगूम लगत (नक्सा, स्रेस्ता) गनमाषण र संरक्षण, 

 सरकारी प्रयोजनको लागग जग्गा प्रागप्त, मअुब्जा गनधाषरण तथा गवतरणमा समन्वय र सहजीकरण, 

 जग्गा गववाद समाधानमा मलेगमलाप र मध्यस्थता, 

 गवश्व सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातागत्वक महत्व लगायत वन, सीमसार क्षिे, तटवती क्षेिका जग्गा सम्बन्धी 

लगत 

 शहरीकरण, वस्ती गवकास सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुषमा, अयोजना पगहचान, 

ऄध्ययन, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 अधारभतू अवासका योजना तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 गाईँपागलकामा ऄव्यवगस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायषक्रमको तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 अधारभतू बसोबास सम्बन्धमा प्रदशे सरकारसँग समन्वय, 

 योजनावद्ध र व्यवगस्थत वस्ती गवकासका कायषक्रमको तजुषमा कायाषन्वयन, 

 एगककृत वस्ती गवकासका लागग जग्गाको एगककरण तथा जग्गा गवकास र व्यवस्थापन, 

 संघीय तथा प्रदशे काननूो ऄधीनमा रही अफ्नो क्षेिको भ-ूईपयोग नीगत, योजना, कायषक्रम तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 संघीय तथा प्रदशेको मापदण्डको ऄधीनमा रही व्यवगस्थत वस्ती गवकासका कायषक्रमको तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 संघीय र प्रदशे काननू बमोगजम स्थानीय तहमा सकुुम्वासी पगहचान र ऄगभलेख व्यवस्था, 

 स्थानीय स्तरमा सकुम्वासी सम्बन्धी जीगवकोपाजषन र बसोबास व्यवस्था, 

 एगककृत वस्ती गवकासका लागग जग्गाको एगककरण तथा जग्गा गवकास र व्यवस्थापन  । 
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 जिलवदु्यत, उजाय र सडक वलिः- 

 साना जलगवद्यतु अयोजना, नवीकरणीय उजाष तथा वैकगल्पक उजाष सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, 

कायाषन्वयन र गनयमन, 

 वैकगल्पक उजाष सम्बन्धी प्रगवगध गवकास र हस्तान्तरण, क्षमता ऄगभवगृद्ध प्रवद्धषन, 

 गवद्यतु गवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र गनयमन, 

 जनसहभागगतामा अधाररत स्वदशेी लगानीलाइ प्राथगमकता गददैं जलस्रोतको बहुईपयोगी गवकास कायषक्रमको तजुषमा र 

कायाषन्वयन, 

 स्थानीय गवद्यतु गवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र गनयमन, 

 सडक वत्तीको व्यवस्था । 

 लसचंाइ तथा जिईत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रणः- 

 गसंचाइ सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड गनधाषरण र गनयमन, 

 गसंचाइ सम्बन्धी गरुुयोजनानको तजुषमा, कायाषन्वयन र स्तरोन्नगतका अयोजनाको पगहचान, ऄध्ययन, कायाषन्वयन, 

ममषत, सम्भार र गनयमन, 

 स्थानीय साना, सतह तथा भगूमगत गसंचाइ प्रणालीको सञ्चालन गनमाषण, सधुार,  ममषत सम्भार तथा सेवा शलु्कको 

गनधाषरण र सङ्कलन व्यवस्थापन, 

 जलईत्पन्न प्रकोप गनयन्िण सम्बन्धी,  

 स्थानीय तटबन्ध, नदी गनयन्िण तथा नदी व्यवस्थापन र गनयमन, 

 साना जलईपयोग सम्बन्धी अयोजना तजुषमा, कायाषन्वयन र ऄनगुमन  । 

 वातावरण, पयाययवरण एवं जिाधार के्षत्र सरंक्षण तथा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनः- 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जलाधार तथा वन्यजन्तुको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत, काननू, कायषक्रम तजुषमा, 

कायाषन्वयन र गनयमन, 

 वकृ्षारोपण तथा हररयाली तथा हररत क्षिेको प्रवद्धषन, 

 फोहोरमैला सङ्कलन, पनुःईपयोग, प्रशोधन, गवसजषन र सोको सेवा शलु्क गनधाषरण र गनयमन, 

 सरसफाइ तथा स्वास्थजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, 

 वाय ुतथा ध्वनीको प्रदषुण गनयन्िण, 

 हागनकारण पदाथषहरजको गनयमन तथा गनयन्िण, 

 सावषजगनक शौचालयल व्यवस्थापन, 

 वातावरणीय जोगखम न्यगूनकरण, 

 न्यनू कावषनमखुी तथा वातावरणमिैी गवकास ऄवलम्बन, 

 वातावरण संरक्षण क्षिे गनधाषरण र व्यवस्थापन, 

 पानी महुानको संरक्षण, 

 पगहरो गनयन्िण, 

 जलवाय ुपररवतषन ऄनकूुलन कायषक्रम । 
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 लवपद् व्यवस्थापन, वारूण यन्त्र, एम्बिेुन्सः- 

 गवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरका अयोजनाको कायाषन्वयन र गनयमन, 

 गवपद ्पवूषतयारी तथा प्रगतकायष योजना, जोगखम न्यगूनकरण कायषयोजना, 

 गवपद ्पवूषतयारी, खोज तथा ईद्वार, राहत सामाग्रीको पवूष भण्डारण, गवतरण र समन्वय, 

 गवपद ्जोगखम क्षेिको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पगहचान र स्थानान्तरण, 

 गवपद ्व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय समदूाय, संघ संस्था, गनजी क्षेिसँगको सहयोग, समन्वय र सहकायष, 

 गवपद ्कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

 गवपद ्पश्चात स्थानीय स्तरको पनुस्थाषपना र पनुगनषमाषण, 

 गवपद ्सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 प्राकृगतक प्रकोपको रोकथाम र पवूषतयारी, 

 गवपद ्जोगखम न्यगूनकरणको लागग पवूष सचूना प्रणाली सम्बन्धी कायषक्रमको तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 वारूण यन्ि तथा एम्बलेुन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

 स्थानीय अपत् कालीन कायषसञ्चालन प्रणाली, 

 सावयजलनक लनजी साझेदारीः- 

 स्थानीय सावषजगनक-गनजी साझेदारी सम्बन्धी स्थानीय नीगत, योजना गनमाषण, 

 स्थानीय सावषजगनक-गनजी साझेदारीका अयोजना छनौट तथा कायाषन्वयन, 

 स्थानीय गवकासमा गनजी क्षिेको प्रवद्धषन । 

 कृलष लवकासः- 

 कृगष, कृगष प्रसार, कृगष ईत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 कृगष बजार सचूना, कृगष बजार तथा हाटबजारको पवूाषधार गनमाषण, साना गसंचाइ गनमाषण, तागलम, प्रगवगध प्रसार, 

प्रागवगधक टेवा, कृगष सामाग्री अपगूतष र कृषक क्षमता गवकास कायषक्रमको सञ्चालन, 

 कृगषजन्य प्राकृगतक प्रकोप तथा महामारी रोगको गनयन्िण, 

 कृगष वातावरण संरक्षण तथा जैगवक गवगवधताको संरक्षण र प्रवद्धषन, 

 कृगष प्रसार तथा जनशगक्तको प्रक्षपेण, व्यवस्थापन र पररचालन, 

 ईच्च मलू्ययकु्त कृगषजन्य वस्तुको प्रवद्धषन, गवकास तथा बजारीकरण, 

 कृगषसम्बन्धी वीमा र कजाष सहजीकरण, 

 शीत भण्डारणको व्यवस्थापन, 

 कृषकहरुको क्षमता ऄगभवगृद्ध, प्रागवगधक सेवा, टेवा, सीप गवकास र शशगक्तकरण, 

 कृगष गबई गबजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषगधहरुको अपगूतष, ईपयोग र गनयमन, 

 कृषक समहू, कृगष सहकारी र कृगष सम्बन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र गनयमन, 

 कृगष सम्बन्धी प्रगवगधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

 कृगष त्याङ्कको व्यवस्थापन र सचूना प्रणाली तथा कृगष सम्बन्धी सचूनाको प्रचार प्रसार,  

 कृगष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन । 
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 पशुपन्छी लवकासः- 

 पशपुालन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 पशपुन्छी बजार सचूना, हाटबजारको पवूाषधार गनमाषण, तागलम, प्रागवगधक टेवा, कृषक क्षमता गवकास कायषक्रमको 

सञ्चालन र गनयमन, 

 पशपुन्छीजन्य प्राकृगतक प्रकोप तथा महामारी रोगको गनयन्िण, 

 पशपुन्छी गचगकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

 पशनुश्ल सधुार पद्दगत गवकास र व्यवस्थापन, 

 पशपुन्छी सम्बन्धी वीमा र कजाष सहजीकरण, 

 स्थानीय चरन तथा खकष  गवकास र व्यवस्थापन, 

 पश ुअहारको गणुस्तर गनयमन, 

 स्थानीय स्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्थापन र सचूना प्रणाली, 

 पश ुबधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र गनयमन, 

 पशपुालन तथा पश ुस्वास््य सम्बन्धी ऄन्य कायष । 

 सहकारी लवकासः- 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्डको गनमाषण, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दताष, ऄनमुगत, खारेजी र गवघटन, 

 सहकारी वचत तथा ऊण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड गनधाषरण र गनयमन, 

 सहकारी सम्बन्धी रागरिय, केन्रीय, गवषयगत, प्रादगेशक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकायष, 

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 स्थानीय सहकारीको क्षमता ऄगभवगृद्ध, 

 स्थानीय सहकारी क्षिेको प्रवद्धषन, गवकास र पररचालन  । 

 वन, भ-ूसरंक्षण, वन्यजन्तु, जिाधार, जलडबुटी तथा जैलवक लवलवधता:- 

 वन, जङ्गल, वन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, जल ईपयोग, वातावरण, पयाषवरण तथा जैगवक गवगवधता सम्बन्धी स्थानीय नीगत, 

काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 सामदुागयक, ग्रामीण तथा सहरी, धागमषक, कबगुलयती वनको संरक्षण, सम्वद्धषन, ईपयोग र गनयमन, 

 वन ईपभोक्ता समहूको व्यवस्थापन, 

 मध्यवती क्षेिको सामदुागयक, धागमषक र कबगुलयती वनको व्यवस्थापन, 

 नदी गकनार, नदी ईकास, नहर गकनार तथा सडक गकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन, 

 गनजी तथा व्यवसागयक वनको प्रवद्धषन र गनयमन, 

 सावषजगनक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेिमा वकृ्षारोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यवस्थापन, 

 जगडबटुी तथा ऄन्य गरैकाष्ठ वन पदैावार सम्बन्धी, सभके्षण, ईत्पादन, संकलन, प्रवद्धषन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन, 

 वन गवई बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्धषन, 

 नसषरी स्थापना, गवरुवा ईत्पादन, गवतरण, रोपण र प्रवद्धषन, 

 वन्यजन्तु र चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसागयक पालन, ईपयोग र ऄनगुमन, 
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 वन्यजन्तुबाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन, 

 स्थानीय प्राणी ईद्यान (गचगडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, 

 स्थानीय वन्यजन्त ुपयषटन र अयअजषन, 

 स्थानीय स्तरमा ऄखेटो पहारको व्यवस्थापन, 

 वन, वन्यजन्तु तथा चराचरुुङ्गीको ऄगभलेखाङ्कन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 रैथान ेप्रजागतको संरक्षण र प्रवद्धषन, 

 गमचाहा प्रजागतको गनयन्िण, 

 जैगवक गवगवधताको ऄगभलेख, 

 सामदुागयक भ-ूसंरक्षण र सोमा अधाररत अय अजषन कायषक्रम, 

 भ-ूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामदूागयक ऄनकूुलन, 

 जलवाय ुपररवतषन, ऄनकूुलन कायष, 

 अयअजषनमा अधाररत जगडबटुीको संरक्षण, प्रवद्धषन, व्यवस्थापन, 

 ईद्योग लवकास:- 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्योगको दताष, नवीकरण, खारेजी र गनयमन 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्योगको गवकास र प्रवद्धषन 

 ईद्यमगशलता प्रवद्धषन 

 व्यापाररक फमष, पसलको दताष, ऄनमुगत, नवीकरण, खारेजी र गनयमन 

 सीप गवकास सम्बन्धी कायषको प्रवद्धषन 

 खानी तथा खलनज:- 

 खानी तथा खगनज पदाथषको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड तथा योजनाको कायाषन्वयन र गनयमन, 

 ढुङ्गा, गगटी, बालुवा, माटो, ननु, स्लेट, खररढुङ्गा, फायरक्ले जस्ता खागनजन्य वस्तु सभके्षण, ऄन्वेषण, ईत्खनन, 

 ढुङ्गा, गगटी, बालुवा, ननु, माटो, खररढुङ्गा, फायरक्ले तथा स्लेट अगद खागनजन्य वस्तुको संरक्षण, गवकास, ईत्खनन 

र ईपयोग सम्बन्धी दताष, ऄनमुगत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, 

 खानी तथा खगनज पदाथष सम्बन्धी सचूना तथा त्याङ्क संकलन ऄगभलेख तथा व्यवस्थापन, 

 भौगोगभषक नक्सा प्रकाशन  । 

 रोजगार प्रवियन तथा गररवी न्यलूनकरण:- 

 गररवी गनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, गनयमन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 गररबी गनवारणको स्थानीय रणनीगत तजुषमा, 

 गररब घरपररवार पगहचान सम्बन्धी स्थानीय सभेक्षण, सचूना व्यवस्थापन र गनयमन, 

 गररवी गनवारण सम्बन्धी रागरिय, प्रादगेशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकष , समन्वय र सहकायष, 

 रोजगार तथा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सचूना प्रणालीको स्थापना, 

 स्थानीयस्तरमा रहकेा गवदशेी श्रगमकको लगत सङ्कलन तथा सचूना व्यवस्थापन, 

 पगहचान भएका गररब घरपररवार एवं लगक्षत समहू सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायषक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन, 

 संघीय र प्रदशे काननू बमोगजम स्थानीय तहमा सकुुम्वासीको पगहचान र ऄगभलेख व्यवस्थापन, 
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 सकुुम्वासी सम्बन्धी जीगवकोपाजषन र बसोबास व्यवस्थापन, 

 रोजगारीका ऄवसर गसजषना सम्बन्धी । 

 अधारभूत तथा माध्यलमक लशक्षाः- 

 प्रारगम्भक बाल गशक्षा तथा गवद्यालय गशक्षा, ऄनौपचाररक गशक्षा, खलुा तथा वैकगल्पक गशक्षा (गरुुकुल, मदरसा, गमु्वा 

अगद), गनरन्तर गसकाआ तथा गवशेष गशक्षा सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजनाको गनमाषण, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 प्रागवगधक गशक्षा तथा व्यवसागयक तागलमको योजना तजुषमा, सञ्चालन, ऄनमुगत र गनयमन, 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीको गवतरण तथा कायाषन्वयन, 

 गवद्यालय गशक्षक तथा कमषचारी व्यवस्थापन, 

 गवद्यालयको नक्साङ्कन, ऄनमुगत, स्वीकृगत, समायोजन तथा गनयमन, 

 शैगक्षक पवूाषधार गनमाषण र ममषत सम्भार, 

 अधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन, 

 गवद्याथी गसकाइ ईपलब्धीक परीक्षण र व्यवस्थापन, 

 गवद्यागथष प्रोत्साहन तथा छािवगृत्तको व्यवस्थापन, 

 शैगक्षक परामशष सेवाको ऄनमुगत तथा गनयमन, 

 स्थानीयस्तरको शैगक्षक ज्ञान, सीप र प्रगवगधको संरक्षण, प्रवद्धषन र स्तरीकरण, 

 माध्यगमक तहसम्मको शैगक्षक कायषक्रमको समन्वय र गनयमन, 

 पसु्तकालय एवं पिपगिका, 

 स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुागयक ऄध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  । 

 खेिकूद तथा ऄलतररि लक्रयाकिापः- 

 स्थानीयस्तरमा खेलकूद प्रशासन तथा संघ संस्थाको गनयमन र समन्वय, 

 खेलकूदको संरचनाको पवूाषधार गनमाषण सञ्चालन तथा गवकास, 

 खेलकूदको गवकास र प्रवद्धषन, 

 खेलकूद प्रगतयोगगताको अयोजना र सहभागगता, 

 ऄगतररक्त गक्रयाकलाप सम्बन्धी गवषय । 

 अधारभूत स्वास््य तथा सरसर्ाइः- 

 अधारभतू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजनाको गनमाषण, कायाषन्वयन तथा गनयमन, 

 रागरिय तथा प्रदशे स्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोगजम स्थानीय स्तरको स्वास््य सम्बन्धी लक्ष्य र गणुस्तर गनधाषरण, 

 रागरिय र प्रादगेशक मापदण्ड ऄनरुुप जनरल ऄस्पताल, नगसषङ्ग होम, गनदान केन्र तथा ऄन्य स्वास््य संस्थाहरुको 

गक्लगनक दताष, सञ्चालन ऄनमुगत र गनयमन, 

 अधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्धषन, 

 ऄस्पताल र ऄन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौगतक पवूाषधार गवकास तथा व्यवस्थापन, 

 सरसफाइ सचेतनाको ऄगभवगृद्ध, 

 रक्तसञ्चार सेवा तथा स्थानीय र सहरी स्वास््य सेवा, 
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 औषगध पसल सञ्चालन र गनयमन, 

 औषगधजन्य वनस्पगत, जगडबटुी र ऄन्य औषगधजन्य वस्तुको ईत्पादन, प्रशोधन र गवतरण, 

 स्वास््य वीमा लगायतका सामागजक सरुक्षा कायषक्रमको व्यवस्थापन, 

 औषगध तथा ऄन्य मेगडकल ईत्पादनहरुको न्यनूतम मलू्य गनधाषरण र गनयमन, 

 औषगधको ईगचत प्रयोग र सकु्ष्म जीव गनरोधक प्रगतरोध न्यगूनकरण, 

 औषगध र स्वास््य ईपकरणको खररद, भण्डारण र गवतरण, 

 स्वास््य सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

 जनस्वास््य गनगरानी (पगब्लक हले्थ सभेलेन्स), 

 प्रवद्धषनात्मक, प्रगतकारात्मक, ईपचारात्मक, पनुस्थाषपनात्मक र प्यागलएगटभ स्वास््य सेवाको सञ्चालन, 

 स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग ऄभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पालना, पञ्चकमष लगायतका जनस्वास््य 

सेवाको प्रवद्धषन, 

 जनुोगटक र गकटजन्य रोगको गनयन्िण तथा व्यवस्थापन, 

 सगुतष, मगदरा र लागपुदाथषजन्य वस्तकुो प्रयोग गनयन्िण तथा सचतेना ऄगभवगृद्ध, 

 अयवेुगदक, यनुानी, अम्ची, होगमयोप्यागथक, प्राकृगतक गचगकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास््य ईपचार सेवाको 

व्यवस्थापन, 

 जनस्वास््य, अपत् कागलन स्वास््य तथा महामारीको गनयन्िण, योजना र कायाषन्वयन, 

 सरुवा तथा नसने रोगको गनयन्िण तथा रोकथाम, 

 अकगस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह, 

 खानेपानी व्यवस्थापनः- 

 स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 खानपेानी महसलु गनधाषरण र खानपेानी सेवा व्यवस्थापन, 

 सावषजगनक स्थलमा गपईने पागन व्यवस्थापन, 

 स्वच्छ खानपेानी अपगूतष सम्बन्धी गवषय । 

 िैङ्लगक समानता तथा सामालजक सरुक्षाः- 

 मगहला हक सम्बन्धी नीगत, योजना, कायाषन्यवन र गनयमन, 

 मगहलाको अगथषक, सामागजक, राजनीगतक, शसगक्तकरण तथा क्षमता गवकास, 

 लैङ्गगक गहसंा गनवारणको लागग गनरोधात्मक, प्रवद्धषनात्मक, संरक्षणात्मक ईपाय र पनुस्थाषपना, 

 लैङ्गगक ईत्तरदायी बजेट, 

 बालबागलकाको हक गहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 बालबागलकाको हक गहत संरक्षण, 

 बालमैिी शासकीय प्रवन्ध, बालक्लब, बाल संरक्षण सगमगत तथा बाल सञ्जाल, 

 बालबागलकाको हक गहत संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदशे तथा ऄन्य गनकायसँग सम्पकष , समन्वय तथा सहकायष, 

 बालबागलका पररवार सहयोग, 

 वैकगल्पक स्याहार पद्दगतको कायाषन्वयन, 
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 बाल न्याय, 

 बाल गहृ, पनुस्थाषपना केन्र, गशश ुस्याहार केन्र र बालगवकास केन्र व्यवस्थापन, 

 ऄसहाय बालबागलका, सडक बालबागलका व्यवस्थापन, 

 बाल गहसंा गनयन्िण, 

 बालसधुार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, सञ्चालन ऄनमुती र गनयमन, 

 अपत् कागलन बाल ईद्वार कोष स्थापना र व्यवस्थापन, 

 यवुा जागरण, सशगक्तकरण र पररचालन, 

 यवुा सीप, ईद्यमगशलता तथा नतेतृ्व गवकास, 

 ज्येष्ठ नागररकको लगत, पररचयपि, सम्मान, स्वास््य सगुवधा, सामागजक सरुक्षा सम्बन्धी कायष, 

 ज्येष्ठ नागररकको क्लब, गदवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, अश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

 संघ तथा प्रदसेसँगको समन्वयमा ऄपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा ऄसक्त स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

 ऄपाङ्ग भएका व्यगक्त तथा ऄसहायको लगत ऄद्यावगधक, पररचयपि गवतरण, सामागजक सरुक्षा तथा सगुवधाको 

व्यवस्थापन तथा गवतरण, 

 ऄपाङ्गता भएका व्यगक्तमैिी पवूाषधार गनमाषण तथा सञ्चालन, 

 ऄपाङ्गता भएका व्यगक्त र ऄसक्तहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायष,  

 एकल मगहला सम्बन्धी कायष । 

 गैरसरकारी ससं्था पररचािन, समन्वय तथा लनयमनः- 

 स्थानीय  स्तरमा समाज कल्याण सम्बन्धी संघ संस्था (गैरसरकारी, सामागजक तथा सामदुागयक संघ संस्था) को दताष, 

नवीकरण तथा गनयमन, 

 गठुी, कोष तथा ऄन्य िष्टहरुको व्यवस्थापन, 

 गनजी तथा गैरसरकारी क्षेिहरुसँग समन्वय र सहकायष, 

 समन्वय र पररचालन, 

 सामागजक संघ संस्था सम्बन्धी ऄन्य गवषय । 

 सामालजक सरुक्षा काययक्रम तथा व्यलिगत घटना दतायः- 

 सामागजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीगत, काननू, मापदण्ड, गनयमन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 संघ तथा प्रदशेले गनधाषरण गरेको मापदण्ड बमोगजम सामागजक सरुक्षा सम्बन्धी कायषक्रम कायाषन्वयन, 

 सामागजक सरुक्षाको कायाषन्वयनको लागग संघ, प्रदशे र स्थानीय संघ संस्थासँग सम्पकष , समन्वय र सहकायष, 

 स्थानीय सामागजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा अवश्यक त्याङ्क संकलन एवं व्यवस्थापन । 

 ससं्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पययटन प्रवियनः- 

 भाषा, संस्कृगत र लगलतकलाको संरक्षण र गवकास सम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, 

कायाषन्वयन र गनयमन, 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्धषन र गवकास, 

 परम्परागत रुपमा चगलअएका जािा तथा पवषको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

 स्थानीय महत्वका धागमषक तथा साँस्कृगतक सम्पदाको व्यवस्थापन, 
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 पयषटकीय महत्वका स्थल, तथा सम्पदाको पगहचान, संरक्षण र प्रवद्धषन, 

 पयषटन पवूाषधार गवकास तथा प्रोत्साहन, 

 परुातागत्वक, धागमषक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्धषन, 

 भाषा, संस्कृगत, जािा, पवष र लगलतकलाको संरक्षण, प्रवद्धषन गवकास । 

 योजना तजुयमा, कायययोजना तयारी, ईपभोिा सलमलत पररचािनः- 

 गवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना र गनयमन, 

 स्थानीय गवकास नीगत, ऄल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघषकालीन गवकास योजना तजुषमा, ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन, 

 अगथषक, सामागजक, सांस्कृगतक, वातावरणीय, प्रगवगध र पवूाषधारजन्य गवकासका लागग अवश्यक अयोजना तथा 

पररयोजनाहरुको तजुषमा, कायाषन्वयन, ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन, 

 वागषषक गवकास कायषक्रम, अयोजना तजुषमा, कायाषन्वयन, 

 गवकास गनमाषण प्रगक्रयामा स्थानीय जनसहभागगता ऄगभवगृद्धका कायषक्रम तजुषमा र कायाषन्वयन, 

 गवकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन, 

 ईपभोक्ता सगमगतको गववरण, क्षमता गवकास, 

 गवकासका प्राथगमकता प्राप्त क्षेि गनधाषरण, 

 संघीय र प्रादगेशक अयोजना, पररयोजना कायाषन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, 

 गवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी ऄन्य कायष । 

 ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कनः- 

 गवकास अयोजनाको ऄनगुमन, अवगधक प्रगगत तथा प्रगतफलको सगमक्षा, 

 गवकास योजनाको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनको अधार तथा प्रगक्रया  गनधाषरण, 

 अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनसुन्धान तथा प्रभाव मलू्याङ्कन, 

 गबषय क्षिेगत नीगतको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन । 

 त्याङ्क व्यवस्थापनः- 

 त्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 सचूना तथा ऄगभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

 अधगुनक प्रगवगध माफष त व्यगक्तगत घटना दताष (जन्म, मतृ्य,ु गववाह, वसाइसराइ, सम्बन्ध गवच्छेद र धमषपिु\धमषपिुी), 

ऄगभलेख व्यवस्थापन तथा प्रगतवेदन, 

 स्थानीय त्याङ्क संकलन, प्रशोधन, ऄगभलेखीकरण तथा गवतरण, 

 अधारभतू त्याङ्क, संकलन र व्यवस्थापनः जनसाङ्गख्यक, प्राकृगतक, अगथषक, सामागजक, साँस्कृगतक, 

भौगतक पवूाषधार, रोजगारीको ऄवस्था, कुल ग्राहस्थ ईत्पादन, प्रगत व्यगक्त अय, मानव गवकास सचूकांक, राजश्व 

तथा अय व्यय समतेको संयकु्त त्याङ्क संकलन र प्रशोधन गरी सचूना प्रणालीमा अवद्धता र पागश्चषगचि तथा 

स्रोत नक्साको ऄद्यावगद्यक एवं ऄगभलेख, 

 बेरोजगारको त्याङ्क संकलन, 

 स्थानीय व्यापारको त्याङ्क प्रणाली र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

 सामागजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क र सचूना व्यवस्थापन, 
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 सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको गववरण, 

 गवषय क्षेिगत सचूना, त्याङ्कको संकलन, ऄगभलेख । 

 प्रदशे तथा संघसँग त्याङ्क एवं सचूना अदान प्रदान र समन्वय, 

 सम्भाव्य प्राकृगतक स्रोत तथा साधनको ऄगभलेख (प्रोफाइल) व्यवस्थापन, 

 गाईँपागलकाका अवगधक तथा वागषषक कायषक्रम र बजेट स्वीकृगत । 

 

वडा कायायिय 

 वडा स्तरीय त्याङ्क सकंिन तथा ऄद्यावलधक गननः- 

 अफ्नो वडा गभिको वस्तुगत गववरण (नदीनाला, जैगवक गवगवधता, खगनज पदाथष, जनसङ्ख्याको बनोट, अगथषक 

ऄवस्था, ईद्योगधन्दा, गशक्षा तथा स्वास््य सम्बन्धी गववरण अदी) तयार गन,े ऄद्यावगधक गद ैलैजाने, 

 गनजी घर तथा घरपररवारको लगत राख्ने, 

 ऐगतहागसक, परुातागत्वक, साँस्कृगतक तथा धागमषक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावषजगनक तथा सामदुागयक 

भवन, सावषजगनक, ऐलानी, पगतष जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गन,े 

 खलुा क्षेि, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमषशाला, मठ, मगन्दर, गमु्वा, मगस्जद, दवेस्थल, मदरसा, पगतष जग्गा, 

डाँडापाखा, चरनक्षेि, पानीको मलू, पोखरी, तलाई, आनार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, 

कुलो नहर, पानीघट्ट, गमलको त्याङ्क संकलन गरी ऄद्यावगधक लगत राख्न,े संरक्षण गने र खगण्डकृत त्याङ्क र 

सचूना सगहतको वडाको पागश्वषगचि तयार तथा ऄद्यावगधक गन े। 

 वडाका लवकास लनमायणका योजना तजुयमा, कायायन्वयन, ऄनुगमन तथा अवलधक प्रगलत सलमक्षा गननः- 

 सहभागगतामलूक योजना तजुषमा प्रणाली ऄनसुार वस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुषमा प्रगक्रया ऄवलम्बन गरी वस्ती 

तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथगमकीकरण तथा छनौट गने, 

 टोल गवकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडागभि सञ्चालन हुन ेयोजनाहरुका लागग ईपभोक्ता सगमगतको गठन 

तथा सोको ऄनगुमन गने, 

 वडागभिका योजना तथा भौगतक पवूाषधारको संरक्षण, ममषत सम्भार, रेखदखे तथा व्यवस्थापन गने । 

 वडाका लवकास लनमायणका काययहरु गननः- 

 बालईद्यानको व्यवस्था गने, 

 ऄनौपचाररक गशक्षा कायषक्रम तथा प्रारगम्भक वाल गवकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गन,े 

 पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुागयक गसकाइ केन्र, ,बालक्लब तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

 वडा तहको स्वास््य केन्र तथा ईप केन्रको व्यवस्थापन गने, 

 बालबागलकाहरुलाइ गब.गस.गज., पोगलयो, गभटागमन ‚ए‛ को व्यवस्था गन,े 

 पोषण कायषक्रमको सञ्चालन गन,े 

 वडा तहमा स्वास््य जनचेतना गवकास तथा स्वास््य सचूना कायषक्रमको सञ्चालन गने, 

 शहरी तथा ग्रामीण स्वास््य गक्लगनकको सञ्चालन गन,े गराईने, 

 सावषजगनक शौचालय तथा स्नान गहृको गनमाषण र व्यवस्थापन गन,े गराईने, 

 वडास्तरीय सामदुागयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, आनार तथा पोखरीको गनमाषण, संरक्षण र गणुस्तर गनयमन गने, 
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 घरबाट गनकास हुने फोहोरमलैाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाइ, ढल गनकास, मरेका 

जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको गनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गन,े गराईन े

 कृगष तथा फलफूल नसषरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्धषन तथा वडास्तरीय ऄगवुा कृषक तागलमको ऄगभमगुखकरण गने, 

 कृगष मलको माग सङ्कलन गन,े 

 कृगषमा लाग्ने रोगहरुको गववरण तयार गन,े 

 पशपुछंी गवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

 वडागभिको चरण क्षिे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 स्थानीय समदुायका चाडपवष, भाषा संस्कृगतको गवकासको लागग कला, नाटक, जनचेतनामलूक तथा सांस्कृगतक 

कायषक्रम गन ेगराईन,े 

 स्थानीय मौगलकता झगल्कने सांस्कृगतक रीगतररवाजलाइ संरक्षण तथा प्रवद्धषन गन े

 वडागभि खलेकूद पवूाषधारको गवकास गन,े 

 ऄन्तर गवद्यालय तथा बालक्लब माफष त खलेकूद कायषक्रमको सञ्चालन गने गराईने, 

 वडा क्षिेगभिको बाटोघाटो चालु ऄवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने, 

 वडागभिका सडक, ऄगधकारक्षिेमा ऄवरोध र ऄगतक्रमण गनष नगदने, 

 बाटोघाटोको बाढी पगहरो पन्छाईने, 

 घरेलु ईद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पगहचान गने, 

 वडागभि घरेलु ईद्योगको प्रवद्धषन गने, 

 प्रचगलत काननू बमोगजम व्यगक्तगत घटना दताष, ऄद्यावगधक र सोको ऄगभलेख संरक्षण गन,े 

 व्यगक्तगत घटना दताष सम्बन्धी जनचेतना कायषक्रम सञ्चालन गने, 

 सामागजक सरुक्षा भत्ता गवतरण तथा ऄगभलेख ऄद्यावगधक गन,े 

 वडालाइ बालमिैी बनाईने, 

 वडागभि अगथषक तथा सामागजक रुपमा पगछ परेका मगहला, बालबागलका, दगलत, ऄपाङ्गता भएका व्यगक्त, ज्येष्ठ 

नागररक, ऄल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समदूायको ऄगभलेख राखी सामागजक र अगथषक ईत्थान सम्बन्धी काम गने, 

 गवगभन्न समदुायका वीच सामागजक सदभाव र सौहादषता कायम गन,े 

 बालगववाह, मगहला गबरुद्धको गहसंा, छुवाछुत, दहजे तथा दाआजो, हगलया प्रथा, छाईपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, 

मानव वेचगबखन, गनरक्षरता जस्ता सामागजक कुरीगत र ऄन्धगवश्वासको ऄन्त्य गने, गराईन,े 

 प्रचगलत काननूको ऄधीनमा रही मालपोत तथा भगूम कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, गबज्ञापन कर, स-शलु्क पागकष ङ्ग, 

नयाँ व्यवसाय दताष, गसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाईँपागलकामा 

प्रगतवेदन सगहत रकम बझुाईन,े 

 ऄसक्त गबरामी भएको वेवाररस वा ऄसहाय व्यगक्तलाइ नगजकको ऄस्पताल वा स्वास््य केन्रमा परु् याइ औषधोपचार 

गराईने, 

 ऄसहाय वा वेवाररस व्यगक्तको मतृ्य ुभएमा गनजको दाह संस्कारको व्यवस्था गमलाईन,े 

 सडक बालबागलकाको ईद्वार र पनुस्थाषपना गन,े गराईने, 

 वडागभिको सामदुागयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैगवक गवगवधताको संरक्षण र प्रवद्धषन गन,े 

 वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हररयाली क्षेि गवस्तार गने गराईने, 
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 वडालाइ वातावरणमैिी बनाईने, 

 प्राङ्गाररक कृगष, सरुगक्षत माततृ्व,  गवद्याथी भनाष, पणूष खोप, खलुा गदशामकु्त सरसफाइ, वातावरणमिैी तथा बालमिैी 

शासनजस्ता प्रवद्धषनात्मक कायषहरु गने, गराईने । 

 कानून बमोलजमका लनयमन कायय गननः- 

 वडागभिका सञ्चागलत गवकास योजना, अयोजना तथा संलग्न ईपभोक्ता सगमगतहरुका कायषको गनयमन गने, 

 घर गनमाषण गणुस्तर तथा भवन संगहता र मापदण्ड ऄनसुार भए नभएको ऄनगुमन गन,े गसकमी, डकमीलाइ भकूम्प 

प्रगतरोधी भवन गनमाषण सम्बन्धी तागलम गदने, 

 खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथष तथा ईपभोग्य सामाग्रीको गणुस्तर र मलू्यसचूी ऄनगुमन गरी 

ईपभोक्ता गहत संरक्षण गन,े 

 वडागभिका ईद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्धषन गरी लगत राख्न,े 

 हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराईने, 

 गवद्यतु चहुावट तथा चोरी गनयन्िण गने, 

 नाता, नागररकता अगदको गसफाररस तथा प्रमागणत गने, 

 अफ्नो भौगोगलक क्षिे गभिको गनमाषण कायष तथा ऄन्य सेवाको प्रयोजनको लागग गनमाषण सामाग्री, ज्याला, भाडा, तथा 

महशलुको स्थानीय दररेट तोक्ने, 

 अफ्नो वडागभिका ईपभोक्ता सगमत, सहकारी संस्था, गनजी क्षिे लगायतका सबै गवकास साझेदार, 

 हरुसँग गवकास गनमाषण तथा सावषजगनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने, 

 समय समयमा नेपाल काननूले तोकेबमोगजम ऄन्य काम गने । 

 ऄलभिेख व्यवस्थापन, लसर्ाररस तथा प्रमालणत गननः- 

 गाईँपागलकामा व्यगक्तगत घटनाको स्थानीय त्याङ्क सम्बन्धी नीगत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायाषन्वयन र गनयमन, 

 संघीय काननू र मापदण्ड बमोगजम गाईँपागलकामा व्यगक्तगत घटना (जन्म, मतृ्य,ु गववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध गवच्छेद र 

धमषपिु र धमषपिुी) को दताष, 

 अधगुनक प्रगवगध ऄपनाइ व्यगक्तगत घटनाको ऄगभलेख व्यवस्थापन र प्रगतवेदन, 

 नेपाली नागररकताको प्रमाणपिका लागग गसफाररस लगायतका महत्वपणूष ऄगभलेखको गनयमन, 

 स्थानीय स्तरको ऄगभलेख व्यवस्थापन, 

 नाता प्रमागणत गने, 

 नागररकता तथा नागररकताको प्रगतगलगप गलनका लागग गसफाररस गने, 

 बहाल करको लेखाजोखा गसफाररस गने, 

 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

 मोही लगत कट्टाको गसफाररस गने, 

 जन्म गमगत प्रमागणत गने, 

 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्जालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदैं नभएको गसफाररस गने, 

 गमलापिको कागज गराईने गनवेदन दताष गनष गसफाररस गने, 

 गववाह प्रमागणत तथा ऄगववागहत प्रमागणत गने, 

 गनःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य ईपचारको गसफाररस गन,े 
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 ऄग्रेजी माध्यममा गसफाररस तथा प्रमागणत गने, 

 घर पाताल प्रमागणत गने, 

 व्यगक्तगत गववरण प्रमागणत गने, 

 पजूाषमा घर कायम गन ेगसफाररस गने, 

 फरक, फरक नाम, थर, जन्म गमगत तथा प्रमागणत दवैु नाम गरेको व्यगक्त एकै हो भन्न ेगसफाररस गन,े 

 नाम, थर, जन्म गमगत संशोधनको गसफाररस गन,े 

 जग्गा धनीपजूाष हराएको गसफाररस गने, 

 कागज र मन्जरुीनामा प्रमागणत गने, 

 गकत्ताकाट गनष गसफाररस गन,े 

 संरक्षक प्रमागणत गने तथा संस्थागत र व्यगक्तगत संरक्षक गसफाररस गने, 

 जीगवतसँगको नाता प्रमागणत गने, 

 हकवाला वा हकदार प्रमागणत गने, 

 नामसारी गनष गसफाररस गने, 

 जग्गाको हक सम्बन्धमा गसफाररस गने, 

 मतृकसँगको नाता प्रमागणत तथा सजषगमन गसफाररस गन,े 

 ईद्योग ठाईँसारी गनष गसफाररस गने, 

 जीगवत रहकेो गसफाररस गने, 

 पवूष प्राथगमक गवद्यालय खोल्ने गसफाररस र ऄनमुगत गदने, 

 जग्गा मलू्याङ्कन गसफाररस प्रमागणत गन,े 

 गवद्यालयको कक्षा थप गनष गसफाररस गने, 

 पालन पोषणको लागग गसफाररस गने, 

 वैवागहक ऄङ्गगकृत नागररकता गसफाररस गने, 

 अगथषक ऄवस्था कमजोर वा गवपन्नता प्रमागणत गनष वा अगथषक ऄवस्था बगलयो वा सम्पन्नता प्रमागणत, 

 गवद्यालय ठाईँसारी गनष गसफाररस गने, 

 धारा तथा गवद्यतु जडानको लागग गसफाररस गन,े 

 प्रचगलत काननू ऄनसुार प्रत्यायोगजत ऄगधकार बमोगजमको ऄन्य गसफाररस वा प्रमागणत गन े। 
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लिखु गाईँपालिकाको सम्पकय  लववरण 

यस गाईँपागलकाको अगधकाररक सम्पकष  गववरण दहेाय बमोगजम रहकेो छः- 

गलख ुगाईँ कायषपागलकाको 

कायाषलय 

पिचार ठेगानाः गलख ुगाईँपागलका-४, यसम, ओखलढुङ्गा, प्रदशे नं. १, नपेाल 

इ-मेलः info@likhumunokhaldhunga.gov.np, 

likhurmokhaldhunga@gmail.com  

वेभसाइटः www.likhumunokhaldhunga.gov.np 

गाईँपागलका ऄध्यक्ष 

श्री गोगवन्द बहादरु पौडेल 

मोबाइलः ९८४३३३२१८९, ९७४११६६१२९ 

इ-मेलः gobindapaudel2076@gmail.com 

गाईँपागलका ईपाध्यक्ष 

श्री शान्ता ढुङ्गले 

मोबाइलः ९८६११५९६७८ 

इ-मेलः shanta.likhu@gmail.com 

प्रमखु प्रशासकीय ऄगधकृत 

श्री ऄभय कुमार गपु्ता 

मोबाइलः ९८५२८४२१४२ 

इ-मेलः abhay.gupta@nepal.gov.np 

सचूना ऄगधकारी 

श्री रोण कुमार धमला 

मोबाइलः ९८५२८४४४२७ 

इ-मेलः ito.likhu.mun@gmail.com 

 

लिखु गाईँपालिकाको सरंचनागत व्यवस्था 

नेपालको संगवधान ऄनसुार सबै स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थागपका, कायषपागलका तथा न्यायपागलकाको संरचना 

श्रजृना भएको छ भने गलख ुगाईँपागलकाको कायष सञ्चालन तथा कायष गवभाजन गनयमावली, २०७४ ले ईपरोक्त व्यवस्थालाइ थप 

व्यवगस्थत गरेको दगेखन्छ । यसका साथै ऄन्य संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय तहद्वारा गनमाषण भएका काननूहरु स्थानीय तहको गवस्ततृ 

संरचना सकु्ष्म रुपमा गनधाषरण गनष ईल्लेखनीय रहकेा छन ्। गलख ुगाईँपागलकाको संरचनागत व्यवस्था दहेाय बमोगजम रहकेो छः 

http://www.likhumunokhaldhunga.gov.np/
mailto:ई-मेलः%20gobindapaudel2076@gmail.com
mailto:abhay.gupta@nepal.gov.np
mailto:ito.likhu.mun@gmail.com
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गाईँ सभा 

सभा सलमलतहरु 

 कृगष, पयषटन, पवूाषधार तथा प्राकृगतक श्रोत सगमगत 

 ऄथष तथा सावषजगनक लेखा सगमगत 

 गवधायन सगमगत 

 सशुासन तथा स्थानीय सेवा सगमगत 

 सामागजक सगमगत 

गाईँ काययपालिका 

काययपालिका सलमलतहरु 

 वातावरण तथा गवपद ्व्यवस्थापन सगमगत 

 गवधेयक सगमगत 

 पवूाषधार गवकास सगमगत 

 सामागजक गवकास सगमगत 

 अगथषक गवकास सगमगत 

 सावषजगनक सेवा तथा क्षमता गवकास  सगमगत 

 

सामान्य प्रशासन शाखा 

स्थानीय सेवा तथा जनशगक्त 

गवकास 

सावषजगनक खररद तथा सम्पगत्त 

व्यवस्थापन 

ऄन्तर तह समन्व्य 

न्याय , काननू तथा मानव 

ऄगधकार प्रवधषन 

पागलका प्रहरी व्यवस्थापन 

सचूना तथा सञ्चार प्रगवगध 

ईपभोक्ता गहत संरक्षण 

अन्तररक लेखा परीक्षण 

बैठक तता गवधायन 

गवदा, ईत्सव, गवभषुण 

राजश्व तथा अगथषक 

प्रशासन शाखा 

राजश्व प्रशासन 

अगथषक प्रशासन 

पवूाषधार गवकास तथा भवन 

गनयमन शाखा 

सडक तथा यातायात 

सावषजगनक गनजी साझेदारी 

वातावरण, जलाधार संरक्षण 

तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन  

गवपद ्व्यवस्थापन 

गनमाषण इजाजत 

जग्गा नापी नक्सा, लालपजूाष, भ-ू

ईपयोग तथा वस्ती गवकास 

उजाष, जलगवद्यतु तथा गसंचाइ 

 

अगथषक गवकास शाखा 

कृगष, पशुपन्छी तथा सहकारी 

वन तथा भ-ूसंरक्षण 

ईद्योग तथा ईद्यमशीलता 

गवकास 

रोजगार प्रवद्धषन तथा गररबी 

न्यनूीकरण 

सामागजक गवकास शाखा 

अधारभतू तथा माध्यगमक गशक्षा 

अधारभतू स्वास््य तथा 

सरसफाइ 

खानेपानी व्यवस्थापन 

गैर सरकारी संस्था पररचालन 

योजना, ऄनगुमन तथा 

त्याङ्क शाखा 

खेलकुद तथा ऄगतररक्त कृयाकलाप 

सामागजक सरुक्षा तथा व्यगक्तगत 

घटना दताष 

संस्कृगत, सम्पदा, लगलतकला 

तथा पयषटन प्रवद्धषन 

लैंगगक समानता तथा सामागजक 

सरुक्षा 

योजना तजुषमा तथा ईपभोक्ता 

सगमगत पररचालन 

ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

त्याङ्क व्यवस्थापन 

 

वडा कायाषलयहरु 

नौ वटा वडा 

कायाषलयहरु 

९ वडा सगमगतहरु 

ऄध्यक्ष 

ईपाध्यक्ष 

प्रमूख प्रशासकीय ऄलधकृत 



22 
 

यसका ऄगतररक्त गलख ुगाईँपागलका ऄन्तगषत गवगभन्न काननूहरु द्वारा दहेायका ऄन्य सगमगतहरु गठन भइ कृयाशील रहकेा छन-् 

१. न्यायीक सगमगत 

२. स्रोत ऄनमुान तथा सीमा गनधाषरण सगमगत 

३. बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगत 

४. राजश्व परामशष सगमगत 

५. गशक्षा सगमगत 

६. कृगष गवकास सगमगत 

७. स्थानीय कृगष व्यवसाय प्रवद्धषन सगमगत 

८. पवूाषधार तथा योजना ऄनगुमन सगमगत 

९. गवपद ्व्यवस्थापन सगमगत 

१०. ईपभोक्ता गहत संरक्षण सगमगत 

११. रागरिय पररचय पि तथा पगञ्जकरण समन्व्य 

सगमगत 

१२. एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 

सगमगत 

१३. कमषचारी पदपगूतष सगमगत 

१४. परीक्षा सञ्चालन तथा समन्व्य सगमगत 

१५. खररद सगमगत 

१६. चमनेा गहृ व्यवस्थापन सगमगत 

१७. गजन्सी गनररक्षण सगमगत 

१८. स्यागनटरी प्याड गवतरण तथा व्यवस्थापन सगमगत 

१९. गनुासो सनुवुाइ सगमगत 

२०. बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सगमगत 

२१. स्वास््य ऄनगुमन सगमगत 

२२. गवपन्न नागररक गसफाररस सगमगत 

२३. ऄपाङ्ग पररचय पि गवतरण समन्व्य सगमगत 

गाउँ सभा, सभाका सलमलि, काययपालिका, काययपालिकाका सलमलि, वडा सलमलि र अन्य सलमलिहरुको लवस्ििृ लववरण अनसुचूी-२ 

मा उल्िेख गररएको छ । 

लिखु गाईँपालिकाको भौलतक व्यवस्थापनको ऄवस्था 

गाईँपागलकाको अधगुनक प्रशासकीय भवन नभए 

तापगन अफ्न ै जग्गामा पक्की भवन रहकेो छ । जसमा 

प्रशासकीय भवन, गवभागीय भवन, सभा भवन, गवषयगत 

भवन, स्क्रयाप ब्लक गरर ५ वटा ब्लक रहकेो छन ् भन े

पागलका प्रहरी भवन गनमाषणधीन छ । स्थायी प्रमखु 

प्रशासकीय भवनको लागग DPR तयार गरी सम्बन्धीत 

गनकाय सँग भवन तथा संरचना  गनमाषणको लागग प्रस्ताव 

गरीएको छ । ऄगधकांश वडा कायाषलयका अफ्न ै नाममा 

जग्गा रहकेो छ भन े३ वटा वडा कायाषलय भाडामा रहकेा छन ्

। सवारी साधन तफष  २ वटा गपक ऄप गाडी छन ्भने १२ थान 

मोटर साइकल सञ्चालनमा छन ् । सचूना प्रगवगध तफष  

गाईँपागलकाले अफ्नै तफष बाट पवूाषधार गनमाषण गरर सम्पणूष वडा कायाषलय सम्म इन्टरनेट सेवाको गवस्तार गररएको छ । 

गाईँपागलकाको भौगतक व्यवस्थापन तफष को गवस्ततृ गववरण दहेाय बमोगजम रहकेो छः 

जग्गा सम्बन्धी लववरण 

लस.न. 
के्षत्रर्ि 

(रोपनीमा) 
लकिा न. 

जग्गाधनी 

कायायियको नाम 
ठेगाना 

जग्गाको प्रकृलत 

(समथर,लभरािो) 
प्रयोजन 

१ 
 २-१३-०-० 

२३५ गागवस यसम सागवक ५, गलख ु५ समथर 
परुानो 

गागवस 

प्रमुख प्रशासकीय भवनको िालग प्रस्तालवत DPR सरंचना 
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२ 

२-०-०-२ 

३-२-२-२ 

२-४-०-० 

४५३ 

७६ 

३०६ 

गा.पा. कायाषलय 

सागवक ५, गलख ु४ 

सागवक ३, गलख ु४ 

सागवक ३, गलख ु४ 

समथर 

गा.पा. 

भवन 

(जम्मा ७-

६-३-०) 

 

३ 

०-८-०-० 

४-४-२-१ 

३-७-३-२ 

०-९-१-० 

१-३-३-२ 

०-८-०-० 

०-१४-०-० 

०-१०-०-२ 

७९८ 

७९५ 

३९ 

७७१ 

७७५ 

७८९ 

७७३ 

६४६ 

गा.पा. कायाषलय सागवक ७, गलख ु५ समथर 

गा.पा. 

प्रशासकीय 

भवन 

(जम्मा 

१२-१-२-

३) 

४ 

०-४-०-० 

(बाटो) 

२-०-०-० 

१-९-१-३ 

४७९ 

४५७ 

४६१ 

गा.पा. कायाषलय 
सागवक ५, गलख ु५ 

 
समथर 

बजार 

व्यवस्थापन 

(जम्मा ३-

१३-१-३) 

५ 

०-८-०-० 

६-०-०-० 

१-०-२-० 

(बाटो) 

२-०-०-० 

७७९ 

८०० 

७८५ 

७८१ 

गा.पा. कायाषलय सागवक ७, गलख ु५ समथर 

बस पाकष  

व्यवस्थापन 

(जम्मा ९-

८-२-०) 

६ 

१-८-०-० 

०-८-३-२ 

१-३-२-० 

१-२-०-१ 

४८३ 

४८५ 

४८७ 

२५ 

गा.पा. कायाषलय 

सागवक ५, गलख ु४ 

सागवक ५, गलख ु४ 

सागवक ५, गलख ु४ 

सागवक ४, गलख ु४ 

समथर 

खेल मैदान 

(जम्मा ४-

६-१-३) 

७ ४-३-२-२ १२ 
गाईँ पञ्चायत, 

गसंहदवेी 

सागवक गसंहदवेी-८ 

गलख ु२ 

समथर २ नं. वडा 

कायाषलय 

८ 
१-१२-१-१ 

१-३-३-० 

८९ 

३०९ 
३ नं. वडा कायाषलय 

सागवक नमषदशे्वर-६ 

गलख ु३ 

समथर ३ नं. वडा 

कायाषलय 

९ 
०-१३-०-० 

१-१४-०-१ 

३२६ 

८४ 

गाईँ कायषपागलकाको 

कायाषलय 

सागवक यसम- ३ 

 गलख ु४ 

समथर ४ नं. वडा 

कायाषलय 

१० ३-०-०-० ४५७ ५ नं. वडा कायाषलय 
सागवक यसम ८ 

गलख ु५ 

समथर ५ नं. वडा 

कायाषलय 

११ ०-१०-३-१ ४५ 
गागवसको कायाषलय 

गाम्नाङ्टार 

सागवक 

गाम्नाङ्टार-४, 

गलख ु६ 

समथर 
६ नं. वडा 

कायाषलय 

१२ १८-०-०-१ ६४५ 
गागवसको कायाषलय 

गाम्नाङ्टार 
गलख ु७ 

गभरालो 

 

१३ ३-१०-०-० ६७५ ७ नं. वडा कायाषलय 

सागवक 

गाम्नाङ्टार-

८,गलख ु७ 

समथर 
७ नं. वडा 

कायाषलय 

१४ ३-१५-२-०    ६३८ 
गागवसको कायाषलय 

टारकेराबारी 

सागवक टारकेराबारी-

५, गलख ु८ 

समथर ८ नं. वडा 

कायाषलय 
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१५ 

१-८-१-२,                 

०-११-२-०           

०-१५-३-२ 

५०५      

७६५      

२६ 

गाई पंचायत 

कायाषलय, पोकली 

सागवक पोकली-६, 

गलख ु९ 

समथर ९ नं. वडा 

कायाषलय 

भवन सम्बन्धी लववरण 

लस.न. भवन सखंया कोठा सखंया 

भवन 

तल्िा 

प्रयोजन 

(कायायिय/अवास/प्रयो

गमा नअएको) 

कैलर्यत 
पक्की कच्ची 

१ भवन-१ १६ 

 

कच्ची २ गवषयगत कायाषलय   

२ भवन-२ ८ पक्की 

 

३ सभा भवन   

३ भवन-३ ५ 

 

कच्ची १ प्रशासकीय कायाषलय   

४ भवन-४ १५ 

 

कच्ची २ गवभागीय कायाषलय   

५ भवन-५ ३ 

 

कच्ची १ चमनेागहृ   

६ भवन-६ १ 

 

कच्ची १ स्क्रयाप स्टोर टहरो   

७ भवन-७ २ 

 

कच्ची १ पागलका प्रहरी अवास 

 ८ भवन-८ ४ पक्की 

 

१ ९ नं. वडा कायाषलय 

 ९ भवन-९ ३ 

 

कच्ची १ २ नं. वडा कायाषलय 

 १० भवन-१० ३ 

 

कच्ची १ ६ नं. वडा कायाषलय 

 ११ भवन-११ ३  कच्ची १ ८ नं. वडा कायाषलय  

सवारी साधन सम्बन्धी लववरण 

लस.न. 
सवारी साधनको 

लववरण  
सवारी साधन न. 

सञ्चािनको ऄवस्था 
लबमा 

(भएको/ 

नभएको) 

कैलर्यत 

चाि ु

सञ्चािन 

गनय 

नसलकने 

ममयत गरी 

सञ्चािन 

गनय सलकने 

१ मगहन्रा स्कारगपयो  बा २ झ ४०९१ चाल ु     भएको   

२ टाटा योद्दा  प्रदशे न ३, ००२ झ ५०७० चाल ु     भएको   

३ मगहन्रा बोलेरो एम्बुलेन्स प्रदेश न ३, ००२ झ ५११५   
सञ्चालन 

गनष नसगकन े
  भएको 

दघुषटना भआ 

क्षगत ग्रस्त 

४ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३१ चाल ु     भएको   

५ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३० चाल ु     भएको   

६ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब २६ चाल ु     भएको   

७ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३२ चाल ु     भएको   

८ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब २७ चाल ु     भएको   

९ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब २९ चाल ु     भएको   

१० ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३५ चाल ु     भएको   

११ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३४ चाल ु     भएको   

१२ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब ३३ चाल ु     भएको   

१३ ऄपाच ेमोटरसाआकल बा ३ ब २८ चाल ु     भएको   

१४ पल्सर मोटरसाआकल स १ ब ७५० चाल ु     भएको   

१५ पल्सर मोटरसाआकल स १ ब ७५४ चाल ु     भएको   

गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को लजन्सी लनररक्षण प्रलिवेदन अनसुचूी-३ मा उल्िेख गररएको छ । 
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पररच्छेद -२ 

स्थानीय सरकारको लवधालयकी, काययकारी तथा न्यालयक ऄलधकार प्रयोगको ऄवस्था 

स्थानीय स्वायत्त शासनको ऄत्यन्त ईत्तम ऄभ्यासको रुपमा स्थानीय तहमा न ै गवधागयकी, कायषकारी तथा न्यायीक 

ऄगधकारलाइ संवैधागनक रुपमा व्यवस्था गररएको छ । नेपालको संगवधानलको भाग १७ तथा १८ मा ईपरोक्त ऄगधकारहरुको 

व्यवस्था हुनकुो साथै भाग ५ मा राज्यका सबै तहको संरचना तथा शगक्तको बाँडफाँड पगन गररएको छ एवं भाग २० मा स्थानीय, 

प्रदशे र संघ बीचको ऄन्तरसम्बन्ध पगन पररभागषत गररएको छ । जसलाइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र ऄन्य 

महत्वपणूष प्रदशे तथा स्थानीय काननूले थप व्यवगस्थत गद ैअइरहकेो छ ।  यसरी व्यवगस्थत भएको प्रणालीबाट जनताको इच्छा, 

अकांक्षा तथा अवश्यकताहरु स्थानीय स्तरबाटै गवधागयकी, कायषकारी तथा न्यायीक ऄगधकारहरुको प्रयोगबाट सम्बोधन भइ 

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नगजकको सरकारको रुपमा स्थागपत हुने पररकल्पना गररएको छ ।  

गलख ुगाईँपागलका पगन संगवधान तथा काननू प्रदत्त ऄगधकारहरुको सगक्रयता तथा गववेकशीलताका साथ प्रयोग गद ै

जनताको भावना एवं वास्तगवक अवश्यकताका अधारमा काननू तजुषमा गन,े वागषषक गवकास योजना तयार गरर कायाषन्व्यन गने, 

ऄत्यावश्यक सेवाको प्रत्याभगूत गने साथै स्थानीय तहमा काननूको ऄधीनमा रही न्यायीक सेवा पगन प्रदान गद ैअइरहकेो छ । 

लवधालयकी ऄलधकारको प्रयोग 

नेपालको संगवधानले स्थानीय तहमा गवधागयकी ऄगधकारको श्रजृना गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

तथा प्रदशे काननूले स्थानीय तहको काननू गनमाषण प्रकृयालाइ थप व्यवगस्थत गरेको छ । यस गाईँपागलकामा काननू गनमाषणका 

लागग गाईँ सभा तथा कायषपागलका गनकै सकृय दगेखएको हुदँा काननू गनमाषण ईच्च प्राथगमकतामा परेको छ । हाि सम्म स्थानीय 

तहको लनवायचन सम्पन्न भएदेलख सात पटक गाईँ सभा सर्िताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ भने जसबाट यस 

गाईँपालिकािे २३ ऐन जारी गररसकेको छ । यसका साथै  ३० लनयमाविी एव ंकाययलवधीहरु पलन तजुयमा भएका छन ्। 

ईपरोक्त काननूहरु सबै स्थानीय राजपिमा प्रकागशत गन ेगररएको छ । काननूको शासनको प्रत्याभगूत गराईन सबभन्दा महत्वपणूष 

रहकेो काननू गनमाषण प्रकृयामा सभा ऄन्तगषतको गवधायन सगमगत तथा कायषपागलका ऄन्तगषतको गवधेयक सगमगत अ-अफ्नो 

कायषक्षेिमा सकृय दगेखएका छन ्। 

प्रदशे सरकारले जारी गरेका काननूले गनगदषष्ट गरेका प्रकृयाहरुको पणूष रुपमा पालना गने, सरोकारवाला संग पयाषप्त 

छलफल गन,े अवश्यक परेको ऄवस्थामा सेवा परामशष गलन,े नमनुा काननूहरुको महत्तम ईपयोग गने, जनप्रगतगनगध तथा 

कमषचारीहरुको सकृय सहभागगता गलख ु गाईँपागलकाको काननू गनमाषण प्रकृयाको गवशेषताको रुपमा रहकेो दगेखन्छ । यस 

गाईँपागलकाद्वारा गनमाषण भएका काननूहरु दहेाय बमोगजम रहकेा छन-् 

ऐन 

क्र. स. ऐन ऐन नं. प्रमालणकरण  लमलत 

१ अगथषक ऐन, २०७४ १/७४ २०७४/०७/२१ 

२ पवूाषधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ १ २०७५/०२/२९ 

३ सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७५  २ २०७५/०२/२९ 

४ स्थानीय स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५  ३ २०७५/०२/२९ 

५ व्यगक्तगत व्यवसाय दताष ऐन, २०७५   ४ २०७५/०२/२९ 

६ न्यायीक सगमगत कायषगवगध ऐन,२०७५ ५ २०७५/०२/२९ 

७ स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ ६ २०७५/०२/२९ 
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९ स्थानीय कृगष व्यवसाय प्रवद्धषन ऐन, २०७५ ८ २०७५/०२/२९ 
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१० सहकारी ऐन, २०७५ ९ २०७५/०२/२९ 

११ गशक्षा ऐन, २०७५ १० २०७५/०२/२९ 
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१४ ऄनाथ तथा जोगखमयकु्त वालवागलका र सामागजक कायषक्रम सञ्चालन 

कायषगवगध ऐन २०७५ 

१३ २०७५/०४/०२ 

१५ अगथषक ऐन, २०७५ १४ २०७५/०२/२९ 

१६  गलख ुगाईँपागलकाको संस्था दताष ऐन, २०७५ १५ २०७५/१०/१६ 

१७ स्थानीय गवपद जोगखम न्यगुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५  १६ २०७५/१०/१६ 

१८ गवगनयोजन ऐन, २०७६ १७ २०७६/०४/०८ 

१९ गाईँपागलका प्रहरी ऐन, २०७६ १८ २०७६/११/०४ 

२० त्यांक तथा ऄगभलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६ १९ २०७६/११/०४ 

२१ औधोगगक व्यवसाय ऐन, २०७६ २० २०७६/११/०४ 

२२ गवगनयोजन ऐन, २०७७ २४ २०७७/०३/३१ 

२३ अगथषक ऐन, २०७७ २५ २०७७/०३/३१ 

लनयमाविी तथा काययलवलध 

क्र. स. लनयमाविी लन. नं. प्रमालणकरण लमलत 

१ गाईँ सभाको कायषसञ्चालन गनयमावली, २०७४ १ २०७४/०७/२१ 

२ कायषपागलकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायषगवगध, २०७४ २ २०७४/०७/२१ 

३ कायषपागलका कायषगवभाजन गनयमावली, २०७४ ३ २०७४/०७/२१ 
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५ गनणषय अदशे वा ऄगधकारपिको प्रमाणीकरण (कायषगवगध) गनयमावली, 

२०७४ 

५ २०७४/०७/२१ 

६ पदागधकारीहरुको अचारसंगहता गनयमावली, २०७४ ६ २०७४/०७/२१ 

७ संक्रमणकागलन कमषचारी व्यवस्थापन कायषगवगध, २०७४ ७ २०७५/०७/२१ 
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१० कमषचारी अचरण गनयमावली,२०७५ ३ २०७५/०२/२९ 
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१४ चमनेागहृ व्यवस्थापन सम्बन्धी कायषगवगध, २०७५ ७ २०७५/०४/०२ 

१५ "घ" वगषको गनमाषण व्यवसागय आजाजत पि कायषगवगध, २०७५ ८ २०७५/०४/०२ 

१६ ईजाष गवकास सम्बन्धी गनदगेशका, २०७५ ९ २०७५/०४/०२ 

१७ पागलका प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गनयमावली, २०७५ १० २०७५/०५/२७ 

१८ स्थानीय राजपि प्रकाशन सम्बन्धी कायषगवगध, २०७५ ११ २०७५/०७/०५ 

१९ ईपभोक्ता सगमगत गठन पररचालन तथा व्यवस्थापन कायषगवगध,२०७५ १२ २०७५/०८/०८ 

२० गवपद ्व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कायषगवगध, २०७५ १३ २०७५/११/०१ 

२१ संस्था दताष गनयमावली, २०७५ १४ २०७५/११/०१ 

२२ ऄपाङ्गता भएका व्यगक्तको पररचय-पि गवतरण कायषगवगध, २०७५ १५ २०७५/११/०१ 

२३ कृगष गवकास कायषक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायषगवगध, २०७५ १६ २०७५/११/०१ 
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२४ भवन गनमाषण सम्वन्धी गवगनयम तथा नक्सा पास कायषगवगध, २०७५ १७ २०७५/१२/२४ 

२५ एकीकृत सम्पगत्त कर  व्यवस्थापन कायषगवगध ,२०७५ १८ २०७६/०१/३० 

२६ कृगष गबकास कायषक्रम सञ्चालनका लागग अवश्यक मागषदशषन तथा 

मापदण्ड, २०७६ 

१९ २०७६/०२/२३ 

२७ सावषजगनक खररद गनयमावली, २०७६ २० २०७६/०९/२३ 

२८ बैठक तथा भ्रमण खचष सम्बन्धी गनदगेशका,२०७६ २१ २०७६/१२/०२ 

२९ एम्बलेुन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायषगवगध, २०७६ २२ २०७६/१२/०२ 

३० ऄसंगगठत क्षेिमा कायषरत श्रगमक वगष तथा ऄसायहरुलाइ ईपलव्ध 

गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

२३ २०७६/१२/२६ 

यद्यपी काननू गनमाषण प्रकृया अफैमा जगटल हुन,ु काननूमा गववेकशीलता ऄगधकागधक रुपमा समागहत गनुष, गनरपक्ष 

बनाईन,ु सबै सरोकारवाला पक्षहरुहरुको राय समागवष्ट गनुष, समयमै काननू गनमाषणको अवश्यकता परूा गनुष र महत्वपणूष रुपमा अम 

जनभावनाको कदर गद ैर काननूका सवषमान्य गसद्धान्तको पररपालना गद ैसवषस्वीकायष काननू तजुषमा गनुष चनुौगतपणूष दगेखन्छ भन े

जनप्रगतगनगध तथा स्थानीय कमषचारीहरुमा काननू गनमाषणको ज्ञान तथा ऄनभुव पयाषप्त रुपमा नहुन,ु गाईँपागलकामा काननू 

ऄगधकृतको पदपगूतष नहुन,ु संघीय तथा प्रादगेशक काननूहरु समयमै तजुषमा नहुन,ु समय समयमा प्रदशे स्तरबाट काननू तजुषमा तथा 

कायाषन्वयन समबन्धमा समीक्षा एवं गोष्ठी नहुन ुसमस्याको रुपमा दगेखएको छ ।  

अधार तथा मापदण्ड एवं साझा ऄगधकार क्षेि सम्बन्धी काननूहरु समयम ै तजुषमा र स्थानीय जनप्रगतगनगध तथा 

कमषचारीहरुको काननू गनमाषण सम्बन्धमा क्षमता गवकासमा पयाषप्त ध्यान गदन सके धेरै हद सम्म स्थानीय तहमा दगेखएको काननू 

गनमाषण सम्बन्धी समस्या समाधान गनष सगकन्छ भन ेकाननू ऄगधकृतको पदपगूतष, नमनूा कानकूो समयमै ईपलब्धताले थप टेवा 

पयूाषईन सक्ने दगेखन्छ । यसमा गाईँपागलका महासंघको समन्व्यकारी भगूमका पगन महत्वपणूष दगेखन्छ । 

काययकारी ऄलधकारको प्रयोग 

नेपालको संगवधान बमोगजम स्थानीय तहको कायषकारी ऄगधकार स्थानीय कायषपागलकामा गनगहत रहने व्यवस्था छ । 

स्थानीय गनवाषचन सम्पन्न भए पश्चात गलख ुगाईँ कायषपागलका गठन भए पगछ मागसक रुपमा गनयगमत तथा अकगस्मक रुपमा थप 

बैठक बसी महत्वपणूष गनणषय गद ैअइरहकेो छ । गनणषय कायाषन्वयनको स्तर पगन ईच्च छ । अ.व. २०७६/७७ मा १९ पटक 

कायषपागलकाको बैठक सम्पन्न भएको छ । कायषपागलकाको काम, कतषव्य र ऄगधकारलाइ थप व्यवगस्थत गनष गलख ु

गाईँपागलकाको संरचनागत व्यवस्था शीषषकमा ईल्लेगखत ६ गवषयगत सगमगत तथा कायषपागलकालाइ प्रगतवेदन गने र गवशेष 

क्षेिमा माि कायष गन ेगरर ऄन्य २३ सगमगत पगन गठन भइ कृयाशील छन ्भने नौ वटै वडामा वडा सगमगतहरु पगन अफ्नो काम 

कत्वषय र ऄगधकार प्रयोग तथा गनवाषहमा सकृय छन ् । अ.व. २०७६/७७ मा जम्मा २१६ पटक वडा सगमगतको बैठक बसेको 

दगेखन्छ । 

प्रमखू रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गलख ु गाईँपागलका कायष गवभाजन तथा कायष सञ्चालन 

गनयमावली, २०७४ मा यस गईँ कायषपागलकाको काम, कतषव्य र ऄगधकारहरु (पररच्छेद १ को शीषषक न.ं २ मा ईल्लेख भएको)  

व्यवगस्थत गररएको छ साथै ऄन्य संघीय, प्रदशे तथा स्थनीय काननूहरुले थप गजम्मेवारी पगन प्रदान गरेको ऄवस्था छ ।  यद्यपी 

प्रत्येक अगथषक वषषमा नीगत तथा कायषक्रम र बजेट तजुषमा गरर सभामा प्रस्ततु गनुष र सभा बाट स्वीकृत भए बमोगजम नीगत तथा 

कायषक्रम र बजेटको कायाषन्वयन कायषपागलकाको ऄत्यन्त महत्वपणूष दागयत्व हो ।  

गत अ.व.मा फैगलएको कोगभड १९ महामारीको कारण अ.व. २०७७/७८ को बजेट तजुषमा प्रकृया गनकै प्रभावीत 

भएको ऄवस्थामा पगन माहामारी गनयन्िणका लागग जनस्वास््यका मापदण्ड ऄपनाईद ैबजेट तजुषमाका सबै चरणहरु परूा गद ैगमगत 
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२०७७ ऄसार ५ गते नै बजेट, नीगत तथा कायषक्रम कायषपागलकामा पशे भएको गथयो । अ.व. २०७७/७८ को बजेट, नीलत तथा 

काययक्रम देहाय बमोलजम तजुयमा गररएको लथयोः 

 गवगत वषषमा न ै स्थानीय तहको वागषषक योजना तथा बजेट तजुषमा गदगदशषन बमोगजम राजश्व परामशष सगमगत, स्रोत 

ऄनमुान तथा बजेट सीमा गनधाषरण सगमगत, बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगत तथा कायषपागलका ऄन्तगषत गवषयगत 

सगमगतहरु गठन भइ कृयाशील रहकेो । 

 २०७७/०१/१३ गते राजश्व परामशष सगमगतको बैठक बसी अ.व. २०७६/७७ मा संकगलत राजश्व गववरणको समीक्षा 

तथा अ.व. २०७७/७८ का लागग करको दर र दायरा प्रस्ताव गरेको ।  

 २०७७/०१/२८ गते संघीय ऄथष मन्िालयबाट राजश्व बाँडफाँड तथा गवत्तीय समानीकरण ऄनदुानको ऄनमुागनत 

गववरण प्राप्त भएको । 

 २०७७/०१/३१ गते गाईँकायषपागलकाको बैठकबाट वडा स्तरीय योजना तथा बजेट प्रस्ताव गनष वडा सगमगतलाइ 

२०७७/०२/२० गते सम्मको समयसीमा गनधाषरण । 

 २०७७/०२/०९ गते प्रदशे अगथषक मागमला तथा योजना मन्िालयबाट गवत्तीय समानीकरण तथा सवारी साधन कर 

बाँडफाँडको ऄनमुागनत गववरण प्राप्त भएको । 

 २०७७/०२/२३ गते स्रोत ऄनमुान तथा बजेट सीमा गनधाषरण सगमगतबाट अ.व. २०७७/७८ का लागग स्रोत ऄनमुान र 

बजेटको सीमा तथा प्राथगमकता गनधाषरण गररनकुा साथै बजेट तथा कायषक्रम गनधाषरणका लगग गनदशेन गदइएको । 

 २०७७ जेष्ठ २० गते सम्म प्रत्येक वडामा बस्ती तहका योजना छनौट भइ वडा तहमा योजनाको छनौट तथा 

प्राथगमकता गनधाषरण गरर गवषयगत शाखा र गवषयगत सगमगतमा प्रस्ताव गररएको । 

 २०७७ जेष्ठ २५ गते सम्म गवषयगत शाखाबाट गवषयगत सगमगतमा छलफल भइ बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगतमा 

अ.व. २०७७/७८ को लागग नीगत तथा कायषक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको । 

 २०७७/०२/२७ र २०७७/०३/०४ गते दइु चरणमा छलफल गरर बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगतबाट अ.व. 

२०७७/७८ का लागग वागषषक नीगत तथा कायषक्रम र बजेट स्वीकृत गरर गाईँ कायषपागलकामा पशे गररएको । 

 २०७७/०३/०५ र ०६ गते बसेको गाईँ कायषपागलकाको बैठकबाट अ.व. २०७७/७८ का लागग पेश भएको वागषषक 

नीगत तथा कायषक्रम र बजेट  स्वीकृतीका लागग गाईँ सभामा प्रस्ताव गने सवषसम्मत गनणषय भएको । 

न्यायीक ऄलधकारको प्रयोग 

नेपालको संगवधानमा भएको संवैधागनक व्यवस्था बमोगजम स्थानीय तहमा पगन न्यायीक ऄगधकार प्राप्त भएको छ । 

नेपालको संगवधानको धारा २१७ ईपधारा १ र २ ऄनसुार स्थानीय तहलाइ प्राप्त न्यायीक ऄगधकार लाइ स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ८ मा गवस्ततृीकरण गररएको छ । सोही बमोगजम गलख ु गाईँपागलकामा ईपाध्यक्षको 

सयंोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायीक सलमलत गठन तथा न्यायीक सलमलत काययलवलध ऐन,२०७५ तजुषमा गरर यस 

गाईँपागलका क्षिे गभि रहकेा ऄन्यायमा परेका सम्पणुष जनताहरुका लागग सवषसलुभ र सहज तररकाले स्थानीय स्तरमा न्याय 

गदलाईन स्थानीय सरकारको रुपमा रहकेो गलख ुगाईँपागलका नीगतगत तथा संरचनागत रुपमा सशक्त भइ कायष गद ैअइरहकेो छ । 

न्यायीक सलमलत  गठन गनुयको ईदे्दश्यः- 

 गलख ुगाईँपागलका गभि रहकेा ऄन्यायमा परेका सम्पणुष जनताहरुका लागग सवषसलुभ तररकाले न्याय गदलाईन ु  । 

 स्थानीय तहमा न ैन्यायीक गनरुपनको ईपाय ऄबलम्वन गनुष  । 

 स्थानीय तहमा न ैमलेगमलापका ऄवयबहरुलाइ स्थागपत गनुष  । 
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न्यायीक सलमलतमा रहेका पदलधकारीहरु  

संयोजकः- शान्ता ढुगंेल  

सदस्यः-   गबशाल कुमार पौडेल  

सदस्यः-   कुमारराज सबेुदी  

यसका साथै न्यायीक सगमगतलाइ 

थप प्रभावकारी बनाईन यसको  सगचवालय 

समेत स्थापना गररएको छ । जसमा 

कमषचारीको रुपमा गाईँ कायषपागलका 

कायाषलयका प्रशासन सहायक नानीराम 

खगतवडालाइ गजम्मेवारी तोगकएको छ । 

अ.व. २०७६/७७ मा सम्पालदत न्यायीक काययः- 

 न्याय सम्पादन गन ेक्रममा अ ब २०७६/७७ मा न्यायीक सगमगतको १५ वटा वैठक बसेको । 

 २ वटा मदु्दामा मलेगमलापको माध्यमबाट गववादको गनरुपण गररएको  । 

 २ वटा मदु्दामा छलफल भइ रहकेो र गनरुपण हुन बाँकी रहकेो  । 

 ४ वटा ईजरुी गनबेदन मागथ छलफल हुन बाँकी रहकेो  ।  

 मेलगमलाप सम्बन्धी ४८ घण्टे तागलम सञ्चालन गरर तपसील बमोगजमका मलेगमलापकताष तयार गररएको । 

लस.नं. नाम, थर लस.नं. नाम, थर 

१ रमेश कुमार गघगमरे १४ धन कुमार सनुवुार 

२ गडक बहादरु तामाङ १५ पणूष कुमारी बढुाथोकी खिी 

३ लक्ष्मी कुमारी गतगम्सना १६ गवरण ुकुमार काकी 

४ कमल बहादरु पौडेल १७ शान्त खड्का (काकी) 

५ मदन बहादरु गवष्ट १८ चोक बहादरु मगर 

६ गनमषल रोका १९ तेज बहादरु जोगी 

७ बगुद्ध बहादरु खिी २० कागलदास श्रेष्ठ 

८ लाल प्रसाद भट्टराइ २१ शंकर प्रसाद ढुगंले 

९ गवरण ुमाया श्रेष्ठ २२ पे्रम बहादरु वढुाथोकी 

१० भक्त बहादरु पौडेल २३ तेज बहादरु बढुाथोकी 

११ टुकमाया ररखाम २४ ओमहरर खड्का 

१२ गशवकुमार खड्का २५ रुद्ध बहादरु खड्का 

१३ रमेश कमार खिी २६ यवूराज सबेुदी 

मुद्दाका प्रकृलतः लुटगपट/ कुटगपट, जग्गा गकचलो,  गाली बेआजती, ऄबैधागनक मगदरा भट्टी  

 

 

न्यायीक सलमलत पदालधकारीहरु 
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स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका क्रममा देलखएका समस्याहरुः 

 भौगोगलक गबकटताले गदाष न्यायमा सहज र सवषसलुभ पहुचँ स्थागपत गनष कठीन हुन ु। 

  काननूी गबज्ञताको सहज रुपमा ईपलब्धता नहुन ु ।  

 न्याय सम्बन्धी स्वीकृत स्तरको कमषचारीको ऄभाव हुन ु। 

 स्थानीय तहमा रहकेो न्यायीक ऄगधकार बारे सवषसाधारणमा चतेनाको कमी हुन ु। 

 

समस्या समाधानका िालग सझुाबहरुः 

 न्याय सम्पादनका लागग अवश्यक कमषचारीको व्यवस्था हुन ुपने  । 

 मेलगमलाप केन्रको स्थापना गछटै गररन ुपने  ।  

 सबै क्षेिमा न्यायीक सगमगत सम्बन्धी चतेनाको पहुचँ पयुाषन ुपन े ।  

 जनप्रगतगनगध तथा ईपलब्ध कमषचारीहरुको न्याय सम्पादन सम्बन्धी क्षमता गवकास गनुषपन े। 
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पररच्छेद-३ 

लवषयगत प्रगलत प्रलतवेदन 

सामान्य प्रशासन 

“गलख ु गाईँपागलकाको दृगष्ट सशुासन माफष त समगृद्ध” भन्ने मलू नारालाइ साकार पानष अम गलख ु बासीलाइ सशुासन माफष त 

गाईँपागलकाको गसंगो गवकासका गनगम्त सदा सवषदा प्रशासगनक काम सञ्चालन गने गनकाय हो प्रशासन शाखा । यसले गलख ु

गाईँकायषपागलका र मातहतका कायाषलयहरू माफष त् ऄत्यावश्यक सावषजगनक सेवा प्रदान गनुष, सम्बन्धीत गनकायवाट भए गरेका 

नीगत गनदशेनहरू सचूना सम्पे्रषण माफष त् कायाषन्वयन गनुष गराईन ुतथा कमषचारी व्यवस्थापन यस शाखाको प्रमखु गजम्मेवारी  रहकेो 

छ । गाईँपागलकाको प्रशासन संयन्िलाइ व्यवगस्थत बनाईन गाईँपागलकाबाट दहेायका स्थानीय काननूहरु तजुषमा गररएका छन:् 

 सशुासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कायषगवगध ऐन, २०७५ 

 स्थानीय सेवा ऐन, २०७५ 

 कमषचारी दरबन्दी व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

 गाईँपागलका प्रहरी ऐन, २०७६ 

 गनणषय, अदशे वा ऄगधकार पिको प्रमाणीकरण (कायषगवगध) गनयमावली, २०७४ 

 पदागधकारीहरुको अचारसंगहता गनयमावली, २०७४ 

 कमषचारी अचरण गनयमावली, २०७५ 

 पागलका प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गनयमावली, २०७५ 

 स्थानीय राजपि प्रकाशन सम्बन्धी कायषगवगध, २०७५ 

ईदे्दश्यः- 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागग नीगत तजुषमामा सहयोग गनुषका साथै तजुषमा भएको नीगतको कायाषन्वयन गनुष, 

 दगैनक प्रशासगनक कायष सञ्चालन गनुष, 

 सम्बन्धीत गनकायवाट सम्पे्रगषत नीगत तथा गनदशेनलाइ कायषन्वयन गनुष, 

 गाईँपागलकावाट सम्पन्न हुन ेकायषहरु तथा गवगभन्न शाखाहरुबाट जनु ेसेवा प्रवाहमा सहजीकरण गनुष, 

 कमषचारी व्यवस्थापन गनुष, 

 कायाषलय बागहरवाट अएका पिहरुलाइ दताष, ऄगभलेखीकरण गरी अवश्यक कामकारवाही ऄगागड वढाईन,ु 

 कायाषलयवाट प्रगेसत गचठीपिहरूलाइ चलानी गरी व्यवगस्थत ऄगभलेगखकरण गनुष, 

 ऄन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाईन ु। 

 अन्तररक लेखा परीक्षण गराईन ु। 

कायय प्रगलत:- 

गलख ुगाईँपागलकामा गवगभन्न कायाषलय, शाखा, ईपशाखा, आकाइहरूको स्थापना गरर जम्मा १०६ जना कमषचारी माफष त् शाखागत 

सेवा प्रवाह गरररहकेो छ । यस गाईँपागलकाको माग बमोगजम स्थानीय सेवा ऄन्तगषतका नयाँ कमषचारीको अगमन सगै ँसेवा प्रवाहमा 

केही सहजता दगेखएको छ ।  कमषचारीको ईपलब्धतानसुार गाईँपागलकावाट सम्पादन हुने कामहरू यथागशघ्र सम्पन्न गनमेा सामान्य 

प्रशासन शाखा प्रगतबद्ध छ ।  
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 अगथषक वषष २०७६/७७ मा गलख ुगाईँ कायषपागलकाको कायाषलयबाट ५०६१ वटा पिहरु चलानी भएका छन ्भन े३९४९ 

वटा पि हरु दताष भएका छन ्। 

 अ.व. २०७६/७७ मा १३ ऄ।ह।ेव।, ११ ऄ.न.मी., १ ह.स.चा. र ३ का.स. तथा प्रधानमंिी रोजगार कायषक्रम ऄन्तगषत १ 

रोजगार संयोजक, रागरिय पररचय पि तथा व्यगक्तगत घटना दताष ऄन्तगषत १ MIS ऄपरेटर र १ गफल्ड सहायक करार 

प्रकृया द्वारा गनयगुक्त गरर पदपगूतष गररएको छ, 

 लोक सेवा अयोग द्वारा गसफाररस भइ अईन े गवगभन्न सेवाका १९ कमषचारी र करार प्रकृया द्वारा गनयगुक्त हुने ३१ जना 

कमषचारीलाइ गनयमानसुार पदस्थापना गररएको छ, 

 कमषचारीको गवदा तथा भ्रमण अदशेको ऄगभलेख दरुुस्त रागखएको छ, 

 कमषचारीको व्यगक्तगत फाइल व्यवगस्थत गररएको छ, 

 अ.व. २०७५/७६ का लागग सम्पणूष जनप्रगतगनगध, कमषचारीहरुको सम्पगत्त गववरण समयमै सम्बगन्धत गनकायमा पठाईन 

सहजीकरण गररएको, 

 अ.व. २०७५/७६ का लागग कमषचारीहरुको कायष सम्पादन मलू्याङ्कन समयमै सम्पन्न गररएको गथयो, 

 संघ, प्रदशे तथा ऄन्य स्थानीय तह र वडा कायाषलयहरु संग ऄन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाईद ैलगगएको छ, 

 वडा कायाषलय, गशक्षण संस्था तथा स्वास््य संस्थाहरुको ऄनगुमन गनयगमत रुपमा गररएको गथयो । 

कमयचारी दरबन्दी तथा पदपलूतयको ऄवस्थाः- 

गलख ुगाईँपागलका ऄन्तगषत हाल ३५ स्थायी, ७५ करार  गरर जम्मा १०६ जना कमषचारी कायषरत छन ्। जसको गवस्ततृ 

गववरण दहेाय बमोगजम छः  

गाईँ काययपालिकाको कायायियतर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ प्रमखु प्रशासकीय ऄगधकृत /रा.प. ततृीय १ १ स्थायी ०  

२ लेखा ऄगधकृत /७/८ १ ० – ०  

३ गशक्षा ऄगधकृत /७/८ १ १ स्थायी ०  

४ इगञ्जगनयर /७/८ १ १ स्थायी ०  

५ प्रशासन ऄगधकृत  /६ २ १ स्थायी १  

६ प्रशासन सहायक÷५ ४ २ स्थायी २  

७ लेखा सहायक/५ १ १ स्थायी ०  

८ अ.ले.प. सहायक / ५ १ १ स्थायी ०  

९ गशक्षा सहायक /५ १ १ स्थायी ०  

१० सब-इगञ्जगनयर /५ १ १ स्थायी ०  

११ कम्प्यटुर ऄपरेटर /५ १ १ स्थायी ०  

१२ हले्थ ऄगसस्टेन्ट /५/६ १ १ स्थायी ०  

१३ कम्यगूनगट नगसषङ्ग गनररक्षक- ५/६ १ ० - १  

१४ खा.पा.स.टे. /४/५ १ १ स्थायी ०  

१५ c=;= Ol~hlgo/ $÷% १ ० - १  

१६ स. मगहला गवकास गनररक्षक /४ १ ० - १  

१७ ह.स.चा. २ २ करार ०  

१८ का.स. २ २ करार ०  

१९ स्वीपर १ १ करार ०  

 जम्मा २५ १८  ७  
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वडा कायायियतर्य  

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ प्रशासन सहायक /४ ९ १४ ५ स्थायी 

९ करार 

० १ संघ 

२ ऄ.स.इगञ्जगनयर /४/५ ९ ५ स्थायी ४  

३ का.स. ९ ९ करार ०  

पालिका प्रहरीतर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

! प्रहरी जवान ५ ५ करार ० ० 

कृलष तथा पशुपन्छीतर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ कृगष ऄगधकृत- ७/८ १ ० - १  

२ कृगष सहायक- ५ २ ० - २  

३ कृगष सहायक- ४ १ ० - १  

४ कृगष सेवा (भेट)- ९/१० १ ० - १  

५ कृगष सेवा (भेट)- ५ २ ० - २  

६ कृगष सेवा (भेट)- ४ २ १ करार १  

 जम्मा ९ १  ८  

स्वास््य ससं्थातर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ ह.ेइ. छैटौं ६ १ स्थायी ५  

२ ह.ेइ. पाँचौ/चौथो   १५ १५ १३ करार 

२ स्थायी 

०  

३ क.न. पाँचौ/चौथो   १७ १७ ११ करार 

६ स्थायी 

०  

४ का.स.  १० १० ७ करार 

२ स्थायी 

० १ स्वा.का. 

५ स्वीपर ४ ४ करार ० १ स्वा.का. 

 जम्मा ५२ ४७  ५  

अयुवनद औषधािय, पोकिीतर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ कगवराज/ पाँचौ १ १ स्थायी ०  

२ वैद्य १ ० - १  

३ का.स. २ २ करार ०  

 जम्मा ४ ३  १  
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लवशेष काययक्रमतर्य ः- 

लस.नं. पद/तह/शे्रणी दरबन्दी पदपूलतय स्थायी/करार ररि कैलर्यत 

१ सचूना प्रगवगध ऄगधकृत १ १ करार ० PLGSP 

२ रोजगार संयोजक १ १ करार ० PMEP 

३ MIS ऄपरेटर १ १ करार ० DoNIDCR 

४ गफल्ड सहायक १ १ करार ० DoNIDCR 

 जम्मा ४ ४  ०  

 

कमयचारी पुरस्कार:- 

कमषचारी परुस्कारलाइ ईत्प्ररेणा बढाईन े तथा मनोबल जगाईन े सशक्त माध्यमको रुपमा गलइन्छ । सोही ऄनरुुप अ.व. 

२०७६/७७ को वागषषक स्वीकृत कायषक्रम ऄनसुार कायष सम्पादन मलू्याङ्कनको अधारमा दहेाय बमोगजमको कमषचारीहरुलाइ 

ईत्कृष्ट कमषचारीको रुपमा परुस्कृत गररएको गथयोः 

 

१. गाईँ काययपालिकाको कायायियतर्य ः 

 श्री ऄशोक राईत, प्रशासन सहायक चौथो 

 श्री रगव कटवाल, का.स. 

२. वडा कायायियतर्य ः 

 श्री रेणकुा मगर, कायाषलय सहायक, वडा नं. ४ 

 श्री रुपा कटवाल, का.स., वडा न.ं २ 

३. स्वास््य ससं्थातर्य ः 

 श्री ज्ञानने्र कुमार श्रेष्ठ, गस.ऄ.ह.ेब., स्वास््य 

चौकी, गसंहदवेी 

 श्री गदपादवेी पौडेल, गस.ऄ.न.मी., स्वास््य 

चौकी, टारकेराबारी 

 श्री परुप कुमार खड्का, का.स., स्वास््य चौकी, 

पोकली 

४. लवद्याियतर्य ः 

 श्री वासदुवे गौतम, मा.गश., जाल्पा मा.गव., 

गलख ु८, टारकेराबारी 

 श्री ऄजुषन ऄगधकारी, गन.गश., जनजीवन मा.गव., गलख ु९, वाच्प ु

 श्री ऄप्सरा सवेुदी, प्रा.गश., ज्ञानज्योगत मा.गव., गलख ु२, गसंहदवेी 

 

 

 

 

 

 

ईत्कृट लशक्षक तथा कमयचारी प्रोत्साहन काययक्रम 
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गाईँ काययपालिका कायायियको सरंचना:- 

गलख ुगाईँकायषपागलका कायाषलयको संरचनागत व्यवस्था (पररच्छेद १ को शीषषक ५ मा ईल्लेख भएको) ऄनरुुप कमषचारी 

संरचना (Organogram) दहेाय बमोगजम रहकेो छः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लिख ुगाउँपालिकामा काययरि कमयचारीहरुको नामाविी अनसुचूी -४ मा उल्िेख गररएको छ । 

समस्या र चुनौलत:-  

 कमषचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत ऄभाव कायम रहन,ु 

 दरबन्दी ऄनसुारको कमषचारीको पदपगूतष हुन नसक्न,ु 

 कमषचारी ईत्प्रेरणाका लागग तागलम, भ्रमण लगायत थप सगुवधा समयानकुुल बनाईन चनुौगतपणुष दगेखन,ु  

 सेवामैिी वातावरण गनमाषण चनुौगतपणुष दगेखन,ु 

 कोगभड –१९ लगायतका महामारीको समयमा कमषचारीको स्वास््य तथा सरुक्षा व्यवस्थापन गनष कठीन हुन,ु 

 कमषचारी ऄभावका कारण अन्तररक लेखा परीक्षण गराईन नसक्न,ु 

 ऄन्तर स्थानीय तह समन्वय प्राथगमकतामा नपनुष । 

प्रमखू प्रशासकीय ऄगधकृत (रा.प. ततृीय) 

ऄभय कुमार गुप्ता 

अगथषक गवकास शाखा 

ओम प्रकाश तामाङ्ग (खररदार) 

राज कुमार कटवाल (ना.प.स्वा.प्रा. चौथो) 

लोक कुमारी तामाङ्ग (का.स.) 

पवूाषधार गवकास तथा भवन गनयमन शाखा 

रगवशंकर कुमार दास (इगन्जगनयर) 

ईमाशंकर चौधरी (सब इगन्जगनयर) 

कमल गजरेल (खा.पा.स.टे.) 

राजश्व तथा अगथषक प्रशासन शाखा 

बलराम फुयल (प्रशासन सहायक पाँचौ) 

गदपराज श्रेष्ठ (प्रशासन सहायक चौथो) 

दल बहादरु मगर (स्वीपर) 

 

योजना, ऄनगुमन तथा त्याङ्क शाखा 

गवपना श्रेष्ठ (प्रशासन ऄगधकृत छैंठौ) 

नानीराम खगतवडा (प्रशासन सहायक चौथो) 

डोल कुमारी श्रेष्ठ (स्वीपर)- काज 

सामान्य प्रशासन शाखा 

रसना मगर (प्रशासन सहायक पाँचौ) 

गदल कुमार श्रेष्ठ (प्रशासन सहायक पाँचौ) 

कोगपला अचायष (अ.ले.प. सहायक पाँचौ) 

ऄशोक राईत (प्रशासन सहायक चौथो) 

गजना राइ (प्रशासन सहायक चौथो) 

सामागजक गवकास शाखा 

गदनानाथ चौधरी (ज.स्वा.गन.) 

ऄशोक गघगमरे (गशक्षा ऄगधकृत छैंठौ) 

नमषदा खगतवडा (प्रागवगधक सहायक पाँचौ) 

रम्जना कटवाल (का.स.) काज 

रागरिय पररचय पि तथा व्य. घ. दताष शाखा 

गखला.गब.क. (MIS ऄपरेटर) 

गवरण ुररजाल (गफल्ड सहायक) 

 

प्रधानमंिी रोजगार कायषक्रम 

शन्तोष खड्का (रोजगार संयोजक) 

 

 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायषक्रम 

रोण कुमार धमला (सचूना प्रगवगध ऄगधकृत) 

 

 

ऄनोज काफ्ल े(ह.स.चा.) 

सरोज काकी (ह.स.चा.) 

सगचवालय 

सन्ज ुबस्नेत (क.ऄ.) 

रगव कटवाल (का.स.) 

पागलका प्रहरी 

केवीराज तामाङ्ग (प्र.ज.), ऄनजु रोक्का (प्र.ज.), अगशष पौडेल 

(प्र.ज.), लोककृरण श्रेष्ठ (प्र.ज.), भवुन बस्नेत (प्र.ज.) 

 



36 
 

भावी योजना:- 

 कमषचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत तजुषमा र ररक्त दरबन्दी पदपगूतषका लागग अवश्यक पहल गन,े  

 कमषचारीहरूलाइ तागलमको व्यवस्थापन गन ेगराईन,े 

 कमषचारीहरूलाइ समान तथा कायषक्षमता ऄनसुारको प्रोत्साहन सगुवधाको व्यवस्थापन गनष पहल कदमी गने गराईन,े 

 प्रशासगनक कामकाज चसु्तदरुुस्त, प्रभावकारी, गछटोछररतो र गमतव्ययी ढङ्गवाट सञ्चालन गनष सदवै ईत्पे्रररत रहन,े 

 समन्वयका गवषय तथा क्षिे पगहचान गरर ऄन्तर स्थानीय तह समन्वय प्रभावकारी बनाईने, 

 अन्तररक लेखा परीक्षणका लागग कायषयोजना बनाइ कायाषन्वयन गन े। 

योजना, ऄनुगमन तथा त्यांक  

गाईँपागलका मातहतमा सञ्चालन हुने गवगभन्न क्षिेसँग 

सम्बगन्धत भौगतक पवूाषधार, कृगष, स्वास््य, खानेपानी, गसंचाइ जस्ता 

पक्षहरुलाइ समेगट समग्र गाईँपागलकालाइ समगृद्ध र गवकासतफष  ऄग्रसर 

गराईन योजना, ऄनगुमन तथा त्यांक शाखाले सहजीकरणको भगूमका 

गनवाषह गदषछ । योजना, ऄनगुमन तथा त्यांक शाखासँग सँगै रहरे पवूाषधार 

गवकास तथा भवन गनयमन शाखाले स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध स्रोत 

साधनहरुको समगुचत प्रयोग गरी सञ्चागलत योजनाहरुको सवे, ड्रआङ्ग, 

गडजाआन, आगस्टमेट तयार गरी समग्र गवकास गनमाषणका कायषहरुलाइ 

ऄनगुमन मलू्यांकन माफष त चसु्तदरुुस्त, गणुस्तरीय, प्रभावकारी र 

सगुनयोगजत ढगंबाट सञ्चालन गनष सहयोग पयुाषईदछ । 

यस गाईँपागलकामा योजना तथा पवूाषधार गवकासलाइ व्यवगस्थत 

गनष पवूाषधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५, उजाष गवकास सम्बन्धी गनदगेशका, 

२०७५, स्थानीय तहको ईपभोक्ता सगमगत गठन, पररचालन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायषगवगध, २०७५, भवन गनमाषण सम्बन्धी गवगनयम तथा नक्सा पास कायषगवधी, २०७५ लगायतका स्थानीय 

काननूहरु तजुषमा भइ कायाषन्वयनमा रहकेा छन ्। 

 

ईदे्दश्यः- 

 स्थानीय तहको गवकास व्यवस्थापन सम्बन्धी 

नीगत तजुषमा, कायाषन्वयन तथा गनयमन गने, 

 सडक सञ्जालहरुको गवकास, गवस्तार र 

स्तरोन्नती गरी गदगोपना कायम गने, 

 गसंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरी कृगष क्षिेलाइ 

टेवा पयुाषईन,े 

 स्वच्छ खानेपानी अपगूतष गनष ईपलब्ध स्रोत 

साधनहरुको पगहचान गरी खानपेानी 

योजनाहरुलाइ प्राथगमकता गदने, 

 आगन्जगनयररङ नम्सको ऄगधनमा रगह भवन 

गनमाषणसँग सम्बगन्धत सम्पणूष कायषहरु गन,े 

 पोकिी झरना पैदिमागय 

वडा नं. ५ मा लनमाणय गररएको कुवा 
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 सामागजक तथा अगथषक गवकाससँग सम्बगन्धत गवगभन्न कायषक्रम तथा योजनाहरु सञ्चालन गने, 

 सञ्चागलत योजनाहरुको गनयगमत ऄनगुमन तथा मलू्यांकन गन े। 

कायय प्रगलतः- 

 गाईँपागलका तथा वडास्तरीय, संघीय र प्रदशे सशतष गरर जम्मा 

२१३ योजना मध्ये अ.व. २०७६/७७ मा ९१.५% योजना सम्पन्न 

भएका छन ्, 

 प्रागवगधक कायषका लागग गणुस्तर कायम गनष सवे ईपकरणहरुको 

खररद गररएको, 

 ठेक्का प्रगक्रयाद्धारा पोखरीचौर कोप्चे पोखरीडाँडा सडक गनमाषण 

भएको, 

 वडा नं. २, ५ र ७ मा अधारभतू स्वास््य केन्र गनमाषणका लागग 

ठेक्का प्रगक्रया सरुु गररएको र अ.व. ०७७/७८ मा सम्पन्न गन े

लक्ष्य रहकेो छ, 

 संघ, प्रदशेबाट प्राप्त एवम ् गाईँपागलका स्तरीय गशक्षा, स्वास््य, 

खानपेानी जस्ता क्षिेहरुसँग सम्बगन्धत योजना तथा कायषक्रमहरुको ऄनगुमन तथा मलू्यांकन भएको, 

 कृगष सडक, ग्रागमण सडकहरुको गवस्तार तथा स्तरोन्नती भएको, 

 खानपेानीको पहुचँमा सहजता भएको, 

 बजार व्यवस्थापन तथा बसपाकष  गनमाषणका लागग पवूाषधार गनमाषण भएको, 

 पयषटकीय गन्तव्यस्थलहरु (रामेश्वर पशपुगतमगन्दर, पोकली झरना) को गवकास तथा गवस्तार भएको । 

गाउँपालिका स्िरीय, वडा स्िरीय िथा संघ र प्रदशेबाट योजनाहरुको लवस्ििृ लववरण अनसुचूी-५ मा उल्िेख गररएको छ । 

समस्या तथा चुनौलतः- 

 त्यांकको स्पष्ट ऄगभलेगखकरण नहुदँा बागषषक योजना तथा कायषक्रमहरु बनाईन कगठनाइ हुन,ु  

 रणनीगतक योजना भन्दा स-साना तथा खरु ेयोजनामा स्रोत गवतरण बढ्द ैजान,ु 

 प्रचगलत गनयम ऄनसुार ईपभोक्ता सगमगतद्धारा ऄगधकागधक जनश्रमदान जटुाईन कठीन हुन,ु 

 समयमा नै ईपभोक्ता सगमगत गठन र सम्झौताको प्रगक्रया ऄगाडी नबढ्न,ु 

 भौगोगलक गवकटताका कारण अवश्यक गनमाषण सामाग्री जटुाईन नसक्दा योजना समयमा न ैसम्पन्न नहुन,ु 

 ईपभोक्ता सगमगत सचतेना ऄभावका कारण सम्झौता तथा ऄगन्तम भकु्तानी प्रगक्रयाका लागग अवश्यक कागजात 

जटुाईन नसक्न,ु 

 कमषचारी ऄभावका कारण योजना तथा कायषक्रमहरुको प्रारगम्भक, मध्यस्त र ऄगन्तम चरणमा प्रभावकारी ऄनगुमन गनष 

नसक्दा योजनाको गणुस्तर कायम गराईन कठीन हुन ु । 

 

 

एक घर एक धारा काययक्रम ऄन्तगयत वडा नं. ७ 

मा लनमायण गररएको धाराको नमूना 
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समाधानका ईपायः- 

 त्यांक संकलन गरी गाईँपागलका पाश्वषगचि तयार गन,े 

 ईपलब्ध त्याङ्क तथा सरोकारवालाहरु तथा गवज्ञको सगक्रय सहभागगतामा अवगधक गवकास योजना तथा 

मध्यमकालीन खचष संरचना तयार गररन ुपन,े  

 ईपभोक्ता सगमगत सचतेना कायषक्रम गन,े 

 बागषषक कायषयोजना तजुषमा गरर सो बमोगजम कायाषन्वयन गन,े 

 स्थानीय स्रोत साधनको समगुचत प्रयोग गरी गवकास गनमाषणका कायषहरुलाइ ऄगागड बढाईन,े 

 योजना तथा कायषक्रमहरुको प्रारगम्भक, मध्यस्त र ऄगन्तम चरणमा ऄनगुमन तथा मलू्यांकनलाइ थप प्रभावकारी 

बनाईन,े 

 योजना तजुषमा तथा कायाषन्वयन सम्बद्ध सगमगतहरु गक्रयाशील बनाईन े । 

अधारभूत तथा माध्यलमक लशक्षा 

गशक्षा मानव गवकासको मेरुदण्ड हो  । गशक्षा गबना 

मागनसको कुनैपगन पक्षको सही र समगुचत गवकास हुन 

ऄसम्भव छ  । रारिको हरेक क्षेिको गवकास गरी समदृ्द रारि 

गनमाषणको लगग दशेमा सबषप्रथम राम्रो शैगक्षक गवकास हुनपुन े

कुरामा कुन ै दइु मत हुन सक्दनै  । गलख ु गाईँपागलका 

ऄन्तरगतका गवद्यालयहरुको पठनपाठन कायषमा 

प्रभवकारीताको लागग शैगक्षक सधुारमा जोड गदइ सक्षमता 

सगहतको गसकाइ ईपलगव्ध बगृद्द गरी गशक्षालाइ गणुस्तरीय 

बनाईन ु अजको ऄपररहायष एवं महत्वपणूष अवश्यकता 

भएकोले शैगक्षक ईन्नयनमा सरोकारवालाहरुको सहयोगको ऄपेक्षा समेत गररएको छ ।  गशक्षा प्रशासनमा काननूी व्यवस्था गनष 

गाईँपागलकामा गशक्षा ऐन, २०७५ र सो को गनयमावली २०७५ तजुषमा गररएको छ । 

यस गाईँपागलकामा एईटा सामदुागयक क्याम्पस, ८ मा.गव. र १४ अ.गव. गरर २२ सामदुागयक गवद्यालय रहकेा छन ् । 

यसका साथै एईटा संस्थागत गवद्यालय, २८ वटा बालगवकास केन्र र ३ वटा सामदुागयक गसकाआ केन्रहरु रहकेा छन ् । 

ईदे्दश्यः- 

 अधारभतू तथा माध्यगमक गशक्षा सम्बन्धी नीगत तजुषमा, कायाषन्वयन तथा गनयमन गनुष, 

 सामदुागयक गवद्यालयको गशक्षण गसकाआमा सधुार गरी गसकाआ ईपलगब्ध वगृद्ध गनुष, 

 गशक्षकको क्षमता गवकासको लागग तागलम प्रदान गनुष, 

 गाईँ कायषपागलकाबाट स्वीकृत शैगक्षक कायषक्रम कायाषन्वयन गराईन,ु 

 स्वीकृत कायषयोजना ऄनसुार गवद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा गनयगमत रुपले, गनरीक्षण र सपुरीवेक्षण गरी 

त्यसको प्रगतवेदन तयार गनुष, 

 अधारभतू तह ऄन्तगषतको परीक्षा व्यवस्थापन गनुष, 

 ऐन तथा गनयमावली बमोगजम गवद्यालयहरु सञ्चालन भए नभएको जाँचबझु गरी गनयमानसुार सञ्चालन गराईन,ु 

वडा न.ं २ मा ऄवलस्थत ज्ञानज्योती माध्यलमक लवद्याियको भवन 
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 सामदुागयक गवद्यालयमा कायषरत गशक्षक तथा कमषचारीहरुको सेवा गववरण र ऄन्य ऄगभलेख ऄध्यावगधक गनुष, 

 गशक्षक तथा कमषचारीको कायषसम्पादन मलू्यांकन गरी त्यसको गववरण अयोगमा पठाईन,ु 

 गाईँपागलकाबाट गवद्यालयलाइ गनकाशा भएको रकम सदपुयोग भए नभएको ऄनगुमन गनुष, 

 लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रगतवेदनको अधारमा दगेखएका ऄगनयगमतता र बेरुज ुफछयौट गराईन,ु 

 गवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत र गशक्षक ऄगभभावक संघ गठन गराईन,ु 

काययप्रगलत:- 

 समय-समयमा गवद्यालयहरुको ऄनगुमन गरी पषृ्ठपोषण 

प्रदान गररएको, 

 गनयमानसुार गवद्यालयहरुलाइ गनकासा गदनपुन े शीषषकको 
रकमको गववरण तयार गरर गनकासा गराआएको, 

 गा.पा. गभि सञ्चागलत अठ वटै मा. गव. लाआ आन्टरनेट 

जडानको लागग प्रगत गवद्यालय रु.१२,००० ।०० का दरले 

गनकासा प्रदान गररएको, 

 बडडाँडा अ.गव. र गोरखनाथ अ.गव.मा प्रगत गवद्यालय 

रु.७,००००० ।०० का दरले गनकासा गदआ शौचालय गनमाषण 

गररएको, 

 गवद्यालयको शैगक्षक सधुारका लागग गशक्षा सगमगतको 
गनणषयानसुार रु.३५,००००० ।०० रकम गनकासा गररएको, 

 रारिपगत रगनङ गशल्ड प्रगतयोगगतामा सहभागी 

गवद्यालयलाआ खलेमा भएको खचषका अधारमा 

रु.१,६५,००० ।०० हजार प्रदान गररएको, 

 ICT,पसु्तकालय र गवज्ञान प्रयोगशाला गनमाषणका लागग 

च्यरुीडाँडा मा गव,जनजीवन मा.गव. र यसम मा.गव. लाइ प्रगत गवद्यालय रु.६,५०,००० ।०० का दरले रकम गनकासा गरी 

कायष सम्पन्न गररएको, 

 सामदुागयक गवद्यालयका गशक्षकहरुमध्येबाट ३ जना ईत्कृष्ट गशक्षक छनौट गरी प्रगतव्यगक्त रु.१०,००० ।०० नगद र 

प्रमाणपि द्वारा परुरकृत गररएको, 

 गाईँपागलकाको गशक्षा ऐन तथा गनयमावलीको ऄगधनमा रही अवश्यकीय सम्पणूष दगैनक कायषहरु सञ्चालन गरेको, 

 कक्षा ८ को पागलका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा सम्पन्न गररएको, 

 समय-समयमा गाईँपागलका गशक्षा सगमगतको बैठकको अयोजना गराइ अवश्यक गनणषयहरु गराइ कायाषन्वयन गराईन े

गररएको,  

 गनयमानसुार गवद्यालयहरुमा गव.व्य.स.गठन गन ेगराईन ेगररएको, 

 समय-समयमा प्र.ऄ.हरुको वैठक सञ्चालन गरी अवश्यक गनणषय गने, सचुना प्रवाह तथा अवश्यक गनदशेन गदन े

गररएको, 

 गवद्यालयहरुले गनणषय तथा गनदशेनहरु कायाषन्वायन गरे नगरेको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गरी अवश्यक पषृ्ठपोषण 

प्रदान गररएको, 

 ररक्त रहकेा गवद्यालयका गशक्षक पदको लागग ऄनमुगत गदइ ऄस्थायी करार गशक्षक पदपगूतष गद ैलगगएको  । 

रारिपगत रगनङ् गसल्ड कायषक्रम 
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 गाईँपागलका गभि सञ्चागलत मा.गव. हरु गबच ऄन्तर मा.गव. स्तरीय रारिपगत रगनङ्ग गशल्ड प्रगतयोगगता  सञ्चालन गरी 
सम्पन्न गररएको, 

 सामदुागयक गवद्यालयका गकशोरी छािाहरुका लागग स्यागनटरी प्याड गवतरण कायषक्रम ऄन्तगषत कक्षा ५ दगेख १२ 
सम्मका जम्मा १०१७ छािाहरुका लागग स्यागनटरी प्याड खररद गररएको, कोगभड १९ का कारण गवद्यालयहरु बन्द 

रहकेाले गवतरण कायष बाँकी रहकेो,  

आ.व. २०७६/७७ को संघ, प्रदशे िथा गाउँपालिकाबाट लवलनयोलजि बजेट िथा काययक्रमको लवस्ििृ लववरण अनसुचूी - ६ मा 

उल्िेख गररएको छ । 

सामुदालयक लवद्याियहरुको लववरणः- 

क्र.

स.ं 

लवद्याियको नाम सञ्चालित 

कक्षा 

लवद्याथी 

सखंया 

लशक्षक 

सखंया 

प्र.ऄ को नाम र्ोन नं. 

१. श्री जनजीवन मा.गव,गलख-ु९ १-१२ ४३० १५ गोगवन्द खिी ९८४३०२७९५३ 

२. श्री लेती मा.गव, गलख-ु९ १-१० १५७ ८ कमल प्रसाद दगंाल ९८४२९६१९१५ 

३. श्री पोखरी अ.गव, गलख-ु९ १-८ १६७ ३ पदम ब खिी ९७४१०५९०६२ 

४. श्री लाम्राङ अ.गव, गलख-ु९ १-८ ६३ ३ गवरण ुरुपाचा ९८४२९३९९४९ 

५. श्री पटनादवेी अ.गव, गलख-ु९ १-५ ५० ३ प्रगमला दहाल ९७४४०४३७५६ 

६. श्री जाल्पा मा.गव, गलख-ु८ १-१० १६९ १५ नरेश खड्का ९८४३६६०५६३ 

७. श्री मनकामना अ.गव, गलख-ु८ १-३ २१ २ गमिचन्र पौडेल ९८६१५६३२२७ 

८. श्री कागलका अ.गव, गलख-ु८ १-५ ४१ ३ तारा पौडेल ९८६१४८६७०८ 

९. श्री ग्रा य ुसी मा.गव, गलख-ु६ १-१२ ४५० २१ भवुन कुमार रोका ९७५२६०२२८५ 

१०. श्री ग्रामज्योगत अ.गव, गलख-ु७ १-८ १५९ ५ हमे कुमारी गवष्ट ९८४०४११२३२ 

११. श्री ग्रामोगन्त अ.गव, गलख-ु६ १-८ ८६ ५ हररशंकर भट्टराआ ९८६१३१७२०७ 

१२. श्री राम्चे ग्रामगवकास अ.गव, गलख-ु७ १-५ ७४ ४ सगञ्जता तामाङ ९८६९१५२७४५ 

१३. श्री यसम मा.गव, गलख-ु४ १-१२ ३३५ १३ चन्र ब श्रेष्ठ ९८४३२५८००७ 

१४. श्री बडडाँडा अ.गव, गलख-ु५ १-८ ११२ ६ कृरण गोपाल श्रेष्ठ ९८४९९४४२५६ 

१५. श्री गणशे अ.गव, गलख-ु५ १-५ ४२ २ ऐन ब रोकाया ९८६९८७२७४८ 

१६. श्री गसद्दमनपरुदवेी अ. गव, गलख-ु४ १-५ २५ ३ गबमला खिी ९८४४४४७५२० 

१७. श्री भीमसेनस्थान मा. गव, गलख-ु३ १-१० १७९ ११ भीम प्रसाद सवेुदी ९८४१९८७२१३ 

१८. श्री गोरखनाथ अ.गव, गलख-ु३ १-५ ३४ २ पावषती श्रेष्ठ ९८६१७१८५६२ 

१९. श्री सेती दवेी अ.गव, गलख-ु३ १-३ १६ २ गथर ब. जोगी  ९८४४२१३०९५ 

२०. श्री नमषद्दशे्वर अ.गव, गलख-ु३ १-३ ९ २ जनादषन सवेुदी ९८६१५००७७१ 

२१. श्री ज्ञानज्योगत मा.गव, गलख-ु२ १-१० १५८ १० हररकृरण दहाल ९७५४२०३५६७ 

२२. श्री च्यरुीडाँडा मा.गव, गलख-ु२ १-१० १०२ १० नोमराज सवेुदी ९८६१६६८१८० 

जम्मा  २८७९ १४८   

सामुदालयक लवद्याियमा काययरत लशक्षक तथा कमयचारी लववरणः- 

अधारभूत तह मा.लव. तह बा.लव.के.स.का. स्टार् नसय जम्मा लवद्यािय कमयचारी 

स्थायी करार राहत स्थायी करार राहत 

५३ ७ ३१ ४ ६ १९ २७ १ १४८ ३७ 

सामुदालयक लवद्याियहरुमा ऄध्ययनरत लवद्याथी लववरणः- 
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बा.लव.के. अधारभूत तह मा.लव. तह ससं्थागत जम्मा 

३३२ २००२ ८७७ ७६ ३२८७ 

 

 

समस्या र चुनौलतः- 

 ऄगधकांश गवद्यालयहरु प्रस्तागवत रुपमा सञ्चालनमा रहकेो हुदँा गवद्यालयहरुमा तह ऄनसुार गवषय गशक्षकको 

ऄभावको कारण गवद्यालयको पठनपाठन कायषमा प्रभावकारीता अईन नसगक गसकाइ ईपलगव्ध वगृद्द हुन नसक्न े

ऄवस्था रहकेो  । 

 गवद्यालयहरुमा कायषरत गशक्षक र गवद्याथीहरुको ऄनपुात गमलाइ दरबन्दी गमलान गन े कायष नभएको हुदँा पगन 

जनशगक्तको न्यायोगचत गवतरण नहुदँा पठनपाठन कायष प्रभावीत भै शगैक्षक सधुार हुन नसकेको  । 

 केही गवद्यालयहरुमा भौगतक साधनहरुको ऄभाव भएको, जस्तैः कक्षा ६ दगेख कम्प्यटुर कक्षा सञ्चालन हुन्छ तर हाल 

सम्म अधारभतू तहहरुमा  कम्प्यटुर, गप्रन्टर र फोटोकपी मेगसनको व्यवस्था हुन नसगकरहकेो ऄवस्था छ  । 

भावी योजना:- 

अगामी शैगक्षक सि (२०७७ ) बाट लाग ूहुन ेगरी शैगक्षक सधुारका लागग तपगशल ऄनसुारका कायषहरु गने लक्ष्य 

गलआएको छः 

 गवद्यालयहरुमा कायषरत गशक्षक र ऄध्ययनरत गवद्याथीहरुको ऄनपुातको अधारमा गनयमानसुार दरबन्दी गमलान 

गने, 

 जनशगक्त तथा भौगतक व्यवस्थापनको भरपदो ऄनगुमन र प्रगतवेदन गवना गवद्यालयहरुलाइ कक्षा तथा तह थपको 

ऄनमुगत नगदने, 

 गवद्यालय ऄनगुमन, सपुरीवेक्षण तथा कक्षा ऄवलोकन पश्चात नमनूा पाठ प्रदशषनको कायषलाइ प्रभावकारी बनाईन 

शाखामा कमषचारी थपको लागग अवश्यक पहल गन,े 

 गवद्यालयहरुमा अवश्यक भौगतक सगुवधा गवस्तारको लागग अवश्यक पहल गन,े 

 सबैका लागग गशक्षा भन्ने नारालाइ साथषक तुल्याईन गवद्याथी भनाष ऄगभयानमा गवशेष जोड गदद ैबोलाई, गटकाई र 

गसकाई ऄवधारणालाइ मतुष रुप गदने, 

 सक्षमता सगहतको गसकाइ वगृद्ध, योजना गनमाषण तथा कायाषन्वयनमा जोड गदने, 

 गवद्यालयमा प्रगवगधमिैी गशक्षण गसकाइलाइ जोड गदने  । त्यसको लागग गशक्षकलाइ अवश्यक तागलमको व्यवस्था 

गने, 

 सरोकारवाला बीच ऄधषवागषषक र वागषषक रुपमा समग्र पक्षको सगमक्षात्मक कायषक्रम गन े, 

 वालमनोवैज्ञागनक अधारमा गशक्षण गसकाइ गनष ईपयकु्त कक्षाकोठा, बसाइ व्यवस्थापन, सामग्री सगहतको 

प्रारगम्भक बाल गवकासलाइ जोड गदने, 

 गवद्याथीको शारीररक, मानगसक, वौगद्दक तथा संवेगात्मक गवकासको लागग स्वच्छ प्रगतस्प्रधाषत्मक रुपमा वागषषक 

ऄन्तर गवद्यालय ऄगतररक्त गक्रयाकलापमा जोड गदने, 

 शैगक्षक, सामागजक, भौगतक तथा वातावरणीय पक्षको सधुारको लागग गशक्षक, गव.व्य.स., ऄगभभावक संघ, 

गवद्याथी बीच मागसक भटेघाट तथा िैमागसक ऄन्तर गक्रयात्मक गक्रयाकलापमा जोड गदने, 
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 ऄपाङ्ग तथा वालमैिी गशक्षण कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानीको पवूाषधार गवकासमा जोड गदने , 

 एक गवद्यालय एक पसु्तकालय तथा एक खले मैदानको ऄवधारणालाइ ऄबलम्वन गन,े  

 गवद्यालयमा  स्वच्छ र सफा वातावरण कायम गने,  

 गशक्षाको गणुस्तरलाइ सदुृढीकरणका लागग सरोकारवालाहरुलाइ सधुार, सझुाव र परुस्कारको नीगत ऄवलम्बन गद ै

जान,े 

 बालगवकास सहयोगी कायषकताषहरुको पाररश्रगमक थप ऄनदुान व्यवस्था गनष अवश्यक पहल गन,े 

 गनरन्तर गवद्याथी मलू्याङ्कन प्रगक्रयालाइ थप प्रभावकारी बनाईन े। 

सझुावहरुः- 

 सञ्चागलत तह र कक्षा ऄनसुार गवषयगत रुपमा गशक्षकहरुको व्यवस्था गररन ुपने, 

 गवद्यालयहरुमा न्यनुतम भौगतक सगुवधाको व्यवस्था गररन ुपने, 

 गवद्याथी संख्याको अधारमा गशक्षकहरुको न्यायोगचत गवतरण गररन ुपने, 

 गवद्यालय, गशक्षक तथा गवद्याथीहरुलाइ सचूकको अधारमा प्रोत्साहन बापत परुस्कारको व्यवस्था गररन ुपने, 

 मागसक रुपमा ऄनगुमन टोली बनाइ ऄनगुमन, गनरीक्षण, सपुरीवेक्षण गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गररन ुपने, 

 गशक्षकको वगृत्त गवकासको लागग समय-समयमा पनुताषजगी तागलमको व्यवस्था गररन ुपन,े 

 सरोकारवालाहरुको सहभागगतामा वहृत शगैक्षक जनचतेनामलुक कायषक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररन ुपने  । 

 

अधारभूत स्वास््य तथा सरसर्ाइ 

अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी 

सेवा सञ्चालन गनुष प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुको 

ऄगधकार क्षेि गभि रहकेो गवषय हो । जसलाइ 

कायाषन्वयनका लागग हरेक पागलका स्तरमा स्वास््य 

सम्बन्धी सेवा सञ्चालनको अवश्यक व्यवस्था सम्बगन्धत 

गनकायहरुसँग समन्वय र सहगजकरण, सचुना अदान 

प्रदान, स्वास््य सेवाको प्रणालीगत प्रगतवेदन, ईपलव्ध 

स्रोत साधनको पररचालन, स्थानीय तहवाट भएका तत ्

सम्बन्धी गनणषय, गनदशेन र योजनाहरुको कायषन्वयनका 

साथै गनयगमत स्वास््य प्रशासनलाइ स-ुव्यवगस्थत 

सञ्चालन गने लगायतका गजम्मेवारीका साथ 

कायषपागलका मातहतमा रहकेो एईटा गवषयगत शाखा अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ कायाषलय हो । जहाँ स्वास््य सेवातफष को 

ह.ेइ. समहू ऄन्तगषत छैठौ तहको १ जना र स्वास््य सेवा प.ह.ेन. समहूको छैठौ तहको १ जना कमषचारी सगहत २ जना स्वास््य 

प्रागवगधकको दरवन्दी रहन ेव्यवस्था छ । त्यसै गरी अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ कायाषलय ऄन्तरगत ६ वटा स्वास््य चौकी 

र ३ वटा अधारभतू स्वास््य केन्र रहकेा छन ्  । हाल गलख ुगाईँपागलका ऄन्तरगत जम्मा ४८ जना स्वास््यकमी रहकेा छन ् । 

यसका साथै नीगतगत व्यवस्थाको रुपमा अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५ र सो को गनयमावली, २०७५ पगन 

गाईँपागलकाबाट तजुषमा भइ कायाषन्वयनमा रहकेो छ ।   

मलहिा  स्वास््य स्वयं सेलवका अधारभूत तालिम काययक्रम 
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ईदे्दश्यः- 

 अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीगत तजुषमा सहयोग गनुष, कायाषन्व्यन तथा गनयमन गनुष, 

 अम नागररकमा अधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गन ेव्यवस्था गमलाईन,ु 

 सेवा प्रवाहका लागग स्रोत साधन व्यवस्थापन गनष अवश्यक पहल गरर व्यवस्था गमलाईन,ु 

 संघ र प्रदशे स्तरका स्वास््य सेवासंग सम्वगन्धत कायाषलयहरुसंग सम्पकष  र समन्वय गनुष, 

 मातहतका स्वास््य संस्थाहरवाट अधारभतू स्वास््य सेवा प्रदान गररने गनःशलु्क व्यवस्था गमलाईन ु, 

 मागसक रुपमा सेवाको प्रगगत प्रगतवदेन सम्वगन्धत गनकायहरुमा समयमा न ैपठाईन,ु 

 ऄत्यावश्यक स्वास््य सेवाको पहुचँको सगुनगश्चतता गनष अवश्यक कायष सञ्चालन गनुष, 

 मातहतका स्वास््य संस्था एवं कमषचारीहरुको कायषको ऄनगुमन सपुररवेक्षण गनुष, 

 गवगभन्न स्वास््य सम्वन्धी रागरिय कायषक्रमहरु सञ्चालन गने गराईन,ु 

 स्रोत,साधन र जनशगक्त व्यवस्थापनमा अवश्यक कायष गद ैसमस्या समाधानको लागग सम्वगन्धत गनकायको ध्यानाकषषण 

गराईन ु, 

 स्वास््य जनशगक्तको क्षमता गवकासको लागग अवश्यक व्यवस्था गमलाईन ु । 

समग्रमा गणुस्तरीय र गनःशलु्क अधारभतू स्वास््य सेवाको पहुचँ सवै वगष, क्षेि, गलङ्ग पगुेको सगुनगश्चतता गद ैअम 

नागररकमा गवगभन्न कारणले हुन े मतृ्य ु दर, रोग लाग्ने दरमा कमी ल्याईद ै गसगकस्तपनाबाट जोगाईन ु र नेपालीहरुको औषत 

अयलुाइ वगृद्ध गद ैस्वस्थ समाजको पररकल्पना न ैअधारभतू स्वास््य सेवाको मलू ममष हो  । 

काययप्रगलतः- 

 रागरिय गभटागमन ‘ए’ कायषक्रम सञ्चालन, 

 दादरुा रुवेला खोप ऄगभयान सञ्चालन, 

 ग्रामीण ऄल्िासाईण्ड कायषक्रम सञ्चालन, 

 रोटा खोप शरुुवात गनषको लागग तागलम सञ्चालन, 

 माआक्रोस्कोगपक क्याम्प सञ्चालन, 

 मगहला स्वास््य स्वयम ्सेगवका गदवस सञ्चालन, 

 अधारभतू स्वास््य केन्र स्थापना तथा सञ्चालन, 

 स्वास््य संस्थामा कमषचारी व्यवस्थापन, 

 गनःशलु्क गवतरणका लागग ऄत्यावश्यक औषधी 

खररद तथा गवतरण, 

 अधारभतू स्वास््य केन्र भवन गनमाषणको लागग सम्झौता गररएको, 

 

 

स्वास््य सचूकहरुमा प्राप्त ईपिव्धीः- 

SN PROGRAMME COVERAGE 

गाईँपालिका औषलध भण्डार 
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074/075 075/076 076/077 

1 Average no.of people served by FCHV 20.8 22.5 19.7 

2 Average no.of people served from ORC (per clinic) 13.2 11.8 12.2 

3 Average no. of people served from immunization clinic (per 

clinic) 

6.4 6.5 5.6 

4 Percentage of reporting status (EPI Clinic) 98.7 99.1 92.8 

5 Percentage of reporting status (FCHV) 98.7 97.6 95.7 

6 Percentage of reporting status (PHCORC) 100 100 73.4 

7 Percentage of children fully immunized as per NIP schedule 51.1 51 44.1 

8 % of pregnant women who received TD2 & TD2+ 28.9 28.9 43.7 

9 % of children  under 1 year immunized with BCG 46.7 47.4 35 

10 % of children  under 1 year immunized with DPT HepB 

Hib1 

52.4 57.7 41.8 

11 % of children  under 1 year immunized with DPT HepB 

Hib3 

52.7 59.7 45.8 

12 % of children aged 9-11 month immunized with MR 1 53 55.2 55.6 

13 % of children aged 12-23 month immunized with MR 2 44.7 53.9 54.5 

14 Drop out BCG vs Measles -13.6 -16.3 -58.9 

15 Drop out DPT HepBHib 1 vs 3 -0.61 -3.4 -9.4 

16 Drop out Measles/rubella 1vs 2 18.6 6.4 7.1 

17 Wastage rate BCG 94.1 95.5 95.9 

18 Wastage rate DPT HepB Hib 66.2 59.3 64.2 

19 Wastage Rate JE 80.3 79.1 81.6 

20 Wastage Rate MR 83.8 83.9 80 

21 Wastage Rate OPV 66 59.5 64.6 

22 Wastage Rate TD 63.9 71.2 54.3 

23 % of dehydration among U5 yrs registered diarrhoeal 

cases(facility&outreach) 

35.9 25.8 38.4 

24 % of new born with low birth weight (less than 2.5kg) 0.92 0.94 0.63 

25 Incidence of pneumonia among children U5 yrs(per1000) 222.6 190.6 154.1 

26 % of children U5 yrs treated with Zinc & ORS 86.6 86.7 84.5 

27 % of Pneumonia cases treated with antibiotics  172.2 224 385.7 

28 % of new borns who initiated breastfeeding within 1 hour of 

birth 

91.5 46.8 45.6 

29 % of children 0-11 months registered for growth monitoring 

who were under weight 

0.4 0.3 1 

30 % of children 12-23 months registered for growth 

monitoring who were under weight 

0.5 1.3 0.7 
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31 % of children aged 0-11 month registered for growth 

monitoring 

74.6 94.5 67.6 

32 % of children aged 0-23 month registered for growth 

monitoring 

68 85.7 59.6 

33 % of children aged 12-23month registered for growth 

monitoring 

61.2 76.4 51 

34 ANC 1st visit Total 157 106 143 

35 ANC 4th visit Total 98 114 86 

36 Institutional Deliveries Total 47 77 49 

37 Home Deliveries Total 0 2 5 

38 % of Birth attended by SBA 12.6 24.4 16.8 

39 % of Birth attended by HW other than SBA 1.8 0.31 0.32 

40 % of women receiving maternity incentives 100 100 100 

41 % of women receiving ANC incentives 68.3 91.5 100 

42 % of mothers group meeting held 97.4 100.4 89.7 

43 % of postpartum women visited by FCHVs 38 21.9 25.6 

44 condom users 107 115 105 

45 Depo new users 215 148 231 

46 IUCD new users  35 16 15 

47 Implant new users 115 105 105 

48 Pills new users 66 65 54 

49 FP methods New acceptor among as 5 of MWRA 17.6 14.6 16.5 

50 No.of new TB cases 0 0 5 

51 No.of new leprosy cases 0 0 0 

52 No.of new malaria cases 0 0 0 

53 No.of new kalazar cases 0 0 0 

54 No. of TB cases treatment completed 0 0 0 

55 No.of TB cases in treatment regimen 0 0 4 

56 Total relapse cases 0 0 0 

57 % of OPD New visits among total population 112 103.6 128.6 

58 Total New OPD visits Female 8808 8459 10703 

59 Total New OPD visits Male 6966 6149 7438 

60 Total new OPD visits  15774 14608 18141 

आ.व. २०७६/७७ मा लवलनयोलजि बजेट िथा काययक्रमको प्रगलि अनसुचूी-७ मा उल्िेख गररएको छ । 

 

समस्याः-  
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गनयगमत प्रभाबकारी र गणुस्यरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनष प्रयाप्त स्रोत साधन जनशगक्त एंव भौगतक ऄवस्था समेतले 

प्रभाव पान े हुन्छ  । त्यसमध्ये पगन वतषमान ऄवस्थामा जनशगक्तको चरम ऄभावका कारण स्वास््य सेवा गम्भीर रुपमा प्रभावीत 

हुनकुो साथै केही स्वास््य संस्थाको भौगतक ऄवस्था कमजोर रहकेो हुदँा सेवाको प्रभावकाररतामा प्रत्यक्ष, ऄप्रत्यक्ष ऄसर  रहकेो 

ऄवस्था छ  ।  कमषचारीलाइ अधारभतू तागलमको ऄभाव, औषधी लगायतका सामाग्रीहरुको समयमा व्यबस्थापन हुन नसक्न ुर 

कोगभड-१९ को महामारीले समयमा कायषक्रम सञ्चालन गनष थप चनुौगत गसजषना गरेको ऄवस्था दगेखन्छ  । 

समाधानका ईपायः- 

 अगामी अगथषक वषषमा स्वास््य क्षेि सधुारका लागग अपगूतष, सपुररवेक्षण तथा त्याङ्क समीक्षा (Supply, 

Supervision and Statistics) को रणनीगत गलन ुपन ेईपयकु्त दगेखन्छ  । कमषचारीहरुको गनयमानसुार पदपगूतष गरर अधारभतू 

तागलमको व्यवस्थापन अवश्यक छ भन ेऄत्यावश्यक औषधी तथा स्वास््य ईपकरण र ऄन्य सामग्रीहरुको मागका अधारमा 

पररपगूतष गनुषपन ेदगेखन्छ  । गनयगमत सहयोगात्मक सपुरीवेक्षण गरर सेवाको गणुस्तरीयता तथा ईपलब्धता बढाईन सगकन्छ साथै 

गणुस्तर र पयाषप्त त्याङ्कको अधारमा स्वास््य सेवाको समीक्षा तथा गवशे्लषण हुन ु जरुरी छ  । यसका ऄगतररक्त स्वास््य 

संस्थाहरुको भौगतक संरचनात्मक क्षेिमा पगन सधुारको अवश्यकता दगेखन्छ  । 

अयूवनद 

 अयवेूद गचगकत्सा हाम्रो मौगलक गचगकत्सा पद्धगत हो । 

मानव सभ्यता सँगै मानव स्वास््यको संरक्षण र सम्वद्धषनका लागग 

यसको ऄहम भगूमका छ । अज पगन सबैलाइ “स्वस्थ जीवन 

सबैका लागग” भन्ने ऄवधारणा ऄनरुुप अयवेुद गचगकत्सा 

प्रणालीको सदुृढीकरण र स्तरीयता कायम गरी जनमानसमा 

सरुगक्षत, प्रभावकारी र गणुस्तरीय सेवा पयुाषईन ु अवश्यक 

भएकोले अयवेुद ईपचार प्रणाली एक महत्वपणूष पद्धगतको रुपमा 

स्थागपत भएको छ । 

 अयवेूद संस्थाबाट अम जनसमदुायको लागग अयवूेद 

गचगकत्सा सेवा गनःशलु्क रुपमा प्रदान गररँद ैअएको छ । गवश्व स्वास््य संगठनले गवकासशील रारिहरुमा अवश्यक ठागनएका 

ओखगत मलूोको ऄभावलाइ स्वीकाद ै ती दशेहरुमा अयवेूद लगायत परम्परागत गचगकत्सा पद्धगतले गररबीबाट गपगडत 

जनताहरुको स्वास््य सेवाको पह चँ बढाईन महत्वपणूष भगूमका खेल्ने कुरालाइ स्वीकारेको छ । त्यसैले गवद्यालय स्तरदगेख न ै

गवद्याथीहरुलाइ दशेको मौगलक गचगकत्सा पद्धगतबारे जानकारी गदने, स्थानीयस्तरको जगडबटुी बढी भन्दा बढी प्रयोग गन,े 

जगडबटुीको संरक्षण र सम्वद्धषन गने र नागररकको स्वास््य रक्षा गरी स्वस्थ समाज र समदृ्ध दशे गवकासमा अयवेूद गचगकत्सा 

प्रणालीको महत्वपणूष भगूमका रहकेो छ । 

ईदे्दश्यः- 

 गवरामी परीक्षण गनुष, स्वस्थ मागनसको स्वास््य रक्षा गनुष र रोगीको रोग गनवारण गनुष , 

 ज्येष्ठ नागररकका लागग रसायन औषगध गनःशलु्क गवतरण तथा परामशष गदन,ु  

 स्थानीय स्तरमा प्राप्त जडीबटुीको ईपयोगगताबारे जनचेतना जगाइ त्यसको प्रयोग तथा 

संरक्षण गराईन,ु 

 स्वास््य संस्थाको सेवाबाट वगञ्चत रहकेा स्थानमा गाईँघर गक्लगनक सञ्चालन गनुष, 

 मातगृशश ु सरुक्षाथष तथा कुपोषणबाट जोगाईन दगु्धबधषक औषगध गवतरण गनष, शरीरका 

स्थानीय जलडबुटी पररचयात्मक काययक्रम 

पंचकमष सेवा 
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गवकार गनहषरण हते ुपञ्चकमष र पवूषकमष सेवा सञ्चालन गनुष,  

 गवद्यालय स्तरमा अयवेूद गचगकत्साको जनचेतना जगाइ स्वास््यकमी, समदुाय र गवद्याथीबीच सकारात्मक समन्वय 

गनुष  । 

काययप्रगलतः- 

 गबरामी परीक्षण तथा औषगध गवतरण गररएको, 

 योग गदवस मनाआएको, 

 जेष्ठ नागररकको लागग रसायन औषधी गवतरण 

गररएको, 

 स्तनपायी अमालाइ मातगृशश ु सरुक्षाथषक 

जगटबटुीजन्य औषगध गवतरण गररएको, 

 स्थागनय जगडवटुी पररचयात्मक कायषक्रम सञ्चालन 

गररएको, 

 पञ्चकमष/पवूषकमष सेवा सञ्चालन गररएको  । 

 

बजेट तथा काययक्रम प्रगलत लववरणः-  

क्र.स. खचय शीषयक 

स्रोत 

लववरण वालषयक बजेट  

रु. हजारमा 

खचय भएको 

रकम रु. हजारमा 

१ ने.स.  ऄत्यावश्यक अ. औषधी खररद  २०० २०० 

२ ने.स.  गवद्यालयमा अ. तथा योग गशक्षा कायषक्रम  ६० ६० 

३ ने.स.  स्तनपायी मातगृशश ु सरुक्षाथषक जगडबगुट जन्य औषधी 

गवतरण कायषक्रम  

७८ ७८ 

४ ने.स.  गशरोधारा टेबल तथा गचगकत्सा ईपयोगी सामग्री खररद  ५० ४६.३ 

५ ने.स.  फगनषचर  २० २० 

६ ने.स.  पञ्चकमष/पबूषकमष कायषक्रम  ४० ४० 

७ ने.स.  रागरिय- ऄन्तरागरिय तथा अरोग्य धन्वन्तरी गदवश  १२ १२ 

८ ने.स.  स्थानीय जडीबटुी पररचयात्मक कायषक्रम  ३० ३० 

९ ने.स.  जेष्ठ नागररकको लागग स्वास््य प्रबषधन  सेवा  ५० ५० 

१० ने.स.  गाईँघर गक्लगनक औषधी खररद  ९० ९० 

११ ने.स.  गनशलु्क गटकट दताष शलु्क  १० १० 

१२ ने.स.  गाईँघर गक्लगनक सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन  ६० ० 

१३ ने.स.  तलब भत्ता तथा कायाषलय सञ्चालन खचष  २२००  

१४ सामागनकरण   ऄत्यावश्यक अयबेुगदक औषधी खररद  ५०० ५०० 

 

अ.व. २०७६/०७७ मा िाभालन्वत सेवाग्राहीहरुः- 

 रोगी परीक्षण २६५३ जना, 

 गनशलु्क औषगध गवतरण , 

 पञ्चकमष र पवूषकमष सेवा १८३ जनाले सेवा प्राप्त गरेको , 

लवद्याियमा सञ्चालित अयवुनद तथा योग लशक्षा काययक्रम 
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 गवद्यालयमा अयवेुद गशक्षाः यसम मा.गव., लेगत मा.गव. र ग्रा.य.ुगस.मा.गव. मा सञ्चालन गरेको , 

 जगडबटुी पररचयात्मक कायषक्रम संचालनः गाईँ कायषपागलकामा, 

 स्तनपायी मातगृशश ुसरुक्षाथषक जगडबटुी जन्य औषगध गवतरण ८४ जनालाइ, 

 ज्येष्ठ नागररकलाइ रसायन औषगध गवतरण १५१ जनालाइ  । 

समस्या र चुनौलत:-  

 पयाषप्त औषगधको ऄभाव हुन,ु  

 भौगतक पवूाषधारको ऄभाव हुन,ु 

 कमषचारीको ऄभाव हुन,ु 

 भौगोगलक गवकटता हुन,ु 

 गलख ुगा.पा.मा अयवेूद औषधालय एईटा माि रहकेाले सबै वडामा अयवेूद सेवाको पहुचँ नहुन,ु  

 कोगभड १९ को कारण दशे बन्दाबन्दीले गाईँघर गक्लगनक सञ्चालन गनष नसक्न ु। 

भावी योजनाः- 

 जेष्ठ नागररकलाइ सम्बोधन हुने गरर वडा स्तरीय घगुम्त गशगवर कायषक्रम सञ्चालन गन,े  

 मात ृगशश ुसरुक्षा कायषक्रम प्रत्येक वडामा गन,े  

 योग गशगवर सञ्चालन गन,े 

 कमषचारी पदपगूतषका लागग पहल गने, 

 ऄत्यावश्यक औषधी पयाषप्त मािामा खररद गरी स्थानीय पहुचँलाइ सहज बनाईन,े  

 अयबेुद औषाधालयको लागग जग्गा खररद गने  ।  

 

सझुावहरुः- 

 समयमा नै औषगधको अपगूतष गनुषपने, 

 सशतषबाट प्राप्त औषगध खररदको रकम न्यनू रहकेोले गा.पा.बाट पगन औषगध खररदको लागग रकम गवगनयोजन गनुषपन,े 

 प्राथगमक ईपचारका लागग सामग्री ईपलब्ध गनुषपने , 

 पञ्चकमष / पवूषकमषको लागग अवश्यक पवूाषधार गवकास गनुषपन,े 

 प्रत्येक वडामा गाईँघर गक्लगनक सञ्चालन गनुषपन,े 

 औषगध भण्डारणका लागग ईपयकु्त कोठाको व्यवस्थापन गनुषपन,े 

 स्थानीय तहमा ईपलब्ध हुन सक्ने जडीबटुीहरुको ऄन्वेषण गरर प्रवद्धषन गनुषपन,े 

 अयवेूद औषधालयको लागग फगनषचर ईपलब्ध गनुषपन े । 

 

 

 

 

कृलष तथा पशुपंक्षी  
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यस गलख ु गाईँपागलकाका कररब ९५ प्रगतशत बागसन्दाहरु 

कृगष पेशामा रहकेा छन  । यहाँको प्रमखु ऄन्नबालीमा धान, मकै, गहु,ँ 

अलु, कोदो साथै नगदवेालीमा ऄलैगँच र बेसार रहकेो छ  । यस 

पागलकामा कुन ैहाटबजार नभए पगन नगजकै साँघटुार, गसररसे, रानीवनमा 

हाट भन े काम गछषन ्  । यहाँको हावापानीको गवगवधताले तराइमा 

ईत्पादन हुने कृगष ईपज तथा गहमालमा हुन े कृगष ईपज यस पागलकामा 

ईत्पादन हुन्छ । दधु र मास ुईत्पादनमा लगभग अत्म गनभषर भए पगन यस 

गाईँपागलकको कृगष पेशा गनवाषहमखूी नै दगेखन्छ  ।  

गवश्वभर फैगलएको कोगभड १९ महामारीले समग्र गवकास 

प्रगक्रयामा चनुौगत थगपरहकेो सन्दभषमा कृगष क्षेिको गवकासका लागग कृषक समहू गनमाषणका साथै मौरीपालन, बाख्रापालन, 

बंगरुपालन, कुखरुापालन, अधगुनक प्रगवगधको प्रयोग, फलफूल खेती लगायत औषगध ईपचार, गनरन्तर रुपमा कृगष परामशष, कृगष 

क्षेिमा ऄनदुान, गबमा लगायत गवगवध कायषक्रम कृषक माझ पयुाषईन अवश्यक दगेखन्छ  । स्थानीय तहमा कृगष क्षेिको समग्र 

गवकास तथा प्रवद्धषनका लागग स्थानीय कृगष व्यवसाय प्रवद्धषन ऐन, २०७५, कृगष गवकास कायषक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

कायषगवगध, २०७५ र कृगष गवकास कायषक्रम सञ्चालनका लागग अवश्यक मागषदशषन तथा मापदण्ड, २०७६ पगन तजुषमा भइ 

कायाषन्व्यनमा रहकेो छ । 

ईिेश्यः- 

 स्थानीय कृगष नीगत तजुषमा, कायाषन्व्यन तथा गनयमन गनुष, 

 कृगष व्यवसायको दताष, नवीकरण, प्रवद्धषन तथा गनयमन गनुष, 

 ऄनसुन्धानबाट प्राप्त ईन्नत प्रगवगधको प्रयोगमा जोड गदन ु, 

 गनयगमत रुपमा कृगष तथा पश ुईपचार तथा खोप सञ्चालन गनुष , 

 कृषकहरुको सहभागीतामा मागमा अधाररत कायषक्रम तजुषमा गरर कायाषन्वयन गनुष , 

 नश्ल सधुार गरर ईत्पादन बढाईन,ु 

 सम्भावना भएका क्षेि पगहचान गरर पकेटको रुपमा गवकास गनुष, 

 स्थानीय तथा प्रदशे र सघकंो काननूको पररगधमा रगह गवगवध 

गक्रयाकलाप गनुष  । 

कायय प्रगलतः- 

 फलफूल क्षेि गवस्तार कायषक्रम ऄन्तगषत ९ कृगष समहू, ५ कृगष फमष 

तथा २१० गकसानलाइ फलफूलका गवरुवा गवतरण गररएको, 

 मौरीपालन र च्याई खेगत  सम्बन्धी तागलम सम्पन्न भएको, 

 ४० गकसानलाइ च्याई खेतीका लागग प्रवद्धषन गररएको, 

 मौरी पकेट क्षिे बनाइ १२५ घार मौरी सगहतका गोला बाँगडएको,  

 १५०० गकसानलाइ कृगष र ८४३ गकसानलाइ पश ुईपचार सेवा प्रदान गररएको, 

५०% ऄनुदानमा कृषक समूहिाइ लवतररत बोयर बोका 

स्थानीय सामाग्रीबाट लनलमयत सुधाररएको बाख्राको खोर 
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 ३० भकारो सधुार तथा ५० खोर सधुार गररएको, 

 २ समहूका ४८ गकसानलाइ बंगरुका पाठापाठी 

गवतरण गररएको, 

 ६१ गकसानलाइ डाले घाँसका गवई तथा वेनाष 

ईपलब्ध गराइएको, 

 गनजी क्षेिलाइ समेत ईपयोग गरर पश ुसेवा ऄन्तगषत 

६००० डोज PPR को खोप लगाइएको, 

 तरकारी खतेी प्रवद्धषनका लागग ९ समहूका २३० 

गकसानलाइ तरकारीको गवई गवतरण गररएको, 

 ५१ वटा कृषक समहू गठन तथा नगवकरण गररएको , 

 ३० फामषहरु दताष भइ ६ वटाले कृगष ऄनदुान प्राप्त गरेको,   

 कृगष ज्ञान केन्र, ओखलढुगंासँग समन्वय गरर ऄमेररकन फौजी गकराको प्रकोपको गवषादी गवतरण गररएको, 

 कृषकको लागग अवश्यक पने गवगवध सचूनाहरु रेगडयो माफष त प्रसारण गररएको, 

 माटो परीक्षणका सामाग्रीहरु खररद गरर प्रत्येक वडाका १०० नमनुा परीक्षण गनष सगकने ऄवस्था रहकेो, 

 तरल नाइिोजनका गवगवध सामाग्रीहरु खररद गररएको, 

 वडास्तर तथा पागलकास्तररय वागषषक कृगष योजना तजुषमा गररएको , 

 गनयगमत रुपमा कृगष गवकास सगमगतको बैठक बगसएको (१२ पटक), 

 वडास्तरीय तथा पागलकास्तरीय कृगष गवकास सगमगतको क्षमता गवकास कायषक्रम सञ्चालन गररएको, 

 कृषकहरुको सहभागीतामा मागमा अधाररत योजना तथा कायषक्रम तजुषमा गररएको,  

 प्रत्येक वडामा वडास्तरीय कृगष गवकास सगमगत गठन गररएको । 

आ.व. २०७६/७७ को बजेट िथा काययक्रमको लवस्ििृ प्रगलि,  वस्िुगि िथा नगद अनदुान पाउने िाभग्राही र वडागि कृषक 

समहूको लववरण अनसुचूी-८ मा उल्िेख गररएको छ । 

समस्या तथा चुनौलत :- 

 कमषचारीको ऄभावले गणुस्तरीय सवेा प्रवाह नभएको,  

 बन्दाबन्दीले कायष सम्पादनमा चनुौगत थगपएको , 

 साधान र स्रोतको कमीले समयमा कृषकको घरदलैोमा पगु्न नसगकएको, 

 बाख्रा, राँगा, लगायत जीगवत पशकुो ढुवानी गनष समस्या भएको , 

 मागमा अधाररत कृगष कायषक्रम बनाईन जगटल भएको  ।  

ऄवसर:- 

 प्रशस्त मािामा जग्गाको ईपलब्धता,  

 स्थानीय स्रोत साधानको ईपलब्धता, 

सतप्रलतशत ऄनुदानमा कृषक समूह, र्ामय र 

कृषकहरुिाइ लवतररत र्िरू्िका बेनाय 
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 अधगुनक खेगतपातीको ठूलो सम्भावना हुनकुो साथै प्रगवगध गवस्तारमा सहज हुन,ु 

 ईपयकु्त र गवगवध हावापानी, 

 चाक्लावन्दी खेगतको सम्भावना,  

 कायषक्रम गनष सहज भएको, 

 कृगष ईत्पादन र ईत्पादकत्व बढाईन सगकन े । 

समग्रमा गवद्यमान ऄवसरहरुको ईपयोग गद ैवतषमान सन्दभषमा ईपयकु्त हुने गरर कमषचारीहरुको ररक्त दरबन्दी पदपगूतष गन,े 

कृगष तथा पश ु सेवा केन्रको गवस्तार गन,े कृषक समहूरुको समेत सहभागगतामा मागमा अधाररत योजना तजुषमा गरर सोही 

बमोगजम बजेट तयार गने, योगदानमा अधाररत कृगष ऄनदुान ऄगभवगृद्ध गन,े तलुनात्मक लाभका क्षेिमा पकेट गनधाषरण गरर 

लगानी बढाईने तथा यवुाहरुलाइ कृगष क्षेिमा पररचालन गरर स्वरोजगार बनाईन े जस्ता ईपायहरु ऄवलम्बन गरर यस 

गाईँपागलकाले कृगष क्षेिमा भोगगरहकेो समस्या समाधान गनष सगकन ेदगेखन्छ  ।  

सहकारी 

समानता, खलु्लापन, प्रजातागन्िक कायषशलैी, सद्भाव, सहयोग र समझदारी, सामगूहक ईद्दशे्य र ऐक्यबद्धता, सामगूहक 

भावनाको ईपज र सेवामलुक संस्था हो सहकारी । राज्यले गलएको गतन खम्बे ऄथषनीगत मध्ये सहकारी एक महत्वपणूष पाटो हो । 

स्थानीय सरकारले पगन सहकारी क्षेिलाइ सामागजक न्याय र अगथषक गवकासका लागग एक महत्वपणूष संवाहक रुपमा ऄगंगकार 

गरेको छ । 

संघीयता लाग ुभए पश्चात सहकारी सम्बन्धी ऄगधकार संगवधानतः तीनै तहको साझा ऄगधकारको रुपमा व्यवस्था भए 

संगै सहकारी संस्थाको दताष पररचालन र गनयमन गनष यस गाईँपागलकामा सहकारी ऐन, २०७५ तजुषमा गररएको छ भने सहकारी 

कायाषलय पगन स्थापना गररएको छ । 

ईदे्दश्यः- 

 स्थानीय तहमा सहकारी क्षिेको गवकास तथा प्रवद्धषनका लागग नीगत गनमाषणमा सहयोग, कायाषन्व्यन र गनयमन गन,े 

 गशक्षा, तागलम र सचूनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता गवकास र सहकारी सम्बन्धी जनचेतनाको 

ऄगभवगृद्ध गन,े 

 कृगष क्षिे लगायत ऄन्य ईत्पादन र सेवामा अधाररत सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाइ गक्रयागशल तुल्याईन,े 

 गलख ुगाईँपागलकाका सम्पणूष नागररकको जीबनस्तरमा सधुार ल्याईन सहकारीको पह चँ ऄगभवगृद्ध गन,े 

 सहकारी प्रबर्गधत ईद्योग व्यवसायको गवकास तथा गवस्तार गद ैसहकारी क्षिेलाइ प्रभावकारी, प्रगतस्पधी एवं गणुस्तरीय 

बनाईन,े 

 सहकारी ईद्योग व्यवसायको गवकास, गवस्तार र प्रबर्धन गनष सरकार, सहकारी र गनजी क्षेि गबच सहकायष र सहयोगलाइ 

प्रबर्धन गन,े 

 गडगभजन सहकारी कायाषलयमा दताष भइ यस गा.पा. को कायषक्षेिमा पने सहकारीहरुलाइ सचूीकरण गन,े 

 सहकारी संस्थाहरुलाइ सहकारीको मलु्यमान्यता ऄनरुुप सञ्चालन, पररचालन र गनयमन तथा समन्वय गने ।  
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गाईँपालिका के्षत्रलभत्र रहेका सहकारी ससं्थाहरुको लववरणः- 

लस.नं. लववरण सचूीकरण भएको गा.पा.मा दराय  खारेज जम्मा 

१ कृगष सहकारी संस्था ६ १ ० ७ 

२ बचत तथा ऊण सहकारी संस्ता ६ ० ० ६ 

३ बहुईद्दगेशय सहकारी संस्था १ ० ० १ 

जम्मा १३ १ ० १४ 

सहकारी कायषक्रम ऄन्तगषत सहकारी प्रवद्धषनका लागग गाईँपागलकाबाट रु ५ लाख गवगनयोजन भए तापगन कोगभड १९ महामारीका 

कारण कायाषन्वयन हुन सकेन । 

सहकारी संस्थाहरुको लवस्ििृ लववरण अनसुचूी-९ मा उल्िेख गररएको छ । 

समस्या /चुनौलतः-  

 गलख ुगाईँपागलकाको सहकारी गनयमावली नबगनसकेकोले कामकाज गनष ऄसहज भएको, 

 सहकारी संस्थाहरुलाइ गनयमन, पररचालन गनष अवश्यक तागलमको ऄभाव हुन,ु 

 भौगतक सामग्रीको ऄभाव हुन,ु 

 सहकारी संस्थाहरुको अफ्नो सदस्य बाहके करोबार, ऊआएआःक्ष्क् मा अबद्ध नहुन,ु संस्थागत सशुासन कमजोर हुन,ु 

 सहकारी संस्थालाइ गवकास साझेदारको रुपमा ईपयोग गनष नसक्न ु । 

सझुावः- 

 गलख ुगाईँपागलकाको सहकारी गनयमावली बनाआ कायषसञ्चालनका लागग सहज वातावरण गसजषना गनुष पने, 

 सहकारी संस्थाहरुलाइ गनयमन, पररचालन गनष अवश्यक तागलमको व्यवस्था गनुषपन,े 

 भौगतक सामाग्री ऄभाव पररपगूतष गनुषपन,े 

 सहकारी संस्थाहरुलाइ COPOMIS मा अबद्ध गराइ प्रभावकारी गनयमन गनुषपन,े 

 सहकारी संस्थाहरुमा संस्थागत सशुासन सदुृढ बनाईन सदस्य सचेतना, सपुररवेक्षण, लेखा परीक्षण, कमषचारी तालीम 

लगायतका थप प्रभावकारी ईपाय ऄवलम्बन गररनपुन,े 

 कृगष तथा पशपुालन, यवुा स्वरोजगार, मगहला ईत्थान लगायतका क्षिेमा सहकारी संस्थाहरुलाइ पररचालन गरर गवकास 

साझेदारको रुपमा ईपयोग गनुषपन,े 

 ऄन्तर सहकारी संस्था गवच समन्वय गन ेवातावरणको गसजषना गरर कायष सम्पादनमा प्रभावकाररता बढाईने । 

 

गैह्रसरकारी संस्था तथा व्यवसाय 

गलख ुगाईँपागलका क्षेिगभि रहकेा संघसंस्था तथा व्यवसायहरुको पररचालन, समन्वय र गनयमन गनष गरै सरकारी संस्था 

पररचालन, समन्वय तथा गनयमन आकाइ रहकेो छ । गै.स.स. तथा व्यवसाय पररचालन, गनयमन तथा प्रवद्धषनका लागग 

गाईँपागलकाबाट संस्था दताष ऐन, २०७५ र सो को गनयमावली, २०७५, व्यवसाय दताष ऐन, २०७५ र सो को गनयमावली, २०७५, 

औद्योगगक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा “घ” वगषको गनमाषण व्यवसायी इजाजत पि सम्बन्धी कायषगवगध, २०७५ तजुषमा गररएको छ । 
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ईदे्दश्य तथा मुखय काययः- 

 गैसस तथा व्यवसाय पररचालन, गनयमन तथा प्रवद्धषनका लागग नीगत गनमाषणमा सहयोग, कायाषन्वयन र गनयमन गन,े 

 गैर सरकारी संस्थाहरुको पररचालन, समन्वय र गनयमन गने, 

 व्यवसायीलाइ ईद्यमशील बनाईन,े 

 अम ईपभोक्ताको ऄगधकार संरक्षण गनुष, 

 अम जनतालाइ गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवाहरु ईगचत मलु्यमा ईपलब्ध गराईन,ु 

 बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी तथा एकागधकारलाइ गनयन्िण गनुष, 

 अगथषक गगतगवगधलाइ बगृद्ध गरर अगथषक समगृद्ध हागसल गनुष । 

गाईँपालिकामा दताय भएका व्यवसायहरुको लववरणः- 

क्र.स. 

व्यवसायको सखंयागत लववरण 

जम्मा कै. व्यवसायको प्रकार गत अ.व.को 

दताय 

चािु अ.व. को 

दताय 

हाि सम्म खारेज भएका 

१ होटल व्यवसाय ५ ८ १ १२  

२ व्यापारीक व्यवसाय ७२ ५० २ १२०  

३ कृगष तथा पशपुालन ८ २५ ० ३३  

जम्मा ८५ ८३ ३ १६५  

गलख ुगाईँपागलकामा दताष तथा सचूीकरण भएका संस्थाहरुको गववरणः- 

क्र.स. 
ससं्थाको सखंयागत लववरण 

जम्मा कै. 
गत अ.व. को दताय चािु अ.व. को दताय सचूीकरण भएको खारेज भएको 

१ ८ ३ ३ ० १४  

गलख ुगाईँपागलका मा दताष भएको “घ” वगषको गनमाषण व्यवसायी गववरणः- 

क्र.स. 
लनमायण व्यवसायीको सखंयागत लववरण 

जम्मा कै. 
गत अ.व. को दताय चािु अ.व.को दताय 

१ १ ० १  

 

समस्या र चुनौलत:- 

 सम्पणूष व्यवसायीहरु तथा संघसंस्थालाइ दताषको प्रकृयामा ल्याईन नसकेको, 

 व्यापार व्यवसायमा ऄस्वस्थ प्रगतस्पधाष हुन सक्ने जस्तैः कालोबजारी, एकागधकार, 

 व्यवसायीहरुले व्यवसायको दताष प्रकृगत भन्दा ऄन्य प्रकारको कारोवार पगन गने गरेको । 

समाधानका िालग सझुाव:- 

 सम्पणूष व्यवसायीहरु तथा संघसंस्थालाइ दताषको प्रकृयामा ल्याईन अवश्यक कदम चाल्नपुने, 

 व्यापार व्यवसायमा ऄस्वस्थ प्रगतस्पधाष हुन सक्ने जस्तैः कालोबजारी, एकागधकार ऄन्त्य गनष गनयगमत बजार ऄनगुमन 

गने, 
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 व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय दताष प्रकृगत ऄनरुुप कारोवार गनष प्रोत्साहन गने । 

भावी योजनाः- 

 दताष नभएका संघसंस्था तथा व्यवसायलाइ ऄगनवायष दताष गराईन सचेत गरी दताष प्रकृयामा ल्याईन,े 

 प्रत्येक व्यवसायीहरुलाइ अफ्नो व्यवसायको मलू्यसचूी, साआनबोडष र दताष प्रमाणपि ईपभोक्ताले दगेखन े ठाईँमा राख्न 

लगाईने, 

 सम्पणूष व्यवसायीहरुलाइ अफ्नो व्यवसायको दताषको प्रकृगत ऄनसुार माि कारोवार गनष गराईन ससुगूचत गराईने, 

 स्थानीय कच्चा पदाथषमा अधाररत लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला ईद्योगहरुलाइ प्रवद्धषन गने । 

समग्रमा गाईँपागलका भरर रहकेा सम्पणूष संघसस्था तथा व्यवसायहरुलाइ दताषको दायरामा ल्याइ व्यापार व्यवसाय गनष 

ईत्पे्ररणा गनुष र बजारमा रहकेो एकागधकार र कालोबजारीको ऄन्त्य गद ैबजार ऄनगुमनलाइ प्रभावकारी बनाआ ईपभोक्ता गहत 

संरक्षण गनुष अवश्यक दगेखन्छ । 

िैंलगक समानता 

 बालबागलका, ज्येष्ठ नागररक र ऄपाङ्गता भएका व्यगक्तलाइ सामागजक सरुक्षाको अवश्यकता हुन्छ । अगथषक रुपले 

गवपन्न ऄशक्त र ऄसहाय ऄवस्थामा रहकेा, ऄसहाय एकल मगहला ऄपाङ्गता भएको व्यगक्त, बालबागलका, अफ्नो हरेचाह 

अफै गनष नसक्न ेऄवस्था तथा लोपोन्मखु जागतका नागररकलाइ सामागजक सरुक्षाको हक हुन े संवैधागनक व्यवस्था रहकेो छ । 

सोही बमोगजम यस गलख ुगाईँपागलकाले ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यगक्तहरुलाइ सामागजक सरुक्षाको प्रत्याभगूत गराइ 

सामागजक न्याय, सशुासन, काननुी राज्य स्थापना गनष लैंगगक समानता तथा सामागजक गवकास ईपशाखा स्थापना गनुषको साथै 

नीगतगत रुपमा ऄनाथ तथा जोगखमयकु्त बालबागलका र सामागजक कायषक्रम सञ्चालन कायषगवगध ऐन, २०७५ तथा ऄपाङ्गता 

भएका व्यगक्तको पररचय-पि गवतरण कायषगवगध, २०७५ पगन तजुषमा गरेको छ ।  

ईदे्दश्यः- 

 संघ र प्रदशेको काननूको ऄगधनमा रगह सामागजक सरुक्षा कायषक्रमको कायाषन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनष, 

 ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यगक्तहरुको लगत ऄद्यावगधक, पररचयपि गवतरण गनष, 

 ज्येष्ठ नागररक क्लव, गदवा सेवा केन्द, भेटघाट स्थल, अश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनष, 

 ऄपाङ्गता पनुस्र्थापना केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र तथा ऄशक्त स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनष, 

 मगहला, ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएको व्यगक्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी ऄन्य कायष गनष ।  

ऄपांगता पररचय-पत्र लवतरणको हािसम्मको प्रगलत लववरणः– 

क्र.स. 
ऄपाङ्गताको 

प्रकार 

क वगयको 

सखंया 

ख वगयको 

सखंया 
ग वगयको सखंया 

घ वगयको 

सखंया 

कूि जम्मा 

सखंया 

म पू जम्मा म पू जम्मा म पू जम्मा म पू जम्मा म पू जम्मा 

१ शारीररक ऄपाङ्गता ८ ७ १५ १६ १६ ३२ १२ १० २२ ० ० ० ३६ ३३ ६९ 

२ 
दृगष्ट सम्बन्धी 

ऄपाङ्गता 
० ० ० १ १ २ १ ० १ ० ० ० २ १ ३ 
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३ 
सनुाइ सम्बन्धी 

ऄपाङ्गता 
० ० ० १ - १ १ - १ ० ० ० २ - २ 

४ 
श्रवण दृगष्ट गवगहन 

ऄपाङ्गता 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ 
स्वर र बोलाइ 

सम्बन्धी ऄपाङ्गता 
१ ० १ - ३ ३ २ १ ३ ० ० ० ३ ४ ७ 

६ 

मानगसक वा 

मनोसामागजक 

ऄपाङ्गता 

१ ० १ ४ ५ ९ १ - १ ० ० ० ६ ५ ११ 

७ बौगद्धक ऄपांगत 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

८ 
ऄनवंुशीय 

रक्तश्राव(हमेोगफगलया)  

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

९ 
ऄगटजम सम्बन्धी 

ऄपाङ्गता 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

१० बहुऄपाङ्गता ६ ४ १० १२ १५ २७ - - - - - - १८ १९ ३७ 

हाल सम्म जेष्ठ नागररक पररचय पि (६० वषष ईमरे भन्दा मागथका) जम्मा ९३४ जनालाइ गवतरण गररएको छ । 

काययक्रमगत प्रगलत लववरण:- 

अगथषक वषष २०७६/७७ मा गाईँपागलकाबाट गवगनयोगजत बजेट तथा कायषक्रमको प्रगगत गववरण दहेाय बमोगजम रहकेो छः 

क्र.स.  काययक्रमको लववरण बजेट लवलिय 

प्रगलत 

कायायन्वयनको ऄवस्था कैलर्यत 

१ मगहला गसपमलूक कायषक्रम ऄन्तगषत 

गसलाइ कटाइ  

५,५०,०००।०० १००% १८ जना मगहलालाइ ३ मगहन े

तागलम गदआएको 

 

२ सतु्केरीहरुका लागग कोशेगल भटुघाट 

कायषक्रम 

२,९६,०००।०० १००% १३९ जना सतु्केरीलाइ गवतरण 

गरेको 

 

समस्या  र चुनौलत:-   

 शाखामा कमषचारीको ऄभाव कारण प्रगतफल अईने कायषक्रमहरु गनष नसगकएको, 

 ज्येष्ठ नागररक ऄपाङ्गता भएको व्यगक्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन गनष ईगचत बजेटको ऄभाव, 

 हालसम्म पगन यस गाईँपागलका गभि ऄपाङ्गता पनुस्थापना केन्र, ऄशक्त स्याहार केन्र र ज्येष्ठ नागररक केन्र स्थापना 

हुन नसक्न ु।  

भावी योजनाः- 

 ज्येष्ठ नागररक ऄपाङ्गता भएको व्यगक्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन गनष ईगचत बजेटको गबगनयोजन गने, 

 शाखामा अवश्यकता ऄनसुारको कमषचारी र भौगतक सामग्रीहरुको ईपलब्ध गराईने, 
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 गाईँपागलका गभि ऄपाङ्गता पनुस्थापना केन्र, ऄशक्त स्याहार केन्र र ज्येष्ठ नागररक केन्र स्थापना गने, 

 ज्येष्ठ नागररक क्लव, गदवा सेवा केन्द, भेटघाट स्थल, अश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने, 

 मगहला सशगक्तकरण कायषक्रम सञ्चालन गन े(सतु्केरी भेटघाट, गसपमलुक कायषक्रम सञ्चालन ), 

 चेतनामकु कायषक्रम सञ्चालन गररने ।  

समग्रमा संगवधानले नै ज्येष्ठ नागररक ऄपाङ्गता भएका व्यगक्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गनुषपन ेव्यवस्था 

भए बमोगजम यस गाईँपागलकाले पगन ईक्त क्षेिमा ईगचत बजेट गवगनयोजन गरर ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यगक्त र 

ऄशक्तहरुलाइ सामागजक सरुक्षाको प्रत्याभगुत गराइ सामागजक न्याय कायम गनुष अवश्यकता दगेखन्छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रलवलध 

अवश्यक सचूना, त्य र त्यांक, गबचार, सन्दशे वा 

जानकारी सञ्चार गनष गतनीहरूको पगहचान, संकलन, वगीकरण, 

प्रशोधन, ईपयोग र भण्डारण गने मानवीय वा कम्प्यटुरमा अधाररत 

साधनहरूको संयोजनले बनेको व्यवगस्थत संयन्ि वा प्रणालीलाइ न ै

सचूना तथा सञ्चार प्रगवगध भगनन्छ  । यसले ईपयोगगता, प्रयोग, 

प्राथगमकता, औगचत्य, अवश्यकता र महत्वको अधारमा सचूना 

संकलन गनष, जगटल सन्दशेलाइ बोधगम्य बनाईन, सचूनाको 

बहुअयागमक ईपयोगलाइ संभव बनाईन, प्रगगत मलू्यांकन गनष, नीगत 

र योजना, कायषक्रम तथा पररयोजना तयार पानष, गनयगमत ऄनगुमन, 

मलू्यांकन गनष सबैलाइ गनणषय प्रकृयामा सहभागी बनाईन, 

िान्सपरेन्सी, एकाईगन्टगवगलटी, रेस्पोगन्सगवगलटी हाँगसल गनष तथा 

गभरनेन्सलाइ सरल, सहज र सलुभ बनाईन मद्दत गदषछ  । 

नेपालका गवगभन्न स्थानीय तहमा जस्तै गलख ुगाईँपागलका 

ओखलढुगंामा पगन प्रगवगधको प्रयोग बगढरहकेो छ, जसल ेगदाष कायष 

सम्पादन गछटो, सगजलो, गमतव्ययी र जनमखुी भएको महससु गररएको 

छ  । 

स्थानीय तहमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध स्थापना र प्रयोगका ईदे्दश्य:- 

 Open Governance, Democratic Governance, Networking Governance जस्ता शासकीय धारणाहरूको 

ईपयोग गनष, 

 Paperless Governance, E-governance, Online Governance जस्ता प्रशासकीय प्रबन्ध अत्मसात गरी 

Global Governance/Bureaucracy को माध्यमवाट गवश्वमा नेपालको छुटै्ट स्थान बनाईन, 

 Globalization, Privatization र  Service Contract को माध्यमबाट गनजी क्षिेसँग साझेदारी बढाईन तथा 

Cooperative Governance को माध्यमद्धारा Corporate Social Responsibility परूा गनष, 

 कायाषलयमा हुन ेकामकाजलाइ प्रगवगधको प्रयोग गरर गछटो छररतो, गमतव्ययी, भरपदो र सहज बनाईन, 

 Software System को प्रयोग गरर काममा एकरुपता, सहजता, गमतव्ययी र भरपदो बनाईन, 

 सचूनालाइ  गछटो र सहजरुपमा अदान प्रदान गनष  । 

इन्टरनेट कन्नेलक्टलभलटको िालग वडा नं. ५ मानेडाँडामा 

लनमायण गररएको टावर 
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लवलनयोलजत बजेट कायायन्वयनको ऄबस्थाः- 

भौगोगलक रुपमा गवकट यस गाईँपागलकामा E-Governance को शासकीय ऄवधारणा कायाषन्वयन गनष सचूना 

प्रलवलधको क्षिेमा इन्टरनेट गबस्तारको लागग अफ्नो प्राइभेट नटेवकष  सगहतको इन्टरनटे कनेगक्टगभगटको सञ्जाल गाईँपागलका तथा 

यस ऄन्तगषतका वडा कायाषलयहरु तथा ऄन्य अवश्यक स्थानमा गबस्तार गररएको छ भन े गाईँ कायषपागलकाको कायषलयमा 

इन्टरनटेको थप व्यवस्थापनको लागग Networking तथा Firewall जडान गररएको छ  । पेपरलेस गभमने्स जस्ता शासकीय 

प्रबन्धलाइ ऄबलम्बन गनष गाईँपागलका ऄन्तगषतका शाखा तथा वडा कायाषलयहरुमा सफ्टवेयर गसस्टमको प्रयोग गरी 

सेवाग्रागहहरुलाइ छोटो छररतो र सहज रुपमा सेवा गलन ेवातावरण गमलाइएको छ  । कायाषलयबाट पे्रगषत सचूना तथा समाचारहरु 

गाईँपागलकाको वेभसाआट, गाईँपागलका मोवाइल एप्स, ऄगडयो नोगटस बोडष, ग्रपु एस.सम.एस.तथा अगधकाररक सामागजक 

संजालमा राखी सबै साम ुपहुचँयोग्य बनाइएको छ  ।  

गलख ु गाईँपागलकाको अगथषक बषष ०७६/७७ को पाचौ ँ गाईँसभाबाट सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधको गवकास तथा 

गवस्तारको लागग एकमषु्ट रुपमा रु. ४०,००,००० (ऄक्षेरुगप चालीस लाख माि) बजेट गबगनयोजन भएकोमा सो को कायाषन्वयनको 

ऄवस्था दहेाय बमोगजम रहकेो छः 

लस.नं

. 

काययक्रम/अयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

लवलनयोजन रु. प्रगलत लववरण (प्रलतशतमा) कैलर्यत 

भौलतक लवलिय 

१ सचूना प्रगवगध तागलम तथा गोगष्ठ १,००,०००.०० १००.०० ९९.५९  

२ गाईँपागलका गभगडयो डकुमेन्िी गनमाषण ५,००,०००.०० ०.०० ०.००  

३ मातहतका कायाषलयहरुमा IT 

Support & Supervision 

१,००,०००.०० १००.०० ६२.८८  

४ सफ्टवेयर खररद तथा सञ्चालन १०,००,०००.०० ५०.०० ५७.६३  

५ इन्टरनटे जडान तथा गवस्तार २३,००,०००.०० १००.०० ९६.१४  

जम्मा ४०,००,०००।०० ७०.०० ६३.२५  

बजेट कायायन्वयनको ऄवस्थाको थप लववरणः- 

 गाईँपागलका ऄन्तगषतका वडा कायाषलयहरु तथा ऄन्य अवश्यक ठाईमा इन्टरनेट जडान तथा गवस्तारको लागग 

Feasibility Study को कायष सम्पन्न भएको, 

 सोगह Feasibility Study को अधारमा इन्टरनेट गवस्तारको लागग गसल्ड कोटेशन ठेक्का अव्हान गरर अवश्यक 

प्रगक्रया पयुाषइ  कायष सम्पन्न भएको, 

 गाईँ कायषपागलकाको कायषलयमा इन्टरनटे व्यवस्थापनको लागग Networking तथा Firewall जडान कायष सम्पन्न 

भएको, 

 गाईँपागलकाको गभगडयो डकुमेगन्ि गनमाषण कायष ईपयकु्त मौसम तथा गवश्व माहामारीको रुपमा फैगलरहकेो COVID-

19 को कारणले गदाष यस अ.व. मा कायष सम्पन्न गनष नसगकएको, 

 अ.व. ०७७/७८ शरुुवातबाट सफ्टवेयर लाग ुहुन ेगरी सफ्टवेयर खररद तथा सञ्चालनको कायष सम्पन्न भएको, 

 कायषरत कमषचारीहरुको सचूना प्रगवगधमा दक्षता ऄगभबगृद्ध गनष ८ गदने सचूना प्रगवगध गसपमलूक तागलमको सञ्चालन 

गरर सम्पन्न भएको, 

 यस कायाषलय तथा मातहतका कायषलयमा IT Support & Supervision गनयगमत रुपमा भरैहकेो  । 
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भाबी योजनाः- 

गलख ुगाईँपागलकाको सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधको क्षेिको गवकास तथा गवस्तारको लागग अवश्यक वजेट गवगनयोजन 

गरर तपगसल बमोगजमका प्रगवगधहरुको स्थापना तथा प्रयोग हुन सके गलखवुासी जनताले पाईन े सेवा प्रदान गनष, कायाषलय 

व्यवस्थापन गनष सहज हुने साथै कायषवोझ घट्न गइ कायाषलयको कामकाज सहज सञ्चालन हुन ेर सशुासनको क्षेिमा ठुलो टेवा 

पगु्ने दगेखन्छ  । 

 गडगजटल गभलेज प्रोफाआल तयार, 

 सम्पणुष वडामा आथरनेट connectivity, 

 कायाषलयमा local server को स्थापना र सञ्चालन, 

 Queue management system को सञ्चालन, 

 हस्तगलगखत दस्तावेजहरुलाइ कम्पटुरकृत, 

 GIS प्रगवगधको प्रयोग गरी गाईँपागलका क्षेि गभिको सम्पणूष प्रकृगतको नक्सा तयार गने, 

 गाईँपागलका गभि पने  सम्पणूष गवद्यालयहरु संग समन्वय गरर biometric-attendence र  school 

management system को स्थापना र सञ्चालन, 

 प्रागबगधक गबधालयको स्थापना र सञ्चालनका लागग सम्बन्धीत गनकाय संग पहल, 

 स्थानीय FM Radio स्थापना र सञ्चालनका लागग पहल, 

 कायाषलयमा Intra connected Telephone को व्यवस्थापन, 

 गलख ुगाईँपागलका तथा ऄन्तगषतका कायाषलयहरुमा टेगलफोनको व्यवस्थापन, 

 कमषचारी तथा जनप्रगतगनगधलाइ सचूना प्रगवगध सगँ सम्बन्धीत अबश्यक औपचाररक तथा ऄनौपचाररक तागलम 

सञ्चालन  । 

 गाईँपागलकाले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरेको बजारमा गडगजटल मलू्य सचूी बोडष तथा CCTV Camera 

को जडान तथा सञ्चालन  । 

यस गाईँपागलकामा सचूना तथा सञ्चार प्रगवगधको क्षेिमा ठुलो फड्को मारेको छ तर पगन गवकास र गवस्तार गनुष पन े

क्षेिहरु धेरै भएकोले समयानकुुल प्रगवगधको नँया ऄन्वेषण हुन े हुदाँ सोही बमोगजमका प्रगवगधको प्रयोग गनष सके  Paperless 

Governance, E-governance, Online Governance जस्ता शासकीय प्रबन्धमा सघाई पगु्दछ  । 
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सावयजलनक खररद तथा सम्पलि व्यवस्थापन 

गलख ुगाईँ कायषपागलका ऄन्तगषत रहकेा गबगभन्न शाखा ईपशाखा मध्ये सावषजगनक खररद तथा सम्पगत्त व्यवस्थापन ईप 

शाखा पगन एक हो  । गवगभन्न शाखा तथा ईपशाखा लगायतका वडा कायाषलयहरुका अवश्यकता ऄनसुारका  सामानहरु प्रचगलत 

ऐन तथा गनयम बमोगजम खररद तथा अपगूतष गरर अन्तररक व्यवस्थापन गनुष यस ईपशाखाको महत्वपणूष कायष हो  । 

ईदे्दश्यः- 

 अवश्यक सामग्रीहरु बजेटको पररगध गभि रही खररद गन े । 

 गाईँ कायषपागलकाको कायाषलयको सम्पगत्तको संरक्षण गन े । 

 खररद गररएका सामग्रीहरु गनयमानसुार अम्दानी बाँध्न े । 

 यस कायाषलय ऄन्तगषतका शाखा, ईपशाखा र वडा कायाषलयहरुलाइ अवश्यक सामग्री अपगूतष गने  । 

लक्रयाकिाप तथा बजेट कायायन्वयनको ऄवस्थाः- 

क्र.स. बजेट खचष शीषषक बागषषक बजेट रु हजारमा खचष रु हजारमा प्रगगत प्रगतशत 

१ मसलन्द तथा कायाषलय 

सामाग्री 

३००० २९९१ ९९.७% 

२ फगनषचर तथा गफक्चसष २२०० ९१८ ४१.७% 

३ सवारी साधन खरीद २७०० २६८८ ९९.५% 

४ मेगसनरी तथा  औजार  २३०० ६३३ २८% 

५ सवारी साधन ममषत खचष ८०० ७६३ ९५% 

६ मेगसनरी तथा औजार ममषत 

सम्भार 

१५० ३५ २३% 

समस्याः- 

 भौगोगलक गवकटताले गदाष समयमा सामान अपगूतष तथा ममषत सम्भार गनष समस्या भएको  । 

 गजन्सी श्रेस्ता कम्प्यटुराइज हुन नसकेको  । 

 गजन्सी श्रेस्ता सम्बन्धी अबश्यक तालीमको ऄभाव रहकेो  । 

 ;fdu|Lsf] e08f/0f / ;'/Iffsf लागग व्यवगस्थत e08f/0fsf] ऄभाव /x]sf]  । 

सझुावः- 

 सामग्रीहरुको सरुक्षाका लागी पयाषप्त भण्डारण व्यवस्था गमलाइन ुपने  । 

 खप्ने गजन्सी सामग्रीको संरक्षण तथा गटकाईपनका लागी समयमै रंगरोगन तथा ममषत गररन ुपन े । 

 गजन्सी श्रेस्तालाइ कम्प्यटुराइज गररन ुपने  । 
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रोजगार सेवा केन्र 

 नेपालको संगवधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाइ मौगलक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौगलक 

हकलाइ कायाषन्वयन गनष रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरर रोजगार सेवा केन्र स्थापना माफष त बेरोजगार व्यगक्तहरुको 

पगहचान र  सगूचकरण गन,े सगूचकृत व्यगक्तलाइ एक वषषमा न्यनूतम एक सय गदन रोजगारीको प्रत्यभगूत गररन ेऄन्यथा बेरोजगार 

पररवारलाइ एक व्यगक्त मागन न्यनुतम गदन रोजगार गदन नसकेको गदनको न्यनुतम ज्यालाको  पचास प्रगतशत रकम गनवाषह भत्ता गदन ु

पने व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोगजम कुनै पगन व्यगक्तले बाध्यताबश वैदगेशक रोजगारीमा जान ुपने ऄवस्थाको ऄन्त्य गनष तथा 

सगूचकृत बेरोजगार व्यगक्तलाइ रोजगारीको सगुनगश्चतता गनष व्यवसागयक कृगष, गसंचाइ, खानपेानी, नदी गनयन्िण, वन, पयषटन, 

यातायात जस्ता पवूाषधार गवकास लगायत सावषजगनक गनमाषण तथा ऄन्य सावषजगनक कायषहरुमा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र 

स्थानीय सरकारका कायषक्रमहरुमा सहकायष, समन्वय एंव योजनाबद्ध ढंगले कायाषन्वयन गने प्रवन्ध गनष गव.सं. २०७५/११/०१ गते 

नेपाल सरकारले प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

 प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रम ऄन्तगषत गनजी, सरकारी, गैह्र सरकारी तथा सहकारी क्षेिसँग समेत समन्वय र सहकायष गरी 

ती क्षिेहरुमा थप रोजगारी गसजषना गररन्छ । श्रगमक बजारमा रहकेा माग र अपगूतष बीचमा रहकेो ऄन्तरलाइ कम गनष श्रगमकको 

क्षमता तथा सीप गवकास तागलम कायषक्रम सञ्चालन गनुषका साथै वेरोजगार व्यगक्तलाइ अफ्नो ज्ञान, सीप र ऄनभुवको अधारमा 

स्वरोजगार हुन चाहमेा अवश्यक पन ेसीप, ईद्यमशीलता ऄगभवगृद्ध गनष तागलम तथा ईद्यमशीलताको प्रस्ताव पिको मलू्यांकनको 

अधारमा सहुगलयतपणूष ऊण ईपलब्ध गराईन, गनजी, सहकारी, सावषजगनक गनकायमा हुने श्रगमकको माग बमोगजमको अपगूतष गन े

कायषको सगूचकरण र संयोजनको भगूमका रोजगार सेवा केन्रले गदषछ ।  

ईदे्दश्यः- 

 बेरोजगार व्यगक्तलाइ न्यनुतम रोजगारीको प्रत्याभगूत गनष अवश्यक रोजगार सेवा तथा सहायता प्रदान गनुष, 

 दक्ष तथा सक्षम जनशगक्तको गवकास गरर रोजगारीको प्रवद्धषन र गवकास गने, 

 सरकारी, गनजी, सहकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरु बीचको समन्वयबाट थप रोजगारी गसजषना गने, 

 सावषजगनक पवूाषधारहरुको गनमाषण, स्तरोन्नगत र गवस्तारमा योगदान पयुाषईन,े 

 रोजगारीका नयाँ क्षिेहररुको पगहचान गने, 

 बेरोजगार व्यगक्तलाइ स्वरोजगार हुनको लागग अवश्यक तागलम तथा गवत्तीय सहयोगको लागग सम्बगन्धत गनकायमा 

समन्वय गने, 

 रोजगारी गसजषना हुने गकगसमका अयोजना छनौट गनषको लागग गसफाररस गने, 

 रोजगार अयोजनाहरुको ऄनगुमन, मलू्यांकन र प्रगतवेदन गने, 

 बेरोजगार व्यगक्त, रोजगारदाताहरुको त्यांक संकलन, प्रगवगष्टकरण, प्राथगमकीकरण,  प्रमाणीकरण गने तथा गनयगमत 

रुपमा त्यांकको अद्यवगधक गववरण राख्ने तथा सम्बगन्धत गनकायमा पशे गने, 

 श्रगमकको ज्याला र गनवाषह भत्ता बैङ्गकक प्रणालीबाट भतु्तानी गदने व्यवस्था गन,े 

कायय प्रगलत तथा बजेट कायायन्वयनको ऄवस्थाः- 

 गलख ुगाईँपागलका गभिका बेरोजगार अवेदनकताषको त्यांक तोगकएको ऄनसचूी बमोगजम कायषपागलकाको बैठकमा 

पेश गररएपगछ कायषपागलकाबाट बरेोजगार ठहररएका ८४४ बेरोजगार नामावली प्रकाशन गररएको, 

 सचूीकृत ८४४ बेरोजगारहरु मध्य े७३९ जनालाइ बेरोजगार पररचयपि गवतरण गररएको, 
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 बेरोजगार व्यगक्तहरुको सचूी र छनौट भएका कामका लागग पाररश्रगमकमा अधाररत रोजगार अयोजनाहरुको गववरण 

श्रम रोजगार तथा समागजक सरुक्षा मन्िालयमा पठाआएको, 

 बेरोजगार व्यगक्तहरुको गववरण रोजगार सचूना व्यवस्थापन प्रणाली (EMIS) मा प्रगवष्ट गनषको लागग बरेोजगार व्यगक्तको 

गववरण ऄपणूष रहकेो हुदँा ऄपणूष फारम पणूष गरर भरर ल्याईन सचूना जारी गरर समय गदआएको । प्राप्त पणूष गववरण 

बमोगजम EMIS मा प्रगवगष्ट भएको बेरोजगारको गववरण दहेाय ऄनसुार छन ् । अ. व. ०७६/७७ मा जम्मा ४१ जना 

प्राथगमकता क्रममा रहकेा बरेोजगार व्यगक्तलाइ ३० गदनसम्मको रोजगार ईपलब्ध गराइएको । 

 

नेपाल सरकारले गलख ु गाईँपागलकालाइ कामका लागग पाररश्रगमकमा अधाररत रोजगार अयोजना कायषन्वयन गनष 

अ.व. ०७६/७७ को लागग रु १३,७४,०००।– सशतष ऄनदुान गदएकोमा कायषपागलकाको बैठकबाट पागलकास्तरीय अयोजना 

मध्ये पगहलो प्राथगमकतामा परेको दम्की डँुडेखोला – सडक सोगलङ डे्रन गनमाषण अयोजना सञ्चालन गन ेगनणषय गरेकोमा ईक्त 

अयोजना ०७७ साल ऄसार १५ गते सम्पन्न भएको छ ।  

अ. व. ०७६/७७ मा रोजगार सेवा केन्रको अगथषक तथा भौगतक प्रगगत गववरण तपगसल बमोगजम रहकेो छ । 

क्र.स. लववरण लवलनयोलजत 

रकम 

लवलिय प्रगलत मौज्दात रकम भौलतक प्रगलत 

१ रोजगार संयोजकको तलब ४,१७,०००।०० २,६६,३१२।०० १,५०,६८८।००  

 

 

 

-डे्रन गनमाषण ४१० 

गम
३ 

- सोगलङ् ७२३ 

गम
३
 

 

२ 
रोजगार संयोजकको लागग 

स्थानीय भत्ता 
४८,०००।०० २१,६४०।०० २३,३६०।०० 

३ 
रोजगार संयोजकको लागग 

पोसाक भत्ता 
१०,०००।०० १०,०००।०० – 

४ 
कायाषलय सञ्चालन तथा 

मसलन्द खचष  
५०,०००।०० ५०,०००।०० – 

५ 

दगम्क डँुडेखोला सडक सोगलङ् 

तथा डे्रन गनमाषण अयोजना १३,७४,०००।०० 

ज्यालाः ९,६४,२००।०० 

ऄन्यः ३,९५,८३१।०० 

जम्माः १३,६०,०३१।०० 

१३,९६८।०० 

भावी योजना:- 

 प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रमबारे जनप्रगतगनगध र वडाका कमषचारीसँग ऄन्र्तगक्रया कायषक्रम सञ्चालन गने, 

 गलख ुगाईँपागलकामा रहकेा रोजगारदाताबाट बरेोजगार व्यगक्तलाइ रोजगारी गदलाईन प्रयत्न गन,े 

 बेरोजगार व्यगक्तलाइ स्वरोजगार बनाईन ईपलब्ध तागलमहरुमा सहभागी गराईने, 

 यस कायाषलयबाट हुन ेसेवामा ऄझ चसु्तता प्रदान गने । 

लववरण वडा 

नं. १ 

वडा 

नं. २ 

वडा 

नं. ३ 

वडा 

नं. ४ 

वडा 

नं. ५ 

वडा 

नं. ६ 

वडा 

नं. ७ 

वडा 

नं. ८ 

वडा 

नं. ९ 

जम्मा 

बरेोजगार व्यगक्तको सखं्या १३ २० २७ ५७ १०३ २५ ६१ १२९ ६७ ५०२ 

बरेोजगार व्यगक्तल े रोजगार 

पाएको सखं्या 

– – – – – २ ८ २८ ३ ४१ 

बरेोजगार व्यगक्तल े रोजगार 

पाएको गदन  

– – – – – ५३ २२२ ८१६ ८८ ११७९ 
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सामालजक सुरक्षा तथा पलञ्जकरण  

राज्यमा बसोबास गने प्रत्येक व्यगक्तका महत्वपणूष व्यगक्तगत घटनाहरुलाइ अगधकाररक रुपमा रेकडष राख्नलुाइ व्यगक्तगत 

घटना दताष भगनन्छ । कस्ता कायषलाइ घटना दताष मान्न ेभन्न ेगवषयमा दशेको अवश्यकता ऄनसुार फरक पन ेसन्दभषमा हाम्रो दशेमा 

भने जन्म, मतृ्य,ु गववाह, बसाइसँराइ र सम्बन्ध गवच्छेद गरी पाँच गकगसमका घटनाहरुलाइ गलआन्छ । स्थानीय तहमा व्यगक्तगत 

घटना दताषलाइ थप प्रभावकारी बनाईन गाईँपागलकाबाट व्यगक्तगत घटना दताष ऐन, २०७५ तजुषमा गरर लाग ुगररएको छ । 

 मागनस सगक्रय जीवन यापन गरररहकेो बेलामा होस ् या ऄसक्त ऄवस्थामा होस ईसका अधारभतू मानवीय 

अवश्यकताहरु परूा हुन ेसगुनगश्चतता हुन ु न ैसामागजक सरुक्षा हो । सामागजक सरुक्षा कायषक्रम ऄन्तगषत वदृ्ध, दगलत, ऄपाङ्ग, 

लोपोन्मखु, गवधवा, एकल मगहला तथा गपछगडएका क्षेिका बालबागलका जस्ता ईच्च जोगखममा रहन सक्ने समहू प्रत्यक्ष 

लाभागन्वत हुने कायषक्रम भएकाले यो नपेाल सरकारको ऄत्यन्त लोकगप्रय कायषक्रम पगन हो । 

ईदे्दश्यः- 

 सब ैवडामा ऄनगुमन गरी पगञ्जकरण सम्बन्धी गवगभन्न समस्याहरुको पगहचान गद ैत्यहाँ भएका व्यगक्तगत घटना दताषको 

त्याङ्क संकलन र समस्याहरुको समाधान गने गराईने, 

 पगञ्जकरण सम्बन्धी त्यङ्कहरु सचूना माफष त सावषजगनक तथा सचूना प्रगवगधद्वारा सञ्चार गने गराईने, 

 सामागजक सरुक्षा भत्ता पाईने प्रावधान पगुेका तथा योग्य सेवाग्राहीहरुको गववरण एम.अइ.एस. प्रणालीमा दताष गरी 

सामागजक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुमा समावेश गनष सहयोग गने गराईने, 

 पगञ्जकरणको कायष गनष अवश्यक पन े ठोस प्रमाण–पि तथा कागजातहरुको बारेमा सल्लाह गदँद ै गनयमसंगत कायष 

सम्पादन गनष सहजता प्रदान गने गराईने । 

काययप्रगलतः- 

यस गलख ुगाईँपगलकाको पगञ्जकरण शाखाद्वारा हालसम्म गररएका कायषहरु यस प्रकार रहकेा छन ्  

 वडा कायाषलयहरुको ऄनगुमन र वडास्तरमा भएका त्याङ्कहरुको संकलन गरी ऄगभलेख रागखएको, 

 पगञ्जकरण सम्बन्धी अवश्यक गवगभन्न फमषका ढाँचाहरु ईपलब्ध गराइ फमष भनष अवश्यक पने सल्लाह सझुाव र 

जानकारी प्रदान गररएको, 

 सामागजक सरुक्षा भत्ता पाईने लाभग्राहीहरुको गववरण ऄनलाइन माफष त नयाँ नाम दताष गराइ लगत कायम गन,े त्याङ्क 

सच्याईने तथा लगत कट्टा गराईने र ऄगभलेख कायम भएको कुरा वडामा जानकारी गराइ त्यस्ता गववरणहरुको 

ऄगभलेख रागख वडा कायाषलयमा पठाएको, 

 अगामी अगथषक वषषको लागग अवश्यक पन ेसा.स.ु भत्ता नामावली नवीकरण गररएको, 

 वडाबाट अएका पगञ्जकरण डाटाहरुलाइ ऄनगुमनमा डाटा दोहोरो गमलान गरी गतल त्याङ्कलाइ सच्याइ पनुः 

ऄगभलेख रागखएको । 

 अ.व ०७६/७७ को व्यगक्तगत घटना दताष तथा सामागजक सरुक्षा भत्ताको गववरणको त्याङ्क तपगसल बमोगजम 

रहकेोः  
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व्यलिगत घटना दतायको वडागत लववरणः 

क्र.स. लकलसम 

वडा 

नं. १ 

वडा 

नं. २ 

वडा 

नं. ३ 

वडा 

नं. ४ 

वडा 

नं. ५ 

वडा 

नं. ६ 

वडा 

नं. ७ 

वडा 

नं. ८ 

वडा 

नं. ९ जम्मा 

१ जन्म दताष ५४ ५६ ५७ ६३ ९४ ६२ ४८ ८८ २५ ५४७ 

२ मतृ्य ुदताष ८ १७ ११ ९ ११ ८ ११ १६ ३ ९३ 

३ गववाह दताष १४ ११ ९ २० २४ १६ १७ २७ १३ १५१ 

४ बसाइसराइ दताष ५ ६ २ १ २ १ ५ ६ १ २९ 

५ सम्बन्ध  

गवच्छेद दताष 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

व्यलिगत घटना दतायको एकीकृत लववरणः 

क्र.स. लकलसम 
अ.व. ०७६/७७ 

जम्मा कैलर्यत 
मलहिा पुरुष 

१ जन्म दताष २५५ २९२ ५४७  

२ मतृ्य ुदताष ३७ ५६ ९३  

३ गववाह दताष १५१ १५१ १५१  

४ बसाइसराइ दताष ३१ ३२ २९  

५ सम्बन्ध  गवच्छेद दताष ० ० ०  

अलथयक वषय २०७६/७७ मा सामालजक सरुक्षा भिा प्राप्त गनन व्यलिको लववरण 

क्र.स.ं लकलसम 

वडा 

नं. १ 

वडा 

नं. २ 

वडा 

नं. ३ 

वडा 

नं. ४ 

वडा 

नं. ५ 

वडा 

नं. ६ 

वडा 

नं. ७ 

वडा 

नं. ८ 

वडा 

नं. ९ जम्मा 

१ जेष्ठ नागररक भत्ता )७० बषष मागथ(  ५८ ८० १०१ १०६ ९७ १०४ १३७ १२५ २२९ १०३७ 

२ जेष्ठ नागररक भत्ता )दगलत(  ९ ७ १७ ८ ३ ६ ११ १८ १२ ९१ 

३ जेष्ठ नागररक एकल मगहला १४ ११ १६ १९ १४ १० २५ २७ २९ १६५ 

४ गवधवा  )अगथषक सहायता(  ९ १३ १४ २१ ३३ १५ २० १८ ३५ १७८ 

५ क बगष ४ ६ १२ ४ १० ६ ५ २९ ७ ८३ 

६ ख बगष  )अगथषक सहायता(  ८ ३ ६ ११ १३ ९ १२ १७ १८ ९७ 

७ दगलत बालबागलका ७ ४३ ४७ १९ ७ १४ २१ ५९ ३१ २४८ 

 hDdf १०९ १६३ २१३ १८८ १७७ १६४ २३१ २९३ ३६१ १८९९ 
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अलथयक वषय २०७६/७७ मा नया िगत कायम गररएको व्यलिगरुको लववरण 

क्र.स.ं लकलसम वडा 

नं. १ 

वडा 

नं. २ 

वडा 

नं. ३ 

वडा 

नं. ४ 

वडा 

नं. ५ 

वडा 

नं. ६ 

वडा 

नं. ७ 

वडा 

नं. ८ 

वडा 

नं. ९ 

जम्मा 

! जेष्ठ नागररक भत्ता )७० बषष मागथ(  ९ ६ ११ ७ १३ १२ ११ ११ २३ १०३ 

@ जेष्ठ नागररक भत्ता )दगलत(  - २ ५ ४ १ १ २ ३ ७ २५ 

# जेष्ठ नागररक एकलमगहला १ ७ - - ८ - ५ १ ७ २९ 

$ गवधवा  )अगथषक सहायता(  - १ - - - - - - - १ 

% क बगष ऄपांगता १ २ ३ ३ ५ - - - ६ २० 

^ ख बगष  )अगथषक सहायता(  २ २ - ९ ११ - ४ ९ १३ ५० 

& दगलत बालबागलका - १२ १० ४ १ ४ ४ २१ ६ ६२ 

 जम्मा १३ ३२ २९ २७ ३९ १७ २६ ४५ ६२ २९० 

अलथयक वषय २०७६/७७ मा िगत कट्टा गररएको व्यलिगरुको लववरण 

क्र.स.ं लकलसम वडा 

नं. १ 

वडा 

नं. २ 

वडा 

नं. ३ 

वडा 

नं. ४ 

वडा 

नं. ५ 

वडा 

नं. ६ 

वडा 

नं. ७ 

वडा 

नं. ८ 

वडा 

नं. ९ 

जम्मा 

१ जेष्ठ नागररक भत्ता (ऄन्य) ४ १३ १७ २५ १४ १६ २३ २५ २२ १५९ 

२ जेष्ठ नागररक भत्ता (दगलत) - १ २ ३ - १ २ १ २ १२ 

३ गवधवा भत्ता १ ३  ६ ३  ५ २ ११ ३१ 

४ एकल मगहला भत्ता - - - - - - - - - - 

५ पणूष ऄपांग भत्ता - ३ १  - - ७ - १ १२ 

६ ऄगत ऄशक्त ऄपांग भत्ता  - ३ २ ४ - - ३ - - १२ 

७ बालबागलका सरुक्षा भत्ता (दगलत) - - ४ - - - १३ ३० - ४७ 

 

अलथयक वषय २०७६/७७ मा लवलनयोलजत बजेट तथा काययक्रमको कायायन्व्यनको ऄवस्था; 

क्र.स. काययक्रमको नाम जम्मा रकम खचय भएको रकम बाँलक रकम 

१ इन्टरनटे सेवा / सञ्चार खचष ८३,०००।०० ६४,४९२।२० १८,५०८।२० 

२ मेगशनरी औजार तथा फगनषचर ममषत ३०,०००।०० २९,३८०।०० ६२०।०० 

३ मसलन्द खरीद ३५,०००।०० ३५,०००।०० ००।०० 

४ एम. अइ. एस. ऄपरेटर पारीश्रगमक तथा 

पोषाक खचष 

४,५९,०००।०० ४,५८,४८०।०० ५२०।०० 

५ ऄनगुमन तथा मलू्यांकन खचष १,३८,०००।०० १,३७,५३०।०० ४७०।०० 

६ ऄन्य गवगवध खचष   ४३,०००।०० ४३,०८०।०० ९२०।०० 

७ मेगशनरी तथा औजार १,१०,०००।०० १,१०,०००।०० ००।०० 

८ फगनषचर तथा गफक्चसष ७४,०००।०० ५३,१३५।०० २०,८६५।०० 

 जम्मा ९,७२,०००।०० ९,३०,०९७।२ ४१५०३।२ 
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समस्याः- 

 सबै वडा कायाषलयहरुमा आन्टनेटको पँहुच नपगुेको, 

 वडा सगचवहरुलाइ सेवा परामशष सम्बन्धी तागलमको ऄभाव रहकेो, 

 सामागजक सरुक्षा लाभग्राहीहरुको बैंक सम्म पहुचँ स्थागपत गनष नसक्न,ु 

 वडा कायाषलयहरुमा स्थायी कमषचारीको ऄभाव हुन ु। 

भावी योजनाः- 

 गाईँपागलका ऄन्तगषतका गवगभन्न वडा कायाषलयहरुमा ऄनलाआन माफष त व्यगक्तगत घटना दताष गन ेगराईने, 

 सामागजक सरुक्षा भत्ता पाईने लाभग्राहीहरलाइ अ–अफ्नै बैंक खाता माफष त सामागजक सरुक्षा भत्ता वापतको रकम 

ईपलब्ध गराईन,े 

 गाईँपागलका क्षिेगभि हुने व्यगक्तगत घटना तथा सामागजक सरुक्षा कायषक्रम सम्बन्धी त्याङ्कहरु यथाथष, दरुुस्त 

ऄगभलेख रागखने, 

 कमषचारी पदपगूतषका लागग अवश्यक पहल गन े । 

राजश्व तथा अलथयक प्रशासन 

स्रोत साधनको संकलन तथा पररचालन सम्बन्धी सम्पणूष योजना, नीगत तथा कायषक्रम तजुषमा, कायाषन्वयन, ऄनगुमन 

तथा मलू्यांकन गन ेऔपचाररक संस्थागत संयन्िलाइ राजश्व तथा अगथषक प्रशासन भगनन्छ . राजश्व तथा अगथषक प्रशासनले 

स्रोतको अवश्यकता तथा ईपलब्धता बीच सन्तलुन कायम गराईनकुो साथै गवगनयोजन खचषमा गनयन्िण पगन गराईँछ  । जसलाइ 

व्यवगस्थत गनष संघीय काननू साथै गाईँपागलकाको अगथषक कायषगवधी ऐन, २०७५ तथा वागषषक रुपमा अगथषक र गवगनयोजन ऐन 

पगन तजुषमा हुदँ ैअइरहकेा छन ् ।  
ईदे्दश्यः- 

 बजेटको स्रोत पगहचान गरर संकलन, बजेट बाँडफाड तथा ऄगख्तयारी तयारी गने, 

 गबगनयोजन र धरौटी सम्बन्धी कायष गने, 

 लेखा परीक्षण गराईन,े 

 लेखापरीक्षणको प्रारगम्भक बेरुजकुो जवाफ पठाईने, 

 बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बन्धी कायष गदन,े 

 ऄन्य शाखा तथा कायाषलयलाइ अगथषक प्रशासन सम्बन्धी राय गदने तथा गनकासा, रकमान्तर तथा थप बजेट सम्बन्धी 

काम गन,े    

 प्रगतवेदन तयार गन े। 

 

सम्पालदत मुखय लक्रयाकिापहरुः-  

 प्रचगलत ऐन काननू बमोगजम लेखा राख्ने गररएको, 

 प्रचगलत काननू बमोगजम सरकारलाइ प्राप्त हुन ेराजश्व संकलन गरर दागखला गररएको,  

 समयमा नै प्रगतवेदन प्रस्ततु  गन ेगररएको, 

 सफ्टवेयर प्रणालीमा अधाररत लेखा प्रणाली ऄवलम्बन गररएको, 

 फाआगलङ प्रगक्रयालाइ व्यवगस्थत गररएको  ।  
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स्रोतगत अम्दानी तथा खचयको लववरणः- 

लस.नं स्रोत समूह 
बजेटको 

स्रोत/तह 
स्रोत अम्दानी खचय मौज्दात 

१ संघीय 

सरकार  

नेपाल सरकार  समागनकरण 

ऄनदुान  

७२००००००।०० ६०५९५७५३।१८ ११४०४२४६।८२ 

२ संघीय 

सरकार  

नेपाल सरकार शसतष ऄनदुान 

चालु  

१४१५२६०००।०० १११६८५७३१।५२ २९८४०२६८।४८ 

३ संघीय 

सरकार = 

बैदगेशक 

स्रोत 

नेपाल सरकार 

= एस.एस. गड. 

गप. 

शसतष ऄनदुान 

चालु  

२४७००००।०० १४४७०००।०० १०२३०००।०० 

४ संघीय 

सरकार = 

बैदगेशक 

स्रोत 

नेपाल सरकार 

= एस.एस. गड. 

गप. 

शसतष ऄनदुान 

चालु  

४४२००००।०० ३६४१५८०।०० ७७८४२०।०० 

५ संघीय 

सरकार = 

बैदगेशक 

स्रोत 

नेपाल सरकार 

= 

स्वीट्जरल्याण्ड 

- एस डी सी 

शसतष ऄनदुान 

चालु  

११७४३२५८।०० ८२१११८५।०० ३५३२०७३।०० 

६ प्रदशे 

सरकार 

प्रदशे नंबर १ समागनकरण 

ऄनदुान  

८३६०४५४.३५ ८६९७५४४ -३३७०८९.६५ 

७ प्रदशे 

सरकार  

प्रदशे नंबर १ शसतष ऄनदुान 

चालु  

११४७५०००।०० ११४५१२३२।०० २३७६८।०० 

८ प्रदशे 

सरकार  

प्रदशे नंबर १  गवषेश ऄनदुान 

चालु  

२४४१०००।०० २४४०६००।०० ४००।०० 

९ प्रदशे 

सरकार  

प्रदशे नंबर १  समपरुक ऄनदुान  १०००००००।०० १०००००००।०० ०।०० 

१० राजस्व 

बाडफाड  

राजस्व 

बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 

राजस्व बाँडफाँड  ३६३५२५६५।८८ ४३९९५६६७।७७ -७६४३१०१।८९ 

११ ऄन्तररक 

स्रोत  

अन्तररक स्रोत अन्तररक स्रोत  १८००४४६२।०० १५२७२४११।४१ २७३२०५०।५९ 

जम्मा ३१८७९२७४०।२३ २७७४३८७०४।८८ ४१३५४०३५।३५ 

ऄन्य लववरणः- 

 राजश्व संकलनः रु. १८,८२,८७०।६३  

 प्रकृगत ऄनसुारको खचषः 

 चालूः ५२.८५% 

 पूँजीगतः ३४.१७% 

 गिज रकमः १२.९८% 

 गवगवध खचष (कगन्टजेन्सी) को गववरणः  
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 जम्मा रकमः २५,२३,४८९.०२ 

 जम्मा खचषः ८६.१% 

 पूँजीगत खचषः ५१.२२% 

एकि कोष खाता प्रणािीबाट प्राप्त बजेट तथा खचयको लववरणः- 

लस.नं. काययक्रम प्राप्त बजेट खचय रकम 

१ रागरिय पररचय पि तथा पगञ्जकरण चाल ू १०२३०००।०० ७६६८६१।२ 

२ रागरिय पररचय पि तथा पगञ्जकरण पूँजीगत १८४०००।०० १६३१३५।०० 

४ पयषटन पवूाषधार गनमाषण  ५००००००।०० ५००००००।०० 

५ स्थानीय गवकास साझेदारी कायषक्रम १०००००००।०० १०००००००।०० 

६ रारिपगत मगहला ईत्थान कायषक्रम १००००।०० ०।०० 

७ सामागजक सरुक्षा ५७१८५०००।०० ५५१९००००।०० 

 जम्मा ७३४०२०००।०० ७१११९९९६।२ 

राजश्व िथा चाि ूखचय सम्बन्धी लवस्ििृ लववरण अनसुचूी-१० मा उल्िेख गररएको छ । 

समस्या र चुनौलतः-  

 सबै जनतालाइ करको दायरामा ल्याईन नसकेको र कर चहुावटको सम्भावना रहकेाले अन्तररक क्षमता कमजोर हुन,ु 

 दीघषकालीन राजश्व नीगतको ऄभाव हुन,ु 

 ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने संयन्ि सदुृढ हुन नसक्न,ु 

 अवश्यकता ऄनसुार अन्तररक लेखा परीक्षण गनष नसक्न,ु 

 कायाषलयमा पयाषप्त जनशक्तीको ऄभाव हुन ु। 

समाधानका ईपायः- 

 कायाषलयमा भौगतक सामाग्री तथा जनशक्तीको ऄभावलाइ क्रगमक रुपमा सधूार गने, 

 प्रत्येक वडा कायाषलयमा सङ्कलन भएको राजश्व गनयगमत रुपमा  दागखला गनष  लगाईन, 

 वतषमान पररपके्षलाइ गनयाल्दा गबशषे गरर वडा बाट संकलन हुने घरधरुी कर न्यनु दगेखएको हुदा सबै जनताहरुलाइ कर 

को दायारामा ल्याईन ुपने, 

 ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने संयन्ि सदुृढ गद ैलैजान,े 

 अवश्यकता ऄनसुार अन्तररक लेखा परीक्षण गराईने ।   
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लवपद् व्यवस्थापन 

गवकासको प्रमखू बाधकको रुपमा रहकेो गवपद ् वतषमान सन्दभषमा कोगभड १९ महामारी लगायतका कारणले थप 

चनुौगतपणूष बन्द ैगएको दगेखन्छ  । महामारी लगायतका मानव श्रगृजत तथा प्राकृगतक गवपदबाट हुने क्षगत न्यनूीकरण, खोज तथा 

ईद्दार, पनुस्थाषपना गरर ईत्थानशीलता प्राप्त गनष योजनाबद्ध पवूषतयारी, स्रोत व्यवस्थापन, ऄन्तरसम्बगन्धत समन्वय अवश्यक छ । 

गवपद ्व्यवस्थापनका लागग संघीय गवपद ्जोगखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ तजुषमा भइ कायाषन्वयनमा रहकेो छ भन े

यस गाईँपागलकामा पगन स्थानीय गवपद ् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ तथा कोष व्यवस्थापनका लागग गवपद ् व्यवस्थापन कोष 

सञ्चालन कायषगवगध, २०७५ तजुषमा गररएको छ  । गवपदक्ो समग्र व्यवस्थापनका लागग गाईँपागलका ऄध्यक्ष ज्यकूो ऄध्यक्षतामा 

स्थानीय गवपद ्व्यवस्थापन सगमगत गठन भइ सकेको ऄवस्था छ  । 

ईदे्दश्यः 

स्थानीय गवपद ्व्यवस्थापन सगमगतको ईद्दशे्य संघ, प्रदशे तथा स्थानीय ऐन तथा गनयमावलीद्वारा व्यवगस्थत भएको छ । 

तथागप यस सगमगतका प्रमखू ईद्दशे्यहरु दहेाय बमोगजम छन-् 

 गवपदक्ो समग्र व्यवस्थापनका लागग नीगत गनमाषण गन,े 

 गवपदक्ो जोगखम गवशे्लषण गरर गवपद ्प्रगतकायष योजना तजुषमा गरर कायाषन्वयन गराईने, 

 गवपद ्व्यवस्थापनका लागग स्रोत व्यवस्थापन गने, 

 गवपद ्कायषमा भएका खचषको ऄनगुमन गरर ऄनमुोदन गन े। 

सम्पालदत काययः- 

अगथषक वषष २०७६/७७ मा स्थानीय गवपद ् व्यवस्थापन सगमगतको तीन पटक बैठक बसेको छ भने सोही अ.व.मा 

भएका प्रमखु कायषहरु दहेाय बमोगजम छन-् 

 साँघटुार र गसररसे नाकामा  बन्दाबन्दीको समयमा हले्थ 

डेस्क सञ्चालन भएको, 

 साँघटुार नाकामा व्यगक्तको ऄव्यवगस्थत प्रवेश रोक्न 

सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा चके जाँच बढाइएको, 

 वडा कायाषलयहरु माफष त् माइगकङ्ग लगायतका 

चेतनामलूक कायषक्रम गररएको, 

 ऄन्यि गजल्लाबाट अएका व्यगक्तहरुलाइ होम 

क्वारेन्टाइनमा बस्न प्रेररत गररएको, 

 गवदशेबाट अएका व्यगक्तहरुको लगत संकलन गरर 

RDT माफष त ्जाँच गररएको र जम्मा १५ जनाको जाँच 

गररएकोमा सबैको ररपोटष नगेेगटभ अएको, 

 क्वारेगन्टनमा रहकेा १७ जना र ऄन्य व्यगक्तहरुमध्ये जम्मा २१ जनाको PCR परीक्षण गररएको र जसमध्ये ४ जनाको 

ररपोटष पोगजगटभ अएकमा गतनीहरुलाइ Isolation मा पठाइएकोमा सबै जना गनको भएर फगकष एका, 

साँघुटारमा सञ्चालित हेल्थ डेक्स 
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 गवपद ् सम्पकष  व्यगक्त, एम्बलेुन्स चालक लगायतका 

बढी जोगखममा रहकेा कमषचारीहरुको PCR परीक्षण 

गररएको, 

 मगहला स्वास््य स्वयंसेगवकालाइ ऄगभमगुखकरण 

गरर पररचालन गररएको, 

 गाईँपागलकाभरर कुन ै पगन प्रकारका सभा, सम्मेलन 

गनषेध गररएको, 

 गाईँपागलका भररमा २८ बेडको क्वारेगन्टन कक्षको 

व्यवस्थापन गररएको र अवश्यकता ऄनरुुप थप 

व्यवस्थापन गनष सगकन ेऄवस्था रहकेो,  

 ऄत्यावश्यक कायषका लागग गाईँपागलकाभन्दा बागहर जानपुने व्यगक्तका लागग सवारी पास व्यवस्थपानमा सहजीकरण 

गररएको, 

 स्वास््य संस्था तथा हले्थ डेस्कमा दहेायका सामग्री अपगूतष गररएकोः थमषल गन, मास्क, स्यागनटाइजर, ह्याण्डवास तथा 

साबनु, पन्जा इत्यादी, 

 गाईँपागलका तथा ऄन्तगषतका कायाषलयहरुको मखु्य द्वारमा प्रवेश गने प्रत्येक अगन्तुकलाइ स्यागनटाइजरले हात सफा 

गने र थमषल गनले ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गररएको, 

 दहेायका गवषयमा लगत संकलन गररएकोः 

 राहत पाईन ेपररवारः   १,१३७ पररवार 

 गवदशेमा रहकेो जनसंख्याः  ६०० जना (ऄनमुागनत) 

 प्रत्येक गाईँपागलकावासीको स्वास््य सरुक्षाका लागग प्रगत पररवार ४ थान साबनु र ५ थान मास्क गवतरण गररएको, 

 स्वास््यकमी तथा एम्बलेुन्स चालकको सरुक्षाका लागग PPE व्यवस्थापन गररएको, 

 गजल्ला गवपद ्व्यवस्थापन सगमगतको समन्व्यमा ऄन्य कायषहरु सम्पादन गरर प्रगतवेदन गररएको, 

 स्वास््य संस्था तथा हले्थ डेस्कको ऄनगुमन गनयगमत रुपमा गररएको, 

 यस गाईँपागलकाको साँघटुार क्षिेमा भएको अगलागी तथा ऄन्य गवपद ्पीगडतलाइ राहत प्रदान गररएको । 

स्रोत तथा खचय व्यवस्थापनः- 

अय व्यय 

अन्तररक स्रोत १०,५३,००५।०० कोरोना संक्रमण जाँचका लागग यातायात 

तथा गवगवध खचष 

७५,७५०।०० 

प्रदशे सरकार ५,००,०००।०० कोगभड १९ सचेतना ऄगभयान ३६,२००।०० 

कमषचारी योगदान ७३,८९५।०० राहत तथा क्षगतपगूतष १,२५,०००।०० 

  क्वारेन्टाइन गनमाषण ९५,१३८।५ 

  राहत सामग्री खररद (चामल, दाल, तेल, 

ननु, गचनी) 

३५,५००।०० 

लबदेशबाट अएका नागरीकहरुको RDT परीक्षण गररएको 



70 
 

  सावास््य सामग्री खररद (PPE, 

Mask, Gloves, Thermal gun, 

Sanitizer) 

१०,६७,९११।०४ 

  मौज्दात १,९१,४००।४६ 

जम्मा १६,२६,९००।०० जम्मा १६,२६,९००।०० 

देहायका व्यलि तथा ससं्था र खररद भइ तपसीि बमोलजमका सामग्री प्राप्त भएका छनः- 

लस.नं  दाता / खररद  मास्क  स्यालनटा

इजर  

पन्जा  साबुन  ह्याण्डवा

स  

PPE  थमयि 

गन  

ऄन्य 

औषधी  

राहत 

समाग्री* 

२.  पवूष माननीय रामहरर 

खगतवडा  

१,०००      २     

३.  यसम से. समाज     १,०००       

४.  माननीय यज्ञराज सनुवुार  ५००    १७१  ४८      

५.  पोकली झरना  १,८००      ७     

६.  लायन्स क्लब  ५००  १४  २००  १,०३२   ५   २ का.   

७.  िेड यगनयन    ५००  २००       

८.  गज. कमाण्ड पोष्ट        २    

९. प्रदेश मेगडकल स्टोर २१० १० २००   १०    

१०. सहास नेपाल  ४३   ६१    २०० 

११. गलख ुहाइड्रो  ५    २    

१२. खररद १५४८० ५०  १४१५२  ४ १३   

जम्मा  १९,४९०  ५०गल. र 

७२ 

बोतल  

९००  १६,५५५  १०९ ३० १५ २ का.  २०० 

 *राहत सामग्रीमा प्रगत प्याकेट ३० के.जी. चामल, २ के.जी. ननु, ३ के.जी. दाल, २ के.जी. गचनी, २ गलटर तेल, ४ थान साबनु 

समावेश छ । 

समस्याः- 

 स्थानीय गवपद ्पवूषतयारी तथा प्रगतकायष योजना तयार नभएको, 

 गवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम हुन नसकेको, 

 गवपद ्सामग्रीको थप व्यवस्थापन हुन नसकेको, 

 कोषमा रकम न्यनू भएको । 

समधानका िालग सझुावः- 

 स्थानीय गवपद ्पवूषतयारी तथा प्रगतकायष योजना तयार गनुषपने, 

 गवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम व्यवस्थापन हुनपुन,े 

 गवपद ्सामग्रीको थप व्यवस्थापन गनुषपन,े 

 कोषमा रकम थप गररनपुने । 
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पररच्छेद-४ 

वालषयक बजेट, नीलत तथा काययक्रम 

नेपालको संगवधानले संघीय शासन व्यवस्थाको संरचना तयार गरे संग ैजनताको सबै भन्दा नगजकको सरकारको रूपमा 

स्थानीय सरकारको स्थापना भएको छ  । स्थानीय तहको गनवाषचन पगछको तेस्रो बषष पार गद ैचौथो बषषको नीगत तथा कायषक्रम 

प्रस्तुत गदाष गवगतको समयमा व्याप्त रहकेो नीगतगत ऄभाव, कमषचारीहरुको ऄभाव, श्रम तथा सीपको ऄभाव लगायतका 

समस्याहरु क्रमशः समाधान हुदं ैअएका छन ्  । संवैधागनक रुपमा व्यवस्था भएका राज्यका राजनीगतक, अगथषक, सामागजक, 

सास्कृगतक ईद्दशे्यहरु परुा गने क्रममा यस गाईँपागलकाले गलख ुगाईँपागलकाको दृगष्टः सशुासन माफष त समगृद्धको नीगत ऄगख्तयार 

गरेको छ  । जसबाट यस गाईँपागलका प्रगत जनताको ऄपन्त्व पगन बढ्द ैगइरहकेो छ  । नपेालको संगवधानमा भएको व्यवस्था तथा 

अगथषक कायषगवगध ऐन, २०७६, ऄन्तर सरकारी गवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ तथा प्रदशे 

र स्थानीय काननूहरुमा भएको मापदण्ड तथा प्रकृया बमोगजम अगथषक वषष २०७७/७८ को नीगत, बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा गरर 

गमगत २०७७/०३/१० गते गाईँ सभामा प्रस्तुत गररएको गथयो । 

अ.व. ०७७/७८ को नीलत तथा काययक्रम 

सोचः- गलख ुगाईँपागलकाको दृगष्ट, सशुासन माफष त समगृद्द  । 

िक्ष्यः- भौगोगलक, क्षेगिय, वगगषय सन्तुलन कायम गद ैअगथषक, प्रशासगनक एंव राजनीगतक सशुासन माफष त समदृ्ध, समनु्नत, 

न्यायपणूष तथा सखुी गलखकुो गनमाषण गनष  । 

ईदे्दश्यः- 

 अगथषक, प्रशासगनक तथा राजनीगतक क्षिेमा पारदगशषता, जवाफदगेहता, सहभागगता कायम गरी सशुासन स्थागपत गनुष, 

 कृगष तथा पशपुन्छी क्षेि, ईद्योग तथा व्यापार, पयषटन तथा ऄन्य सेवा क्षेिको समगूचत व्यावस्थापन गरी गररवी गनवारण 

गनुष, 

 गदगो पवूाषधार गवकासको जग स्थागपत गरी हरेक मगहना सञ्चालन हुन ेगरी सडक व्यवस्थापन गनुष, 

 गसंचाइ, खानपेानी गवद्यतु, इन्टरनेट लगायतका पवूाषधार सेवा गदगो, भरपदो र गवश्वसनीय बनाईन,ु 

 गवद्यमान समयमा दखेा परेको COVID-19 महामारी लगायत ऄन्य गवपदक्ा ऄवस्था सँग लड्न सक्ने गरी स्वास््य 

क्षेिको गवकास गनुष, 

 गणुस्तरीय गशक्षा, खलेकुद, मगहला गवकासका गक्रयाकलापको पहुचँ र सेवा गवस्तार गनुष, 

 प्रशासगनक संरचना चसु्त, दरुुस्त तयार गरी ररक्त दरवन्दी पदपगूतष गररनकुा साथै क्षमता गवकास गनुष  । 

ऄपेलक्षत ईपिलव्धः- 

 गाईँपागलकाको स्रोत व्यावस्थापन लक्ष्य ऄनरुुप भइ समग्र गवगत्तय व्यवस्थापनमा सशुासन कायम हुने, 

 सडक, खानपेानी, गसंचाइ, गवद्यतु, इन्टरनटेको सेवाको गवस्तार हुने साथै गणुस्तर तथा पहुचँका दृगष्टले गवश्वसनीय र 

भरपदो हुन,े 

 कृगष तथा पशपुन्छी, ईद्योग व्यापार तथा पयषटन सेवा गररवी गनवारणको अधारको रुपमा तयार हुन,े 

 प्रशासगनक संरचना मयाषगदत, कतषव्यगनष्ट, सदाचारी तथा नगतजा ईन्मखु हुन,े 

 सामागजक क्षिेमा अमलू पररवतषन भइ जनजीवन गणुस्तरीय हुने, 
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 महामारी लगायतका गवपद ्व्यावस्थापनको लागग क्षमता गवस्तार हुने, 

बागषषक बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा गदाष ऄवलम्बन गररएका  प्रमखु नीगत तथा अधारहरुः- 

प्राथगमकता तथा मागलाइ सम्बोधन नगरर वास्तगवक रुपमा जनताका समस्या, आच्छा, अकांक्षालाइ फगलभतू गनष 

नसगकने हुदँा मलूतः जनताका माग, अवश्यकता समते गबशे्लषण गरर राज्यले प्रत्याभतू गरेका जनताका मौगलक हक, रागरिय 

लक्ष्य तथा ईद्दशे्य, अवगधक योजना, स्थानीय काननू, स्रोत साधनको गवद्यमान ऄवस्थालाइ मध्यनजर गरी दहेायका प्राथगमकता 

गनधाषरण गररएको छः- 

 अगथषक गवकास तथा गररबी गनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुाषईन े। 

 ईत्पादनमलूक गछटो प्रगतफल गदन े। 

 जनताको जीवनस्तर, अम्दानी तथा रोजगारी बढ्ने । 

 स्थानीय सहभागगता जट्ुन,े स्वयं सेवा पररचालन गनष सगकन ेतथा लागत कम लाग्ने । 

 स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄगधकतम ईपयोग हुन े। 

 मगहला, बालबागलका, गपछगडएका क्षेि र समदुायलाइ प्रत्यक्ष योगदान पगु्ने । 

 लैंगगक समानता तथा सामागजक समावेशीकरण ऄगभवगृद्ध हुने । 

 गदगो गवकास, वातावरण संरक्षण तथा सम्वद्धषन गनष सघाई पगु्ने । 

 भागषक तथा सांस्कृगतक पक्षको जगेनाष र सामागजक सदभाव तथा एकता ऄगभवगृद्ध सघाई पगु्ने । 

 कोगभड १९ लगायतका महामारी तथा गवपद ्व्यवस्थापन । 

समग्र नीलत तथा अधारहरुः- 

गलख ु गाईँपागलकाको दृगष्टः सशुासन माफष त समगृद्द मलू नीगतका साथ समदृ्द, समनु्नत, न्यायपणूष समाज गनमाषण गन े

लक्ष्यका साथ अगथषक, सामागजक, पवूाषधार, संस्थागत गवकास एवं सशुासन तथा वातावरण गवपद ्व्यावस्थापन लगायत समग्र 

क्षेिगत गवकास सन्तलुन कायम गनष वागषषक नीगत गनधाषरण गररएको छ  । तजुषमा भइ कायाषन्वयनमा रहकेा स्थानीयकाननू तथा 

नीगतहरु, कमषचारी पदपगूतष व्यावस्थापन, गाईँपागलका तथा वडातहहरुमा गनमाषण भएका भवन संरचना, गवद्यालय, स्वास््य संस्था, 

खोप केन्र एवं गाईँघर गक्लगनकका गनमाषण भएका संरचनाहरु, गवद्यमान अन्तररक, संगघय र प्रादगेशक स्रोत साधन, प्रशासगनक 

तथा राजनीगतक दक्षताका साथै प्रणाली गनमाषण एवं जनताको ऄगाध गवश्वास र ऄपनत्व यस गाईँपागलकाको समग्र नीगत तथा 

कायषक्रम कायाषन्वयनको अधारको रुपमा गलइएको छ  । 
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नीलत तथा काययक्रम 

१. संघीय लोकतागन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणालीलाइ स्थानीय 

तह दगेख न ै सदुृढीकरण गरी  स्थानीय तहमा 

गवधागयकी,कायषकाररणी र न्यागयक ऄभ्यासलाइ संस्थागत गनष 

नेपालको संगवधान वमोगजम गगठत स्थानीय सरकाररुपमा गलख ु

गाईँपागलकाको अगथषक वषष २०७७/०७८ नीगत तथा कायषक्रम 

दहेाय बमोगजम प्रस्तुत गररएको छ । 

२. रारिलाइ गनरङ्कुश सामन्ती शासनप्रणालीको ऄँध्यारो यगुबाट 

जनताका प्रगतगनगधमाफष त राज्य सञ्चालन गने संघीय लोकतागन्िक 

गणतन्िको ईज्यालो यगुमा पयुाषईने क्रममा जीवन ईत्सगष गनुषहुन े

सम्पणूष ज्ञात ऄज्ञात सगहदहरुप्रगत भावपणूष श्रद्धाञ्जली ऄपषण गदषछु  

। रागरियता,लोकतन्ि र जनजीगवकाको अन्दोलनमा ऄगवुाआ 

गनुषहुन ेसम्पणूष ऄग्रजहरुको योगदानको ईच्च सम्मानसगहत स्मरण 

गनष चाहन्छु  । 

३. हाल गवश्वव्यापी डरलाग्दो महामारीको रुपमा फैगलएको कोरोना 

भाआरस (कोगभड-१९) का कारण दशेगभि र दशे बागहर ज्यान गमुाईने नपेालीहरु प्रगत भावपणूष श्रद्धान्जली ऄपषण गदषछु । 

कोगभड-१९ को संक्रमणमा परी ईपचाररत सबैको गशघ्र स्वास््यलाभको कामना गद ैकोगभड-१९ लाइ परागजत गरी घर फकष न ु

हुने सबैलाइ बधाइ तथा शभुकामना ब्यक्त गदषछु । 

कोगभड-१९ महामारीको यस गवषम पररगस्थगतमा ऄग्रपगंक्तमा रहरे सेवा गने गचगकत्सक, नसष, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 

सरसफाआकमी, एम्बलेुन्स चालक र महामारी रोकथाम, गनयन्िणमा खगटने सम्पणूष कमषचारीको ईच्च प्रशंसा गदषछु । 

ऄत्यावश्यक वस्तुको अपगूतषलाइ सहज बनाईन योगदान गने सबै व्यगक्त तथा संघसंस्थालाइ धन्यवाद गदन चाहन्छु । 

कोगभड-१९ संक्रमण रोकथाम र गनयन्िणका लागग स्थानीय सरकारले चालेका कदममा पणूष साथ गदइ सहयोग गनुष भएकोमा 

म सम्पणूष गददीबगहनी तथा दाजभुाआप्रगत हागदषक अभार व्यक्त गदषछु । 

४. लोकतन्िको अधारस्तम्भको रुपमा एवं जनताले महससु गनष सक्ने र भेट्न सक्ने सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीय सरकारसंग 

जनताको गवकास प्रगतको ईच्च अकांक्षालाइ समयोगचत सम्वोधन गद ैसमग्र गाईँपागलका समगृद्ध तफष  गतव्र गगतको यािा तय 

गनुष पन ेऄवस्थामा हामी स्थानीय सरकार रहकेो छौ ँ  ।यस बीचमा स्थानीय सरकारको स्वरुपलाइ  संगवधान प्रदत्त व्यापक 

क्षेिागधकार भएको वगलयो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरण गन े प्रगक्रयालाइ संगसंगै र सावधानीपवूषक ऄगघ बढाईन ु

परेको छ  । यस्तो जगटल र चनुौगतपणूष मोडमा लोकतन्िको संस्थागत 

गवकास गनष सदा सजग र संवेदनशील रगह स्थानीय सरकार काम 

गदछै,नगतजा ल्याईँदछै र ऄगघ बढ्दछै  । 

५. नेपालको संगवधानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार,त्यसका 

ऄगधकार क्षिे र संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारवीचको 

सहकायष,समन्वय र सहऄगस्तत्व समेतको ममष ऄनसुार नेपाल सरकार 

र प्रदशे सरकारले प्रस्ततु गरेको गदगो गवकासको लक्ष्य प्रागप्तसगहतको 

नीगत तथा कायषक्रम समतेलाइ ह्दयंगम गरी हाम्रो स्थानीय सरकार 

सञ्चालनको गतन वषषको ऄनभुव र गाईँसभा माफष त पाररत ऐन, 

गनयम तथा कायषगवगध साथै गलख ु गाईँपागलकाको दृश्टी शशुासन 

माफष त सबगृद्धसोचका साथ अगथषक वषष २०७७/०७८ नीगत तथा 

कायषक्रम तय गररएको छ  ।  

६. अ.व. २०७७-०८८ को लक्ष्य भौगोगलक, क्षेगिय, वगगषय, सन्तलुन 

कायम गद ैअगथषक प्रशासगनक एवं राजनैगतक शशुासन माफष त समदृ्ध सम्मनुत न्यायपणूष तथा सखुी  गलखकुो गनमाषण गन े

रहकेो छ  ।  

७. स्थानीय सरकार जनभावना,जनअकांक्षा र अवश्यकताका अधारमा स्थानीय नागररकको जीवनस्तरमा सधुार गनष तथा 

गवकास र  ऄपके्षा परूा गनष दृढ संकल्पका साथ ऄगागड बगढरहकेो छ  । भौगतक संरचना पयाषप्त नहुन,ुकमषचारी र ऄन्य 

बालषयक नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनुयह ँदै 

गाईँपालिका ईपाध्यक्ष 

सातौ गाईँसभाको सभुारम्भको घोषणा गदै 

सभाध्यक्ष 
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स्रोतसाधनको कमी हुन ु तथा संघ,प्रदशे र स्थानीय तहवीच अयोजनाको वगीकरण समयमा नहुन ु जस्ता ऄनेकन 

प्रगतकूलताका बाबजदु स्थानीय सरकारले हागसल गरेका केही महत्वपणूष ईपलगव्धहरु यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गनष 

चाहान्छु  । 

८. नेपालको सन्दभषमा स्थानीय सरकार नवीनतम प्रयोग भएकाले स्थानीय सरकारको सशुासन,गवकास र समगृद्धको लागग 

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाइ प्राप्त ऄगधकार क्षेिगभिका गवषयमा २० वटा महत्वपणूष ऐन, ३१वटा 

गनयम,कायषगवगध मापदण्ड तथा गनदगेशका,जारी भइ कायाषन्वयनमा अएका छन ् । यसबाट स्थानीय सरकारलाइ संगवधान एवं 

काननु वमोगजम प्रदत्त गवधागयकी ऄगधकारको संस्थागत हुदं ैगएको र गाईँपागलकामा काननुी र कायषगवगधगत अधार तयार 

भइ काम कारवाहीमा थप सहजता अएको छ  ।  

९. स्थानीय तहमा न्यायीक ऄभ्यासलाइ संस्थागत गनष नपेालको संगवधान र काननु वमोगजम न्यागयक सगमगत गठन भइ न्यागयक 

सगमगत समक्ष दताष भएका गववादहरुको अपसी छलफल र मेलगमलापको माध्यमबाट समाधान गररएको छ  । स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४७ ले व्यवस्था गरेको न्यागयक सगमगतको ऄगधकार क्षिेको मलेगमलापको 

माध्यमबाट गववाद समाधान गनष मलेगमलापकताष सगूचकृत गरी  कामकारवाही ऄगागड बढाआएको छ  ।  

१०. गाईँपागलका गभिको पयषटकीय महत्व, सांस्कृगतक तथा धागमषक महत्व बोकेका पोकली झरना,भोल्टकोट,रामेश्वर पशपुगत 

मगन्दर, नमषदशे्वर महादवे मगन्दर, ढुंगढुंगे मगन्दर,दगु्दशे्वर महादवे,गपेु्तश्वर महादवे लगायतका पयषटकीय तथा सांस्कृगतक क्षेिको 

पगहचान,संरक्षण रप्रवद्धषन गनष कायषक्रम तथा वजेटको व्यवस्था गररएको छ  । 

११. नेपालको संगवधानको ऄनसुगूच ८ को बुँदा न.ं ४ मा ईल्लेगखत स्थानीय कर संकलनका लागग अवश्यक ऐन, गनयमावली 

तथा  कायषगवगध बनाइस्थानीय कर संकलन गररनकुा साथै  व्यवसाय दताष लगायत राजश्वको स्रोतको दायरा फरागकलो बनाइ 

चालु अगथषक वषष ०७६/०७७ अन्तररक अय रु.३४२३६९९ ।-प्राप्त ऄनमुान गररएको छ  ।  

१२. स्थानीय स्तरको शगैक्षक ज्ञान,सीप र प्रगवगधको संरक्षण,प्रवदषन र स्तरीकरण गनष गाईँ गशक्षा सगमगतको गठन गररएको छ  । 

अधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन,ऄनमुगन र व्यवस्थापन गनष गाईँपागलकाको गशक्षाऐन तथा गनयमावली बमोगजम गगठत 

परीक्षा व्यवस्थापन सगमगत माफष त कक्षा अठको परीक्षा मयाषगदत एवं व्यवगस्थत रुपमा सम्पन्न गररएको छ  ।  

१३. गाईँपागलकाले सहभागगतामलूक योजना तजुषमा प्रकृयामाफष त चालु अगथषक वषष ०७६/०७७ मा स्थानीयस्तरको गवकासका 

लागग कररब२२८वटा वागषषक योजना बनाइ कायाषन्वयन गद ै गदाष हाल सम्म ८४% सम्झौता भएको, सम्झौता हुन बागक 

१६%, जाँचपास भएको ३४% र जाँचपास हुन बागक ६४% रहकेो छ । त्यस्तै संस्थागत सशुासन र सेवा प्रवाह संग 

जोगडएका योजना तथा कायषक्रम हाल कायाषन्वयन भइ रहकेो ऄवस्था छ  । यसका लागग  जनप्रगतगनगधहरुको भगूमका नीगत 

गनमाषण र गवकास गनमाषणको ऄगवुाआ,ऄनगुमन एवं जनताको सखु द;ुखमा साथ गदन ेगरी स्थानीय सरकार सशक्तभइ रहकेो छ  

।  

१४. स्थानीय सरकारले अफ्नो कायष सञ्चालन गदाष लागत न्यनूीकरण,स्रोत साधनको ऄगधकतम ईपयोगको लागग नपेाल सरकार 

तथा प्रदशे सरकार संग साझेदारी एवं संयकु्त व्यवस्थापनमा  पवूाषधार गनमाषण लगायतका कायष गद ैअएको छ  । जस्तै 

गसंहदवेी-नमषदशे्वर- यसम-गाम्नाङ- गखगजफलाटे सडक गनमाषणमा प्रदशे संग र प्रधानमन्िी रोजगार कायषक्रममा नेपाल सरकार 

संग साझेदारी गरी समन्वय,सहकारीता र सहऄगस्तत्वको गसद्धान्तलाइ गस्वकार गरेको छ  । 

१५. पागलका गभि रहकेा प्रमखु सडकहरुलाइ संघ प्रदशे सँगको साझेदारी कायषक्रम गरर स्तर ईन्नगत गररनेछ  । वडा स्तररय प्रमखु 
सडकको स्तर ईन्नगत गररनछे  । वातावरण संरक्षणलाइ समेत मध्ये नजर गरर नँया ियाक खन्ने क्रमलाइ क्रमश गनयन्िण गरै 

लगगनेछ  । प्रमखु पबूाषधार गबकासका लागग समपरुक कोषको व्यवस्था गररनछे  । बाहै्र मगहना मोटर चल्न ेगरर सडकको 

व्यवस्थापन गररनछे  ।  

१६. कृगष, गसचाआषको गवकास र गवस्तारको लागगSIP संग साझेदारी गरी यसलाआष ऄगागड बढाआन ेछ  । 

१७. नयाँ संरचना,कमषचारीऄभाव,भौगोगलक कगठनाइ,काननुी ऄस्पष्टता र ऄन्यौलताका बावजदू पगन सावषजगनक सेवा प्रवाह र 

सशुासनलाइ पगहलो प्राथगमकता गददं ै जनताको सखु द;ुखमा ऄगभभावकत्व ग्रहण गद ै गवगभन्न वडाहरुमा नेपाल 

सरकार,प्रदशे सरकार तथा गजल्ला प्रशासन कायाषलय संग समन्वय र सहकायष गद ैसेवा प्रवाह माफष त गाईँगाईँमा गसंदरवारको 

ऄनभुगूत गराईन स्थानीय सरकार सदा प्रयत्नशील छ  । 

१८. प्रत्येक नागररकलाइ राज्यबाट अधारभतू स्वास््य सेवा गनशलु्क प्राप्त गनष पाईने संवैधागनक ऄगधकारलाइ प्रत्याभतू गनष 

स्थानीय सरकारले स्वास््यकमी लगायतको सगुवधा सगहत १९ वटा ठाईँमा खोप केन्र र १८ वटा गाईँघर क्लगनक सञ्चालन 

भइरहकेो छ र जनतालाइ  स्वास््यको पहुचँबाट टाढा हुन नगदनको लागग अवश्यकता महशसु गरी  सामदुागयक स्वास््य 

आकाइपगन स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइ रहकेो छ  । सबै स्वास््य संस्थाहरुमा वगथषङ सेन्टरको नीगत ऄवलम्बन गररएको भएता 
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पगन ३  वटा स्वास््य चौकीहरुमा वगथषङ सेन्टर सञ्चालन भइरहकेो रबाँकी स्वास््य चौकीहरुमा सञ्चालनका लागग 

कायषप्रारम्भ भएको छ  । त्यसैगरी नागररकहरुको सेवाको लागग सवै वडाहरुमा गचगकत्सक सगहतको टोली माफष त स्वास््य 

परीक्षण गररएको छ  । साथै गभषवती मगहलाहरुको लागग सहजै स्वास््य संस्थामा गभषवती परीक्षण गकटको व्यबस्था गररएको 

छ रगभषवती मगहलाहरुको लागग ग्रामीण ऄल्िा साईण्ड कायषक्रम वडा वडाको स्वास््य चौकीमा गइ गशगबरको रुपमा 

सञ्चालन गररएको छ भन े पोकली स्वास््य चौकी प्रत्येक मगहनामा अवश्यकता ऄनसुार जनुसकैु ऄबस्थामा पगन सेवा 

प्रवाह गरर रहकेो र गवगभन्न सहयोगी संस्थाहरुको सहयोगमा स्वास््य सम्वन्धी वहृत्त गशगवर समेत गवगवध स्थानमा सञ्चालन 

गरी स्वास््य सेवा नागररकको घरघर सम्म गवस्तार गरी नागररकको स्वास््य सम्वगन्ध मौगलक हकप्रगत स्थानीयसरकार 

प्रगतवद्ध छ  ।  

१९.  स्वास््य क्षेिका खम्बाका रुपमा रहकेा मगहला स्वास््य स्वंम सेगवकाहरुलाइ स्वास््यको पहुचँमा बगृद्ध गनषको लागग 
ईगनहरुको अत्मावल बढाईन प्रोत्साहन भत्ता थप गद ैलगगनछे  । 

२०. परूानो गचगकत्सा अयवेुद प्रगत जागरण ल्याईन सवै वडामा अयवेुद कायषक्रम सगहत अगथषक रुपले गवपन्न, वदृ्ध,ऄसक्त 

ऄवस्थामा रहकेा,ऄसहाय एकल मगहला,ऄपाङ्गता भएका,वालवागलका,अफ्नो हरेचाह अफँै गनष नसक्ने नागररकलाइ 

नागररक सम्मान कायषक्रम सम्पन्न गररएको छ  । यस्ता कायषक्रमलाइ थप सदुृढ बनाईद ैलगगनेछ  । 

२१. कमषचारी समायोजन पश्चात सगृजत कमषचारी ऄभावको ऄवस्थामा समते कमषचारीहरुको ईच्च कायषसम्पादन एवं 
लगनगशलताका कारण सेवा प्रवाहमा चसु्तता अएको छ  ।स्थानीय सरकारका प्रगतफलहरुलाइ नागररक समक्ष पयुाषईन 

कमषचारी वगषबाट भएको सकारात्मक भगूमकाको सदा सवषदा स्मरण गररनेछ  ।  

२२. गवकासमा गनगश्चत ईद्दशे्य हागसल गनष ऄपनाइने रणनीगत,समय,गक्रयाकलापहरु र  साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनावद्ध 

गवकासको शरुुवात गनष स्थानीय सरकारको अवगधक गरुु योजना तयार गरी जस ऄनसुार गतव्र रुपमा काम सञ्चालनलाइ 

ऄगाडी बढाएको छ  ।  

२३. गाईँकायषपागलकाको कायाषलय र सो ऄन्तगषतका कायाषलय तथा गवद्धालयहरुमा गवद्धतुीय हागजरी जडान   गरी प्रयोग स्वरुप 
गवधतुीय शासनको ऄभ्यास गररएको छ  । त्यस्तै गाईँकायषपागलका कायाषलयको सरुक्षाका लागग गसगस क्यामेरा जडान 

गररएको छ  । स्थानीय सरकारले गरेको गगतगवगध यथाथष गचिण गनष डकुमेन्िी गनमाषण गन ेकायष भ ैराखेको छ  ।  

२४. नागररकको सचूनाको हक स्थागपत गद ै स्थानीय सरकारका सचूनाको सही प्रवाहीकरण गन ेऄपेक्षा गलइएको छ  । सचूना 
प्रगबगधलाइ थप प्रभाबकारी बनाईन सम्पणूष वडा कायाषलयहरुमा इन्टरनेटको टावर गवस्तार गररद ैछ  । त्यस्तै सावषजगनक 

सनुवुाइ कायषक्रम माफष त हाम्रो सरकारको सेवा प्रवाह प्रगतको अम नागररकको धारणा बझु्न ेकायष समेत गने नीगत गलएकोछ  । 

२५. ऄनदुानमा अधाररत गवगवध कृगषजन्य सामाग्री गवतरण गरी कृगषमा अधगुनकीकरण गने नीगत ऄगख्तयार गररएको छ  । 

अगामी वषष एक वाडष एक ऄगाषगनक नसषरी स्थापना गरी व्यावसागयक खेतीलाइ प्रोत्साहन गररनछे  ।  

२६. स्थानीय सरकारले गाईँपागलका गभि प्राकृगतक तथा मानवीय सगृजत कारणबाट हुन पगुकेा घटनाहरुको तत्कालै सम्वोधन 
गरी स्थानीय सरकारको ऄनभुगूत गदने प्रयास गद ैअएको छ  । त्यसका लागग गवपद व्यवस्थापन कोषबाट वजेट प्रवन्ध गनुषका 

साथै ऄसाध्य रोग लागेका गवपन्न नागररकको स्वास््य ईपचाराथष अगथषक सहायता समेत प्रदान गद ैअएको छ र गदगष रोगी र 

गनयगमत औषंधी सेवन गनहेरुको लागग गनशलु्क रुपमा गबतरण गररएको छ  ।  

२७. सवै वडाहरुमाज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङग पररचयपि गवतरण गरररहकेो छ  । मगहला क्षमता तथा ऄगभबगृद्व सशगक्तकरण 
कायषक्रम लगायत लगक्षत वगष संग सम्वगन्धत गसलाइ कटाइ, सतु्केरी भेट जस्ता  कायषक्रम समेत सञ्चालन गरीरहकेो छ र 

यसलाइ प्रभाबकारी रुपमा ऄगघ बढाईद ैलगगनछे  । 

२८. यस वषषका हाम्रा ईपलगव्धहरु ईत्साहवधषक छन ् । स्थानीय सरकारले गलएका नीगतहरुको कायाषन्वयनबाट स्थानीय नतेतृ्वको 
गवकास र स्थानीय शासन पद्धगत सदुृढ  हुने प्रशस्त अधारहरु तयार भएका छन ् । गलख ुगाईँपागलकको दृगष्ट सशुासन माफष त 

समगृद्ध  भन्न ेदृगष्टकोण र कायष शलैीका  कारण सम्पणूष गलखवुासी नागररकमा ईत्साहको सञ्चार भएको ऄनभुतू गररएकोछ  ।  

२९. यस प्रस्तागवत नीगत तथा कायषक्रमले मानवीय क्षमता गवकास,पवूाषधार गनमाषण,ईद्धमशीलता र रोजगारी वगृद्ध,स्थानीय नेततृ्व 

गवकास,गदगो गवकास,प्रभावकारी सेवा प्रवाह, भौगोगलक, क्षेिीय, वगगषय, सन्तलुन कायम गद ैसम्मनुत न्यायपणूष र  काननुी 

शासनको प्रत्याभगूतलाइ प्राथगमकतामा राख्द ैसमदृ्ध नेपाल,सखुी नेपालीको रागरिय अकाङ्क्षा परूा गने तफष  केगन्रत छन ् । 

३०. पोकली झरना,भोल्टकोट,नमषदशे्वर महादवे मगन्दर, ढुंगढुगंे मगन्दर, दगु्दशे्वर मगन्दर तथा गपेु्तश्वर मगन्दर लगायत पागलका गभिका 

प्राकृगतक तथा सांस्कृगतक महत्वका क्षेिलाइ पयषटकीय क्षेिको रुपमा गवकास गरी गलख ु गाईँपागलकाको पगहचान तथा 

ऄथषतन्िको अधारगशलाको रुपमा गवकास गररनेछ  ।यसको लागग पयषटन मिैी संरचना गनमाषण तथा पयषटन पवूाषधार गनमाषण 
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गनष गवस्ततृ पयषटन गरुुयोजना बनाइ कायाषन्वयन गररनेछ  । गनजी क्षेि संग समते समन्वय गरी गलख ु पयषटकीय पवूाषधार 

गवकासका कायष ऄगागड बढाइनछे  ।  

३१. जोगखम यकु्त वस्ती पगहचानका साथै सकुुम्वासी तथा गवपन्न नागररकको पगहचान र ऄगभलेख व्यवस्थापनलाइ व्यवगस्थत 
गरी सकुुम्वासी तथा गवगपन्न नागररक सम्वन्धी जीगवकोपाजषन र वसोवासको व्यवस्थापनका लागग  ईगचत प्रवन्धका लागग 

पहल गररनेछ । 

३२. गाईँपागलकाको भौगोगलक क्षिेगभि सञ्चालन हुन ेसहकारी संस्थाको दताष, ऄनमुगत, गनयमन र व्यवस्थापनलाइ प्रभावकारी 

बनाईद ैस्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता ऄगभवगृद्ध गरी सहकारी संस्थाको प्रवषदन, पररचालन र गवकास गररनछे  । सहकारी 

सम्वन्धी स्थानीय त्यांक व्यवस्थापन र ऄध्ययन तथा ऄनसुन्धान गरी दगैनक ईपभोग्य वस्त,ु कृगष, वन, मत्स्य तथा पशजुन्य 

पदाथष ईत्पादन र गवक्री गवतरण गन ेसहकारीलाइ प्रवषदन गरी प्रोत्साहन गररनछे  ।  

३३. बाली र पशपुन्छी गबमा कायषक्रमलाइ गनरन्तरता गदद ैसम्पणुष समदूायमा जानकारी प्रबाहलाइ गबस्तार गरनछे  ।  
३४. गाईँपागलकाको क्षिेगभि व्यापार,व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लागनी र अगथषक कारोवारको अधारमा व्यवसाय कर लगाआद ै

अएकोमा यसलाइ थप व्यवगस्थत गनष साना तथा ठूला व्यवसायलाइ  ऄगनवायष रुपमा दताष एवं नवीकरणको दायरामा 

ऄगाडी  बढाईद ैलगगनेछ  । र  । गाईँपागलका गभिका वस्तीहरुमा स्थानीय ईत्पादन गवक्रीको बजार लाइ ब्यबगस्थत  बनाईद ै

स्थानीय हाटको व्यबस्था गररनेछ  । साथै गाईँपागलका गभिका कृषकहरुले ईत्पादन गरेकाबस्तहुरुलाइ संलकन केन्र बनाइ 

व्यबगस्थत गद ैलगगनछे  ।  

३५. स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाइसचूना प्रगवगधसगहतको सेवा संग जोड्न प्रत्येक वडामा इन्टरनटे जडान गरी software 

system ऄपनाइ सचूना प्रगवगधमा अधाररत गाईँपागलका बनाआनछे  । 

३६. गाईँपागलकाबाट नक्सापास नगरी भौगतक संरचना तथा घर गनमाषण गने र स्वीकृत मापदण्ड गवपररत गनमाषण कायष गररएका 
संरचनालाइ काननुी दायरामा ल्याआ त्यस्ता कायष गनलेाइ गनरुत्सागहत गररनेछ  ।गाईँपागलकाले तोकेको सडकको ऄगधकार 

क्षेिगभि बनेका संरचना जनुसकैु वखत हटाइनेछ  । 

३७. गाईँपागलका गभि गवगतदगेख सञ्चागलत क्रमागत योजनाहरुलाइ अगामी अगथषक वषषमा पगन गनरन्तरता गदआनछे भने ममषत 

सम्भार कोष खडा गरी अवश्यक कायषगवगध बनाइ व्यवगस्थत बनाईँद ैलगगनछे  ।  

३८. जनप्रगतगनगध र कमषचारीको  क्षमता ऄगभवगृद्ध गरी गवकास र सेवा प्रवाहमा गणुस्तर कायम गनष तागलम,प्रगशक्षण र 

ऄगभमखुीकरणका साथै भ्रमण ऄवलोकन गराइनेछ  ।त्यसै गरी गाईँपागलका ऄध्यक्षले वडाध्याक्षसंग र प्रमखु प्रशासकीय 

ऄगधकृतले शाखा प्रमखु संग मापन योग्य सचूकहरुसगहत कायषसम्पादन सम्झौता गरी सम्वगन्धत पदागधकारीहरुलाइ नगतजा 

प्रगत थप जवाफदहेी बनाइनछे  ।  

३९. ज्येष्ठ नागररक,एकल मगहला,ऄपांगता भएका व्यगक्त,गवधवुा,वालवागलका लगायतलाइ नेपाल सरकारबाट सामागजक सरुक्षा 

भत्ता प्रत्याभतू गररद ैअएकोमा स्थानीय सरकारले अगथषक र सामागजक रुफमा जोगखम रहकेा नागररकहरुलाइ सरुक्षा प्रदान 

गनष तथा सभ्य र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका लागग सामागजक सरुक्षा भत्ता गवतरण प्रणालीलाइ चसु्त बनाईन 

अवश्यक कायष गररनेछ  ।  

४०.  गलङ्गको अधारमा गररन े गबबेदलाइ न्यगूनकरण गनषको लागग छोरी माि जन्माइ बन्ध्याकरण गन े पररवारलाइ प्रोत्साहन 

स्वरुप सम्माग गररने छ  ।  

४१. बदृ्ध बदृ्धाहरुलाइ ईगचत तरीकाले पालन पोषण गन े बहुारीहरुलाइ प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गररनेछ  । साथैगबपन्न, 
सकुुम्बासीहरुलाइ पगहचान मतृ्य ुपगछ थप केही सहुगलयतका कायषक्रम गररद ैलगगनछे  ।  

४२. सामदूागयक गवद्यालयहरुमा ऄंगे्रजी माध्यमबाट अधाभतू तह सम्मको गशक्षा गदनको लागग ऄंग्रजी गवषय पढाईने तागलमको 

व्यबस्था गररएको छ  ।  

४३. कोगभड-१९ को गबपद घगडमा समदुायमा पन ेमानगसक तनाब, गडपे्रशन, मा परेकाहरुलाइ गबगभन्न चतेनामलुक कायषक्रमहरु 

सञ्चालन गररनछे  । 

४४. कोगभड-१९ महामारीको कारण बन्दाबन्दीको ऄबस्थामा रहकेा गबद्यालयवाट पठन पाठन सचूारु गनषको लागग बैकगल्पक 

माध्यम ऄपनाइ गशक्षा मन्िालयले गलएको लक्ष्य ऄनरुुप स्वयंमसेवक गशक्षकको व्यवस्था गररद ैपठन पाठनलाइ लगगनछे  । 

४५. सामदूागयक गवद्यालयमा कायषरत छािहरुलाइ सेगनटरी प्याड तत्काल गवतरण गरर गनरन्तरता गदइनछे  ।  
४६. पागलका गभि रहकेो अधारभतू गवद्यालयहरु मध्येबाट कुनै गवद्यालयलाइ नमनूा गवद्यालयको रुपमा सञ्चालन गद ैलगगन े

व्यबस्था गमलाइनेछ  ।  
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४७. सवै सामदूागयक गवद्यालयलाइ सचूना तथा संचारको पहुचँ पयुाषईन कम्प्यटुर गशक्षा प्रयोगलाइ क्रमशः व्यवस्था गद ैलगगनछे  
।  

४८. गाईँपागलका गभिका सवै वालवागलकालाइ अधारभतू तथा माध्यगमक तहका सबै गवद्धालयलाइ वालमैिी बनाईनकुा साथै 

सवैका लागग गशक्षा ऄगभयान संञ्चालन गरी  प्रागवगधक गशक्षालय स्थापनाका लागग प्रोत्साहन र थप सम्भाव्यता ऄध्ययन 

गररनेछ  । प्रचगलत ऐन, गनयमलाइ कडाइका साथ पालना गरी गवद्याथी गसकाआ ईपलगव्धको परीक्षण र व्यवस्थापन समेत गरी 

गवद्यालयको शगैक्षक गणुस्तर ऄगभवदृ्वी माफष त सामदुागयक गवद्यालयको शैगक्षक गणुस्तर सधुार कायषक्रम,ममषत 

सम्भार,सञ्चालन र व्यवस्थापनलाइ गवशेष जोड गदइनेछ  ।  

४९. गाईँपागलका गभिका नागररकहरुलाइ सफा र स्वच्छ गपईनेपानी ईपलव्ध गराईन गवगभन्न संघ संस्थाहरु संग सहकायष गरी 
खानपेानी अयोजनाहरु सञ्चालन गररनेछ  । पानीका महुानहरुको संरक्षण एवं अवश्यक ऄन्य केही ठाईँमा गलफ्ट प्रगवगधको 

पवूाषधारहरु तयार गररने छ  । एक घर एक धारा खानेपानी अयोजनालाइ प्राथगमकता गदइ कायाषन्वयन गररनेछ  ।  

५०. समगृद्ध र गवकास गनमाषणको अधार, मगहलाको क्षमताको गवकास नारालाइ कायाषन्वयन गद ैगाईँपागलका क्षेिगभि मगहला 

सशगक्तकरणका साथै ईद्धमगशलताको गवकास गनष ईपाध्यक्ष संग मगहला कायषक्रम सञ्चालन गररनछे  ।  

५१. वैक तथा गवत्तीय संस्थाहरु संगको सहकायषमा सवै नागररकरुमा वैक तथा गवत्तीय साक्षरता ऄगभवगृद्ध गनष अगामी वषषहरुमा 

सघन रुपमा गवत्तीय साक्षरता कायषक्रम सञ्चालन गररंद ैलगगनछे  ।  

५२. गाईँपागलकाले हाल गलद ैअएको कर,राजस्व,शलु्क अगदलाइ थप व्यवगस्थत र गनयमन गररनेछ  ।यस गाईँपागलका  हाम्रो 

कर,समदृ्ध बनाईन े हामै्र रहर भन्ने नारालाइ साकार पानष ऄसल कारदातालाइ सम्मान र तोगकएको समयम ै कर गतन े

करदातालाइ गवशेष छुटको व्यवस्था गररनेछ  ।अगामी अगथषक वषष दगेख सम्पगत्त कर लगाइनछे  । 

५३. जनसांगख्यक,प्राकृगतक,अगथषक,सामागजक,सांस्कृगतक,भौगतक पवूाषधार,रोजगारीको ऄवस्था,कुल गाहषस््य 

ईत्पादन,प्रगतव्यगक्त अय,मानव गवकास तथा लैगँगक सशगक्तकरण सचूकांक,राजस्व तथा अयव्यय समतेको त्यांक संकलन 

र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रगवगधयकु्त र रागरिय तथा स्थानीय सचूना प्रणालीमा अवद्धता र पाश्व गचि तथा स्रोत नक्साको 

ऄद्यावगधक ऄगभलेखन गररनछे  ।  

५४. सावषजगनक तथा सरकारी सम्पगत्तको ऄगभलेख राखी संरक्षण र सदपुयोग गररन ेछ  । सबै साबषजागनक जग्गा र पागलका गभि 
रहकेा सम्पणूष बस्तुको त्यांङ्क संकलन गरर तथाथष गववरणको खाका तयार गररनछे  ।  

५५. गलख ुगाईँपागलका गभि रहकेा जगडबटुीहरुलाइ पगहचान गरी पत्पादन र प्रशोधनमा जोड गदद ैलगगनेछ  ।  
५६.  यस गलख ुगाँपागलकामा अवश्यक ऄनसुार औधंोगगक क्षेि गबस्तार गररनछे  ।   

५७. गाईँपागलकामा स्वास््य गवमा कायषक्रमलाइ प्रभावकारी रुपमा लाग ूगररनेछ  ।  
५८. गववाद समाधानको लागग मलेगमलाप तथा मध्यस्थता सेवालाइ न्यागयक सगमगत माफष त थप प्रभावकारी बनाइनेछ  । 

मेलगमलाप माफष त गववाद समाधान गरी  शागन्त स्थापना गनषप्रभावकारी रुपमा कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ  ।  

५९. गाईँपागलका गभिका खेतीयोग्य जगमन तथा वाँझो जगमनमा अवश्यक गसँचाआको व्यवस्था गरी कृगष ईत्पादन बढाइनछे  । 

पशपुालन तथा कृगष कायषका लागग दीघषकालीन योजना तयारी गरी कृगष सडक तथा स्थानीय स्तरका गसँचाआ प्रणालीको 

गनमाषण गररनछे  । कृगष लगायत गवकासका पक्षहरुमा व्यापक छलफल तथा स्थानीय सरकारका कामकारवाहीमा एकरुपता 

एवं सामाज्यस्यता कायम गनष कायषक्रम सञ्चालन गररनछे  ।  

६०. कोगभड -१९ लगायत स्थानीय स्तरमा गवपद ्पवूषतयारी तथा प्रगतकायष योजना, पवूष सचूना प्रणाली,खोच तथा ईद्धार,राहत 
सामग्रीको पवूषभण्डारण,स्थानीय तटवन्ध,नदी र पगहरोको गनयन्िण,गवपद जोगखम क्षिेको नक्सांकन तथा वस्तीहरुको पगहचान 

र स्थानान्तरण गनषका लागग पहल गररनेछ  । गवपद ्व्यवस्थापनका लागग वडा/वडामा  गगठत गवपद ्व्यवस्थापन सगमगत लाइ 

थप गक्रयाशील बनाईद ैयवुा पररचालनका लागग यवुा कायषक्रम यथाशीध्र सञ्चालन गररनछे  । 

६१. कोगभड -१९ को कारण गबदशेबाट फकेका यवुाहरुको तथांङ्क संकलन गरर ईनीहरुमा भएको सीपलाइ मध्यनजर गद े
कायषक्रम तय गरीनेछ  । र यवूाहरुको सीप र क्षमतालाइ कदर गद ैकायषक्रम गररनेछ  । 

६२. यवूाहरुलाइ रोजगार प्रगत ईन्मखु गराईनको लागग र बेरोजगार बाट गपगडत हुन नगदन यवूा गवगभन्न प्रकारका तागलमहरु 
सञ्चालन गरर यवूालाइ रोजगार प्रगत ईन्मखु गराइनछे  । 

६३. गवगतबाट पाठ गसक्द ैअगामी अगथषक वषषमा टुके्र योजना तथा कायषक्रम पणूषत गनरुत्सागहत गद ै एक वाडष एक गौरवको 

योजना सञ्चालन गररनछे  ।ऄसारे गवकासलाइ अगामी वषष ऄन्त्य गनष योजना सम्झौताका कायषलाइ श्रावण मगहनाबाट शरुु 

गररनछे  । साथै गौरवका योजना र मगेशनरी ईपकरणको अवश्यकता पन ेयोजनालाइ यथासम्भव कायाषन्वयन गररनछे  । 
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६४. रोजगारमलूक कायषक्रमका माध्यम माफष त गररवी न्यगूनकरण गनष एक घर एक मगहला सीपमलुक कायषक्रम सञ्चालन गररनछे  
। गाईँपागलकालाइ  खाद्यान्न तथा तरकारी गवई गवजनमा अत्मगनभषर बनाईन फलफूल तथा मसौमजन्य तरकारीको 

बीईगबजनमा कृषकको मागलाइ ध्यानमा रागख व्यबस्था गमलाईद ैलगगनेछ  । 

६५. गजल्ला प्रहरी कायाषलय र स्थानीय सरकारगवचको समन्वयमा सञ्चालन गररद ै समदुागयक प्रहरी साझेदारी कायषक्रम तथा  
लागपुदाथष दवु्यसषन सम्वन्धी कायषक्रमलाइ थप प्रभावकारी वनाइनछे  ।  

६६. गाईँपागलका गभि रहकेो गठुीको समस्यालाइ यथाशीघ्र सम्वोधन गनष प्रदशे सरकार माफष त  नपेाल सरकार समक्ष अवश्यक 

पहल गररनेछ  ।  

६७. गाईँपागलका गभि रागरिय प्राथगमकता प्राप्त अयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा रहकेो गलख ुएक्वार लगायतका संघीय तथा 

प्रदशे सरकारबाट कायाषन्वयन हनअेयोजना समयमा न ै सम्पन्न गनष स्थानीय सरकारका तफष बाट अवश्यक सहयोग एवं 

समन्वय गररनछे  । साथै गाईँपागलका सेवा क्षेि  गभि रहकेा जलगवधतु ईत्पादनका  अयोजनाहरुलाइ समन्वय गरी 

सहगजकरणमाफष त सहयोग गररनेछ  । 

६८. झोलङुग ेपलु गनमाषणका लागग अवश्यक समन्वय र सहकायष गररनेछ  । 

६९. सामागजक संजालमा व्यक्त हुन ेऄमयाषगदत तथा ऄसभ्य व्यवहारहरुलाइ काननुी दायरामा ल्याइ सभ्य समाज गनमाषणमा जोड 
गदइनेछ  । पारदशी सरकार गनमाषणमा जोड गदन गाईँपागलकाको डकुमने्िी गनमाषण कायषलाइ प्राथगमकता  गदइने छ  ।  

७०. स्थानीय पवूाषधार गवकास कायषक्रम समेत ईपभोक्ता सगमगतमाफष त कायष गरी सम्पन्नको ऄगन्तम तयारीमा रहकेो छ  । 
मगहला,वालवागलका तथा ज्येष्ठ नागररक कायषक्रमका लागग वजेट गवगनयोजन भ ै योजना कायाषन्वयनको ऄगन्तम चरणमा 

पगुेको ऄवस्था छ  ।  

७१. गैरसरकारी संघ संस्थामा अवद्ध रही गाईँपागलका क्षेिगभि कायषरत रहकेा संघ संस्थाकोयथाथष गववरण गाईँकायषपागलकाको 

कायाषलयमा ऄगनवायष रुपमा ऄध्यावगधक गरी जानकारी गराईनपुन ेनीगत ऄगवलम्व गलइनछे  ।  

७२. सावषजगनक प्रशासनलाइ राजनीगतक गसद्धान्तबाट ऄलग राखी सरकारका नीगत तथा कायषक्रम गनरपक्ष रुपमा कायाषन्वयन गरी 
समदृ्ध गलख ुगाईँपागलका गनमाषणमा समगपषत गराइनछे  । 

७३. यी नीगत तथा कायषक्रमको कायाषन्वनयबाट " गलख ुगाईँपागलकाको दृगष्ट सशुासन माफष त समगृद्ध" भन्न ेनारालाइ अत्मसाथ 

गद ै समदृ्ध नेपाल,सखुी नपेालीको 

रागरिय अकांक्षा परूा गनष 

स्थानीयसरकारका प्रत्येक कायषहरुको 

केन्रगवन्द ु अम नागररक हुनेछन ् 

।सबैलाइ समान ऄवसर,समान 

ऄगधकार,ईगत्तकै सरुक्षा,ईगत्तकै 

सम्मानको प्रत्याभगूत गररनेछ  ।  

७४. ऄन्त्यमा,प्रस्तुत नीगत तथा कायषक्रम 
प्रभावकारी कायाषन्वयनको लागग 

सवैको सहकायष र स्वागमत्व ऄपररहायष 

छ  । यसको सफल कायाषन्वयनका 

लागग सम्पणूष सरोकारवाला लगायत 

सवैको सद्भाव, र सहयोग हुनेमा 

गवश्वस्त छु  । गररमामय यस 

गाईँसभाबाट रचनात्मक सझुावको 

ऄपके्षासगहत गवदा हुन्छु  । 

 

 

 

सातौं गाईँसभामा ईपलस्थत गाईँसभाका सदस्य 
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वालषयक बजेट तथा काययक्रम 

अथषक वषष २०७७/७८ का लागग स्रोत तथा सीमा गनधाषरण, वस्ती स्तरीय योजना छनौट, वडा तहमा प्राथगमकीकरण, 

गवषयगत सगमगतमा छलफल लागायतका चरण पार गरर बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगत हुदँ ैकायषपागलकाबाट स्वीकृत भइ 

गमगत २०७७ साल ऄसार १० गते गाईँसभामा पेश भएको गथयो । सभामा घगनभतू छलफल भइ वागषषक बजेट तथा कायषक्रम गमगत 

२०७७ साल ऄसार २५ गते सवषसम्मतबाट स्वीकृत भएको गथयो । 

अलथयक वषय २०७७/७८ को वालषयक बजेट तथा काययक्रम 

अय तथा व्यय ऄनुमान अ.व. २०७७/७८ रु हजारमा 

राजश्व 

शीषयक 
शीषयक 

चािू अ.व.२०७६/७७ को 

सशंोलधत ऄनुमान 
अ.व. २०७७/७८ कोऄनुमान 

राजश्व       

अन्तररक राजश्व     

११३११ सम्पगत्तकर ८००.९०५ ६००.० 

११३१४ भगूमकर/मालपोत १४४.५६७ १६०.० 

११३२१ घर बहाल कर २०.२७७ ५५.० 

११३२२ बहालगबटौरी कर ०.००० ६०.० 

११४७२ गबज्ञापनकर ०.००० १०.० 

११४७३ मनोरञ्जनकर ०.००० ५०.० 

११६१३ व्यावसायकर ७६.१०० ११७.५ 

११६१४ रेगडयोसञ्चालन दस्तरु ०.००० ०.० 

११६३१ 

कृगष तथा पशजुन्य वस्तुको 

व्यवासागयक कारोबारमा लाग्ने कर ०.००० ०.० 

१४१७२ खानीरोयल्टी ७५०.००० ७५०.० 

१४१७६ पयषटनसेवा शलु्क ०.००० २०.० 

१४१७७ घर जग्गारगजरिेसन ८००.००० ८६०.० 

१४२१२ 

सरकारी सम्पगत्तको गबक्रीबाट प्राप्त 

रकम ०.००० ०.० 

१४२१३ ऄन्यगबक्रीबाट प्राप्त रकम ०.००० ०.० 

१४२२१ न्यागयकदस्तरु ०.००० ०.० 

१४२२४ परीक्षाशलु्क ४९.३०० ०.० 

१४२२९ ऄन्यप्रशासगनक सेवा शलु्क ०.००० ०.० 

१४२४१ पागकष ङ्गशलु्क ०.००० ०.० 

१४२४३ गसफाररसदस्तुर ५०८.०६४ ८००.० 

१४२४४ व्यगक्तगतघटना दताष दस्तरु १२२.९०० २००.० 

१४२४५ नाताप्रमागणत दस्तरु ३५.७०० १००.० 

१४२४९ ऄन्यदस्तरु ६८.३२५ १००.० 

१४३१२ प्रशासगनक दण्ड, जररवाना र दस्तरु ४७.५६१ १००.० 

१५१११ बेरुज ु ०.००० ०.० 

  गत वषयकोनगद मौज्दात १३४१४.९३३ २३०१५.५ 

जम्मा १६८३८.६३२ २६९९८.० 

११४११ बाँडर्ाँड भइ प्राप्त ह ने मू.ऄ.कर ५३७०० ५६५२० 

१४१७८ सवारी साधनकर ३००६ २४०५ 
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जम्मा ५६७०६ ५८९२५ 

ऄन्तर सरकारी लविीय हस्ताणतरण     

नेपाि सरकारबाटप्राप्त ऄनुदान     

१३३११ समानीकरणऄनदुान ७२०००.० ७४८००.० 

१३३१२ शसतषऄनदुान १४४३८०.० १६७७००.० 

१३३१३ गवशेषऄनदुान १३७०७.० ०.० 

१३३१४ समपरूकऄनदुान ०.० ०.० 

१३३१५ ऄन्यऄनदुान ५५५९४.४० ५५५९४.४० 

जम्मा २८५६८१.४ २९८०९४.४ 

प्रदेश सरकारबाटप्राप्त ऄनुदान     

१३३११ समानीकरणऄनदुान ६९८६.० ६९९३.० 

१३३१२ शसतषऄनदुान ११३९२.० १००.० 

१३३१३ गवशेषऄनदुान २०८९.० ०.० 

१३३१४ समपरूकऄनदुान १००००.० १००००.० 

१३३१५ ऄन्यऄनदुान ०.० ०.० 

जम्मा ३०४६७.० १७०९३.० 

ऄन्य स्थानीय तहबाटप्राप्त ऄनुदान     

१३३१२ शसतषऄनदुान ० ० 

१३३१३ गवशेषऄनदुान ० ० 

१३३१४ समपरूकऄनदुान ० ० 

जम्मा ० ० 

व्यय 

  चालू खचष २२९५०३.५९ २९२२६७.४ 

  पूँजीगत खचष १६९९१०.९४ १०८८४३ 

  बजेट बचत ( +)/ न्यून (-) ० ० 

जन सहभालगता     

  नगदसहभागगता     

  श्रम तथावस्तु सहायता ९७२१.४९८ ९९८९.० 

जम्मा ९७२१.४९८ ९९८९.० 

कुि जम्मा ३९९४१४.५३० ४११०९९.४ 

काययके्षत्रगत व्यय ऄनुमान 

सकेंत नं. शीषयक 
चािू अ.व. २०७६/७७ 

कोसशंोलधत ऄनुमान 

अ.व. २०७७/७८ को 

ऄनुमान 

१० अगथषकगवकास २२९०७.०० १२९००.०० 

२० सामागजकगवकास १४४८६४.०३ २२००९४.४० 

३० पवूाषधारगवकास १६५६३१.०० ९९१९६.०० 

४० वातावरणतथा गवपद व्यवस्थापन २५९१.०० ५२००.०० 

५० संस्थागतगवकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासन ५३७००.०० ६३७२०.०० 

  कुल जम्मा ३८९६९३.०३ ४०१११०.४० 
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स्रोत बाँडर्ाँड 

लस.नं. स्रोत  चाि ू पूँजीगत जम्मा 

१ संघीय राजश्व ५६५२०.० ०.० ५६५२०.० 

२ प्रदशे राजश्व २४०५.० ०.० २४०५.० 

३ संघीय समानीकरण ३०००.० ७१८००.० ७४८००.० 

४ प्रदशे समानीकरण २६८३.० ४३१०.० ६९९३.० 

५ प्रदशे समपरूक ०.० १००००.० १००००.० 

६ अन्तररक स्रोत १२२५०.० १४७४८.० २६९९८.० 

७ सामागजक सरुक्षा ५५५९४.४ ०.० ५५५९४.४ 

८ संघीय सशतष १५९६९५.० ८००५.० १६७७००.० 

९ प्रदशे सशतष १००.० ०.० १००.० 

जम्मा २९२२४७.४ १०८८६३.० ४०१११०.४ 

प्रगतशत ७२.९ २७.१ १००.० 
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वालषयक बजेट (रातो लकताब) 

लिखु गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय, ओखिढंुगा 

सलंचत कोषबाट लबलनयोजन ह ने ऄनुमानको खचय शीषयकगत र स्रोतगत लबबरण 

अ.व. : २०७७/७८ 

    

रकम रू. हजारमा 

शीषयक स्रोत लनकासा लबलध 

२०७७/७८ 

कुि बजेट 
सघंीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

ऄन्तररक 

स्रोत 

८०११०५०६३०० गलख ुगाईँपागलका, ओखलढुगंा ३४५५१८ २४२५०२ १७०९३ ८५९२३ 

८०११०५०६१०१ गलख ुगाईँपागलका ५६५२० ० ० ५६५२० 

२११११ पाररश्रगमक कमषचारी राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १०२६४ ० ० १०२६४ 

२१११२ पाररश्रगमक पदागधकारी राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ६८२२ ० ० ६८२२ 

२११२१ पोशाक राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ६९० ० ० ६९० 

२११२२ खाद्यान्न राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ३८३ ० ० ३८३ 

२११३१ स्थानीय भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १०२७ ० ० १०२७ 

२११३२ महगंी भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ८८८ ० ० ८८८ 

२११३३ गफल्ड भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १८० ० ० १८० 

२११३४ कमषचारीको बैठक भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ७०० ० ० ७०० 

२११३५ कमषचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद २०० ० ० २०० 

२११३९ ऄन्य भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १५० ० ० १५० 

२११४१ पदागधकारी बैठक भत्ता राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ३००० ० ० ३००० 

२१२१४ कमषचारी कल्याण कोष राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ५०० ० ० ५०० 
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२२१११ पानी तथा गबजलुी राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद २०० ० ० २०० 

२२११२ संचार महसलु राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ४८६ ० ० ४८६ 

२२११३ सावषजगनक ईपयोगगताको सेवा 

खचष राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद २७२ ० ० २७२ 

२२२१२ आन्धन (कायाषलय प्रयोजन) राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद ८५० ० ० ८५० 

२२२१३ सवारी साधन ममषत खचष राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार नगद १००० ० ० १००० 
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३११२२ मेगशनरी तथा औजार समागनकरण ऄनदुान नगद ऄनदुान ५४७७ ५४७७ ० ० 

३११२३ फगनषचर तथा गफक्चसष समागनकरण ऄनदुान नगद ऄनदुान १००० १००० ० ० 
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नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े
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२२६११ ऄनगुमन, मलू्यांकन खचष ५०७ ५०७ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान ४३५ ४३५ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चालु - अइ गड ए 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) ७२ ७२ ० ० 
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  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान ४८० ४८० ० ० 

  शसतष ऄनदुान चालु - अइ गड ए 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) १०२ १०२ ० ० 

२२७११ गवगवध खचष ६७८ ६७८ ० ० 
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शसतष ऄनदुान चालु - अन्तररक 

ऊण नगद ऄनदुान- नगद ऊण ३०० ३०० ० ० 

  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान २३६ २३६ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चालु - अइ गड ए 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) १४२ १४२ ० ० 

२६४१२ सरकारीगनकाय, सगमगत¸ प्रगतष्ठान एवं बोडषहरूलाइ सशतष चालु ऄनदुान १०४८६० १०४८६० ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष 

ऄनदुान (बैदगेशक) ४१५३ ४१५३ ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) ५८७५ ५८७५ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान ९४८३२ ९४८३२ ० ० 

२७२११ छािवगृत्त ७०८ ७०८ ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष 

ऄनदुान (बैदगेशक) ११८ ११८ ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) १०२ १०२ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान ४८८ ४८८ ० ० 

२७२१३ औषधीखररद खचष २६२२ २६२२ ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष 

ऄनदुान (बैदगेशक) १५८ १५८ ० ० 

  

शसतष ऄनदुान चालु - एस.एस. 

गड. गप. 

नगद ऄनदुान- सोधभनाष हुन े

ऊण (बैदगेशक) २२३ २२३ ० ० 

  शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान २२४१ २२४१ ० ० 

२८१४२ घरभाडा शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान २४ २४ ० ० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेगशनर 

औजार भाडा शसतष ऄनदुान चाल ु नगद ऄनदुान २३० २३० ० ० 
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३११५३ गवद्यतु संरचना गनमाषण 
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पररच्छेद-५ 

स्थानीय सरकार सञ्चािनः समस्या तथा समाधान 

स्थानीय सरकार सञ्चािनः सबि पक्षहरु 

१. नीलतगत व्यवस्थाः यस गाईँपागलकाद्वारा २३ ऐन, ३० गनयमावली तथा कायषगवगध तयार भएका छन ्र अवश्यकता ऄनसुार 

संशोधन पगन भएका छन ्। जनु यस गाईँपागलकाका सम्पणूष गगतगवगध सञ्चालनका अधारका रुपमा रहकेा छन ्। साथै प्रदशे तथा 

संघीय काननूले समेत महत्वपणूष मागषदशषन गरेको छ । 

२. सरंचनागत व्यवस्थाः यस गाईँ कायषपागलका केन्रमा प्रमखु प्रशासकीय भवन, गवभागीय भवन, गवषयगत भवन, चमेना गहृ 

लगायत ५ वटा ब्लक छन ् भने पागलका प्रहरी भवन गनमाषणको क्रममा छ । गवगभन्न वडामा गरर ६ वटा हले्थ पोष्ट, ३ वटा 

अधारभतू स्वास््य केन्र, १ क्याम्पस, ८ माध्यगमक गवद्यालय, १४ अधारभतू गवद्यालय रहकेा छन ्। ९ वटा वडा कायाषलय मध्य े

३ वटा भाडामा रहकेा छन ्। 

यस गाईँपागलकामा ५ सभा सगमगत, ६ कायषपागलका सगमगत तथा गवगभन्न काननू द्वारा गनगमषत २३ ऄन्य सगमगत रहकेा छन ् । 

ऄगधकांश सगमगतका बैठक अवश्यकता ऄनसुार तथा गनयगमत रुपमा बसेका छन ्भन ेबैठकमा भएका गनणषय दतुष कायाषन्वयनमा 

रहकेो ऄवस्थामा छ । 

३. कमयचारी प्रशासनः यस गाईँपागलकामा स्थायी र करार गरर जम्मा १०६ जना कमषचारी कायषरत छन ् । गवद्यालय तफष  १४८ 

गशक्षक, ३८ गवद्यालय कमषचारी, २७ बाल गवकास सहयोगी कायषकताष र १ स्टाफ नसष रहकेा छन ् । सावषजगनक सेवा प्रवाहका 

लागग यसै वषष लोक सेवा अयोगको परीक्षा ईत्तीणष गरर अएका नव प्रवेशी कमषचारीहरुले यस गलख ु गाईँपागलकाको 

कमषचारीतन्िमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेका छन ्।  

४. अलथयक प्रशासनः यसै अगथषक वषषमा राजश्व तथा अगथषक प्रशासनलाइ सचूना प्रगवगधमा अधाररत बनाईन SuTRA 

कायाषन्व्यन गररएको छ । प्राप्त गबल भपाषइ १५ गदन गभि भकु्तानी गन ेप्रयास गररएको छ । यस अ.व.मा अन्तररक राजश्व रू १७ 

लाख ३९ हजार ४ सय ६ सगहत संगचत कोषमा जम्मा रु. ३० करोड ८३ लाख ९३ हजार प्राप्त भएको छ भने चाल ूर पूँजीगत खचष 

क्रमशः ७७.५% र ५३% भएको छ । 

५. पूवायधार व्यवस्थापनः चालू अ.व. मा गवगनयोजन भएका जम्मा २२५ योजना मध्य ेकरीब ८७% योजना सम्झौता भइ ९०% 

भन्दा बढी सम्पन्न हुने क्रममा छन ्। 

६. योजनाबि लवकास व्यवस्थाः यस अ.व. मा अगामी अ.व.को नीगत, बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा गदाष स्रोत ऄनमुान तथा 

सीमा गनधाषरण सगमगतको गनदशेन प्राप्त भइ वस्ती स्तरीय योजना छनौट हुदँ ैवडा स्तरमा प्राथगमकता तय गरर गवषयगत सगमगतमा 

घगनभतू छलफल हुदँ ैबजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगतबाट नीगत, कायषक्रम तथा बजेट तजुषमा गरर कायषपागलकाबाट स्वीकृत भइ 

सम्मागनत सभा समक्ष पेश भएको छ । 

७. लवपद् व्यवस्थापनः गवकासको प्रमखु बाधकको रुपमा रहकेो गवपदक्ो सन्दभषमा COVID 19 महामारीले थप चनुौगत श्रजृना 

गरेको ऄवस्थामा स्थानीय गवपद ्व्यवस्थापन कोष, प्रदशे सरकार तथा गवगभन्न संघ संस्था एवं मनकारी व्यगक्तत्वहरुको सहयोगमा 

हले्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थापन भएको छ, साथै प्रत्येक स्वास््य संस्था, वडाकायाषलयहरुमा स्वास््य सरुक्षा 

सामग्रीको व्यवस्थापन गररएको छ । गाईँपागलकाका सम्पणूष घर पररवारलाइ स्वास््य सामग्रीको रुपमा मास्क तथा साबनु गवतरण 

गररएको छ । बन्दाबन्दीको कारण गम्भीर ऄसर परेका गवपन्न २५० घर पररवारलाइ ऄसंगगठत क्षिेमा कायषरत श्रगमक वगष तथा 

ऄसहायलाइ ईपलब्ध गराईन ेराहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ऄनरुुप राहत गवतरण गररएको छ । यद्यपी रोजगारको गसलगसलामा 
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भारत गइ गलख ुफगकष एका १ जना व्यगक्तमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेगटएको छ भन ेहाल सम्म १४ जना क्वारेनगटन भनाष 

भएका गथए । तथापी यस गाईँपागलकामा समदुाय स्तरमा यस रोगको प्रसारण नभएको गस्थगत छ । 

८. ऄन्यः  

 प्रधानमिंी रोजगार कायषक्रम ऄन्तगषत रु १३ लाख ७४ हजार लगत ऄनमुान भएको दमु्की डँुडेखोला सडक सोगलङ्ग डे्रन 

गनमाषण योजना सम्पन्न भएको छ भने यस बाट प्राथगमकता प्राप्त ४१ जनाले रोजगार पाएका छन ्। 

 सामागजक सरुक्षा कायषक्रम ऄन्तगषत सामागजक सरुक्षा भत्ता समयम ैगवतरण भइरहकेो छ । 

 सहास नपेाल, प्रयास हले्भटास लगायत १४ भन्दा बढी गैसस र १४ सहकारी संस्था यस गाईँपागलकामा कायषरत छन ्। 

स्थानीय सरकार सञ्चािनः सुधार गनुयपनन पक्षहरु 

 नीगतगत रुपमा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहहरुको सकु्ष्म कायष गवस्ततृीकरणको ऄभावमा समय समयमा ऄन्योलको ऄवस्था श्रजृना 

हुने गरेको छ । 

 संघीय इकाइहरु बीचको ऄन्तर समबन्ध लगायतका नीगतगत ऄभाव रहकेो छ । 

 कमषचारी प्रशासन समबन्धमा रहकेो नीगतगत ऄभावका कारण कमषचारीको थप पदपगूतष, संगठन संरचना गनमाषण तथा समग्र 

व्यवस्थापन प्रभावीत भइरहकेो छ । 

 वडा कायाषलयहरुमा स्थायी कमषचारी नहुदँा व्यगक्तगत घटना दताष लगायतका गजम्मेवारी पणूष कायषहरु प्रभावीत भएका छन ्। 

 गाईँपागलकाको प्रमखू प्रशासकीय भवन गनमाषण हुन नसक्न ुतथा ऄगधकांश वडा कायाषलयहरुको अफ्नै व्यवगस्थत भवन नहुदँा 

कायषसम्पादन प्रभावीत भएको छ । 

 कमषचारी ईत्पे्ररणाका महत्वपणूष तत्वहरु जस्तै तालीम, भ्रमण, अवास लगायतका सगुवधा, सरुक्षा व्यवस्थापन थप जोड गररनपुन े

दगेखन्छ । 

 गवत्तीय व्यवस्थापनमा अन्तररक क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर दगेखन्छ । 

 अगथषक प्रशासन ऄन्तगषत ऄनभुवी कमषचारीको कमी, अन्तररक लेखा परीक्षण हुन नसक्न,ु ऄसारे भकु्तानी जस्ता प्रमखु समस्या 

गवद्यमान छन ्। 

 योजनाबद्ध गवकासका लागग वडा सगमगत तथा गवषयगत सगमगतको थप सगक्रयता अवश्यक दगेखएको छ भने गढलो सम्झौता तथा 

ऄझ ढीलो कायाषन्व्यन योजना कायाषन्व्यनका प्रमखु समस्याको रुपमा दगेखएको छ । 

 गवपद ्व्यवस्थापनका सन्दभषमा गवपद ्सामग्रीको ऄभाव, तालीम प्राप्त कमषचारीको ऄभाव, कोषको न्यनूता तथा संघीय इकाइ तथा 

सरोकारवालाहरू बीचको समन्व्यको ऄभाव दगेखन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चािनः ऄवसरहरु 

 गनकट भगवरयमा सँघीय इकाइहरु बीचको ऄन्तर सम्बन्ध, कायष गवस्ततृीकरण तथा कमषचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघ तथा 

प्रदशेबाट काननूहरु तजुषमा हुने ऄवस्थामा छन ्। 

 यस गाईँपागलकामा रहकेा ऄनेकन पयषटकीय गन्तव्यहरुले पगन अगथषक गवकासको मलू फुटाईने सम्भावना रहकेो छ । 
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 COVID 19 महामारीले दशे गवदशेमा रहकेा गलखवुासीलाइ गाईँ फकाषएको ऄवस्था गाईँमा रहकेो गवगवध जनशगक्तको ऄभाव 

पगूतष भएको छ । 

 गाईँपागलकावासीको स्थानीय सरकार प्रगतको ऄगाध गवश्वास यस गाईँपागलकाको महत्वपणूष पूँजीको रुपमा छ । 

 गवकास व्यवस्थापनमा अम जनता, ईपभोक्ता सगमगत, गैसस, सहकारी संस्था तथा ऄन्य सरोकारवालाको सकृयताले थप उजाष 

श्रजृना गन ेसम्भावना छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चािनः चुनौलतहरु 

 कमजोर अन्तररक क्षमताले गाईँपागलकालाइ केन्र र प्रदशे प्रगत बढी गनभषर बनाईने सम्भावना गवद्यमान रहकेो दगेखन्छ । 

 COVID 19 महामारी गनयन्िण अफैमा चनुौगत हो भने यसका कारणले ऄथष व्यवस्था तथा योजना कायाषन्व्यनमा परेको 

नाकारात्मक प्रभाव न्यनूीकरण, राहत व्यवस्थापन तथा गाईँ फगकष एका यवुाहरुको रोजगारी व्यवस्थापन चनुौगतपणूष दगेखन्छ । 

 जनताको गवकास प्रगतको ऄगधक अकांक्षा तथा स्रोत साधनको न्यनूता बीच सन्तलुन कायम गरर मागमा अधाररत प्राथगमकता 

प्राप्त योजनामा स्रोत व्यवस्थापन अफैमा जटील छ । 

 सामगजक सञ्जालको नाकारात्क पक्ष, सावषजगनक गनकाय प्रगत यवुा जमातमा दगेखएको गवतरृणा तथा समय समयमा कायाषलय 

प्रगत दगेखने रोस सचेतनाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गरर स्थानीय सरकार प्रगत गवश्वास तथा ऄपन्त्व श्रजृना गनुष पगन चनुौगतपणूष छ । 

 लाभ लागतका अधारमा प्राथगमकता गनधाषरण गरर रागरिय योजना तथा गदगो गवकास लक्ष्य संग ऄनकुूल हुने गरर नीगत तथा 

कायषक्रम तय गनुष, योजना छने प्रवगृत ऄन्त्य गनुष र गदगो पवूाषधार गवकास गनुष गवद्यमान पररवेशमा जगटल दगेखन्छ ।  

 

समस्या समाधानका िालग सुझाव तथा ऄबको बाटो 

 तीनै तहका सरकारले संघीय शासन जनस्तरमा प्रत्याभतू गराईन समन्वयात्मक ढगंबाट सम्बन्धीत पक्षलाइ थप व्यवगस्थत र 

गक्रयाशील बनाईन े । 

 ऄन्तर सम्बन्ध पररभागषत गने, कायष गवस्ततृीकरण, मानवीय स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगतगत व्यवस्थापन गन े । 

समग्रमा 

 संघीय शासन प्रणाली नयाँ भएकाले यसको ममष र मान्यतालाइ अत्मसाथ नभआरहकेो । 

 तीन ैतहको सरकारको समन्वयात्मक भगूमका पररपक्क भइ नसकेको । 

 अन्तररक श्रोत र साधनलाइ ईगचत ढंगबाट ईपयोग गरी राजश्व ऄगभबगृद्ध गनष सम्बन्धीत पक्ष तत्पर नहुन ु।  

 कमषचारीको ईगचत प्रवन्ध र व्यवस्थापन हुन नसक्न ु।  

 यगुको अवश्यकता र जनचाहाना ऄनरुुप योजनावद्ध कायषक्रम लाग ुगनष सबै औजारले अकार गलइ नसकेको । 

 ऄगत अवश्यकतालाइ पररपगूतष गनष ईगचत गवगत्तय व्यवस्थाको ऄभाव । 

 सही त्याङकको अधारमा सरकारको गरुुयोजना र बजेट  हस्तान्तरण नहुन ु। 

 समयमा नै अवश्यक काननूको तजुषमा हुन नसक्न ु। 
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 सबै पक्षलाइ सकारात्मक सोचको गवकास गराईन ेवातावरण बनाईन े । 

 संघीय शासन प्रणाली मागथ गवश्वास र अत्मसाथ ऄगभबगद्ध गने प्रयास गने व्यवस्था गमलाईन े । 

 भौगतक गवकास, अगथषक गवकास र सामागजक गवकासलाइ समन्वयात्मक ढगंबाट ऄगाडी बढाईन े । 

 शताब्दी दगेख समाजमा जडका रुपमा रहकेा गवभदे, कुररती, गवकृती र गवसंगतीलाइ गनमुषल गनष गतन ै तहका सरकारले 

ऄगभयान सञ्चालन गने छुटै्ट नीगत तयार गने  । 

 अवश्यक काननूको समयमा न ैतजुषमा गरर सरकारहरु बीच अदान प्रदान गन े । 

 अवश्यकतानसुार कमषचारी जनशगक्तको व्यवस्था तथा ईगचत तागलमको व्यवस्था गन े ।  

 प्राकृगतक स्रोत र साधनको सगह पररचालन तथा व्यवस्थापन र करको दायरालाइ फरागकलो बनाआ राजश्व बढाइ अन्तररक 

स्रोतमा बगृद्ध गन े । 
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ऄनुसूचीहरु 

 

ऄनुसूची १ 

लिखु गाईँपालिकाको राजनीलतक नक्सा 
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ऄनुसचूी २ 

गाईँसभा, सभाका सलमलत, काययपालिका, काययपालिकाका सलमलत, वडा सलमलत र ऄन्य सलमलतहरुको 

लवस्तृत लववरण 

गाईँसभा सदस्य नामाविी 

क्र.स.ं पद नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं. 

१ सभाध्यक्ष गोगवन्द बहादरु पौडेल गलख-ु८ ९७४११६६१२९ 

२ सभा सदस्य शान्ता ढुगंले गलख-ु९ ९८६११५९६७८ 

३ ,, कुमार राज सवेुदी गलख-ु १ ९८६४०१५६८१ 

४ ,, रामहरी बढूाथोकी गलख-ु२ ९८४४४१५६६६ 

५ ,, गोपाल खड्का गलख-ु३ ९८४३६३२८५८ 

६ ,, घनबहादरु काकी गलख-ु४ ९८४१८१५३१९ 

७ ,, गोपाल बहादरु खिी गलख-ु५ ९८४३५८१०२८ 

८ ,, गटकाराम क्याप्छाकी मगर गलख-ु६ ९८४९८००१७० 

९ ,, वेदबहादरु काकी गलख-ु७ ९८४९८७०२६५ 

१० ,, गवशाल कुमार पौडेल गलख-ु८ ९८४३१४८२६४ 

११ ,, शकुवीर तामाङ गलख-ु९ ९८४९८५५२९० 

१२ ,, मावर सनुवुार गलख-ु९ ९८४३०९०५०० 

१३ ,, टेकबहादरु गव.क. गलख-ु१ ९७४२६४८९२१ 

१४ ,, लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े गलख-ु९ ९८६१३३६१५५ 

१५ ,, गतलकमायाँ खिी गलख-ु७ ९७४१२४७७१६ 

१६ ,, ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी गलख-ु३ ९८४३६५९५१८ 

१७ ,, सीता खिी गलख-ु२ ९८४०२३१९७३ 

१८ ,, ओमप्रकाश सवेुदी गलख-ु१ ९८६५१२२९९७ 

१९ ,, नरमायाँ काकी गलख-ु१ ९८४२३९८३४९ 

२० ,, मखमली गव.क गलख-ु१ ९८६८८४४९३५ 

२१ ,, रामकुमार बोगटी गलख-ु२ ९७४११३८२१७ 

२२ ,, खेटबहादरु तामाङ गलख-ु२ ९७४१०२५२६९ 

२३ ,, रामचन्र बोगटी (गज.स.स. सदस्य) गलख-ु२  

२४ ,, गीता गवश्वकमाष गलख-ु२ ९८४३५४५११९ 

२५ ,, सोकणष श्रेष्ठ गलख-ु३ ९८५४०४०२३१ 

२६ ,, गवरण ुकुमार श्रषे्ठ गलख-ु३ ९८५१२४०४२५ 

२७ ,, केशरी मायाँ नेपाली गलख-ु३ ९७४३०४२६७४ 

२८ ,, भोजबहादरु पाण्डे गलख-ु४ ९७४४०२८१७५ 

२९ ,, भीमबहादरु मगर गलख-ु४ ९८४३५८१०२८ 
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सभा सलमलतको लववरणः- 

सलमलतको नाम सदस्यहरुको नाम, थर र पद अ.व. २०७६/७७ मा बसेको बैठक संखया 

कृगष, पयषटन, पवूाषधार तथा 

प्राकृगतक स्रोत सगमगत 

संयोजकः सोकणष श्रेष्ठ 

सदस्यः टेक ब. गव.क. 

सदस्यः भीम ब. मगर 

सदस्यः छि ब. श्रेष्ठ 

सदस्यः मखमली गव.क. 

० 

ऄथष तथा सावषजगनक लेखा सगमगत 

संयोजकः गोपाल खड्का 

सदस्यः खेट ब. तामाङ्ग 

सदस्यः णकृरण भट्टराइ 

सदस्यः गवमल कुमार गवष्ट 

सदस्यः गीता गव.क. 

० 

गवधायन सगमगत संयोजकः गोपाल खिी १२ 

३० ,, सकलीमायाँ पाण्डे गलख-ु४ ९८६०००९४१४ 

३१ ,, राम्रीमायाँ साकी गलख-ु४ ९८६१७१८५६८ 

३२ ,, छि बहादरु श्रेष्ठ गलख-ु५ ९७४१२७५९४६ 

३३ ,, लक्ष्मी तामाङ गलख-ु५ ९७४११९५१०३ 

३४ ,, रेखा कुमारी तामाङ गलख-ु५ ९८४०१७६८२२ 

३५ ,, सन्त माया नेपाली गलख-ु५  

३६ ,, जागेश्वर भट्टराइ गलख-ु६ ९८४२९७०७५८ 

३७ ,, णकृरण भट्टराइ गलख-ु६ ९८६०१९४१६३ 

३८ ,, सीता पौडेल गलख-ु६ ९८६०८०१८१२ 

३९ ,, ऄगम्बका गव.क. गलख-ु६ ९८६९२३६००६ 

४० ,, कुमार श्रेष्ठ गलख-ु७ ९८६१०९२०२० 

४१ ,, होमबहादरु भट्टराइ गलख-ु७ ९८६३८५४३२४ 

४२ ,, खमीमायाँ गव.क गलख-ु७ ९८६०८४६११९ 

४३ ,, गवमल कुमार गवष्ट गलख-ु८ ९८६०७१९१०१ 

४४ ,, होमबहादरु गवष्ट गलख-ु८ ९७४११९१०६० 

४५ ,, मेनकुा ऄगधकारी गलख-ु८ ९८४३७६९१३२ 

४६ ,, गमना कुमारी गव.क. गलख-ु८ ९८६०२५६३७६ 

४७ ,, अङ रेन्जी शेपाष गलख-ु९ ९७४१०६९९४५ 

४८ ,, बेद बहादरु खिी गलख-ु९ ९८४१३८२८२२ 

४९ ,, गवरणमुायाँ भजेुल गलख-ु९ ९८६०९१३६१४ 

५० सभा सगचव ऄभय कुमार गपु्ता सप्तरी ९८५२८४२१४२ 
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सदस्यः माया गव.क. 

सदस्यः रेखा कुमारी तामाङ्ग 

सदस्यः मेनकुा ऄगधकारी 

सदस्यः होम बहादरु भट्टराइ 

सशुासन तथा स्थानीय सेवा सगमगत 

संयोजकः मावर सनुवुार 

सदस्यः ऄगम्बक गवश्वकमाष 

सदस्यः भोज बहादरु पाण्डे 

सदस्यः राम कुमार बोगटी 

सदस्यः होम बहादरु गवष्ट 

११ 

सामागजक सगमगत 

संयोजकः गवरण ुश्रेष्ठ 

सदस्यः वेद ब. खिी 

सदस्यः जागेश्वर भट्टराइ 

सदस्यः सीता पौडेल 

सदस्यः केशरी माया नपेाली 

० 

काययपालिका सदस्यहरुको लववरणः- 

 

क्र.स. पद नाम थर सम्पकय  नं.  

१ ऄध्यक्ष गोगवन्द बहादरु पौडेल ९७४११६६१२९ 

२ ईपाध्यक्ष शान्ता ढुगंले ९८६११५९६७८ 

३ १ नं.  वडा वडाध्यक्ष कुमार राज सवेुदी ९८६४०१५६८१ 

४ २ नं.  वडा वडाध्यक्ष रामहरर बढूाथोकी ९८४४४१५६६६ 

५ ३ नं.  वडा वडाध्यक्ष गोपाल खड्का ९८४३६३२८५८ 

६ ४ नं.  वडा वडाध्यक्ष घनबहादरु काकी ९८४१८१५३१९ 

७ ५ नं.  वडा वडाध्यक्ष गोपाल बहादरु खिी ९८४३५८१०२८ 

८ ६ नं.  वडा वडाध्यक्ष गटकाराम क्याप्छाकी मगर ९८४९८००१७० 

९ ७ नं.  वडा वडाध्यक्ष वेदबहादरु काकी ९८४९८७०२६५ 

१० ८ नं.  वडा वडाध्यक्ष गवशाल कुमार पौडेल ९८४३१४८२६४ 

११ ९ नं.  वडा वडाध्यक्ष शकुवीर तामाङ ९८४९८५५२९० 

१२ कायषपागलका सदस्य मावर सनुवुार ९८४३०९०५०० 

१३ कायषपागलका सदस्य टेकबहादरु गव.क. ९७४२६४८९२१ 

१४ कायषपागलका सदस्य लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े ९८६१३३६१५५ 

१५ कायषपागलका सदस्य गतलकमायाँ खिी ९७४१२४७७१६ 

१६ कायषपागलका सदस्य ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी ९८४३६५९५१८ 

१७ कायषपागलका सदस्य सीता खिी ९८४०२३१९७३ 

१८ सदस्य सगचव ऄभय कुमार गपु्ता ९८५२८४२१४२ 
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काययपालिकाका सलमलतहरुको लववरणः- 

सलमलतको नाम सदस्यहरुको नाम, थर र पद अ.व. २०७६/७७ मा बसेको बैठक संखया 

वातावरण तथा गवपद ्व्यवस्थापन 

सगमगत 

संयोजकः गटकाराम ब. क्याप्छाकी मगर 

सदस्यः टेक ब. गव.क. 

सदस्यः लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े

सदस्यः सकुवीर तामाङ्ग 

सदस्यः सीता खिी 

३ 

गवधेयक सगमगत 

संयोजकः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः वेद ब. काकी 

सदस्यः गवशाल कुमार पौडेल 

सदस्यः रेखा कुमारी तामाङ्ग 

सदस्यः भीम बहादरु मगर 

११ 

पवूाषधार गवकास सगमगत 

संयोजकः वेद ब. काकी 

सदस्यः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः गोपाल ब. खिी 

सदस्यः टेक ब. गव.क. 

१५ 

सामागजक गवकास सगमगत 

संयोजकः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः गतलक माया खिी 

सदस्यः जागेश्वर भट्टराइ 

सदस्यः नरमाया काकी 

३ 

अगथषक गवकास सगमगत 

संयोजकः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः सोकणष श्रेष्ठ 

१० 

सावषजगनक सेवा तथा क्षमता 

गवकास  सगमगत 

संयोजकः घन ब. काकी 

सदस्यः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः टेक ब. गव.क. 

सदस्यः रामचन्र बोगटी 

सदस्यः भोज ब. पाण्डे 

० 
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वडा सलमलतको लववरणः- 

वडा नं. सदस्यहरुको नाम, थर र पद अ.व. २०७६/७७ मा बसेको बैठक संखया 

१ 

वडाध्यक्षः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः नरमाया काकी 

सदस्यः मखमली गव.क. 

सदस्यः ओम प्र. सवेुदी 

२४ 

२ 

वडाध्यक्षः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः राम कुमार बोगटी 

सदस्यः गसता खिी 

सदस्यः गीता गव.क. 

सदस्यः खेट ब. तामाङ्ग 

२४ 

३ 

वडाध्यक्षः गोपाल खड्का 

सदस्यः सोकणष श्रेष्ठ 

सदस्यः ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी 

सदस्यः केसरी माया दमाइ 

सदस्यः गवरण ुकुमार श्रेष्ठ 

२४ 

४ 

वडाध्यक्षः घन ब. काकी 

सदस्यः भोज बहादरु पाण्डे 

सदस्यः सक्कलीमाया पाण्डे 

सदस्यः राम्रीमाया साकी 

सदस्यः भीम ब. मगर 

२४ 

५ 

वडाध्यक्षः गोपाल ब. खिी 

सदस्यः रेखा कुमारी तामाङ्ग 

सदस्यः लक्ष्मी तामाङ्ग 

सदस्यः सन्तमाया नपेाली 

सदस्यः छि ब. श्रेष्ठ  

२४ 

६ 

वडाध्यक्षः गटकाराम क्यापछाकी मगर 

सदस्यः जागेश्वर भट्टराइ 

सदस्यः णकृरण भट्टराइ 

सदस्यः सीता पौडेल 

सदस्यः ऄगम्बका गव.क. 

२४ 

७ 

वडाध्यक्षः वेद ब. काकी 

सदस्यः कुमार श्रेष्ठ 

सदस्यः होम ब. भट्टराइ 

सदस्यः खमीमाया गव.क. 

सदस्यः गतलकमाया खिी 

२४ 
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८ 

वडाध्यक्षः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः होम ब. गवष्ट 

सदस्यःगवमल कु. गवष्ट 

सदस्यः मेनकुा ऄगधकारी 

सदस्यः मीना गव.क. 

२४ 

९ 

वडाध्यक्षः सकुवीर तामाङ्ग 

सदस्यः अङ रेन्जी शपेाष 

सदस्यः वेद ब. खिी 

सदस्यः लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े

सदस्यः गवरणमुाया भजेुल 

२४ 

ऄन्य सलमलतहरुको लववरणः- 

सलमलतको नाम सदस्यहरुको नाम, थर र पद अ.व. २०७६/७७ मा बसेको बैठक संखया 

न्यायीक सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः गवशाल कु. पौडेल 

१५ 

स्रोत ऄनमुान तथा सीमा गनधाषरण 

सगमगत 

संयोजकः गोगवन्द ब. पौडेल 

सदस्यः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी 

सदस्यः लाल कुमारी तोलाङ्गी बम े

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्य सगचवः ऄभय कुमार गपु्ता 

१ 

बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः घन ब. काकी 

सदस्यः गटकाराम क्यापछाकी मगर 

सदस्यः वेद ब. काकी 

सदस्यः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्य सगचवः ऄभय कुमार गपु्ता 

२ 

राजश्व परामशष सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः ऄभय कुमार गपु्ता 

सदस्यः घन ब. काकी 

सदस्यः ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी 

सदस्य सगचवः बलराम फुयल 

४ 
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गशक्षा सगमगत 

संयोजक-  गोगवन्द बहादरु पौडेल 

सदस्य- गवशाल कुमार पौडेल 

सदस्य- भवुन कुमार रोक्का 

सदस्य- तेज बहादरु गव.क. 

सदस्य- ऄप्सरी पाण्डे सवेुदी 

सदस्य - शान्ता खड्का  काकी  

सदस्य सगचव- ऄशोक गघगमरे 

११ 

कृगष गवकास सगमगत 

संयोजक-  रामहरी बढुाथोकी 

सदस्य-  रामहरी पाण्डे 

सदस्य- डुगकन्रराज कट्वाल 

सदस्य- टेक बहादरु गव.क. 

सदस्य-  गसता खिी 

सदस्य – तगस्मरा बढुाथोकी 

सदस्य- गञु्जमाया बढुाथोकी 

सदस्य- योजना शाखा 

सदस्य सगचव- राज कुमार कट्वाल 

१२ 

स्थानीय कृगष व्यवसाय प्रवद्धषन 

सगमगत 

संयोजक-  गोगबन्द बहादरु पौडेल 

सदस्य-  रामहरी बढुाथोकी 

सदस्य- एगकन्रराज कट्वाल 

सदस्य- प्रमखु प्रशासकीय ऄगधकृत 

सदस्य सगचव- राज कुमार कट्वाल 

१ 

पवूाषधार तथा योजना ऄनगुमन 

सगमगत 

संयोजक- शान्ता ढुंगले 

सदस्य- सम्बन्धीत वडा ऄध्यक्ष 

सदस्य सगचव- गबपना श्रेष्ठ 

४० 

गवपद ्व्यवस्थापन सगमगत 

संयोजकः गोगवन्द ब. पौडेल 

सदस्यः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः ऄभय कुमार गपु्ता 

सदस्यः कुमार राज सवेुदी 

सदस्यः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः घन ब. काकी 

सदस्यः गटकाराम क्यापछाकी मगर 

सदस्यः वेद ब. काकी 

सदस्यः गवशाल कु. पौडेल 

सदस्यः मेघ ब. काकी 

सदस्यः एगकन्र राज कटवाल 

३ 
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सदस्यः ऄशोक गघगमरे 

सदस्यः रगवशंकर कुमार दास 

सदस्यः होम ब. गव.क. 

सदस्यः गसताराम भण्डारी 

सदस्यः केगबराज तामाङ्ग 

सदस्य सगचवः गदनानाथ चौधरी 

ईपभोक्ता गहत संरक्षण सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः रामहरी बढुाथोकी 

सदस्यः गदनानाथ चौधरी 

सदस्य सगचवः ओमप्रकाश तामाङ्ग 

५ 

रागरिय पररचय पि तथा पगञ्जकरण 

समन्व्य सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः ऄभय कुमार गपु्ता 

सदस्यः ऄशोक गघगमरे 

सदस्यः सकुवीर तामाङ्ग 

सदस्य सगचवः गखला गव.क. 

३ 

एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापन तथा 

सञ्चालन सगमगत 

संयोजकः गोगवन्द ब. पौडेल 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः गवशाल कुमार पौडेल 

सदस्यःऄप्सरी पाण्डे सवेुदी 

सदस्यः टेक बहादरु गव.क. 

सदस्यः ऄभय कुमार गपु्ता 

सदस्य सगचवः गदनानाथ चौधरी 

४ 

कमषचारी पदपगूतष सगमगत 

संयोजकः प्रमखु प्रशासकीय ऄगधकृत 

सदस्यः गवषय गबज्ञ 

सदस्य सगचवः सम्बन्धीत शाखा प्रमखु 

२२ 

परीक्षा सञ्चालन तथा समन्व्य 

सगमगत 

 

संयोजक-  गोगवन्द बहादरु पौडेल 

सदस्य- धवुषराज लुआटेल 

सदस्य-  चन्र बहादरु श्रेष्ठ 

सदस्य-  दवेराज  गौतम 

सदस्य सगचव- ऄशोक गघगमरे 

४ 

खररद सगमगत 

संयोजकः गदनानाथ चौधरी 

सदस्यः बलराम फुयल 

सदस्यः गदल कु. श्रेष्ठ 

२७ 

चमनेा गहृ व्यवस्थापन सगमगत 

संयोजकः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः गटकाराम क्यापछाकी मगर 

६ 
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सदस्यः घन ब. काकी 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः वेद ब. काकी 

सदस्यः ऄप्सरी पाण्डे 

गजन्सी गनररक्षण सगमगत 

संयोजकः गवपना श्रेष्ठ 

सदस्यः रसना मगर 

सदस्यः नानीराम खगतवडा 

२ 

स्यागनटरी प्याड गवतरण तथा 

व्यवस्थापन सगमगत 

संयोजक-शान्ता ढुगंेल 

सदस्य- गसता खिी 

सदस्य- गदनानाथ चौधरी  

सदस्य- नमषदा खगतवडा 

सदस्य सगचव- ऄशोक गघगमरे 

२ 

गनुासो सनुवुाइ सगमगत 

ऄध्यक्षः गोगवन्द ब. पौडेल 

सदस्यः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः भवुन ऄगधकारी (इगन्जनयर) 

सदस्यः सीताराम भण्डारी 

सदस्य सगचवः प्रमखू प्रशासकीय ऄगधकृत 

० 

बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 

सगमगत 

सदस्यः शान्ता ढुङ्गले 

सदस्यः गोपाल खिी 

सदस्यः गोपाल खड्का 

सदस्यः गसता खिी 

सदस्यः मावर सनुवुार 

सदस्यः गवपना श्रेष्ठ 

सदस्य सगचवः ओमप्रकाश तामाङ्ग 

० 

स्वास््य ऄनगुमन सगमगत 

संयोजक- रामहरी बढुाथोकी  

सदस्य- सकुगवर तामाङ्ग 

सदस्य- सगजता बढुाथोकी 

सदस्य- मान बहादरु थापा 

सदस्य- गदनानाथ चौधरी 

३ 

गवपन्न नागररक गसफाररस सगमगत 

संयोजक-  गोगवन्द बहादरु पौडेल 

सदस्य- ऄभय कुमार गपु्ता 

सदस्य- गदनानाथ चौधरी  

१० 

ऄपाङ्ग पररचय पि गवतरण 

समन्व्य सगमगत 

संयोजक- शान्ता ढुंगले 

सदस्य- गतलक कुमारी खिी 

सदस्य- गोपाल बहादरु खिी 

सदस्य- गोपाल खड्का 

१२ 
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सदस्य- ऄप्सरी पाण्डे 

सदस्य- दवेी लुआटेल 

सदस्य- घन बहादरु काफ्ले 

सदस्य- गसताराम भण्डारी 

सदस्य- मानहरी ऄगधकारी 

सदस्य सगचव- ओम प्रकाश तामाङ्ग 
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ऄनुसचूी ३ 

लजन्सी लनररक्षण प्रलतवेदन (अ.व. २०७६/७७) 

अगथषक बषषः. २०७६/७७ 

             

म.ले.प.फारम नं: ४११  

    
             

साबबकको फारम नं:  ४९  

क्र.स. 

लजन्सी 

सङ्केत 

नं. 

खाता 

पाना 

नं. 

लबवरण एकाआ 

लजन्सी खाता 

बमोलजमको मौज्दात 

स्पेलसलर्केसन

ऄनुसार 
भौलतक परीक्षण गदाय 

चािू 

हाितमा 
सामानको ऄवस्था  

कुि पररमाण 

कैलर्य

त 

पररमा

ण  
मूल्य  

लभडे

को 

नलभ

डेको 

घट 

सं.  

बढ 

सं.  

घट  । 

बढको 

मूल्य   

रहेको 

नर

हे

को 

ममयत 

गनुय 

पनन 

लििाम 

/ लबलक्र 

गनुय पनन  

लमन्हा 

गनुय पनन 

संरक्षण 

गनुय पनन 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 

१   १ डाआगनङ सटे थान ४ ८६००० √         √               

२   २ ग्यास गसगलन्डर थान १४ ५२८३९ √         √               

३   ३ प्रसेर कुकर थान १० १७३५० √         १०   २           

४   ४  ऄगफस टेबल थान २४ १०७५३० √         √               

५   ६ सोफा सेट सानो ठुलो थान ५ १००४२८ √         √               

६   ७ ररबगल्बङ गचयर थान ३ ६३४६५ √         √               

७   ८ ररबगल्बङ गचयरगम. थान १० ११२२११ √         √               

८   ९ कम्प्युटर गचयर थान ७ २४३१० √         √               

९   १० गट टेबल थान १३ ७५४०० √         √               

१०   ११ काठको कम्प्युटर टे. थान ३ १४०५८ √         √               

११   १२ फोगल्डङ पलङ्ग थान ८ ९८२८५ √         √               

१२   १३ ग्लास डोर ऄ. दराज थान २ ५६८०३ √               √         

१३   १४ ६६'ऄगफस दराज थान ३२ ४८५१० √         √               

१४   १५ पुसगपन बोडष थान १ ३९५५ √         √               

१५   १६ गकचन याषक थान २ १४८०० √         √               

१६   १७ ओपन याषक थान ८ ७८८०० √         √               

१७   १८ चेक राआटर थान २ १८००० √             √           

१८   १९ ग्लास चुलो थान १४ ४७८१९ √         १२   २           

१९   २० पल्सर बाआक थान २ ४७५८०० √             √           

२०   २१ गप्रन्टर क्यानन थान ११ २६५८४४ √         √               

२१   २२ साईन्ड गसस्टम/क्यामरा थान १ १३००० √             √           
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२२   २३ साम्सङु गटभी थान २ ५७९५९ √         √               

२३   २४ ल्यापटप डेल थान ११ ९१९०३४ √         १   १०           

२४   २५ ल्यापटप एसर थान २ ११७६८० √         १   १           

२५   २६ डेक्सटप कम्प्युटर थान ११ ६५५७२१ √         √               

२६   २७ गडस होम थान २ ६१०० √         √               

२७   २८ इन्भटर४८v३.५kva थान २ २०५०० √         √               

२८   २९ एगसआन ब्यािी २००a थान २० ४६४९०२ √         √               

२९   ३० सोलार प्यानल थान २४ ४८८००० √         √               

३०   ३१ कन्िोलर थान १ ३६००० √         √               

३१   ३२ पलागस्टक ट्याङ्क थान २ १९२०० √         १     १         

३२   ३३ हुलास जस्ता थान ९ ३३१६४ √         √               

३३   ३६ गफल्टर थान ४ ३७६०० √         √               

३४   ३७ कपर जग थान १३ ९५५० √         √               

३५   ३८ स्ट्याण्ड पंखा थान १९ ५३९९४ √         √               

३६   ३९ गिज यसोदा थान २ ३३३०० √         √               

३७   ४१ ऄपाच्य बाइक थान १   √             √           

३८   ४२ आगन्डयन काठको कु. थान १ ६००० √             √           

३९   ४३ ररबलगबङ ऄ.गचयर थान १२ १४४००० √         √               

४०   ४४ आलेक्ट्क हागजरी थान १ ५७००० √           √             

४१   ४५ सफट वेयर थान १ १६००० √         √               

४२   ४६ काठकोऄगफस कुसी थान १० ६७००० √         √               

४३   ४७ यु.गप.एस. थान १ ४५९०० √         √               

४४   ४८ काठको याषक थान ९ १३९३४८ √         √               

४५   ४९ काठको बने्च थान १ ३८१२५ √         √               

४६   ५० पलागस्टक कुसी थान ९६ ७३९२० √         ८६     १०         

४७   ५१ गमक्स्चसष मसला थान १ ७८०० √           √             

४८   ५४ प्रोजके्टर थान १ ६१००० √         √               

४९   ५५ गस.गड.एम.ए.टेलीफोन थान १ ९६०० √               √         

५०   ५६ आलेक्ट्क हटपट थान १ ७००० √         √               

५१   ५७ गचयादानी गसलबरे थान ५ ४७५० √         √               

५२   ५८ गस.गस. क्यामरा थान ९ ३१७७२० √         √               

५३   ५९ सोनी गट.भी. थान ३ ३००४५६ √         √               
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५४   ६१ 
महने्र बोलेरो गाडी 

थान १ 

३७९०००

०० √             √           

५५   ६२ डगस्बन थान १५ ८१०० √         √               

५६   ६३ गि ह्यङगर थान ३ १०५०० √         √               

५७   ६४ टेबल पंखा थान १ ३००० √         √               

५८   ६५ भयाकुम गकल्नर थान १ ४००० √         √               

५९   ६६ सचुना पाटी थान १ ७०० √         √               

६०   ६७ गससावाला याषक थान १ ६००० √         √               

६१   ६८ स्क्यनर थान २ १५००० √         √               

६२   ६९ ग्यस गगजर थान १ ७२०० √         √               

६३   ७० आलेगक्िक गकत्ली थान १ १५०० √         √               

६४   ७१ कपडा स्ट्याण्ड थान २ १३००० √         √               

६५   ७२ गकटको कराइ थान ५ ४६३० √         √               

६६   ७३ गस्टलको थाल थान ३७ १६३२० √         √               

६७   ७४ गसल्बरे डाडु पुन्याउ थान ६ ८०० √         √               

६८   ७५ डेक्स टेबल थान १ ३७१८७ √         √               

६९   ७६ गकस्ती थान ४ २००० √         √               

७०   ७९ घराष वाला टेबल थान २ १४००० √             √           

७१   ८३ स्क्यानर थान १ १३००० √         √               

७२   ८५ वाटर गडस थान १ ९४३० √         √               

७३   ८६ फायल िे थान ४ ८००० √         √               

७४   ८७ 

पलागस्टक डाइगनङ 

सटे थान १ ४००० √         √               

७५   ८८ रोस्टम थान १ २०००० √         √               

७६   ८९ गप्रन्टर ब्रदर थान १ २१००० √             √           

७७   ९५ मोबाआल थान ४ २०९०५ √         √               

७८   ९८ गभगजटर फो. गचयर थान ५ १२५०० √         √               

७९   ९९ pcu5kva96suram थान १ १३७१६८ √         √               

८०   १०० instation चाजषर थान १ १३२७४ √         √               

८१   १०१ Mcb थान २ ५३०९ √         √               

८२   १०२ dc wire थान १ २९२०३ √         √               

८३   १०३ 

lighting 

proportion थान १ २४७७८ √         √               

८४   १०४ stand cost थान १६ ६३७१६ √         √               
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८५   १०५ झमु्का पानस थान २ १९९९० √         √               

८६   १०६ पलागस्टक गट टेबल थान २ ३४५० √         √               

८७   १०८ लेखा शाखा डेकोरेसन थान ८ १६०००० √         √               

८८   १०९ गस.गज. गसगलङ फेन थान ५ १९८७५ √         √               

८९   ११० 

गलख ुगापाको ररपोट 

बकु थान १ ७९०००५ √         √               

९०   १११ याषक काठको थान १३ ४५५३९० √         √               

९१   ११२ फायर गसगलण्डर थान १२ ५३०९४ √         √               

९२   ११४ टाटा योध्दा गाडी थान १ 

२६६०००

० √             √           

९३   ११५ खकुुरी थान ५ ३७५० √         √               

९४   ११६ wifi router थान १   √         √               

९५   ११९ घमु्न ेकुषी थान ४ ३२००० √         √               

९६   १२१ हागडषक्स २ TB थान २ १२५०० √         √               

९७   १२२ 

इ. सामान(abney 

level) थान २ ५६६३७ √         √               

९८   १२३ Auto Level थान २ १३६००० √         √               

९९   १२४ Gps थान १ ४३००० √         √               

१००   १२५ Digital caliper थान २ ८८५० √         √               

१०१   १२६ Stsff Leveling थान २ ६०८० √         √               

१०२   १२७ Ranging Rod थान ९ १२७४३ √         √               

१०३   १२८ Brunton compass थान २ १८०५३ √         √               

१०४   १२९ 

Digital 

Theodolite थान १ १४५००० √         √               

१०५   १३१ सने्टर गस्टज थान १ ६००० √         √               

१०६   १३२ गकचन टेबल थान २ ६५०० √         √               
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ऄनुसचूी ४ 

लिखु गाईँपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको नामाविी 

लस.नं. नाम, थर लसटरोि नं. पद स्थायी/करार 

गाईँ काययपालिकाको कायायियतर्य  

१ ऄभय कुमार गपु्ता २०३८६७ प्रमखु प्रशासकी ऄगधकृत स्थायी 

२ गदनानाथ चौधरी २००८५४ ज.स्वा.गन. स्थायी 

३ गवपना श्रेष्ठ २३५७३५ प्रशासन ऄगधकृत छैंठौ स्थायी 

४ रगवशंकर कुमार दास २१९११५ इगन्जनयर स्थायी 

५ ऄशोक गघगमरे २३९२५७ गशक्षा ऄगधकृत छैंठौ स्थायी 

६ रसना मगर २३५७१० प्रशासन सहायक पाँचौ स्थायी 

७ बलराम फुयल २३५७०० लेखा सहायक पाँचौ स्थायी 

८ गदल कुमार श्रेष्ठ २३५६८९ प्रशासन सहायक पाँचौ स्थायी 

९ कोगपला अचायष २१६१३७ अ.ले.प. सहायक पाँचौ स्थायी 

१० सन्ज ुबस्नेत २३९१९६ कम्प्यटुर ऄपरेटर स्थायी 

११ नमषदा खगतवडा २३९४१३ प्रागवगधक सहायक स्थायी 

१२ ईमाशंकर चौधरी २३९२९६ सब-इगन्जनयर स्थायी 

१३ ओम प्रकाश तामाङ्ग २१९४२८ खररदार स्थायी 

१४ नानीराम खगतवडा २३५८३७ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी 

१५ गजना राइ २३५८३४ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी 

१६ गदपराज श्रेष्ठ २३५८३२ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी 

१७ ऄशोक राईत २३५८२९ प्रशासन सहायक चौथो स्थायी 

१८ कमल गजरेल २३९७६३ खा.पा.स.टे. स्थायी 

१९ रोण कुमार धमला  सचूना प्रगवगध ऄगधकृत करार 

२० सन्तोष खड्का  रोजगार संयोजक करार 

२१ राज कुमार कटवाल  ने.प.स्वा.प्रा. करार 

२२ गखला गव.क.  MIS ऄपरेटर करार 

२३ गवरण ुररजाल  गफल्ड सहायक करार 

२४ केवीराज तामाङ्ग  प्रहरी जवान करार 

२५ ऄनजु रोक्का  प्रहरी जवान करार 

२६ लोक कृरण श्रेष्ठ  प्रहरी जवान करार 

२७ अगशष पौडेल  प्रहरी जवान करार 

२८ भवुन बस्नते  प्रहरी जवान करार 

२९ ऄनोज काफ्ले  ह.स.चा. करार 

३० सरोज काकी  ह.स.चा. करार 

३१ रगव कटवाल  का.स. करार 

३२ लोक कुमारी तामाङ्ग  का.स. करार 
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३३ रम्झना कटवाल  का.स. करार 

३४ दल बहादरु मगर  स्वीपर करार 

३५ डोल कुमारी श्रेष्ठ  स्वीपर करार 

वडा कायायियतर्य  

 नाम, थर लसटरोि नं. पद वडा नं. स्थायी/करार 

३६ कल्पना ढुङ्गले  कायाषलय 

सहायक 

१ करार 

३७ रुर गघगमरे - ऄ.स.इ. २ स्थायी 

३८ गदनेश खड्का  कायाषलय 

सहायक 

२ करार 

३९ गशव कुमार राइ २३९७७१ ऄ.स.इ. ३ स्थायी 

४० गवनोद प्रसाद दाहाल  कायाषलय 

सहायक 

३ करार 

४१ सगुशला सापकोटा - ऄ.स.इ. ४ स्थायी 

४२ रेणकुा मगर  कायाषलय 

सहायक 

४ करार 

४३ गवमला ऄगधकारी  कायाषलय 

सहायक 

५ करार 

४४ ऄजुषन कुमार अले २३९७७० ऄ.स.इ. ६ स्थायी 

४५ होमहरी ऄगधकारी  कायाषलय 

सहायक 

६ करार 

४६ गथर कुमार भट्टराइ  कायाषलय 

सहायक 

७ करार 

४७ गोकुल पौडेल  कायाषलय 

सहायक 

८ करार 

४८ प्रकाश कुमार राईत २३९७६९ ऄ.स.इ. ९ स्थायी 

४९ राज कुमार खड्का  कायाषलय 

सहायक 

९ करार 

५० सगुमिा ढुङ्गले काकी  कायाषलय 

सहयोगी 

१ करार 

५१ रुपा कटवाल  कायाषलय 

सहयोगी 

२ करार 

५२ कल्पना मगर  कायाषलय 

सहयोगी 

३ करार 

५३ शान्ता चौलागाइ ं  कायाषलय 

सहयोगी 

४ करार 

५४ गीता श्रेष्ठ  कायाषलय 

सहयोगी 

५ करार 
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५५ गडल्ली सागर भट्टराइ  कायाषलय 

सहयोगी 

६ करार 

५६ गोपाल श्रेष्ठ  कायाषलय 

सहयोगी 

७ करार 

५७ कल्याण दाहाल  कायाषलय 

सहयोगी 

८ करार 

५८ डम्बर बहादरु गवष्ट  कायाषलय 

सहयोगी 

९ करार 

अयुवनद औषधािय, पोकिीतर्य  

 नाम, थर गसटरोल नं. पद स्थायी/करार 

५९ सरस्वती अले २०९०१९ कगवराज स्थायी 

६० संगगता ढुङ्गले  कायाषलय सहयोगी करार 

६१ गनमषल बराल  कायाषलय सहयोगी करार 

स्वास््य चौकी तथा अधारभतू स्वास््य केन्रतर्य  

लस.नं. नाम, थर लसटरोि नं. पद स्वास््य ससं्था स्थायी/करार 

६२ मानहरी ऄगधकारी १६८१३० ज.स्वा.गन. स्वा.चौ. पोकली स्थायी 

६३ ऄन्जदुवेी ऄगधकारी १७०५१३ गस.ऄ.न.मी. स्वा.चौ. पोकली स्थायी 

६४ पजुना तामाङ्ग  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. पोकली करार 

६५ गीता धमला  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. पोकली करार 

६६ ममता तामाङ्ग  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. पोकली करार 

६७ साधना रुपचा सनुवुार  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. पोकली करार 

६८ परुप कुमार खड्का  का.स. स्वा.चौ. पोकली करार 

६९ मीन कुमारी ढुङ्गले  स्वीपर स्वा.चौ. पोकली करार 

७० गदपादवेी ढुङ्गेल १८१७८८ गस.ऄ.न.मी. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

स्थायी 

७१ मोहम्मद हुसेन मन्सरुी  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

करार 

७२ सगवना तामाङ्ग  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

करार 

७३ संगचता गव.क.  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

करार 

७४ मान कुमारी मगर  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

करार 

७५ एक बहादरु रोक्का १७२३३९ का.स. स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

स्थायी 

७६ ऄप्सरा पौडेल  स्वीपर स्वा.चौ. 

टारकेराबारी 

करार 
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७७ संगगता ढुङ्गले १८२०९१ गस.ऄ.न.मी. स्वा.चौ. नमषदशे्वर स्थायी 

७८ सगदका खड्का २२५७३९ ऄ.न.मी. स्वा.चौ. नमषदशे्वर स्थायी 

७९ मीन कुमार धमला  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. नमषदशे्वर करार 

८० मगनका खड्का  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. नमषदशे्वर करार 

८१ पावषती श्रेष्ठ  का.स. स्वा.चौ. नमषदशे्वर करार 

८२ ज्ञानने्र कुमार श्रेष्ठ १७४०८२ गस.ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. गसंहदवेी स्थायी 

८३ ऄगनता राइ १९३४१२ गस.ऄ.न.मी. स्वा.चौ. गसंहदवेी स्थायी 

८४ मेगलना काकी  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. गसंहदवेी करार 

८५ रगवन्र बढुाथोकी  का.स. स्वा.चौ. गसंहदवेी करार 

८६ गवजय कुमार साह २२७७७१ ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

स्थायी 

८७ गशवशंकर यादव  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

८८ रुगचका भट्टराइ  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

८९ संगगता प्रधान  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

९० एक कुमारी थापा १८८५१६ का.स. स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

स्थायी 

९१ मनुा काकी  स्वीपर स्वा.चौ. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

९२ दवेी लुइटेल २१५२३४ ऄ.न.मी. स्वा.चौ. यसम स्थायी 

९३ कैलाश खिी  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. यसम करार 

९४ ऄगनता कटवाल  ऄ.ह.ेव. स्वा.चौ. यसम करार 

९५ कमला खड्का  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. यसम करार 

९६ सगमषला श्रेष्ठ  ऄ.न.मी. स्वा.चौ. यसम करार 

९७ ज्ञान ुश्रेष्ठ  का.स. स्वा.चौ. यसम करार 

९८ मेनकुा खड्का  ऄ.ह.ेव. अ.स्वा.के. 

गसंहदवेी 

करार 

९९ ऄगम्बका दवेी श्रेष्ठ  ऄ.न.मी. अ.स्वा.के. 

गसंहदवेी 

करार 

१०० रगन्जना गव.क.  का.स. अ.स्वा.के. 

गसंहदवेी 

करार 

१०१ गदपन्र कुमार यादव  ऄ.ह.ेव. अ.स्वा.के. मझवुा करार 

१०२ सगुनता राइ  ऄ.न.मी. अ.स्वा.के. मझवुा करार 

१०३ गचना खिी  का.स. अ.स्वा.के. मझवुा करार 

१०४ सोगनया गवष्ट  ऄ.ह.ेव. अ.स्वा.के. 

गाम्नाङ्टार 

करार 
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१०५ गहमा गव.क.  ऄ.न.मी. अ.स्वा.के. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

१०६ गवन ुश्रेष्ठ   का.स. अ.स्वा.के. 

गाम्नाङ्टार 

करार 

 

ऄनुसचूी ५ 

गाईँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय तथा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त योजनाहरुको लववरण 

cf=j= )&^÷&& sf] k|ult k|ltj]bg 

j8f g+= of]hgfsf] gfd ah]6 
k|ult 

s}lkmot 
ef}lts ljlQo 

1 

1 dlxnf l;nfO{ a'gfO{ k'gtf{hsL sfo{qmd 200000.00 100% 100%   
2 tNnf] /fª\rf s'nf] dd{t of]hgf 100000.00 100% 100%   
3 kfgLd'gL wf/f] kf]v/L lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
4 bfl8daf]6 o'jfSna ;8s lgdf{0f of]hgf 315000.00 100% 100%   
5 /ft]8fF8f la/f}6f 3f]/]6f] af6f] lgdf{0f of]hgf 200000.00 100% 100%   
6 l;n9'ª\u] kw]+/f] rf}tf/L8fF8f ;8s lgdf{0f of]hgf 175000.00 100% 100%   
7 bfl8daf]6 /ftdf6f ;8s lgdf{0f of]hgf-/sdfGt/_ 800000.00 100% 100%   
8 ;'gf/kfgL s'jf lgdf{0f of]hgf 50000.00 100% 100%   
9 j8f ;'zf;g tyf k|j4{g sfo{qmd 200000.00 100% 100%   

10 Ro'/L8fF8f k;n6f/ 3f]/]6f]af6f] dd{t of]hgf 40000.00 100% 100%   

11 
ul/aL lgjf/0f -afv|f kfng,dfemL j:tL, blnt j:tL, 

u}x|L dfYnf] j:tL 150000.00 100% 100%   
12 enfof] 8fF8f l;Nv'ufFp df]6/ af6f] 200000.00 100% 100%   
13 ss|{n] e:d] la/f}6f ;8s 1050000.00 100% 100%   
14 lhDdn 6f]n /ft]6f/ ;8s lgdf{0f 210000.00 100% 100%   
15 l;+rfO{ tyf vfg]kfgL kfOk vl/b 100000.00 100% 100%   
16 sfˆn]a]F;L gf}la;] s'nf] dd{t 380000.00 100% 100%   

2 

1 x'nfsrf}/ d'nkw]+/f] /fgLag ;8s lgdf{0f of]hgf 360000.00 100% 100%   

2 
x'nfsrf}/ 9n]lkkn s'8f/6f]n l/6\7faf]6 l;Dn] ;8s 

of]hgf  335000.00 100% 100%   

3 
7"nf] lrnfpg]3f/L afªu]6f/ e08f/L6f]n klx/f] 

t6aGwg of]hgf 200000.00 100% 100%   
4 k|ltIffno lgdf{0f, Kofu/ UofNaf] ejg lgdf{0f of]hgf 200000.00 100% 100%   
5 afª\u]6f/rf}/ / xfQL9'ª\uf ;+/If0f of]hgf 50000.00 100% 100%   
6 ;'Gtn] l;+rfO{ s'nf] dd{t tyf kfOk vl/b of]hgf 200000.00 100% 100%   
7 cf?af]6 l;+rfO{ kf]v/L lgdf{0f of]hgf 150000.00 100% 100%   
8 afem3/] ;fgf] lgufn] l;+rfO{ kfOk vl/b of]hgf 50000.00 100% 99.98%   
9 ;'Gtn] l;+rfO{ kf]v/L lgdf{0f of]hgf 225000.00 100% 100%   

10 
lkknu}x|f cfFk8fF8f l;s/s6]/L emf]n'ªu] k'n ;8s 

of]hgf 150000.00 100% 100%   

11 

l;kd'ns tflnd-a]tafF; ;DaGwL hgr]tgf 

cled'vLs/0f tflnd÷h]i7gful/s, czQm, ckfË 

;Ddfg_ 75000.00 100% 100%   
12 j8f sfof{no cuf8L kvf{n lgdf{0f  100000.00 100% 100%   
13 le/af/L kfn]af/L sf]nrf}/ km]bL k8f/] ;8s 340000.00 100% 100%   
14 cr{n] 6'gLaf]6 af;af]6] ef]6]38]/L l;+rfO of]hgf 140000.00 100% 99.94%   
15 v]nd}bfg tyf x]lnKof8 lgdf{0f   100000.00 100% 100%   
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16 cfn] l;+rfO s'nf] kfOk vl/b of]hgf 150000.00 100% 100%   

17 
l;Dn] ;fgf] lgufn] ;fnla;f}gf l/¶faf]6 cfFk8fF8f 

;8s lgdf{0f 260000.00 100% 100%   
18 sf]t3/ uf]n]8fF8f ;8s 100000.00 100% 100%   
19  g @ j8f vfg]kfgL of]hgf 125000.00 100% 100%   
20 af3vf]/ ;fpg] lkª8fF8f lsk6 ;8s 200000.00 100% 100%   
21 j8f sfof{no Jofj:yfkg / cfo{3f6 lgdf{0f 240000.00 100% 100%   
22 afFu]6f/ rf}/ e08f/L 6f]n cfFk8fF8f ;8s 150000.00 100% 100%   

23 
cg'udg tyf d"Nof+sg, j8f :t/Lo of]hgf th'{df, 

;'/Iff Joj:yfkg, ;"rgf k|ljlw / zf;g k|0ffnL 50000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

3 

1 3\ofª\n] 8'8]u}x|f vfg]kfgL of]hgf  100000.00 100% 100%   
2 l;Dn] l;+rfO{ of]hgf 150000.00 100% 100%   
3 cfn]6f/ kf]v/L lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
4 hf]uL6f/ kf]v/L lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
5 l;d6f]n l;+rfO{ kf]v/L lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 98.89%   
6 af3vf]/8fF8f Dof6\n] dfemL6f/ s[lif ;8s of]hgf 250000.00 100% 100%   
7 a/lkkn k|ltIffno lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   

8 
:jf:Yorf}sL af3vf]/8fF8f cf;kf; ;8s dd{t 

of]hgf 200000.00 100% 100%   
9 nfs'/L e~HofË lrnfpg] u}x|f hf]uL8fF8f ;8s of]hgf 300000.00 100% 100%   

10 led;]g:yfg k;n6f/ /fªeftL dfg]8fF8f ;8s of]hgf  300000.00 100% 100%   

11 
e}+;]d'xfg s'k|Lvf]nf b]p;f blnt a:tL vfg]kfgL 

of]hgf 200000.00 100% 100%   
12 dlxnf l;kd"ns sfo{qmd 200000.00 100% 100%   
13 dlxnf ;~hfn ejg lgdf{0f  150000.00 100% 100%   
14 b'/f ufpF k|ltIffno lgdf{0f  100000.00 100% 100%   
15 b]p/fnL8fF8f k|ltIffno lgdf{0f 100000.00 100% 100%   
16 hfnkfb]jL k|ltIffno lgdf{0f 100000.00 100% 100%   
17 s}bn kf]v/L lgdf{0f  100000.00 89.45% 89.45%   
18 gd{b]Zj/ e"Ifo of]hgf 100000.00 100% 100%   
19 ;+;f/L dlGb/ dd{t of]hgf 150000.00 100% 100%   
20 gd{b]Zj/ s[lif ;8s dd{t of]hgf 200000.00 100% 100%   
21 ufDgfª6f]n eLd;]g dlGb/ lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
22 gd{b]Zj/ l;+rfO{ kfOk vl/b of]hgf 200000.00 92.77% 92.77%   

23 vfg]kfgL kfOk vl/b of]hgf 200000.00 100% 100%   

24 j8f sfof{no Joj:yfkg 100000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

25 j8f sfof{no dd{t 200000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

26 /fª\eftL k;n6f/ vfg]kfgL 6\ofªsL 100000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

4 

1 dxle/ dflyNnf] s'nf] dd{t of]hgf 250000.00 100% 100%   
2 5lQjg aQL s'nf] dd{t of]hgf 150000.00 100% 100%   
3 afªu] lkkn dlGb/ e'O{ Knf:6/ of]hgf 150000.00 100% 100%   
4 afª\u]lkkn af6f] :t/f]GgtL of]hgf 300000.00 100% 100%   
5 j8f :t/Lo v]ns'b sfo{qmd  50000.00 100% 100%   
6 hfd'g]6f]n 6\ofªsL lgdf{0f of]hgf 50000.00 100% 100%   
7 r'jf8fF8f l;+rfO{ s'nf] dd{t of]hgf 100000.00 100% 100%   
8 afª\u] lkkn l;+rfO{ of]hgf 50000.00 100% 100%   
9 t?s] vfg]kfgL of]hgf 150000.00 100% 97.35%   

10 blnt cf/g ;'wf/ sfo{qmd 75000.00 100% 100%   



118 
 

11 j8f g+ $ aly{ª ;]G6/ dd{t of]hgf 150000.00 100% 100%   
12 7"nf] kw]+/f] 6\ofª\sL dd{t of]hgf 150000.00 100% 100%   
13 u+u6] drfaf/L vfg]kfgL of]hgf 250000.00 100% 100%   
14 5lQjg] af6f] :t/f]GgtL of]hgf 1400000.00 100% 100%   
15 emu/] l;rfO dd{t of]hgf 100000.00 100% 100%   
16 j8f g+ $ sf] j8f sfof{no hUuf vl/b 200000.00 100% 100%   
17 afªu] lkkn 6\ofªsL 50000.00 100% 100%   

18 h]i7 gful/s :jo+;]ljsf ;Ddfg 75000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

19 :jf:Yo rf}sL cIfosf]if 100000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

20 ;xsf/L k|j4{g sfo{qmd 150000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

21 hnafo' kl/jt{g ;DaGwL sfo{qmd 50000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

5 

1 vf]k s]Gb| ejg Knf:6/ of]hgf 300000.00 100% 100%   
2 s'6L8fF8f dem'jf ;8s :t/f]GgtL of]hgf 850000.00 100% 100%   
3 v8\sf vf]nf t6aGwg of]hgf 100000.00 100% 100%   
4 a;kfs{ j8f sfof{no ;8s :t/f]GgtL 200000.00 100% 100%   
5 sf]Kr] vfg]kfgL of]hgf 100000.00 100% 100%   
6 k'nfdL6f]n vfg]kfgL  50000.00 100% 100%   
7 tfdfª6f]n n'd|]8fF8f j8f sfof{no 3f]/]6f] af6f] lgdf{0f 200000.00 100% 100%   
8 dxfsfnLb]jL 3]/faf/ 50000.00 100% 100%   
9 h's] bf]efg n3'hnljB't s'nf] dd{t  200000.00 100% 100%   

10 j88fF8f ljBfno hUuf vl/b  800000.00 100% 100%   
11 8anL kw]+/f] vfg]kfgL of]hgf 50000.00 100% 100%   
12 j8f sfof{no hUuf ;Dofpg] -% g+= j8f_ 100000.00 100% 100%   
13 j8f sfof{no hUuf vl/b  500000.00 100% 100%   
14 s'n:yfg dlGb/ lgdf{0f 50000.00 100% 100%   
15 Pl8la vfg]kfgL dd{t sfˆn]ufFp 100000.00 100% 100%   

16 u0f]z k|f=lj= dem'jf u|fp08 ;Dofpg] 100000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

17 xs{6] vfg]kfgL of]hgf 100000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

18 dlxnf l;k ljsf; sfo{qmd 150000.00 0.00% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

6 

1 8'8]vf]nf vs{ n3' hnljB't of]hgf  100000.00 100% 100%   
2 vfN6] 9fF8kfvfaf/L ;8s lgdf{0f of]hgf 600000.00 100% 100%   
3 d]R5] latf{6f]n vfg]kfgL dd{t of]hgf 100000.00 100% 100%   
4 vfN6] 9fF8kfvfaf/L ;8s lgdf{0f of]hgf 600000.00 100% 100%   
5 lnv' ^ j8f :t/Lo ;8s :t/f]GgtL of]hgf 500000.00 100% 100%   
6 /fd nId0f l;4yfg dlGb/ ;+/If0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
7 lnv' ufpFkflnsf j8f :t/Lo v]ns'b sfo{qmd 125000.00 100% 100%   
8 l;Dn] efn'vf]k vfg]kfgL dd{t of]hgf 100000.00 87.02% 87.02%   
9 vfN6] kx/f k|ltIffno tyf wf/f lgdf{0f of]hgf 100000.00 100% 100%   

10 cfxfn8fF8f la/f}6f d"nkfgL l;+rfO{ of]hgf 100000.00 100% 99.41%   
11 8'F8]vf]nf km]bL efn'vf]k l;+rfO{ of]hgf 100000.00 100% 97.68%   
12 lnv' ^ ufDgfË6f/ vfg]kfgL dd{t of]hgf 150000.00 84.27% 84.27%   
13 s]lGb|o hnljB't nfOg dd{t of]hgf 100000.00 100% 100%   
14 d'xfg] emfqmLyfg sflQs] ;8s lgdf{0f of]hgf 300000.00 100% 100%   
15 h's]vf]nf vfN6] vfg]kfgL dd{t 100000.00 100% 100%   
16 u|fdf]GgtL cf=lj v]nd}bfg la:tf/ 150000.00 100% 100%   
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17 u|f=o'=l;=df=lj= v]nd}bfg la:tf/ 150000.00 100% 100%   
18 u|f=o'=l;=SofDk; k':tsfno Jofj:yfkg 200000.00 100% 100%   
19 df}nf dxfb]j / b]jLyfg dlGb/ ;+/If0f of]hgf 100000.00 100% 100%   
20 d]R5]kf/L ufFp vfg]kfgL dd{t of]hgf  100000.00 100% 100%   

21 jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg 125000.00 0.0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

7 

1 r'xfgufpF vqLufpF wf/fkfgL lgdf{0f ;8s of]hgf  390000.00 100% 100%   

2 
km]bL /foaf/L l;4yfg kf]v/L u}x|L vf]N;f ;8s 

lgdf{0f of]hgf 1310000.00 100% 100%   

3 
tfdfË6f]n u'?ªufpF 8'8]vf]nf df]6/ af6f] lgdf{0f 

of]hgf 140000.00 100% 100%   
4 /fDr] t];|f] l;4yfg sfkm\n]ufpF ;8s lgdf{0f of]hgf 450000.00 100% 100%   
5 ufDgfË6f/ vfg]kfgL of]hgf 400000.00 100% 100%   
6 sfkm\n] 8fF8f klx/f] lgoGq0f of]hgf 160000.00 100% 100%   
7 hn;|f]t d'xfg ;+/If0f of]hgf 200000.00 100% 100%   
8 lkkn8fF8f /Qmdfnf b]jL:yfg ;8s lgdf{0f of]hgf 400000.00 100% 100%   
9 ;fpg] rf}tf/f afnljsf; s]Gb| kmlg{r/ lgdf{0f 50000.00 100% 99.00%   

10 dlxnf l;nfO{ s6fO{ sfo{qmd 100000.00 100% 100%   

11 u|fd Hof]tL cf=lj= v]nd}bfg la:tf/ 200000.00 0% 40% 

k]ZsL 

km5f}{6 

gePsf] 

12 >L /fDr] u|fd lasf; cf=lj= v]nd}bfg la:tf/ 100000.00 100% 100%   

8 

1 6f/s]/faf/L vfg]kfgL of]hgf 450000.00 100% 100%   
2 v'§]sf] l8n kf]v/L ;+/If0f of]hgf 50000.00 100% 100%   
3 j8f :t/Lo v]ns'b sfo{qmd  50000.00 100% 100%   
4 6f/s]/faf/L ;8s lgdf{0f of]hgf 3000000.00 100% 100%   
5 6f/s]/faf/L l;+rfO{ of]hgf 450000.00 100% 100%   
6 af9L klx/f] lgoGq0f tf]/Laf/L 56000.00 100% 100%   
7 dlxnf pTyfg sfo{qmd 50000.00 100% 100%   

8 afnaflnsf pTyfg sfo{qmd 100000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

9 6f/s]/faf/L ljB't of]hgf 250000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

10 Doflrª km08 :jf:Yo rf}sL  44000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

9 

1 l;l/;] dfemle/ uf]/]6f]af6f] dd{t of]hgf  150000.00 100% 100%   
2 n]tL k'j{h] af}4 ;8s dd{t of]hgf  500000.00 100% 100%   
3 cf]8f/] hf]/wf/f ;8s ;f]lnª of]hgf 150000.00 100% 100%   

4 
b'Uw]Zj/ :jf:Yo cfdf ;d"x ejg dd{t 3]/faf/ 

of]hgf ;fljs kf]snL # 100000.00 100% 100%   
5 n]tL lkknaf]6 jfRk' ;8s dd{t of]hgf 700000.00 100% 100%   
6 ef]nf{sf] em\ofË x'b}+ bd}8fF8f hfg] ;8s lgdf{0f of]hgf  300000.00 100% 100%   
7 lah'nL dd{t of]hgf kf]snL ;fljs $ g+= j8f 200000.00 100% 100%   
8 kf]v/L e]8]kfgL ;8s lgdf{0f of]hgf 700000.00 100% 100%   
9 :jf:Yorf}sL kf]snL d}bfg ;Dofpg] of]hgf 400000.00 100% 100%   

10 r'Kn' vfD;fª xs{6] ;8s lgdf{0f of]hgf 700000.00 100% 100%   

11 Hof]tL :jf:Yo cfdf ;d"x ejg lgdf{0f of]hgf 100000.00 0% 40% 

k]ZsL 

km5f}{6 

gePsf] 

12 nfd|fª ljBfno v]nd}bfg ;Dofpg] -/sdfGt/_ 300000.00 100% 100%   
13 hf]/ nfs'/L 8fF8f ;Dofpg] of]hgf 100000.00 100% 100%   
14 cfdf ;d'x ejg lgdf{0f ;fljs -!–^_ kf]snL 400000.00 100% 100%   
15 vfg]kfgL kfOk vl/b kf]snL  200000.00 100% 100%   



120 
 

16 ka'{h] af]NstL ;8s ;f]lnª of]hgf 800000.00 100% 100%   
17 j8f sfof{no rf}/ ;Dofpg] 50000.00 100% 100%   
18 af]NstL :jf:Yo o'lg6 ejg dd{t 100000.00 67.49% 67.49%   

19 sf]7] ;fFu' lgdf{0f $ ;]n]n] rfDaf]6] vf]nf %–& 150000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

20 n]tL df=lj= dlGb/ lgdf{0f 100000.00 0% 0.00% 
;Demf}tf 

gePsf] 

uf=kf= 

:t/Lo  

१ 
af3vf]/ s'6L8fF8f ;8s :t/f]GgtL of]hgf 4000000.00 100% 100%   

२ 
ufpFkflnsf kl/;/ leqsf] af6f] Joj:yfkg of]hgf 700000.00 100% 100%   

३ 
ahf/ Joj:yfkg tyf k"jf{wf/ lgdf{0f of]hgf 5000000.00 92.66% 92.66%   

४ 
kf]snL em/gf ko{6g k"jf{wf/ 1000000.00 100% 100%   

५ 
j8f g+= ( j8f sfof{no dd{t 1000000.00 100% 100%   

६ 
vfN6] hfNkf 6f/sf]l8n ;8s :t/f]GgtL of]hgf 1500000.00 100% 100%   

७ 
hfnkf lkª8fF8f ;8s :t/f]GgtL 2000000.00 100% 98.51%   

८ 
l;nfO{ s6fO tflnd sfo{qmd ;+rfng 1100000.00 100% 50% 

50% अन्य 

तालिम 

९ dem'jf e~HofË dfx'/]8fF8f ;8s :t/f]GgtL 2000000.00 100% 100%   

१० 6fj/ xfp; alQ h8fg of]hgf -g]kfn 6]lnsdaf6_ 280688.40 100% 100%   

११ j8f g+ & sf] j8f sfof{nosf] hUuf vl/b 750000.00 100% 88%   

१२ 
kflnsf k|x/L cfjf; u[x lgdf{0f 569570.00 100% 100%   

१३ 
s'6L8fF8f hf]uL8fF8f e};] ;8s :t/f]GgtL of]hgf 1000000.00 100% 100%   

१४ e~Hofª u}/L bf]af6f] atf;] ;8s :t/f]GgtL of]hgf 2000000.00 100% 100%   

१५ s'6L8fF8f ufDgfª6f/ dem'jf e~Hofª ;8s :t/f]GgtL 1000000.00 66.73% 66.73%   

१६ 8'F8] u}x|f h's]vf]nf ;8s :t/f]GgtL 2000000.00 86.72% 86.72%   

१७ j8f g= ( zf}rfno dd{t 300000.00 100% 100%   

१८ jfRk' dfYnf] ljB't dd{t 300000.00 100% 100%   

१९ 
j8f g= $ sf] j8f sfof{no hUuf vl/b 350000.00 100% 96.43%   

२० kf]v/L rf}/ sf]Kr] kf]v/L8fF8f ;8s :t/f]GgtL 13900000.00 100% 95.22% 
! s/f]8 

;dk'/s 

२१ af3vf]/ /fd]Zj/ lrp/L8fF8f ;8s :t/f]GgtL 2000000.00 100% 100%   

२२ larf/L cfxfn r08L e~Hofª ;8s :t/f]GgtL 2000000.00 100% 100%   

२३ 
h's]bf]efg ljB't dd{t 500000.00 100% 100%   

२४ 
xf]S;] dfx'/8fF8f d'Vo l8lkcf/ 1800000.00 100% 100%   

२५ dlxnf ljsf; sfo{qmd 700000.00 100% 42.35%   

२६ v]ns'b ljsf; lj:tf/ tyf k|j4{g sfo{qmd 1100000.00 100% 37.45%   

k|b]z 

:t/Lo  

१ v]nd}bfg /+uzfnf lgdf{0f÷:t/f]GgtL of]hgf 2000000.00 100% 99.96%   

२ dfemL6f/ :jf:Yorf}sL hf]uL8fF8f ;8s of]hgf 1000000.00 100% 100%   

३ hfnkf df=lj= esf/]9'+uf lrg]6f/ n]tL ;8s of]hgf  1000000.00 100% 100%   

४ 
larf/L cfxfn ebf}/] /ftdf6] sfˆn]aF];L ;8s 5010000.00 100% 100%   

५ 
o;d a;kfs{ lgdf{0f j8f g= % 1000000.00 100% 100%   

६ 
kf]snL lkkn8fF8f 8fF8fvs{ dem'jf b]lj6f/ ;8s, 

lnv' *,( 1010000.00 100% 100%   
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७ 
l8lx d'xfg ul/ d'ªs]6f/ k;n6f/ vfg]kfgL of]hgf, 

lnv' ! 555500.00 97.52% 97.52%   

८ 
6+s/fh OZj/L :d[tL k|lti7fg blnt ;zlQms/0f 

sfo{qmd 203000.00 100% 100%   

९ 
k6gfb]jL cf=lj= z}lIfs ;'wf/sf] nflu sfof{no 

Joj:yfkg, lnv' ( 50500.00     lzIff 

;+3 

:t/Lo 

१ 
kf]snL em/gf ko{6g k"jf{wf/ ljsf; of]hgf 2500000.00 100% 100%   

२ 
kf]snL em/gf ko{6g k"jf{wf/ ljsf; of]hgf 2500000.00 100% 100%   

३ 
6f/s]/faf/L e~HofË kf]v/L 8fF8f df]6/af6f] :t/f]GgtL 

of]hgf 2500000.00 100% 100%   
४ 

ko{6sLo uGtJo :yn kf]snL em/gf k"jf{wf/ sfo{qmd 5000000.00 100% 100%   
५ 

df6] vfN6] /fDr] ufDgfª6f/ df]6/af6f] 700000.00 100% 100%   
६ 

lnv' & ufDgfª6f/ vfg]kfgL of]hgf 1800000.00 99.14% 99.14%   
७ /fd]Zj/ kz'ktL ko{6g k"jf{wf/ sfo{qmd 1500000.00 100% 100%   

:jf:Yo 

;zt{ 

८ vf]k s]Gb| ejg lgdf{0f kf]snL 350000.00 98% 98%   
९ vf]k s]Gb| ejg lgdf{0f j8f g= * 350000.00 100% 100%   

lzIff 

;zt{ 

१० 
j88fF8f cf=lj zf}rfno lgdf{0f 700000.00 100% 100%   

११ 
uf]/vgfy cf=lj zf}rfno lgdf{0f 700000.00 100% 100%   

hDdf 118099258.40       
 

अ.ब. २०६७/७७ को योजना काययन्वयनको सलंक्षप्त लववरण 

अ.ब. २०६७/७७ को योजना कायषन्वयन गववरण 

वडा नं. जम्मा योजना सम्झौता भएका सम्झौता नभएका कैगफयत 

१ १६ १६ ०   

२ २३ २२ १   

३ २६ २३ ३   

४ २१ १७ ४   

५ १८ १५ ३   

६ २१ २० १   

७ १२ १२ ० १ पेश्की फछौट नभएको 

८ १० ७ ३   

९ २० १८ २ १ पेश्की फछौट नभएको 

गा. पा. २६ २६ ०   

प्रदशे ९ ८ १ १ गशक्षा तफष  

संघ ११ ११ ०   

जम्मा २१३ १९५ १८   

 

ऄनुसचूी ६ 
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अलथयक वषय २०७६/०७७ मा अधारभूत तथा माध्यलमक लशक्षा तर्य  लवलनयोलजत बजेट तथा काययक्रमको 

प्रगलत लववरण 

सघंीय सशतयतर्य ः- 

गस.

नं 
गक्रयाकलापकोनाम 

गवगनयोगजत 

रकम 

खचष भएको 

रकम 

भौगतक 

प्रगगत 

गवत्तीय 

प्रगगत 
मौज्दात कैगफयत 

१ 

अधारभतू तहका स्वीकृत दरबन्दीका गशक्षक, राहत 

ऄनदुान गशक्षकका लागगतलब भत्ता ऄनुदान ( गवशेष 

गशक्षा पररषद ऄन्तगषतका गशक्षक/ कमषचारीहरु समेत ) 

44623000.0 44623000.0 100% 100 0.0 
 

२ 
अधारभतू तथा माध्यगमक तहमा स्वीकृत दरबन्दी 

तथा ऄनदुानमा कायषरतगशक्षकको थप तलब भत्ता 
12296390.0 7541764.0 100% 61 4754626.0 

 

३ 
माध्यगमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका गशक्षक, राहत 

ऄनदुान गशक्षककालागग तलब भत्ता समेत 
13220000.0 13220000.0 100% 100 0.0 

 

४ 

प्रारगम्भक वाल गवकास सहजकताषहरुको पाररश्रगमक 

तथा गवद्यालयकमषचारी व्यवस्थापन ऄनुदानर पोशाक 

खचष 

6563000.0 6014650.0 100% 91.6 548350.0 
 

५ 
प्रगत गवद्याथी लागतका अधारमा गशक्षण गसकाइ 

सामग्री एवम् कक्षा ८को परीक्षा व्यवस्थापन ऄनदुान 
1189000.0 1188991.0 100% 100 9.0 

 

६ 
सावषजगनकगवद्यालयका गवद्याथीहरुका लगग गन: शलु्क 

पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 
1606000.0 1606000.0 100% 100 0.0 

 

७ 
सावषजगनक गवद्यालयका गवद्याथीहरुका लगग छािवगृत 

(अवासीय तथागैह्र अवासीय ) 
904000.0 542400.0 100% 60 361600.0 

 

८ गवद्यालयसञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऄनदुान 1546000.0 1176000.0 100% 76 370000.0 
 

९ 

शैगक्षक पहुचँ सुगनगश्चतता, ऄनौपचाररक तथा 

वैकगल्पक गशक्षाकायषक्रम ( परंपरा गवद्यालय, 

वैकगल्पक गवद्यालय, साक्षरता र गनरन्तर 

गशक्षाकाकायषक्रम समेत) 

600000.0 600000.0 100% 100 0.0 
 

१० 
तोगकएकोगवद्याथीको गदवा खाजाका लागग 

गवद्यालयलाइ ऄनदुान 
6256000.0 3073680.0 100% 49 3182320.0 

 

११ गवद्यालयभौगतक पवुाषधार गनमाषण ऄनदुान 1400000.0 1400000.0 100% 100 0.0 
 

१२ 
गवद्यालयमा शैगक्षक गुणस्तर सदुृढीकरण एवम ्

कायषसम्पादनमा अधाररतप्रोत्साहन ऄनुदान 
2512000.0 2494000.0 100% 99 18000.0 

 

१३ 
सामदुागयक गवद्यालयका छािाहरुलाइ गन:शलु्क 

सेगनटरी प्याडव्यवस्थापन ( शैगक्षक कायषक्रम ) 
1202000.0 1202000.0 100% 100 0.0 

 

१४ 
COVID- 19 बाट भएको शैगक्षक क्षगत न्यनुीकरण 

तथा गवद्याथीकोगसकाइ प्रवद्धषन कायषक्रम 
300000.0 252221.0 100% 84 47779.0 

2,3,4 र 

5 कक्षा 

माि 

  जम्मा 94217390.0 84934706.0 100% 
 

9282684.0 
 

 

 गा.पा.समानीकरणतर्य ः- 

क्र स ं काययक्रम लवलनयोलजत रकम  खचय रु. भौलतक प्रगलत लविीय प्रगलत मौज्दात 
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१ गुणस्तरीय गशक्षाका लागग शैगक्षक सधुार ३५००००० ३५००००० १०० १०० ० 

२ कक्षा अठको परीक्षा सञ्चालन ३१०००० ३१०००० १०० १०० ० 

३ रारिपगत रगनङ गशल्ड २१०००० २१०००० १०० १०० ० 

४ गवद्यालय ऄनगुमन २५०००० २२७६६६ १०० ९१ २२३३४ 

५ गशक्षकलाआ प्रोत्साहन ३०००० ३०००० १०० १०० ० 

समानीकरण तफष  गवगभन्न शीषषकमा  रु.५५,००,००० ।- गबगनयोजन भएकोमा जम्मा रु. ४२,७७,६६६ ।- खचष भइ  ८१% 

कायष सम्पन्न भएको र बाँकी कायषक्रम दशे बन्दाबन्दीका कारण सम्पन्न हुन नसको  । 

 प्रदेश ससतय तर्य :- 

क्र.स.ं काययक्रम लवलनयोलजत रकम खचय भौलतक प्रगलत लविीय प्रगलत मौज्दात कै. 

१. प्रारगम्भक बालगवकास केन्रका 

बागवकेसका प्रोत्साहन ऄनदुान 

२७०००० २७०००० १०० १०० ०  

२. गवद्यालय नगसषङ कायषक्रम ४४१६०० ४४११५८ १०० ९९.९ ४००  

जम्मा ७११६०० ७१११५८     

 

ऄनुसचूी ७ 

अलथयक वषय २०७६/०७७ मा अधारभूत स्वास््य तथा सरसर्ाइ तर्य  लवलनयोलजत बजेट तथा काययक्रमको 

प्रगलत लववरण 

क्र.

स. 

स्रोत लववरण भौलतक 

प्रगलत 

लवलतय 

प्रगलत 

१ ने.स स्थागनय तहका स्वास््य चौकी,प्रा.स्वा.के.र ऄस्पतालहरुमा कायषरत कमषचारीहरुको तलब महगंी 

भत्तास्थागनय भत्ता पोषाक भत्ताप्रशासगनक खचष समेत 

१०० ७१.२१ 

२ ने.स गवश्च क्षयरोग गदवश ० ० 

३ ने.स ईपचार केन्रहरुमा अकगस्मक ऄवस्थामा औषधी,ल्याब सामाग्री ढुवानी,स्थागनय तह सञ्चालनखचष 

)फमष फमेट फोटो कपी,ममषत संभार,ल्याब तथा अवश्यकसामाग्री खररद(एवं क्षयरोगका 

१०० १०० 

४ ने.स स्वास््य संस्थावाट टाढा रहकेा वस्ती तथा स्वास््य सेवामा पहुचँ कम भएको जनसंख्यामा 

माआक्रोस्कोगपक क्याम्प सञ्चालन 

१०० १०० 

५ ने.स गप.गव.सी.तथा क्षयरोगका गवरामी तथा क्षयरोग भएका सबैवालवागलकामा सम्पकष का सबै 

घरपररवारका सदस्यहरुमा सम्पकष  परीक्षण एवं गवरामीका घरपररवारमा पाँच वषष मगुनका 

० ० 

६ ने.स समदुायमा गनदान नभएका क्षयरोगका गवरामी ईपचार दायरामा ल्याईन गशक्षक,समाजसेवी,म.स्वा.से .

पररचालन 

१०० १०० 

७ ने.स ईपचाररत क्षयरोगका गवरामीको ईपचारको कोहटष नगतजा,कायषक्रमको प्रगगत एवं चनुौगत र क्षयरोगका 

कायषक्रममाभएका नयाँ गवषयमा ईपचार केन्रका स्वास््यकमीहरुलाआ ऄध्यावगधक गने 

१०० १०० 

८ ने.स पररवार योजन तथा प्रजनन ्स्वास््य कायषक्रमका लागग औजार ईपकरण खररद १०० १०० 

९ ने.स मात ृतथा नवगशशु कायषक्रमका  लागग व्यगक्त करार ० ० 

१० ने.स पररवार योजन तथा प्रजनन ्स्वास््य कायषक्रम १०० ७० 

११ ने.स मात ृतथा नवगशशु कायषक्रम १०० ८३.२० 

१२ ने.स मात ृतथा नवगशशु कायषक्रम ऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण १०० १०० 

१३ ने.स मात ृतथा नवगशशु कायषक्रम ऄन्तगषत अमा सरुक्षा,ANC,न्यानो झोला ,Vitamin 

K,Magnesium Sulphate,Calcium Carbonate 

१०० ८९.९५ 

१४ ने.स पोषण कायषक्रम  १०० ७१.४७ 

१५ ने.स दादरुा रुबेला खोप ऄगभयान १०० १०० 
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१६ ने.स रोटा खोप सुरुवात १०० १०० 

१७ ने.स गनयगमत तथा पणुष खोप गदगोपना र खोप ढुवानी  १०० १०० 

१८  ने.स खोप केन्र गनमाषण  १०० १०० 

१९ ने.स रेगवज,सपषदंश अगदको जनचेतना सम्बन्धी प्रचार प्रसार तथा गदवशमनाईने पशपंुक्षी अगद बाट हुने 

इनफ्लएुन्जा,वडफ्लु  , ए यम अर गसष्टासकोगसस ,टक्सोप्लाज्मोगसस अगदगवगभन्न सरुवा रोग 

१०० १०० 

२० ने.स नसने  रोग सम्बन्धी कायषक्रम )ऄगभमगुखकरण  , नसने रोग तथा मानगसकस्वास््य सम्बन्धी सचेतना 

कायषक्रम(Hypertension,Diabetes,COPD, 

१०० २८.५७ 

२१ ने.स मानगसक स्वास््य सम्बन्धी महत्वपणुष गदवस मनाईने )अत्महत्या रोकथाम गदवश ,मानगसक 

स्वास््यगदवस  , ऄल्जाआमर गदवस (मानगसक स्वास््य समस्यावाट प्रभावीत व्यगत्तका पररवारका 

० ० 

२२ ने.स महामारर तथा प्रकोप जन्य रोगहरुको ऄवस्थामा RRT/CRRTपररचालन गने ,चौमागसक ररभ्यु तथा १०० १०० 

२३ ने.स गवश्व कुष्ठरोग गदवश तथा ऄपांगता गदवशको ईपलक्ष्यमा कायषक्रम १०० १०० 

२४ ने.स स्थागनय तहका स्वास््यहरुको मागसक,चौमागसक सगमक्षा,सचुना संकलन,गुणस्तर सधुार साथै १०० ६० 

२५ ने.स गवधालय स्वास््य गशक्षा,अमा समुह तथा स्थागनय तहमा स्वास््यका लागग व्यवहारपररवतषन,प्रवद्धषन 

ऄगभयान 

१०० १०० 

२६ ने.स अधारभतू स्वास््य सेवा कायषक्रमको लागग औषधी खररद १०० १०० 

२७ ने.स औषगधको समुगचत प्रयोग प्रवधनको लागग साथी गशक्षा कायषक्रम)peer group discussion)तथा 

अधारभतू स्वास््य सेवा सम्बन्धी स्तररय ईपचार पदध्ती ऄगभमगुखकरण तथा 

१०० ८५.३० 

२८ ने.स अधारभतू तथा अकगस्मक सेवा स्वास््य चौकी/प्रा.स्वा.के./प्राथगमक ऄस्पतालको न्यनुतम सेवा 

मापदण्ड ऄनगुमन सम्बन्धी ऄगभमगुखकरण कायषक्रम 

१०० १०० 

२९ ने.स अधारभतू तथा अकगस्मक सेवाको सुगनगश्चतताका लागग औषधी अपगुतष र 

ईपयोग,सम्बन्धीकायषक्रमहरुको ऄनगुमन तथा मलु्याङकन)ऄनगुमन मलु्याङकन तथाकायषक्रम 

कायाषन्वयन भ्रमण खचष( 

१०० ९९ 

३० ने.स न्यनुतम सेवा मापदण्द कायाषन्वयनका लागग अवश्यक औजार ईपकरण तथा सामाग्री खररद,ममषत 

तथा व्यवस्थापन 

१०० १०० 

३१ ने.स गवरागमको लागग ओ.गप.गड.गटकट  ) कावषन कपी सगहतको (छपाइ १०० १०० 

३२ ने.स औषगध लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तथा ररप्यागकङ र गवतरण समेत १०० ९९.६० 

३३ ने.स अधारभतू स्वास््य सेवा कायषक्रमको लागग औषधीको पवूाषनुमान,पररमान गनधारषण 

तथास्पेगशगफकेशन तयार गनष 

१०० १०० 

३४ ने.स शहरी स्वास््य केन्र/सामदुागयक स्वास््य आकाइ स्थापना तथा सञ्चालन खचष ० ० 

३५ ने.स मगहला स्वास््य स्वयम् सेगवका कायषक्रम)ऄधष बागषषक सगमक्षा र गदवश मनाईने १०० १०० 

३६ ने.स. स्वास््य संस्था नभएका वडाहरुमा करार सेवा शलु्क रकम  १०० ९७.८७ 

३७ ने.स. स्वास््य संस्था नभएका वडाहरुमा सञ्चालन खचष  १०० ९९.९० 

३८ ने.स. स्वास््य संस्था नभएका वडाहरुमा भवन गनमाषण  ० ० 

३९ ने.स. म.स्वा.से.पोशाक भत्ता १०० १०० 

४० ने.स. म.स्वा.से.गवदाइ खचष १०० १०० 

४१ ने.स. म.स्वा.से.यातायात खचष १०० १०० 

१ गा.पा. गनशलु्क औषधी खररद १०० ९९.२ 

२ गा.पा म.स्वा.से .ऄधष वागषषक गोष्टी १०० १०० 

३ गा.पा. म.स्वा.से .मागसक प्रोत्साहन १०० १०० 

४ गा.पा. बागषषक सगमक्षा गोगष्ट १०० १०० 

५ गा.पा. स्वास््य सम्बन्धी गबवश  १०० १०० 

६ गा.पा. म.स्वा.से.अधारभतू तागलम १०० १०० 

ऄनुसचूी ८ 
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अ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा काययक्रमको लवस्तृत प्रगलत,  वस्तगत तथा नगद ऄनुदान पाईने िाभग्राही 

र वडागत कृषक समूहको लववरण 

नेपाल सरकारको शसतष बजेट         रु.हजारमा 

लिखु गाईँपालिका तर्य को बजेटः-         

क्र.स. काययक्रमको नाम आकाइ  पररमाण बजेट भौलतक प्रगलत 

(%) 

लबलिय प्रगलत 

(%) 

कैलर्यत  

१. पश ुऔषगध खररद र गवतरण पटक १ ५०० १०० १००  

२ माटो परीक्षण पटक १ १००० ० ०  

जम्मा १५००  ३३.३  

प्रयास/हेल्भेटास तर्य ः- 

क्र.स. काययक्रमको नाम आकाइ  पररमाण बजेट भौलतक प्रगलत 

(%) 

लबलिय प्रगलत 

(%) 

कैलर्यत  

१. गवकेगन्रत एवं बहुपगक्षय कृगष प्रसार कायषक्रम पटक १ ४५३७ १०० ९९.८  

राँगा प्राप्त गनन समूहको लववरणः- 

क्र.स. समूहको नाम ठेगाना 

१ रमाआलो डाँडा कृषक समूह गलख ु९ 

२ नमनुा बाख्रापालन कृषक समहू गलख ु८ 

३ ईन्नत घाँसईत्पादन कृषक समूह गलख ु७ 

४ मौला मलुपधेरा पशपुालन कृषक समहू गलख ु६ 

५ ईदयमाला पशपुन्छी कृषक समहू  गलख ु५ 

६ प्रगगतगशल गाइभैगस पालन कृषक समहू गलख ु५ 

क्र.स. काययक्रमको नाम आकाइ  पररमाण बजेट  भौलतक प्रगलत 

(%) 

लबलिय प्रगलत 

(%) 

कैलर्यत  

१. पशपुगन्छ तथा मत्स्य ईपचार सेवा पटक ३ ६० १०० १००  

२. पश ुस्वास््य व्यवस्थापनको लागग औषगध 

गवतरण 

पटक १ १४५ १०० १००  

३. गवगभन्न खोपहरु लगाए वापत 

भ्यागक्सनेटहरुलाइ पाररश्रगमक 

वटा १ १२५ १०० १००  

४. भकारो सधुार कायषक्रम संख्या ३० ३०० १०० १००  

५. फलफूल के्षि गवस्तार कायषक्रम पटक १ २,००० १०० १००  

६. माटो सधुारको लागग सामाग्री,प्रगवगध 

हस्तान्तरण 

पटक १ २०० १०० १००  

७ तरल नाइिोजन ढुवानी ,भन्डारण,गवतरण तथा 

व्यवस्थापन 

पटक १ २४० १०० १००  

८ वडषफ्ल ुरोग लगायत ऄन्य रोगहरुको 

गनयन्िणको लागग बैठक तथा नमनुा संकलन 

गरी पठाईने तथा प्रदेश र संघमा ररपोगटङ्ग गनष 

पटक ३ ७५ १०० ८२.६  

जम्मा ३,६४५  ९९.६  
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७ श्री नमनुा ऄगुवा पशपुालन कृषक समहू गलख ु२ 

८ श्री गसजषनगशल पशपुालन समहू गलख ु१ 

व्यवसालयक र्ामयमा सहयोग  पाईनेको लववरणः-  

क्र.स. र्ामयको नाम ठेगाना सञ्चािकको नाम 

१ सेगतदेवी पशपुालन तथा कृगष फामष गलख ु-२ नारयण बहादरु बुढाथोकी 

२ कुवापानी मलुपधेरा पशपुालन तथा कृगष फामष गलख ु-२ गचना देगवबुढाथोकी 

३ नारायगण गहमगंगा कृगष फामष गलख ु-४ रामहरर पाण्डे 

४ गलख ुगदप पशु तथा कृगष जन्य वस्तु ईत्पादन तथा गबगक्र केन्र गलख ु-५ ईत्तम राज कटुवाल 

५ गहमगंगा एगककृत कृगष फामष गलख ु-६ कृरण बहादरु ऄगधकारर 

६ कलेक्सन कृगष तथा गबगक्र केन्र गलख ु-८ रेशम गबष्ठ 

पोखरी कुिो ममयत सहयोग पाईनेको लववरणः-  

क्र.स. समूहको नाम ठेगाना 

१ हातेमालो कृषक समहू गलख ु९ 

२ गलख ुखोला कृषक समहू गलख ु८ 

३ सयपिी कृषक समूह गलख ु६ 

४ गसगद्द गणेश कृगष सप्लायसष गलख ु४ 

५ पणूषमाता देगव कृगष तथा पशपुालन फामष गलख ु३ 

ससं्थागत लवकासको सामाग्रीहरु पाईने समूहको लववरणः- 

क्र.स.ं समूहको नाम ठेगाना लनणयय 

पुलस्तका 

स्टाम 

प्याड 

छाप िेटर 

प्याड 

बचत 

पासबुक 

१ श्री गसजषनगशल पशपुालन समहू गलख-ु१ २ १ १ १०० २५ 

२ श्री गलख ुयवुा बाख्रापालन समहू गलख-ु१ २ १ १ ० ० 

३ श्री धारापानी अँपडाँडा पशालन कृषक समहू गलख-ु२ २ १ १ १०० २५ 

४ श्री गसँहदेवी पशपुालन कृषक समूह गलख-ु२ २ १ १ १०० २५ 

५ श्री गमगलजगुल पशपुालन कृषक समहू गलख-ु२ २ १ २ ० ० 

६ श्री दरुागाईँ पशपुालन कृषक समहू गलख-ु३ २ १ १ ० ० 

७ श्री ईद्यमगशल बंगुरपालन कृषक समहू गलख-ु३ २ १ १ ० ० 

८ श्री यसम पशपुालन कृषक  समहू गलख-ु४ २ १ १ १०० २५ 

९ श्री ईन्नती पशपुालन कृषक समूह गलख-ु४ २ १ १ १०० २५ 

१० श्री गबहानी बाख्रापालन समहू गलख-ु५ २ १ १ ० ० 

११ श्री बालकन्या देगव पशुपन्छी कृषक समूह गलख-ु५ २ १ १ १०० २५ 

१२ श्री ईन्नतगशल गाइभैगसपालन समहू गलख-ु५ २ १ १ ० ० 

१३ श्री स्वावलम्बी पशपुालन कृषक समहू गलख-ु५ २ १ १ १०० २५ 

१४ श्री नबोगदत कृषक समहू गलख-ु६ २ १ १ १०० २५ 

१५ श्री ईन्नत घाँस ईत्पादन समहू गलख-ु७ २ १ १ ० ० 

१६ श्री नमनुा बाख्रापालन कृषक समूह गलख-ु८ २ १ १ १०० २५ 

१७ श्री वरगपपल बंगुरपालन कृषक समहू गलख-ु८ २ १ १ ० ० 
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कृषक समूहको वडागत लववरणः- 

क्र.स. वडा नं. समूह 

सखंया 

मलहिा पुरुष 

दलित जनजाती ऄन्य जम्मा दलित जनजाती ऄन्य जम्मा 

१ १ ३ २ ९ ३१ ४२ १ १ ३९ ४१ 

२ २ १३ ४० २९ ७२ १४१ ३२ ३९ ७३ १४४ 

३ ३ ११ २४ ७४ ११ १०९ १९ ६५ ३१ ११५ 

४ ४ १२ २६ ४० ८४ १५० ४ २४ ७६ १०४ 

५ ५ ९ १ ५३ ४६ १०० ० ५३ ६४ ११७ 

६ ६ ८ १४ २० ६१ ९५ ९ १३ ४९ ७१ 

७ ७ ६ ३ १ ८ १२ ४ २१ ५३ ७८ 

८ ८ ४ १६ ८ २३ ४७ ५ ५ १७ २७ 

९ ९ ९ ६ २९ ६० ९५ ५ ३४ ६३ १०१ 

 जम्मा ७५ २६०९ ५२३ ७७४ १५५७ १५३ ४७६ ८६७ १४७५ 
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ऄनुसचूी ९ 

सहकारी संस्थाको लववरण अ.व. २०७६/७७ 

क्र

. 

स

. 

नाम ठेगाना दताय नं. र लमलत लकलसम 
मुखय 

कारोबार 

सदस्य सखंया  पलछल्िो अ.ब. को लवलतय लववरण 

प्रत्यक्ष  

रोजगारी 

कोपोलम

समा 

अबि  

सम्पलत 

शलिकरण 

सम्बन्धी 

प्रलतवेदन पेश  

मलहिा पुरुष जम्मा 
शेयर 

पँूजी 

बचत 

सकंिन 

ऊण 

िगानी 

लस्थर 

सम्पलत 

जम्मा 

सम्पलत 

दालयत्व 

१ 
>L ufDgfª6f/ a. ;. 

;+= ln=, lnv'–^ 

#) ÷ 

@)^#÷)@÷!$ 
बहुईद्देशीय बहुईद्देशीय १५५ २५५ ४१० ४०४ १२९०. ५६१३. ०. ६०९५. - gePsf] gu/]sf]  

२ 
k|utL art tyf C0f 

;xsf/L ;+= ln= lnv'–( 

 @(÷ 

@)^^÷)&÷)! 

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
२६ २५ ५१ २५.५ ४१७.५ ३८०. ४१७.५ ४१७.५ - gePsf] gu/]sf]  

३ 
>L u|fdljsf; s[lif 

;xsf/L ;+= ln= lnv'–^ 

#^÷  

@)^(÷!!÷!$ 
कृगष 

कृगष 

पशपुालन 
३५ ७० १०५ ११. १६. १२. ०. २६. - gePsf] gu/]sf]  

४ 
u|fdf]bo art tyf C0f 

;xsf/L ;+= ln= lnv'–^ 

#%)÷  

@)%)÷!)÷&  

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
७२ ७२ १४४ २८८. १०८०. ५६२०. ०. ०. - gePsf] gu/]sf]  

५ 
gful/s art tyf C0f 

;xsf/L ;+= ln= lnv'–$ 

*)÷ 

@)^&÷!)÷@) 

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
७४ १४३ २१७ २४७७. ११७६. ३२७१. २४४८. १३०६. १. gePsf] gu/]sf] 

६ 
;+ud hfNkf b]lj s[lif 

;xsf/L ;+= ln= lnv'–# 

!(– 

@)&#÷)(÷* 
कृगष 

कृगष 

पशपुालन 
१२४ १३५ २५९ ५०२. १८५१. १४५२. १४५२. २३५३. १. gePsf] gu/]sf 

७ 
hg;]jf art tyf C0f 

;xsf/L ;+=ln= lnv'–@ 

)!–  

@)^#÷)(÷!# 

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
३८३ ५१५ ८९८ १६३७. १९७३०. २७५४९. १०९. २७. २. gePsf] gu/]sf]  

८ 
gd:t] s[lif ;xsf/L ;+= 

ln= lnv'–$ 

!$÷ 

@)^(÷)^÷@@ 
कृगष 

कृगष र 

गवत्तीय 
५६ १५० २०६ १६७५. २८१४. २७७०. २६३. ५८४. ५. gePsf] gu/]sf]  

९ 
>L hfNkf a. tyf C0f 

;xsf/L ;+=ln= lnv'–* 

^÷ 

@)^^÷)$÷!^ 

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
७४ १२६ २०० २२४५. २४०. ३५८६. २२४५. २४८५. - gePsf] gu/]sf]  

१

० 

hgp4f/ s[lif ;xsf/L 

;+=ln= lnv'– % 
 &@÷)^%÷^^ कृगष कृगष ३८ ११४ १५२ २३०. १६०. ३६०. १०६. ४९७. - gePsf] gu/]sf]  

१

१ 

o;d art tyf C0f 

;xsf/L ;+=ln=lnv'–$ 

##÷ 

@)^^÷)&÷!( 

बचत तथा 

ऊण 

बचत तथा 

लगानी 
५१ ० ५१ ४५०. ४५०. ६२५. १५०. ०. १. gePsf] gu/]sf]  

१

२ 

k|ultlzn s[lif ;xsf/L 

;+=ln=lnv'–* 

#&÷ 

@)^(÷!!÷!^ 

कृगष कृगष २० २० ४० १४१. १११. ११४. ३०. १४०. - gePsf] gu/]sf]  

१

३ 

ultlzn s[lif ;xsf/L 

;+=ln= lnv'–% 

^@÷ 

@)^&÷)(÷!^ 
कृगष 

कृगष र 

गवत्तीय 
४२ ४७ ८९ ३०५. ५४२. ६९८. ५२. ८१६. २. gePsf] gu/]sf]  

१

४ 

lnv' ;fgf ls;fg tyf 

s[lif ;. ;+=ln=lnv '–@ 

)!÷ 

@)&^÷)(÷! 
कृगष 

कृगष र 

गवत्तीय 
४०० ३१ ४३१ ५३३. ३३७२. ३७९७. १७९. ६०४५. २. gePsf] gu/]sf]  
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ऄनुसूची १० 

अ.ब ०७६/७७ मा संकिन भएको राजस्वको लबवरण 

खचय 

शीषयक नं. 
खचय शीषयक वड नं.१ वड नं.२ वड नं.३ वड नं.४ वड नं.५ वड नं.६ वड नं.७ वड नं.८ वड नं.९ ग.पा जम्मा 

११३११ सम्पगत कर १३८०० ३००० २२६०० २११०० ५८२०० ३८४०० ४२८०० ९७०० ५०००० १००९०५ ३६०५०५ 

११३१४ भगूमकर/मालपोत १८७३ ४४६८ १२३५२ १८८७०.८० १५१८३ २०८२५ १८११० ९६३७ २०२९२ ४२७५ १२५८८६ 

११३२१ घर बहाल कर ० ० ० ० ० ० ० ० ० १४४९९५ १४४९९५ 

११३२२ बहाल गबरौटी कर ० ० ० ० ० ० ० ० ० १२००० १२००० 

११६१३ व्यावसाय कर ० ० ० ० ० ० ० ० ० ५३९६१ ५३९६१ 

११६१४ रेगडयो सञ्चालन दस्तुर ० ० ० ० ० ० ० ० ० १२६०० १२६०० 

१४२१३ ऄन्य गबक्रीबाट प्राप्त रकम ० ० ० ० ० ० ० ० ० ८१००० ८१००० 

१४२२१ न्यागयक दस्तुर ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३००० ३००० 

१४२२४ पररक्षा शलु्क ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४९३०० ४९३०० 

१४२२९ ऄन्य प्रशासगनक सेवा शलु्क ० ० ० ० ० ० ० ० ० ४३७७४ ४३७७४ 

१४२४३ गसफाररस दस्तुर ८२०० १०००० ६००० ७००० १२१०० ६९०० ४७०० ० १८००० ३७२९६४ ४४५८६४ 

१४२४४ नाता प्रमाणीत दस्तुर ९०० ३००० ५०० १५०० ६०० ० ० ० १६०० २५५०० ३३६०० 

१४२४५ ऄन्य दस्तुर १००० ८०० ४०० ० १००० ० ० ० १२०० ७२९२५ ७७३२५ 

१४३१२ प्रशासगनक दण्ड जररवाना र 

दस्तुर र नक्सा पास ठेक्का पट्टा 

० ० ० ० ० ० ० ० ० ३८५६१ ३८५६१ 

१४२५३ व्यवसाय दताष शलु्क ० ० ० ० ५००० ० ० ० १२००० २५९४०० २७६४०० 

१४३४४ व्यागक्तगत घटना दताष गवलम्व 

शलु्क 

० ० ० ० ० ० ० ० ० १०२२०० १०२२०० 

१५१११ बेरुज ु ० ० ० ०.०० ०.० ० ० ० ० २१९०० २१९०० 

जम्मा २५७७३ २१२६८ ४१८५२ ४८४७१ ९२०८३ ६६१२५ ६५६१०.२४ १९३३७ १०३०९२ १३९९२६० १८८२८७०.६३ 

अ.व. : २०७६/७७     बजेट ईपशीषयक : लिखु गाईँपालिका ( ८०११०५०६१०१)   चािू खचयको लववरण 

लस.नं. काययक्रम/अयोजना/लक्रयाकिापको नाम 
खचय 

शीषयक 
स्रोत लवलनयोजन रु. 

खचय 
मौज्दात 

जम्मा प्रलतशत 

१ पाररश्रगमक कमषचारी  २११११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ५७,३५,९४५.०० ५७,०८,१२१.६४ ९९.५१ २७,८२३.३६ 

२ पाररश्रगमक पदागधकारी  २१११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ७०,००,००२.०० ६८,२२,०००.०० ९७.४६ १,७८,००२.०० 

३ पोशाक २११२१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ६,१९,४२३.०० ६,१९,४२३.०० १००.   

४ खाद्यान्न २११२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ३,९७,००२.०० २,२५,८५०.०० ५६.८९ १,७१,१५२.०० 

५ स्थानीय भत्ता  २११३१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ११,७४,०३९.०० ५,०५,८७०.०० ४३.०९ ६,६८,१६९.०० 

६ महगंी भत्ता  २११३२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ८,५०,००२.०० ३,६७,०००.०० ४३.१८ ४,८३,००२.०० 

७ गफल्ड भत्ता २११३३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ४,५०,०००.००   ० ४,५०,०००.०० 
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८ कमषचारीको बैठक भत्ता  २११३४ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ७,६७,०००.०० ५,५२,२००.०० ७१.९९ २,१४,८००.०० 

९ कमषचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार  २११३५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १,००,०००.०० ८०,०००.०० ८०. २०,०००.०० 

१० ऄन्य भत्ता  २११३९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १,५०,०००.०० ६०,०००.०० ४०. ९०,०००.०० 

११ पदागधकारी बैठक भत्ता  २११४१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ३५,००,००४.०० ३४,८१,५००.०० ९९.४७ १८,५०४.०० 

१२ पानी तथा गबजलुी  २२१११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ९९,९९६.०० ९८,४४८.०० ९८.४५ १,५४८.०० 

१३ संचार महसलु  २२११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००२.०० २,२५,३८८.९० २२.५४ ७,७४,६१३.१० 

१४ आन्धन (कायाषलय प्रयोजन)  २२२१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ६,००,०००.०० ५,९५,६२४.२७ ९९.२७ ४,३७५.७३ 

१५ सवारी साधन ममषत खचष  २२२१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ८,००,००१.५० ७,६३,०८३.७६ ९५.३९ ३६,९१७.७४ 

१६ गबमा तथा नवीकरण खचष  २२२१४ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १,९९,९८८.००   ० १,९९,९८८.०० 

१७ मेगशनरी तथा औजार ममषत सम्भार तथा सञ्चालन 

खचष 

२२२२१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १,५०,०००.०० ३५,११०.०० २३.४१ १,१४,८९०.०० 

१८ गनगमषत सावषजगनक सम्पगत्तको ममषत सम्भार खचष  २२२३१ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १२,००,०००.०० ५,८३,७३५.०० ४८.६४ ६,१६,२६५.०० 

१९ मसलन्द तथा कायाषलय सामाग्री  २२३११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ३०,००,०००.०० २९,९१,१५०.५० ९९.७१ ८,८४९.५० 

२० पसु्तक तथा सामग्री खचष  २२३१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,०००.००   ० २,००,०००.०० 

२१ आन्धन - ऄन्य प्रयोजन  २२३१४ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,०००.०० १,९७,०४५.०० ९८.५२ २,९५५.०० 

२२ पिपगिका, छपाइ तथा सचूना प्रकाशन खचष  २२३१५ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ३,००,०००.०० २,९७,२८४.०० ९९.०९ २,७१६.०० 

२३ वडा कायाषलय गड.गप.अर.  २२४११ नेपाल सरकार - नगद ऄनदुान     ०   

२४ वडा कायाषलय गड.गप.अर.  २२४११ प्रदेश नंबर १ - नगद ऄनदुान     ०   

२५ सेवा र परामशष खचष  २२४११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ६,२९,०००.०० २७,०००.०० ४.२९ ६,०२,०००.०० 

२६ होक्से - माहुरडाँडा मखु्य सडक गड.गप.अर.  २२४११ अन्तररक स्रोत - नगद १८,००,०००.०० १७,९८,९६०.०० ९९.९४ १,०४०.०० 

२७ करार सेवा शलु्क  २२४१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ९२,६३,५९५.०० ९१,०६,२१४.७० ९८.३ १,५७,३८०.३० 

२८ ऄन्य सेवा शलु्क २२४१९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,०००.००   ० २,००,०००.०० 

२९ कमषचारी तागलम खचष  २२५११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,०००.०० ५,०००.०० २.५ १,९५,०००.०० 

३० सीप गवकास तथा जनचेतना तागलम तथा गोष्ठी 

सम्बन्धी खचष  

२२५१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ११,००,०००.०० ११,००,०००.०० १००.   

३१ गवगवध कायषक्रम खचष  २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १,००,०००.०० ५०,४९०.०० ५०.४९ ४९,५१०.०० 

३२ ऄनगुमन, मलू्यांकन खचष २२६११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १८,००,०००.०० १७,९८,९२०.०० ९९.९४ १,०८०.०० 

३३ भ्रमण खचष २२६१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

३४ गवगशष्ट व्यगक्त तथा प्रगतगनगध मण्डलको भ्रमण खचष  २२६१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ७,००,०००.००   ० ७,००,०००.०० 

३५ ऄन्य भ्रमण खचष  २२६१९ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ३,००,०००.०० २,९६,३३०.०० ९८.७८ ३,६७०.०० 

३६ गवगवध खचष  २२७११ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० १००.   
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३७ स्वास्थ संस्थाहरूलाइ सहायता  २५३१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद ११,६४,०००.५० ७,६८,०००.०० ६५.९८ ३,९६,०००.५० 
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