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ढुङ्ढुङ्गे मन्दिर

नम्मदिशे्वर महादिवे मन्दिर
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"निख ुगाउँपानिकाको दृन्टिः सशुासन मार्म त समनृधि"

पाँच बर्ष अवधिमा समपाधित महतवपूर्ष कार्षहरु

धिखु िप्षर, २०७९

 

 

धिखु गाउँपाधिका

गाउँ कार्षपाधिकाको कारा्षिर
रसम, ओखिढुङ्गा

प्रिेश नं. १, नेपाि
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आदिरणीय बबुा, आमा, दिाजभुाई तथा नदिदिीबनहनीहरु, आस्न सथानीय ननवा्मचन 

नमनत २०७९ साि बैशाख ३० गतेको िानग तपाईहरु साव्मभौम अनिकार प्ाप्त 

नागररक भई मतदिान गनने अवसर प्ाप्त गनु्मभएकोमा सव्मप्थम म हानदि्मक सममान 

तथा आभार वयक्त गन्म चाहा््ु । 

िामो संघर्म र बनिदिानबाट संघीय िोकतान्रिक गणत्रि सथापना भएको ् । यो महान ्अनभयानमा सररक भई 

आफनो जयान आहुनत गनने ती महान ज्ात अज्ात शनहदिहरुप्नत म सदिवै भावपणू्म श्रधिा्जिी अप्मण गदि््म ु  । तयसै गरी 

बनिदिानीपणू्म संघर्ममा अहम ्भनूमका ननवा्मह गनु्महुने ती महान ्क्ान्तकारी योधिाहरुिाई उचच सममान वयत्त गदि््म ु  ।

संघीय िोकतान्रिक गणता्रिातमक शासन वयवसथाको माधयमद्ारा नदिगो शान्त, सशुासन, नवकास र समनृधिको 

हामी सबैको आकांक्ा परूा गन्म नेपािको संनविानिे पररकलपना गरे अनसुार जनतािाई घरदििैोमा नै सेवा सनुविा 

प्वाह गन्म संघीय सरकार, प्दिशे सरकार र सथानीय सरकारहरु नक्याशीि रही आएको सबैिाई नबनदितै भएको नवरय 

हो । 

सथानीय सरकारको रुपमा हाम्ो निख ुगाउँपानिका २०७३ सािमा मा सथापना भई २०७४ आराढ १४ गते सथानीय 

ननवा्मचनबाट ननवा्मनचत जनप्नतनननिहरुबाट सथानीय काय्मपानिका, सथानीय वयवसथानपका गठन भई संनविानत 

प्धित अनिकारको उचचतम प्योग गरी गाउँपानिका ननवासी जनताको आिारभतू आवशयकता र नवकासको 

चाहानािाई प्भावकारी तवरिे परुा गन्म आफनो भनूमका ननवा्मह गदिदै आएको सबैको साम ू्ि्मङ्गै ् । 

गाउँपानिकाको समग्र शासन वयवसथािाई सञचािन गन्म २०७४ को सथानीय ननवा्मचनबाट मिाई मिू नेततृवको 

भनूमका प्दिान गनने जनमतिाई उचच सममान तथा आभार वयक्त गदि््म ु  ।

सशुासन, पारदिनश्मता, नागररकप्नत संवेदिनशीिता र उत्तरदिानयतव सथानीय सरकारको आिारभतू मा्यता रहकेो 

हामीिाई थाहा भएकै कुरा हो । यी मा्यतािाई आतमसात गरी सशुासनका हरेक पक्िाई सम्वयातमक ढंगबाट 

म्तबय
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प्योग गरी शासन संचािनमा सबै नागररकको सहभानगता हु्् भ्ने मिू मा्यताका साथ हामीिे "निख ु

गाउँपानिकाको दृन्टिःसशुासन मार्म त समनृधि" भ्ने नारा तय गररएको हो । साथै समधृि नेपाि सखुी नेपािी भ्ने 

मिू धयेय राखी हाम्ो गाउँपानिकामा सशुासन वयवसथाका सबै पक्िाई स्तनुित ढंगबाट प्योग गररदि ैआएको ् । 

वयवनसथत काया्मिय, योगय र क्मतावान कम्मचारी, सप्ट नीनत तथा काय्मक्महरु सशुासनका आिारभतू पक्हरु रहकेो 

्न ्। सथानीय सरकारिाई संनविानिे नदिएको अनिकारहरुिाई वयवहाररक रुपमा काया्म्वयन गन्म आवशयक ऐन, 

काननू, काय्मनवनि, मापदिण्ड तजु्ममा गरी िाग ूगररएको ् ।

गाउँपानिकाको संवैिाननक अनिकार प्योगको स्दिभ्ममा ५ वरने काय्म अविीमा भए गरेका काय्महरुको नववरण ननमन 

अनसुार जानकारी गराउन चाहा््ु । 
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पररच्ेदि-१

गाउँपालिकाको	परिचय
(१) गाउँपाधिकाको सामानर परिचर 

प्दिशे नं. १ अ्तग्मत ओखिढंुगा नजलिाको सदुिरु पनचिम भागमा निख ुगाउँपानिका रहकेो ् । नजलिा सदिरमकुाम 
ओखिढंुगाबाट कररब ७५ नकिोनमटरमा उत्तर पनचिमतर्म  ८८.०३ वग्म नकिोनमटर क्ेरिरिमा निख ुगाउँपानिका 
रैनिएको ् । यो गाउँपानिका सानवकका नसंहदिवेी, नम्मदिशे्वर, यसम, गामनाङटार, टारकेराबारी र पोकिी गरी जममा 
६ वटा गा.नव.स.हरु नमिेर हाि ९  वटा व्डामा रुपा्तररत भई बनेको ् । गाउँ काय्मपानिका असथायी काया्मिय 
व्डा नं. ४ को यसममा रहकेो  ् । निख ुगाउँपानिकाको नामाकरण सप्तकोशीको सहायक नदिी निख ुनदिीबाट 
भएको हो । यस गाउँपानिकको पवू्मतर्म  चमपादिवेी र नखनजदिमेबा गाउँपानिका, पनचिमतर्म  रामे् ाप नजलिा, उत्तरतर्म  
नखनजदिमेबा गाउँपानिका र दिनक्णतर्म  चमपादिवेी गाउँपानिका रहकेा ्न ्।

गाउँपानिका पाश्व्मनचरि, २०७८ अनसुार यस गाउँपानिकामा ३९९३ घर पररवारमा जममा २३,४९९ जनसंखया रहकेो 
् । क्ेरिी जातीको बाहुलयता रहकेो यस गाउँपानिकामा ब्ामहण, तामाङ्ग, नेवार, मगर, साककी, दिमाई, सनुवुार 
िगायत नवनभ्न आनदिवासी जनजातीहरुको बसोबासिे यस गाउँपानिकािाई अनेकतामा एकतावधि गन्म थप 
सहयोग गरेको ् । नवनभ्न भारा भारी, घम्म र जातीय संसकार एवम ्चा्डपव्महरुिे िानम्मक सनहषणतुािाई थप उचाईमा 
पयुा्मएको ् । 

यहाँका बानस्दिाहरु नवशरे गरी कृनर पेशामा ननभ्मर रहकेा ्न ्भने केनह मारिामा सरकारी नोकरी, वयापार वयवसाय र 
वैदिनेशक रोजगार जसता पेशामा आवधि रहकेा ्न ्। कृनरतर्म  प्मखु बािीहरुमा मकै, िान, आि,ु कोदिो र गहु ँरहकेो 
दिनेख्् भने मास ुतथा दििुमा यो गाउँपानिका आतमननभ्मर रहकेो ् । 

यस गाउँपानिका सवास्थय सेवासँग समब्िीत ६ वटा सवास्थय चौकी, ३ वटा आिारभतू सवास्थय के्द्र, २ वटा हलेथ 
यनूनट, १ आयवुनेदि औरिािय र १ कोनभ्ड १९ असथायी असपताि रहकेो ् । यसका अनतररक्त सवास्थय चौकी 
गामनाङ्गटारिाई प्ाथनमक सवास्थय के्द्रको रुपमा सतरो्ननत गररएको ् । तयसै गरी नशक्ा क्ेरिसँग समब्िीत २२ 
वटा सामदुिानयक र १ ननजी गरी जममा २३ वटा नवद्ाियहरु रहकेा ्न ्। यसका साथै यसै गाउँपानिकाको व्डा नं. 
६ मा रहकेो कयामपसबाट उचच नशक्ाको जयोनत पनन रैनिरहकेो ् । यसका अनतररक्त गाउँपानिका क्ेरि नभरि २ वटा 
प्हरी चौनक, ५ हुिाक काया्मिय, १४ वटा सहकारी संसथा र २७ गैरसरकारी संघ ससथाहरु रहकेा ्न ्।

समनु्द्र सतहबाट कररब ६०० नमटरदिनेख २८०० नमटर उचाईसमम रैनिएको यस गाउँपानिकामा मानव बसोबासको 
िानग उपयकु्त नकनसमको हावापानी पाई्् । यस गाउँपानिकामा बेसँीका राँटहरुदिनेख नहउपनने िेकसमम समनेटएको 
् । नसलखबेुसँी, दिाहािटार जसता िान उतपादिन हुने राँटहरु र पहराका रेदिमा रहकेो गामनाङ्गटार र टारकेराबारीका 
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राँटहरु यहाँका थप उब्मर भनुमहरु हुन । रिरूिको िानग उपयकु्त हावापानी भएका कारण यस क्ेरिमा सु् तिा, 
जनुार, आपँ, कटहर, अनार, खपुा्मनी र अगंरु  जसता रिरूि पाइ्् । यस गाउँपानिकाको व्डा नं. ९ पोकिीको 
मानथलिो भगे आि ुउतपादिनको िानग प्नसधि रहकेो ्  । यस गाउँपानिकामा नचराइतो, जटामसी, नरिरिा, पाचऔिे, 
घो््डतापे्, बोजो   जसता महतवपणू्म सवास्थयवि्मक ज्डीबटुीहरु पाइ््न ्। 

यस गाउँपानिकामा पोकिी झरना, नम्मदिशे्वर महादिवे, ढुङढुङ्गे महादिवे, भोलटेकोटगढी, रामशे्वर पशपुनत मन्दिर, 
दियुयोच्द्र पोखरी जसता ३४ भ्दिा बढी पय्मटकीय ग्तवयसथिहरुिे गदिा्म पय्मटन वयवसायको प्वि संभावना रहकेो 
्, जसबाट होटि वयवसाय, होमसटे, टे्नकङ्ग सेवाहरु सञचािन गरी यहाँको सथानीय बासीहरुमा रोजगारीको 
नसज्मना भई आनथ्मक नवकासमा टेवा पगुने दिनेख्् । भ्रमण वर्म २०२० को घमुनै पनने १०० ग्तवयको सचूीमा पोकिी 
झरना सचूीकृत भए पचिात आ्तररक तथा बाह्य पय्मटकहरुको आगमन बढ्दि ैगईरहकेो ् । निख ु३ नम्मदिशे्वर नसथत 
मानझटार पाक्म िे हजारौ ँपय्मटकहरुको आगमनिाई सवागत गन्म ततपर रहकेो ् ।  ओखिढंुगा नजलिाको पनचिम 
भागको गाउँपानिका, पोकिी झरनािे नचननएको गाउँपानिका, नम्मदिशे्वर महादिवेिे नचननएको गाउँपानिका, मानव 
बसोबास र कृनर उतपादिनको िानग उपयकु्त गाउँपानिका हो, जनु जनसंखया र भौगोनिक रुपमा सानो भएतापनन 
सामानजक, साँसकृनतक, िानम्मक, जानतगत नवनवितािे भररपणू्म ् ।  

बहुजातीय, बहुभानरक, बहुिानम्मक, बहुसांसकृनतक तथा भौगोनिक नवनवितायकु्त नबशरेता भएको यो गाउँपानिका 
एकताको सरुिमा आवधि भएको पाइ्् । नवनभ्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संसथा, सहकारी संसथाहरुिे गणुसतर 
सेवा प्वाह मार्म त सामानजक ्याय, जनसहभानगता, उत्तरदिानयतव, पारदिनश्मता सनुननचित र सशुासनको प्तयाभतू 
गराएका ्न ् । सथानीय सतरमा िोकतान्रिक, जनउत्तरदिायी, नवनिको शासन, सशुासन, जनसहभानगता, काननूी 
राजय, समावेनशता अविमबन गन्म राजनननतक संय्रिको प्भावकारी रुपमा नक्याशीि रहकेो ्  । यस गाउँपानिकामा 
सक्म, सबि, प्नवनिमैरिी र प्भावकारी प्शासननक संय्रि सिैं गणुसतर, प्भावकारी, न्टो ्ररतो ढंगबाट सेवा 
प्वाह गन्म ततपर रहकेो ् ।

(२) गाउँपाधिकाको िाजनीधतक धवभाजन

नेपािको संनविान तथा सथानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ मा भएको वयवसथा बमोनजम निख ुगाउँपानिकाको 
पनन राजनीनतक नवभाजन तथा संरचनाको रुपरेखा ननिा्मरण गररएको ् । निख ुगाउँसभाको ननण्मय अनसुार यस 
गाउँपानिकाको के्द्र सानवकको यसम ननिा्मरण भई सञचािनमा रहकेो ् भने नवसततृ नववरण दिहेाय बमोनजम 
रहकेो ् ।

वडा नं. समावेश भएका साधवकका गा.धव. स. साधवक वडा नं.
१ नसंहदिवेी १-५

२ नसंहदिवेी ६-९
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वडा नं. समावेश भएका साधवकका गा.धव. स. साधवक वडा नं.
३ नम्मदिशे्वर १-९

४ यसम १-५

५ यसम ६-९

६ गामनाङ्टार १-५

७ गामनाङ्टार ६-९

८ टारकेराबारी १-९

९ पोकिी १-८

(३) गाउँपाधिकाको जनसखंरा

गाउँपानिका पाश्व्मनचरि, २०७८ अनसुार यस गाउँपानिकाको जममा जनसंखया २३,४९९ रहकेो दिनेख्् भने िैंनगक 
अनपुात ०.९८ रहकेो ् । पररवारको औसत आकार ५.८९ मारि ् र जनघनतव सबभ्दिा बढी व्डा नं. ४ मा ६२० 
् भने समग्र गाउँपानिकाको २६७ जना प्नत वग्म नक.मी. रहकेो दिनेख्् ।

वडा नं. के्त्रफि
घििुिी 
सखंरा

जनसखंरा औरत 
परिवािको 

आकाि
जनघनतव

मधहिा पुरुर जममा

१ १०.८ २६७ ७८६ ८४३ १६२९ ६.१० १६१.६१

२ ६.६६ ३८० ११८२ ९९५ २१७७ ५.७३ ३२६.८८

३ ९.२ ४६५ १३५८ १४३६ २७९४ ६.०१ ३०३.७०

४ ३.७३ ३५८ ११६६ ११४६ २३१२ ६.४६ ६१९.८४

५ ९.५२ ३९८ १०९१ १२०० २२९१ ५.७६ २४०.६५

६ ६.४७ २९८ १०६२ १०५१ २११३ ७.०९ ३२६.५८

७ ६.९६ ३८९ १३०० १३८६ २६८६ ६.९० ३८५.९२

८ १०.९१ ६६९ १७०५ १७९१ ३४९६ ५.२३ ३२०.४४

९ २४.५ ७६९ १९५९ २०४२ ४००१ ५.२० १६३.३१

जममा ८८.०३ ३९९३ ११६०९ ११८९० २३४९९ ५.८९ २६६.९४
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पररच्ेदि-२

सामाजजक	विकास
(१) धशक्ा 

नशक्ा सामानजक नवकासको मरेुदिण्ड हो । नशक्ा नबना सामानजक नवकासको पररकलपना गन्म समभव ् ैन । नशक्ािाई 
गणुसतरीय र वयवहाररक बनाउन आजको अपररहाय्म एवं महतवपणू्म नवरय ब्दि ैगएकोिे गाउँपानिकािे नवशरे नीनत 
अविमबन गदिदै आएको ् । आिारभतू तथा माधयनमक नशक्ाको प्भावकारी काया्म्वयनमा भएका काय्महरु दिहेाय 
बमोनजम रहकेा ्न ्। 

v	आिारभतू तथा माधयनमक नशक्ा काया्मिय गाउँ काय्मपानिकाको पररसर नभरि वयवसथापन गररएको ् ।

v	आवशयक नशक्क तथा कम्मचारीको ररक्त दिरब्दिीमा पदिपनूत्मको वयवसथा गररएको ् ।

v	नशक्ा ऐन तथा नशक्ा ननयमाविीको वयवसथा गररएको ् ।

v	न्टो, ्ररतो र तीव्र गनतमा नशक्ा क्ेरिका सबै सेवाहरु प्वाह गररएको ् ।

v	नवद्ािय संचािन तथा वयवसथापनको िानग उनचत अनदुिानको वयवसथा गररएको ् । 

v	नवद्ाियमा शनैक्क सदुृढीकरण एवं काय्म समपादिनमा आिाररत प्ोतसाहन अनदुिानको वयवसथा गररएको ् ।

v	नशक्कको काय्मसमपादिन मलूयांकन गरी परुसकार तथा दिण्डको वयवसथा गररएको ् ।

v	साव्मजननक नवद्ाियमा अधययनरत नवद्ाथकीहरुको िानग ्ारिवनृत्त तथा नदिवा खाजाको वयवसथा गररएको  
् । 

v	नशक्क क्मता अनभवनृधि तानिमको उनचत वयवसथा गरेको ् ।

v	वयवनसथत शनैक्क प्णािीको नवकास गन्म शनैक्क सिुार योजना ननमा्मण एवं काया्म्वयन गररएको ् ।

v	नवद्ाियको ननयनमत अनगुमन गरी पषृ्ठपोरण गररएको ् । 

v	आिारभतू तह (कक्ा ८) अ्तग्मतको परीक्ा पानिका सतरीय हुने गरी वयवसथापन तथा सञचािन गररएको  
्  । 

v	नवद्ाियहरुिाई आवशयक पवूा्मिार ननमा्मणको िानग जगगा खररदि, भवन ननमा्मण, खिे मदैिान ननमा्मणको 
िानग उनचत अनदुिानको वयवसथा गररएको ् । 
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v	नवद्ाियका प्धयानाधयापक तथा नवद्ािय वयवसथापन सनमनतका अधयक्हरुसँग समय समयमा अ्तनक््म या 
तथा गोष्ठी आयोजना गरी शनैक्क सिुारको नीनत निएको ् ।

v	नवद्ाियको घरेाबार, शौचािय, खानेपानी तथा रनन्मचरको िानग अनदुिान प्दिान गररएको ् ।

v	प्ारनमभक बािनबकास सहजकता्मको पाररश्रनमक, नवद्ािय कम्मचारी र नीनज नशक्कहरुिाई तिब भत्ताको 
थप अनदुिानको वयवसथा गररएको ् । 

(२) सवास्थर 

सवास्थय जीवन, मानव नवकास सचूकांङ्गको महतवपणू्म आिार हो । संनविानिे सवास्थयिाई मौनिक हकको 
रुपमा पररभानरत गदिदै आिारभतू सवास्थय सेवा समपणू्म नागररकिाई ननिःशलुक प्ाप्त गनने, सवास्थय उपचारको बारेमा 
जानकारी गराउने, सवसथ, सवच् खानेपानी तथा सरसराईमा पहुचँ, प्तयेक मनहिािाई सरुनक्त माततृव र प्जनन 
सवास्थयको हक प्तयाभतू गरेको ् । सबै उमरे समहूका वयनक्तका िानग सवसथ जीवन सनुननचित गदिदै समधृि जीवन 
प्वधि्मन गनने नदिगो नवकासको िक्य रहकेो ् । 

आिारभतू सवास्थय तथा सरसराई समब्िी सेवा सञचािन गनने सथानीय सरकारको एकि अनिकार क्ेरिनभरि रहकेो 
् । जसिाई काया्म्वयनका िानग गाउँ काय्मपानिकाको काया्मियनभरि सवास्थय सेवािाई प्भावकारी सञचािनका 
िानग आिारभतू सवास्थय तथा सरसराई काया्मिय सथापना भई सेवामा नक्यानशि रहकेो ्  । यस अ्तग्मत गररएका 
महतवपणू्म काय्महरु दिहेाय अनसुार रहकेा ्न ्।

v	आिारभतू सवास्थय के्द्रको िानग निख ु२, ५ र ७ मा जगगा वयवसथापन तथा भवन ननमा्मण गरी सेवा 
सञचािन गररएको ् ।

v	ग्रामीण अलट्ासाउण्ड काय्मक्महरु सबै व्डामा सञचािन हुने गरी वयवसथापन नमिाईएको ् ।

v	सबै सवास्थय संसथाहरुमा कम्मचारीको दिरब्दिी ननिा्मरण तथा पदिपनूत्म र प्भावकारी पररचािन  गररएको ् ।

v	प्तयके आनथ्मक बर्ममा १२० प्कारका औरिी खररदि गन्म आवशयक बजेट वयवसथा गरी ननिःशलुक औरनि 
नवतरण गररएको ् ।

v	५ शयैयाको असपतािको िानग १२ रोपनी जगगा वयवसथापन गरी न्ड.नप.आर. तयार गरी भवन ननमा्मणािीन 
रहकेो ।

v	सवास्थय क्ेरि सिुार काय्मक्म अ्तग्मत निख-ु६ मा रहकेो गामनाङटार सवास्थय चौकीिाई सतरो्ननत गरी 
प्ाइमरी सवास्थय के्द्र सथापना गरी सञचािन गररएको ् ।
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	 उक्त संसथाबाट प्दिान गररने अतयावशयक सेवाहरुिः

v ECG सेवा,

v USG सेवा,

v प्योगशािा सेवा,

v २४ घणटे आकनसमक सेवा,

v २४ घणटे प्सनुत सेवा ।

	 कम्मचारी वयवसथापनिः

v	 मने्डकि अनिकृत-१ जना

v	 सटार नस्म-१ जना

v	 लयाब टेनकननसयन-१ जना

v	ग्ामीर आखँा ध्िधनक वरवस्ापनः आखँा र दिाँतको प्ाथनमक उपचार गाउँघरमा नै गनु्मपनने अनत 
आवशयक दिनेखएकोिे गाउँपानिकाको के्द्रमा पानिका सतरीय आखँा नकिननक सथापना तथा सञचािन 
गररएको ् । यस अ्तग्मत उपिबि सेवाहरु दिहेाय अनसुार रहकेा ्न ्।

C	ननशलुक आखँा परीक्ण,

C	औरिी नवतरण,

C	चसमा नवतरण,

C	आखँा सरुक्ा समब्िी चतेना अनभवनृधि,

C	कम्मचारी वयवसथापन, अ्तग्मत नेरि सहायक पाँचौ -१ जना, र काया्मिय सहयोगी-१ जना ।

v	आरुववेि त्ा प्राकृधतक धचधकतसाः आयवुनेदि नचनकतसा हाम्ो मौनिक उपचार पधिनत हो । मानव 
सभयता सँगै मानव सवास्थयको संरक्ण र संवि्मनका िानग यस उपचार पधिनतको अहम ् भनूमका रहकेो  
् । आज पनन सवसथ जीवन सबैका िानग भ्ने अविारणा अनरुुप हाम्ो गाउँपानिकामा आयवुनेदि नचनकतसा 
प्णािीको सदुृढीकरण र सतरीयता कायम गरी जनमानसमा सरुनक्त, प्भावकारी र गणुसतरीय सेवा पयुा्मउन 
आवशयक भएकोिे गाउँपानिका काया्मियनभरि आयवुनेदि काया्मिय वयवसथापन गरी सेवा उपिबि गराउदि ै
आएको ् । यस अ्तग्मत गररएका नक्याकिापहरु दिहेाय अनसुार ्न ्।
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C	 निख-ु९, िेतीमा रहकेो औरिाियिाई सतरो्ननत गनने धयेयिे भवन ननमा्मणको िानग जगगा 
वयवसथापन गररएको ् ।

C	 ननशलुक नबरामी परीक्ण तथा औरिी नवतरण गनने काय्म वयवनसथत गररएको ् ।

C	 गाउँघर नकिननक सञचािन ननयनमत सञचािन गनने वयवसथा नमिाईएको ् ।

C	 योग नदिवश तथा योग नशनवर सञचािन गनने वयवसथा नमिाईएको ् ।

C	 जयेष्ठ नागररकिाई रसायन औरिी नवतरण काय्मक्म ननयनमत सञचािनमा ् ।

C	 सतनपायी आमािाई मातनृशश ुसरुक्ाथ्म जन्डबटुज्य औरिी नवतरण काय्मक्म ननयनमत सञचािनमा 
् ।

C	 सथानीय जन्डबटुी पररचयातमक काय्मक्म सञचािन गररएको ् ।

C	 नवद्ािय आयवुनेदि तथा योग नशक्ा सञचािन ननयनमत रुपमा गनने वयवसथा नमिाईएको ् ।

C	 पञचकम्म, पवू्मकम्म सेवाहरु ननयनमत रुपमा प्वाह हुने वयवसथा नमिाईएको ् ।

(३) िैङ्धगक समानता त्ा मधहिा सशधतिकिर

िैङ्नगक समानता तथा मनहिा सशनक्तकरण मानव अनिकार तथा नदिगो नवकासको एक महतवपणू्म पक् हो । 
संनविानिे मनहिाको आनथ्मक, सामानजक नवकास र सशनक्तकरण मौनिक हकको रुपमा प्तयाभतू गदिदै समानपुानतक, 
समावेशी र सहभानगताको नसधिा्तको आिारमा समतामिूक समाज ननमा्मणका िानग िैङ्नगक नवभदेिको अ्त गरी 
आनथ्मक समानता समनृधि र सामानजक ्याय सनुननचित गनने संकलप गरेको ् । तयसैिे गाउँपानिकामा िैङ्नगक तथा 
सामानजक नवकास उपशाखाको सथापना गरी सञचािनमा रहकेो ् । यस अ्तग्मत गररएका काय्महरु दिहेाय बमोनजम 
रहकेा ्न ्।

C जयेष्ठ नागररक तथा िैङ्नगक नवरयमा आवशयक त्थयांक संकिन गरी अनभिेख गररएको ् ।

C आवशयक बजेटको वयवसथा गरी सथानीय नहसंा ननवारण कोर तथा बािबानिका संरक्ण कोर संचािन 
गररएको ् ।

C सबै व्डाहरुमा १० वटा मनहिा नवकास समहूहरु गठन गरी कुरीनत, कुप्था समब्िी सचतेनामिूक काय्मक्म 
संचािन गररएको ् ।

C अ्तरानषट्य नारी नदिवशको अवसरमा समपणू्म व्डाहरुका मनहिा समहूहरुमा आवशयक बजेट ् ु ट्याई काय्मक्म 
संचािन गररएको ् ।
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C तीज नवशरे काय्मक्म बनाई मनहिा जनप्नतननिीहरु तथा कम्मचारीहरुिाई सचतेनामिूक तथा सांसकृनतक 
काय्मक्म सबै व्डाहरुमा संचािन गररएको ् ।

C मनहिा िनक्त सीपमिूक तानिम सञचािन गररएको ्  ।

C अपाङ्ग पररचयपरि ४६४ (परुुर-११९ र मनहिा-११३ जममा-२३२)  जनािाई नवतरण गररएको । 

C  जयेष्ठ नागररक पररचयपरि ६८१ जनािाई नवतरण गररएको ् ।

(४)  सामाधजक सिुक्ा त्ा वरधतिगत घटना िता्ष

माननस सनक्य जीवनयापन गरररहकेो बेिा होस ्या अशक्त अवसथामा होस ्उसका आिारभतू आवशयकताहरु 
परूा हुने सनुननचित हुन ुनै सामानजक सरुक्ा हो । समय र िनक्त वग्मअनसुार सामानजक सरुक्ा भत्तादिरहरु पनन सोही 
बमोनजम पररमानज्मत हुने वयवसथा रहकेो ् । सामानजक सरुक्ा भत्ताको वयवसथा २०५१ सािदिनेख हुदँि ैआएको  
हो । भत्ता नवतरण काय्मिाई सरि, पारदिनश्म बनाउन अनिाइन प्नवनि र बैङ्नकङ प्णािीमार्म त भकु्तानन हुने वयवसथा 
गररएको ् । तयसै गरी उपाधयक्को संयोजकतवमा पररचयपरि तथा पञजीकरण सम्वय सनमनत, प्मखु प्शासकीय 
अनिकृतको संयोजकतवमा गनुासो सनुवुाई सनमनत तयसै गरी व्डा काया्मियमा व्डा अधयक्को संयोजकतवमा गठन 
तथा पञजीकरण समब्िी काय्मको िानग गाउँपानिका काया्मियनभरि सामानजक सरुक्ा तथा वयनक्तगत घटना दिता्म 
उप-शाखाको वयवसथा गररएको ् ।  यनह संरचनागत वयवसथा अनसुार सामानजक सरुक्ा नवतरण प्कृयािाई 
प्भावकारी रुपमा अगान्ड बढाईरहकेो ् ।

(५) खानेपानी त्ा सिसफाई

मानवोनचत जीवन यापनको िानग सवच् खानेपानी र सरसराईको महत्वपणू्म सथान रहकेो ् । संनविानिे प्तयेक 
नागररकिाई सवच् खानेपानी तथा सरसराईमा पहुचँको हक सनुननचित गन्म सथानीय सरकारको अनिकार सचूीमा 
रानखएको ् । तयसैिे गाउँपानिकाका सबै व्डाका नागररकहरु खानेपानीबाट कोही बनञचत नहुन भ्ने धयेयका 
साथ आवशयक बजेट नवननयोजन गरी सबै स्ोतिाई संरक्ण र वयवसथापन गरी आवशयकता अनसुारका आयोजना 
बनाई एक घर एक िारा नीनत अ्तग्मत सबै व्डामा खानेपानी आयोजना समप्न गररएको ् । खानेपानी स्ोत कम 
भएका व्डा नं १, २ र ३ व्डाहरुमा निनफटङ तथा न्डप बोररङको िानग न्ड.नप.आर. बनाइएको ् सो आयोजना 
न्टै समप्न भई हाम्ो गाउँपानिकानभरि ९० प्नतशत जनताहरुमा एक घर एक िारा अनरुुप खानेपानीमा पहुचँ हुन 
जाने् । 
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(६) रुवा त्ा खेिकुि

साहस, नसज्मनशीिता, नसकने क्मता एवं उचच आतम नवश्वासका कारण यवुा वग्मिाई राषट् ननमा्मणको प्मखु स्ोत 
मानन्् । यवुािाई राजनीनतक, आनथ्मक, सामानजक र सांसकृनतक रुपा्तरणका अग्रदितु तथा पररवत्मनका संवाहकका 
रुपमा निन सनक्् । साथै उतपादिनको सािनमा यवुािाई महतवपणू्म श्रमशनक्तको रुपमा मानन्् । हाम्ो यवुाहरु नदिन 
प्नतनदिन कामको रोजगारीको खोजीमा नवदिनेशने क्म जारी ् । जबसमम तयो शनक्तिाई रोजगारी नदििाउन सनकदिनै 
तव समम दिशे समधृि हुदिनै भ्ने हतेिेु यवुाहरुसंग समबन्ित ननमन काय्महरु गररएको ् । 

v	िघउुद्म नवकास तानिम अ्तग्मत तरकारी खतेीको तानिम ४० जना, हिकुा सवारी चािक तानिम ८० 
जना, बयटुीनसयन तानिम २० जना, नसिाई कटाइ तानिम १०० जना र कम्पयटुर तानिम ३० जनािाई प्दिान 
गररएको ् । 

v	प्िानम्रिी रोजगार काय्मक्म अ्तरगत यवुा रुपा्तरणको िानग पहि आयोजना पनन सञचािन गररएको ् 
जसिे नबदिशे जाने दिरिाई ्यनु गदिदै यवुाहरुिाई सवदिशेमा काम गनने वातावरण क्मश नमिेको ् ।
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पररच्ेदि-३ 

आलथताक	विकास
(१) कृधर त्ा पशुपञ्ी धवकास

कृधर धवकासः दिशेको कुि ग्राहसथ उतपादिनमा ठूिो योगदिान नदिने कृनर क्ेरिमा कररब २ नतहाई जनसंखया अथा्मत ्
६०.४% माननसहरु कृनर पेशामा आबधि ्न ्। अनिकांश जनताको जीनवकोपाज्मनको प्मखु आिार कृनर नै रहकेो 
् । यस क्ेरिको प्मखु बानिहरुमा िान, मकै, आि,ु कोदिो रहकेा ् न ्भने नगदि ेबािीको रुपमा केही मारिामा अिैची 
तथा बेसार पनन िगाउने गरेको पाइ्् । यी परमपरावादिी खतेीिे मारि आनथ्मक नवकास भई जनताको आयसतर बढ्न 
सकदिनै तयसैिे कृनरिाई आिनुनकीकरण र वयवसायीकरण गनु्म जरुरी दिनेख्् । साथै उतपानदित वसत ुतथा खाद्ा्नहरु 
नबनक् नवतरणको िानग बजारको पहुचँ नभएमा उतपादिन गनने जनशनक्त ननराश ब्ने र उतपानदित वसत ुखरे जाने हु्् 
। उतपानदित कृनरज्य उपजको नबनक् नवतरण र सेवा तथा वसत ुआदिान प्दिानको िानग पानिकामा कृनर हाट बजार 
के्द्र र कृनर उपज संकिन के्द्रको सथापना भई संचािनको प्नक्यमा रहकेो ् । कृनरसमब्िी नवकास तथा 
नवसतारको िानग गाउँ काया्मियनभरि कृनर नवकास काय्मिय सथापना भई सञचािन भएको ् । कृनर क्ेरिमा गररएका 
महतवपणू्म काय्महरु दिहेाय बमोनजम रहकेा ्न ्।

v	 कृनरिाई यान्रिकरण र आिनुनकीकरण गन्मका िानग कृनर समहूिाई ९ नकनसमका य्रिहरु नवतरण गररएको 
् ।

v	हािसमम २२८ कृरक तथा नवनभ्न कृरक समहू र रम्मिाई नवरादिी नवतरणको काय्मक्म संचािन गररएको 
् ।

v	माटो परीक्ण नशनवर संचािन गररएको जसबाट बाट २८ जना कृरक िाभान्वत भएको ् ।

v	 नहउँदि ेतथा बरने बािीको त्थयांक संकिन र क्प कनटङको काय्म ननयनमत गदिदै आईएको ् । 

v	 कृनर पकेट नवकास काय्मक्म अ्तग्मत व्डा न. ३ मा मकै बािी व्डा न. ५ मा आि ुबािी र व्डा न. ९ मा 
आि ुबािीको पकेट नवकास काय्मक्म समप्न भएको उक्त काय्मक्ममा कृनर यान्रिकरणिाई प्ाथनमकता 
नदिइएको र प्तयेक पकेट क्ेरिमा क्मता अनभवनृधि सथिगत तानिम संचािन गररएको ् । 

v	व्डा न. १, ३, ७, ८ र ९ मा कृनर उपज संकिन तथा बजार पवूा्मिार ननमा्मणको काय्म समप्न भई सञचािन 
आएको ् ।

v	 कृनर तथा पशपुािनसँग समबन्ित बजारीकरणको सनुननचितताको िानग गाउँ पानिका व्डा न. ४ मा बजार 
वयवसथापन के्द्रको ननमा्मण गरी सञचािनमा लयाईएको ् । 

v	हािसमम ८० वटा कृरक समहूहरु पानिकामा गठन भई दिता्म भएका ्न ्। 
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पशुपञ्ी धवकासः निख ु गाउँपानिकामा प्ाय सबै घरमा आफनै ढंगिे कुनै न कुनै पशपुञ्ी पािेको  
दिनेख्् । वयवसानयक नहसाबिे पशपुञ्ी पािेको दिनेखदिनै । तयसैिे वयवसानयक नहसाबिे  पशपुञ्ी पािन गनु्मपनने 
जरुरी ् । पशपुािन पेशािाई प्वधि्मन गरी वयवसायीकरण औद्ोगीकीकरण गन्मका िानग सथानीय कृनर वयवसाय 
प्वधि्मन सनमनत र कृरकका िानग कृनर सामाग्री कृनर उपजको उनचत मलूय र बजारको बयवसथा सथानीय काय्म 
नवभाजन तथा काय्मसमपादिन र जवारदिनेहता अनभवनृधि गरी सामानजक ्याय प्तयाभतू गन्म गाउँपानिकामा आनथ्मक 
नवकास शाखा अ्तग्मत पशपुञ्ी काया्मिय सथापना भई नक्याशीि रहकेो ् । यस अ्तग्मत गररएका मखुय कामहरु 
दिहेाय अनसुार रहकेा ्न ्।

v	बाख्ाको साना वयवसाय उतपादिन के्द्र (पकेट) नवकास काय्मक्म अ्तग्मतका काय्महरु गररएको ् । 

v	बाख्ापािन समब्िी तानिम सञचािन गररएको ् ।

v	समहू तथा रम्मिाई औरिी नवतरण काय्म ननयनमत रुपमा हुने गरर वयवसथापन गररएको ् ।

v	घाँस बीउ तथा बेना्म नवतरण काय्म ननयनमत रुपमा हुने गरर वयवसथापन गररएको ् ।

v	नश्ल सिुारका िानग उ्नत जातका बोका तथा राँगा नवतरण काय्मक्म सञचािन गररएको ् ।

v	सथानीय खरी जातका पाठीहरु नवतरण काय्मक्म सञचािन गररएको ् ।

v	 ननशलुक औरिी खररदि गरी नवतरणका िानग आवशयक बजेट वयवसथा गररएको ् ।

v	पश ुसवास्थय नशनवर संचािन गररएको जसमा ९६ जना कृरकिे सेवा निएको र सो सेवािाई ननयनमत रुपमा 
गनने गरी वयवसथापन गररएको  ् ।

v	हािसमम १४०४ वटा गोरु तथा बा्ा, बा्ी, ५७० वटा रागा, भसैी तथा पा्डापा्डी, ४११ वटा, बोका, 
बाख्ा, ५४६७ वटा, कुखरुा, ४९८१ वटा बुंगरु, १३८ वटा कुकुर, र ५० वटा टककीिाई  औरिी नवतरण 
गररएको ् ।

v	पश ुखोप काय्मक्म अ्तग्मत ६१६ वटा बाख्ािाई PPR र खोरेत खोप िगाइएको र नननज सतरमा ३३२ वटा 
बाख्ािाई PPR खोप िगाइएको ् ।

v	 बंगरुपािन काय्मक्म अ्तग्मत बंगरुपािन समब्िी तानिम संचािन गररएको ् ।

v	हािसमम २७ वटा पशपुािन कृरक समहू गठन तथा नवीकरणमा रहकेा ्न ्।

(२) सहकािी 

हाम्ो गाउँपानिकािे सहकारी क्ेरििाई अथ्मत्रिको एक महतवपणू्म खमबाको रुपमा निएको ् । संनविानिे 
साव्मजननक, ननजी तथा सहकारी तथा नवकास मार्म त रानषट्य अथ्मत्रििाई आतमननभ्मर, सवत्रि तथा उ्ननतशीि 
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बनाउदि ैसमाजवादि उ्मखु सवत्रि र समधृि अथ्मत्रिको नवकास गनने उद्शेय निएको ् । सहकारीको उपयोग उतपादिन 
नवतरण तथा सेवा क्ेरिमा नवतरण गनु्म, नवत्तीय सशुासन कायम गनु्म, सहकारीताको भावना अनभवनृधि गदिदै नवप्न 
वग्मिाई समट्ेन,ु बचत तथा ऋणको कारोबार गनने सहकारी संसथाको प्भावकारी ननयमन गनु्म सथानीय सरकारको 
दिानयतव हो । तयसैिे हाम्ो गाउँपानिकामा पनन सहकारीताको नवकास तथा प्वधि्मनको िानग आनथ्मक नवकास शाखा 
अ्तग्मत सहकारी संसथा पररचािन गन्मको िानग संरचना तयार गररएको ् । सहकारी अ्तग्मत गररएका काय्महरु 
दिहेाय अनसुार रहकेा ्न ्।

v	हाम्ो गाउँपानिकानभरि १८ वटा सहकारी संसथा दिता्म तथा सनूचकृत भएका ्न ्। नतनीहरुको ननवकरण तथा 
ननयमन सँग समबन्ित काय्महरु ननयनमत गररएको ् ।

v	सहकारी संसथाहरुिाई प्वधि्मन गदिदै िैजानको िानग प्शासन वयवसथापन र िेखा समब्िी तानिम संचािन 
गररएको ् ।

(३) पर्षटन 

पय्मटन रानषट्य अथ्मत्रिको एक महतवपणू्म आिार हो । हाम्ो गाउँपानिका प्ाकृनतक सो्दिय्मतािे भरपरू सथान 
मठमन्दिर, जंगि र पाक्म हरु रहकेा ्न ् । पया्मवरण अनकूुि पय्मटन उद्ोगको नवकास गनने,  नेपािका नवनवि 
सांसकृनतक र प्ाकृनतक समपदिाको संरक्ण र प्वधि्मन गदिदै िाभ नवतरणमा सथानीयिाई बढी भ्दिा बढी प्ाथनमकता 
नदिने हाम्ो पय्मटन समब्िी नीनत रहकेो ्  । संघ प्दिशेको साथै सथानीय सरकारको पय्मटन क्ेरिको अनिकार संनविानमा 
समनेटएको ् । यस अ्तग्मत गररएका काय्महरु दिहेाय अनसुार रहकेा ्न ्।

v	हाम्ो गाउँपानिकानभरि रहकेा सबै मठ, मन्दिर तथा पय्मटकहरुिाई मनमगुि पानने सथिहरु, जंगि तथा पहा्डी 
क्ेरिहरु, पोकिी झरना, रामशे्वर पशपुनत मन्दिर, भोलटेकोट गढी, नम्मदिशे्वर महादिवे सथान, ढुङ्ढुङ्गे मन्दिर, 
कुण्डिेश्वर महादिवे, चिुी दिवेी, पोखरी ्डाँ्डा, ऋनर चौर िगायत समनेटएको नवसततृ गरुुयोजना ननमा्मण 
गररएको ् । 

v	 रामशे्वर पशपुनत मन्दिरको जगगा खररदि तथा नयाँ मन्दिर तथा शौचािय ननमा्मण गररएको ् ।

v	भोलटेकोट गढीको बाटो ननमा्मण तथा घरेाबार ननमा्मण गररएको ् ।

v	नम्मदिशे्वर मन्दिरको नजणनेद्ार, घरेाबार तथा गेट ननमा्मण गररएको ् ।

v	 ढुङ्ढुङे मन्दिरको नजणनेदिार, नसढी तथा यारि ुप्नतक्ािय ननमा्मण गररएको ् ।

v	पोकिी झरनामा नसँढी, गेट, नपकननक सपोट तथा बसपाक्म  ननमा्मण भइरहकेो ् । 
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(३) साना धसचंाई कार्षक्रम

जिस्ोत तथा नसंचाइको नदिगो नवकास, संरक्ण तथा प्वधिन गन्म तथा यस क्ेरिको काय्मिाई नवनश्टीकरण गरी 
वत्ममान सरकारको ‘समधृि नेपाि, सखुी नेपािी’ को नारािाई साकार पानु्म अनहिेको आवशयकता रहकेो ्  । समपणू्म 
क्ेरिमा सशुासन सथापना गरी दु्रत्ततर नवकास गनने दृढ् संकलपिाई साथ नदिदंि ैजिस्ोत तथा नसंचाइ क्ेरिमा साना नसंचाई 
काय्मक्म अ्तरगत यस गाउँपानिका भएका काय्महरु दिहेाय बमोनजम रहकेा ्न ्।

आनथ्मक वर्मिः ०७४/७५
व्डा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ननमा्मण समप्न 

आयोजना संखया
- - - - - - - १ ३

भौनतक प्गनत 

(नमटरमा)
- - - - - - - १७१० ४८८५

िाभान्वत 

घरिरुी
- - - - - - - ३३ ९८

नसंनचत क्ेरिरि 

(हकेटरमा)
- - - - - - - ८ ३६

आनथ्मक बर्मिः ०७५/७६
व्डा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ननमा्मण समप्न 

आयोजना संखया
- १ - - - - १ १ -

भौनतक प्गनत 

(नमटरमा)
- ११२० - - - - ३११० १३७५ -

िाभान्वत 

घरिरुी
- ४३ - - - - ५१ ७७ -

नसंनचत क्ेरिरि 

(हकेटरमा)
- ७ - - - - २३ ९ -

आनथ्मक बर्मिः ०७६/७७

व्डा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
ननमा्मण समप्न 

आयोजना संखया
- १ - - - - - २ १

भौनतक प्गनत 

(नमटरमा)
- ११३० - - - - - १६१३ १४४०

िाभान्वत 

घरिरुी
- ७७ - - - - - ७० ५३



lnv' bk{0f–@)&(

lnv' ufpFkflnsf, cf]vn9'Ëf

14

lnv' ufpFkflnsfsf] b[li6M ;'zf;g dfkm{t ;d[l4

नसंनचत क्ेरिरि 

(हकेटरमा)
- १० - - - - - १५ ८

आनथ्मक बर्मिः ०७७/७८

व्डा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ननमा्मण समप्न 

आयोजना संखया
१ १ - - १ - - - -

भौनतक प्गनत 

(नमटरमा)
१०४६ १३६८ - - ३८९९ - - - -

िाभान्वत 

घरिरुी
३३ ७७ - - ५३ - - - -

नसंनचत क्ेरिरि 

(हकेटरमा)
७ ८ - - २७ - - - -

आनथ्मक बर्मिः ०७८/७९
व्डा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ननमा्मणनिन 
आयाेजना 

संखया
- - - २ - १ - २ २

भौनतक प्गनत 
िक्य (नमटरमा)

- - - ३८५७ - १०९४ - १६१२ ४४७४

िाभान्वत 
घरिरुी

- - - ८० - ५७ - ५२ १००

नसंनचत 
क्ेरिरि 

(हकेटरमा)
- - - १८ - ८ - १३ ३९
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पररच्ेदि-४

पूिाताधाि	विकास
प्गनतको अवसर पवूा्मिारको नवकास पन् मारि नसज्मना हु्् । गाउँगाउँमा बाटोघाटो, आवास भवन जसता पवूा्मिार 
ननमा्मण गरेर नै पय्मटनको नवकास, गाउँका कृनर उतपादिनहरु सहरमा बेचने अवसर, साना तथा मझौिा उद्ोगहरुिाई 
बजारसँग जो््डने क्डी, नसँचाइको नवकास गदिदै कृनर उतपादिन वनृधि, मिखाँदिको सहज आपनूत्म हुने हो । जिनवद्तु ्
जसता पवूा्मिारको ननमा्मण गरेर नै औद्ोनगक उतपादिनको िागत घटाएर प्नतसपिकी ढंगिे औद्ोनगक उतपादिनहरु गन्म 
सनकने हो । नेपाििे आनथ्मक खमबाको रुपमा पनन कृनर, जिनवद्तु,् पय्मटनजसता क्ेरिहरुिाई मानेकै ् । नदिगो 
तथा गणुसतरीय पवूा्मिार नवकासिे नै नेपािी अथ्मत्रििाई चौतरकी प्गनतको अवसर प्दिान गन्मसक् । नेपािी 
कृनर उबजनीिाई बजारको पहुचँको साथै उनचत नसँचाइबाट नकसानहरुको जीवनसतरमा आमिू पररवत्मन लयाउन  
सनक्् । पवूा्मिार नवकासिाई आनथ्मक नवकासको संवाहक पनन भनन्् । हाम्ो गाउँपानिका यस अ्तग्मत गररएका 
काय्महरु ननमनानसुार रहकेा ्न ्।

(१) धड.धप.आि. त्ा समभावरता अधररन

v	२० वरने रणनीनतक गरुुयोजना ननमा्मण,

v	प्शासकीय भवन ननमा्मणको िानग न्ड.नप.आर. तयार,

v	व्डा काया्मिय भवन ननमा्मणको िानग ८ वटा व्डा काया्मिय भवनको न्ड.नप.आर. तयार,

v	गाउँपानिकाको रणनननतक स्डक २९ नकिोनमटर नपचको िानग न्ड.नप.आर. तयार,

v	बसपाक्म  ननमा्मणको न्ड.नप.आर. तयार,

v	खानेपानी गरुुयोजनाको न्ड.नप.आर. तयार,

v	पोकिी झरना गरुुयोजना ननमा्मण,

v	५ शयैया आिारभतू असपतािको न्ड.नप.आर. तयार,

v	सवास्थय क्ेरि सिुार योजनाको न्ड.नप.आर. तयार

v	नमनुा नवद्ािय गरुुयोजना तयार,

v	नदिीज्य स्ोत वयवसथापन िानग वातावरणीय प्भाव मलूयांकन प्नतवेदिन तयार ।
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(२) भवन त्ा आवास

v	गाउँपानिका काया्मियको िानग प्शासकीय भवन, नवभागीय भवन, सभा भवन, नवरयगत भवन, नवपदि ्
वयवसथापन भवन, पानिका प्हरी आवास, चमनेागहृ, मनहिा कम्मचारी आवास गहृ, सक्याप बिक ननमा्मण 
भएका ्न ्। 

v	 नवनभ्न भनैतक संरचना ननमा्मणको िानग जसतै असथायी काया्मिय वयवसथापन, सथानीय हाट बजार 
वयवसथापन, खिे मदैिान, बसपाक्म  ननमा्मण, प्शासकीय भवन ननमा्मण, प्हरी काया्मिय भवन ननमा्मण आनदिको 
िानग ६५ रोपनी जगगा वयवसथापन गररएको ् । 

v	व्डा नं. २, र ९ को व्डा प्शासकीय भवन ननमा्मण भएको ् ।

v	५ सैयया असपताि ननमा्मण तथा सञचािनको िानग व्डा नं. ४ मा जगगा वयवसथापन तथा न्ड.नप.आर. गरी 
भवन ननमा्मणनिन अवसथामा रहकेो ् ।

v	सानवकमा सवास्थय संसथा नभएका व्डाहरु (२, ५, ७) मा भवन ननमा्मण गरर आिारभतू सवास्थय के्द्र 
सञचािन गररएको ् ।

v	सवास्थय चौनक गामनांटारिाई अपग्रे्ड गरी प्ाथानमक सवास्थय के्द्र बनाउन आिनुनक सनुविा सनहतको भवन 
ननमा्मणानिन अवसथा रहकेो ् ।

v	ग्रामोदिय यगुकनव नसनधिचरण माधयनमक नबद्ािय, व्डा नं. ६ मा नमनुा नबद्ािय भवन ननमा्मणनिन अवसथामा 
रहकेो ् ।

(३) सडक त्ा रातारात

निख ु गाउँपानिका सथापना भए पचिात ननमा्मण तथा सतरो्ननत गररएका र ननमा्मणनिन रहकेा स्डक सञजािको 
नववरण दिहेायको तानिकामा उलिेख गररएको ् । 

व्डा नं.
नयाँ ट््याक सतरो्नती ननमा्मणनिन

संखया दिरुी (नक.नम.मा) संखया दिरुी (नक.नम.मा) संखया दिरुी (नक.नम.मा)
१ ८ ४१.७ ५ ३१ १ ११
२ १० २८.६ ५ १८ १ ४
३ ४ १७ २ १० १ ७
४ ५ २० ३ १२ - -
५ ५ १४.५ ५ १४.५ - -
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व्डा नं.
नयाँ ट््याक सतरो्नती ननमा्मणनिन

संखया दिरुी (नक.नम.मा) संखया दिरुी (नक.नम.मा) संखया दिरुी (नक.नम.मा)
६ ६ १३ ४ ८ १ २
७ ६ २१.५ ६ २१.५ - -
८ ९ ३२.२८ ९ ३२.२८ १ ३
९ १२ ६३ ८ ३२ १ ४

जममा ६५ २८४.५८ ४८ १७९.२८ ६ ३१

v	 यस गाउँपानिकाको व्डा नं. १ बाट गाउँ काय्मपानिकाको काया्मिय हुदँि ै नखनजदिमेबा गाउँपानिका जो््डने 
स्डकको न्ड.नप.आर. तयार भई स्डक ननमा्मण काय्म सरुु भसैकेको ् ।

v	 व्डा नं. २ को नवचारी आहािबाट व्डा नं. ४ को कुनट्डाँ्डा समम आगानम ३ आनथ्मक बर्म नभरिमा कािोपरिे 
स्डक बनाउन संनघय समपरूक तथा गाउँपानिकाको समपरूक कोरबाट वययभार हुने गरी १० करो्ड बजेटको 
वयवसथापन भई काय्म प्ारमभ भएको ् ।

v	 प्तयेक व्डा काया्मिय तथा गाउँ काय्मपानिका समम जोन्डने स्डक सञजाि ननमा्मण भई क्मशिः सतरो्ननत 
भरैहकेो ् ।

v	 प्तयेक व्डाका मखुय बनसतहरु स्डक सञजािहरु जोन्डएका ्न ्भने ती स्डकहरुको क्मशिः सतरो्ननत 
भरैहकेो ् ।

v	 गाउँपानिका नभरिका पय्मटकीय सथि, िानम्मक तथा सासकृनतक सथि तथा ऐनतहानसक सथिमा स्डकको 
पहुचँ पयुा्मईएको ् ।

v	 प्मखु कृनरयोगय एवं उतपादिननसि जनमनसमम कृनर स्डकहरु ननमा्मण गररएको ् ।

v	 गाउँपानिकाको स्डक यातायात रणनीनत अनसुार हुने गरी गाउँपानिकाको स्डक सञजािहरुको सतरो्ननत 
गररदि ैिनगएको ् ।
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पररच्ेदि-५ 

सिुासन,	संिचनागि	वयिसथा	िथा	सेिा	प्रिाि
(१)  वरवस्ापकीर अधिकािको प्ररोग

नेपािको संनविानिे सथानीय तहमा वयवसथापकीय अनिकारको नसज्मना गरेको ् । जस अ्तग्मत निख ुगाउँ सभा 
सवयोचच ननकायको रुपमा रहकेो ् भने गाउँ सभाको काय्मप्णािीिाई वयवनसथत तथा थप प्भावकारी बनाउन गाउँ 
सभा अ्तग्मत ५ वटा सभा सनमनतहरु पनन नक्याशीि ्न ्।

गाउँ सभाको अनिवेशन ११ पटक समप्न भईसकेको ् भने गाउँ सभाको ननकै महतवपणू्म काय्मको रुपमा रहकेो 
वानर्मक नीनत तथा काय्मक्म र बजेट िगायत आनथ्मक र नवननयोजन ऐन संनविान तथा काननू बमोनजम समयम ैपाररत 
गररएको ् । 

गाउँपानिकाको वयवसथापकीय अनिकार अ्तग्मत नविानयकी अनिकार ननकै महतवपणू्म ् । नेपािको संनविान, 
सथानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ तथा प्दिशे काननूिे सथानीय तहको काननू ननमा्मण प्नक्यािाई वयवनसथत 
गरेको ् । यस गाउँपानिकामा गाउँ सभा तथा काय्मपानिकािे काननू ननमा्मणिाई उचच प्ाथनमकतामा निएको  
् । हािसमम सथानीय तहको ननवा्मचन समप्न भएदिनेख एघार पटक गाउँ सभा सरिताका साथ समप्न भईसकेको 
् भने जसबाट यस गाउँपानिकािे २७ ऐन जारी गररसकेको ्  । यसका साथै गाउँ सभा तथा गाउँ  काय्मपानिकाबाट 
४५ ननयमाविी एवम ्काय्मनवनिहरु पनन तजु्ममा भएका ्न ्। उपरोक्त काननूहरु सबै सथानीय राजपरिमा प्कानशत 
गररनकुो साथै सथानीय काननूका संग्रह खण्डगत रुपमा पनन प्काशन गररएको ् । काननूको शासनको प्तयाभनूत 
गराउन सबभ्दिा महतवपणू्म रहकेो काननू ननमा्मण प्नक्यामा सभा अ्तग्मतको नविायन सनमनत तथा काय्मपानिका 
अ्तग्मतको नवियेक सनमनत आ-आफनो काय्मक्ेरिमा सनक्य रहकेा ्न ्।

प्दिशे सरकारिे जारी गरेका काननूिे नननदि्म्ट गरेका प्नक्याहरुको पणू्म रुपमा पािना गनने, सरोकारवािा सँग पया्मप्त 
्िरि गनने, आवशयक परेको अवसथामा सेवा परामश्म निने, नमनूा काननूहरुको उचचतम उपयोग गनने, जनप्नतनननि 
तथा कम्मचारीहरुको सनक्य सहभानगता निख ुगाउँपानिकाको काननू ननमा्मण प्नक्याको नवशरेताको रुपमा रहकेो  
् । यस गाउँपानिकाद्ारा ननमा्मण भएका काननूहरु दिहेाय बमोनजम रहकेा ्न ् ।

१  ऐनहरु

क्.स. काननूको नाम सवीकृत नमनत
सवीकृत गनने 
ननकाय

राजपरिमा प्कानशत 
नमनत

१   आनथ्मक ऐन, २०७४ २०७४/०५/११ गाउँ सभा २०७४/०५/११
२ पवूा्मिार वयवसथापन ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
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३
सशुासन, वयवसथापन तथा सञचािन 
काय्मनवनि ऐन,२०७५

२०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९

४ सवास्थय तथा सरसराई ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
५ वयवसाय दिता्म ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
६ ्यायीक सनमनत काय्मनवनि ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
७ सथानीय सेवा ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
८ आनथ्मक काय्मनवनि ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
९ कृनर वयवसाय प्वि्मन ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९

१० सहकारी ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
११ नशक्ा ऐन, २०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
१२ वयनक्तगत घटना दिता्म ऐन,२०७५ २०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९

१३
कम्मचारी दिरब्दिी वयावसथापन ऐन, 
२०७५

२०७५/०२/१३ गाउँ सभा २०७५/०२/२९

१४
अनाथ तथा जोनखमयकु्त वािवानिका 
र सामानजक काय्मक्म संचािन 
काय्मनवनि ऐन, २०७५

२०७५/०३/२८ गाउँ सभा २०७५/०४/०२

१५ आनथ्मक ऐन, २०७५ २०७५/०३/२८ गाउँ सभा २०७५/०२/२९
१६ संसथा दिता्म ऐन, २०७५ २०७५/१०/१४ गाउँ सभा २०७५/१०/१४

१७
नवपदि जोनखम ्यनुनकरण तथा 
वयवसथापन ऐन २०७५

२०७५/१०/१४ गाउँ सभा २०७५/१०/१४

१८ नवननयोजन ऐन, २०७६ २०७६/०३/३१ गाउँ सभा २०७६/०४/०८
१९ गाउँपानिका प्हरी ऐन, २०७६ २०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४

२०
त्थयांक तथा अनभिेख वयवसथापन 
ऐन, २०७६

२०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४

२१ औिोनगक वयवसाय ऐन, २०७६ २०७६/१०/२१ गाउँ सभा २०७६/११/०४

२२ आनथ्मक ऐन-२०७७ २०७७/०३/२५ गाउँ सभा २०७७/०३/३१
२३ नवननयोजन ऐन, २०७७ २०७७/०३/२५ गाउँ सभा २०७७/०३/३१

२४ प्शासकीय काय्मनविी ननयनमत गनने ऐन २०७७/०७/२४ गाउँ सभा २०७७/०७/२६

२५
वातावरण तथा प्ाकृनतक स्ोत संरक्ण 
ऐन, २०७७

२०७७/०७/२४ गाउँ सभा २०७७/०७/२६

२६ आनथ्मक ऐन, २०७८ २०७८/०३/२० गाउँ सभा २०७८/०३/३१
२७ नवननयोजन ऐन, २०७८ २०७८/०३/२० गाउँ सभा २०७८/०३/३१
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२  धनरमाविीहरु

क्.स. काननूको नाम सवीकृत नमनत
सवीकृत गनने 

ननकाय
राजपरिमा 

प्कानशत नमनत

२८
गाउँ सभाको काय्मसञचािन 
ननयमाविी, २०७४  (अ्तररम)

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

२९
काय्मपानिका काय्मनवभाजन 
ननयमाविी, २०७४

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

३०
काय्मपानिका काय्मसमपादिन 
ननयमाविी, २०७४

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

३१
ननण्मय आदिशे वा अनिकारपरिको 
प्माणीकरण (काय्मनवनि) ननयमाविी, 
२०७४

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

३२
पदिानिकारीहरुको आचारसंनहता 
ननयमाविी, २०७४

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

३३ नशक्ा ननयमाविी, २०७५ २०७५/०२/२१ काय्मपानिका २०७५/०२/२९
३४ वयवसाय दिता्म ननयमाविी,२०७५ २०७५/०२/२१ काय्मपानिका २०७५/०२/२९
३५ कम्मचारी आचरण ननयमाविी,२०७५ २०७५/०२/२१ काय्मपानिका २०७५/०२/२९

३६
एर. एम. रेन्डयो सञचािन 
ननयमाविी, २०७५

२०७५/०२/२१ काय्मपानिका २०७५/०२/२९

३७
पानिका प्हरी वयवसथापन तथा 
संचािन ननयमाविी, २०७५

२०७५/०५/१५ काय्मपानिका २०७५/०६/१५

३८ संसथा दिता्म ननयमाविी, २०७५ २०७५/१०/२९ काय्मपानिका २०७५/११/०१

३९
साव्मजननक खररदि ननयमाविी, 
२०७६

२०७६/०९/२३ काय्मपानिका २०७६/०९/२३

४०
आनथ्मक सहायता ननयमाविी, 
२०७७

२०७७/१०/०७ काय्मपानिका २०७७/१०/०८
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३  कार्षधवधिहरु

४१
काय्मपानिकाको बैठक सञचािन 
समब्िी काय्मनवनि, २०७४ 
(अ्तररम)

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७४/०७/२१

४२
संक्मणकानिन कम्मचारी वयवसथापन 
समबन्ि काय्मनवनि, २०७४

२०७४/०५/०६ गाउँ सभा २०७५/०७/२१

४३
करार जनशनक्त वयवसथापन 
काय्मनवनि, २०७५

२०७५/०३/२२ काय्मपानिका २०७५/०४/०२

४४
"घ" वग्मको ननमा्मण वयवसानय 
इजाजत परि समबन्ि काय्मनवनि, 
२०७५

२०७५/०३/२२ काय्मपानिका २०७५/०४/०२

४५
चमनेागहृ वयवसथापन समब्िी 
काय्मनवनि, २०७५

२०७५/०३/२२ काय्मपानिका २०७५/०४/०२

४६
सथानीय राजपरि प्काशन समब्िी 
काय्मनवनि, २०७५

२०७५/०७/०४ काय्मपानिका २०७५/०७/०५

४७
सथानीय तहको उपभोक्ता सनमनत 
गठन पररचािन तथा वयवसथापन 
समबन्ि काय्मनवनि,२०७५

२०७५/०८/०७ काय्मपानिका २०७५/०८/०८

४८
नवपदि ्वयवसथापन कोर (सञचािन) 
काय्मनवनि, २०७५

२०७५/१०/२९ काय्मपानिका २०७५/११/०१

४९
अपाङ्गता भएका वयनक्तको पररचय-
परि नवतरण काय्मनवनि, २०७५

२०७५/१०/२९ काय्मपानिका २०७५/११/०१

५०
कृनर नवकास काय्मक्म संचािन तथा 
वयवसथापन समबन्ि काय्मनवनि

२०७५/१०/२९ काय्मपानिका २०७५/११/०१

५१
भवन ननमा्मण समव्िी नवननयम तथा 
नकसा पास काय्मनवनि, २०७५

२०७५/११/१६ काय्मपानिका २०७५/११/२४

५२
एकीकृत समपनत्त कर  वयवसथापन 

समब्िी काय्मनवनि ,२०७५
२०७५/०९/३० काय्मपानिका २०७६/०१/०३

५३
एमबिेु्स सञचािन तथा वयवसथापन 
काय्मनवनि, २०७७

२०७६/११/२९ काय्मपानिका २०७६/१२/०२
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५४
घर बहाि कर वयवसथापन काय्मनवनि, 
२०७७

२०७७/०५/२९ काय्मपानिका २०७७/०५/३०

५५
वयवसाय कर समब्िी काय्मनवनि, 
२०७७

२०७७/०५/२९ काय्मपानिका २०७७/०५/३०

५६
संनक्प्त वातावरणीय अधययन तथा 
प्ारमभीक वातावरनणय परीक्ण 
काय्मनवनि, २०७७

२०७७/०९/१६ काय्मपानिका २०७७/०९/१६

५७
सचूना तथा अनभिेख के्द्रको 
सथापना तथा सञचािन समब्िी 
काय्मनवनि, २०७७

२०७७/०९/१६ काय्मपानिका २०७७/०९/१६

५८
सथानीय हाट बजार वयवसथापन 
काय्मनवनि,२०७७

२०७७/१०/०७ काय्मपानिका २०७७/१०/०८

५९
टोि नवकास संसथा गठन तथा 
पररचािन काय्मनवनि, २०७७

२०७७/१२/३० काय्मपानिका २०७७/१२/३१

६० होमसटे संचािन काय्मनवनि, २०७७ २०७७/१२/३० काय्मपानिका २०७७/१२/३१

६१
ऊजा्म नबकास उप– सनमनत  गठन 
तथा सञचािन काय्मनविी, २०७८

२०७८/०१/१९ काय्मपानिका २०७८/०१/३०

६२
िैंनगक नहसंा ननवारण कोर सञचािन 
काय्मनवनि, २०७८

२०७८/०२/०९ काय्मपानिका २०७८/०२/१८

४ . धनिवेधशकाहरु

६३ बजार अनगुमन ननदिनेनशका, २०७५ २०७५/०२/२१ काय्मपानिका २०७५/०२/२९

६४
उजा्म नवकास समबन्ि ननदिनेनशका, 
२०७५

२०७५/०३/२२ काय्मपानिका २०७५/०४/०२

६५
बैठक तथा भ्रमण खच्म समब्िी 
ननदिनेनशका,२०७६

२०७६/११/२९ काय्मपानिका २०७६/१२/०२

६६
क्टे्जेन्स खच्म समव्िी ननदिनेनशका, 
२०७७

२०७७/०९/१६ काय्मपानिका २०७७/०९/१६
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६७
सथानीय तहमा काय्मरत कम्मचारीहरुको 
आ्तररक पय्मटन काय्मक्म सञचािन 
ननदिनेनशका, २०७८

२०७८/०८/१५ काय्मपानिका २०७८/०८/२१

६८
ग्रानमण आखा नकनलनक ननदिनेनशका, 
२०७८

२०७८/११/०५ काय्मपानिका २०७८/११/०५

५ . मापिणडहरु

६९
कृनर नवकास काय्मक्म सञचािनका 
िानग आवशयक माग्मदिश्मन तथा 
मापदिण्ड, २०७६

२०७६/०१/२९ काय्मपानिका २०७६/०२/२३

७०
असंगनठत क्ेरिमा काय्मरत श्रनमक वग्म 
तथा असायहरुिाई उपिवि गराउने 
राहत समब्िी मापदिण्ड, २०७७

२०७६/१२/२६ काय्मपानिका २०७६/१२/२६

७१ साव्मजननक सेवाको मापदिण्ड, २०७८ २०७८/०२/३० काय्मपानिका २०७८/०३/०२

६.  अनर

७२ नवीकरणीय उजा्म नीनत, २०७८ २०७८/०१/१९ काय्मपानिका २०७८/०१/२०

काननू ननमा्मण प्नक्या आरँैमा जनटि हुन,ु काननूमा नववेकशीिता अनिकानिक रुपमा समानहत गनु्म, ननषपक् 
बनाउन,ु सबै सरोकारवािा पक्हरुहरुको राय समानव्ट गनु्म, समयम ै काननू ननमा्मणको आवशयकता परूा गनु्म र 
महतवपणू्म रुपमा आम जनभावनाको कदिर गदिदै र काननूका सव्ममा्य नसधिा्तको पररपािना गदिदै सव्मसवीकाय्म काननू 
तजु्ममा गनु्म चनुौनतपणू्म दिनेख्् भने जनप्नतनननि तथा सथानीय कम्मचारीहरुमा काननू ननमा्मणको ज्ान तथा अनभुव 
पया्मप्त रुपमा नहुन,ु गाउँपानिकामा काननू अनिकृतको पदिपनूत्म नहुन,ु संघीय तथा प्ादिनेशक काननूहरु समयम ैतजु्ममा 
नहुन,ु समय समयमा प्दिशे सतरबाट काननू तजु्ममा तथा काया्म्वयन समब्िमा सनमक्ा एवम ्गोष्ठी नहुन ुसमसयाको 
रुपमा दिनेखएको ् । आिार तथा मापदिण्ड एवम ्साझा अनिकार क्ेरि समब्िी काननूहरु समयम ैतजु्ममा र सथानीय 
जनप्नतनननि तथा कम्मचारीहरुको काननू ननमा्मण समब्िमा क्मता नवकासमा पया्मप्त धयान नदिन सके िरैे हदिसमम 
सथानीय तहमा दिनेखएको काननू ननमा्मण समब्िी समसया समािान गन्म सनक्् भने काननू अनिकृतको पदिपनूत्म, 
नमनूा काननूको समयम ैउपिबितािे थप टेवा पयुा्मउन सकने दिनेख्् । यसमा गाउँपानिका महासंघको सम्वयकारी 
भनूमका पनन महतवपणू्म ् ।
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(२) कार्षकािी अधिकािको प्ररोग

नेपािको संनविान बमोनजम सथानीय तहको काय्मकारी अनिकार सथानीय काय्मपानिकामा नननहत रहने वयवसथा  
् । प्मखु रुपमा सथानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ र निख ुगाउँपानिका काय्म नवभाजन तथा काय्म सञचािन 
ननयमाविी, २०७४ मा यस गाउँ काय्मपानिकाको काम, कत्मवय र अनिकारहरु वयवनसथत गररएको ्, साथै अ्य 
संघीय, प्दिशे तथा सथानीय काननूहरुिे थप नजममवेारी पनन प्दिान गरेको अवसथा ् ।  यद्नप प्तयेक आनथ्मक वर्ममा 
नीनत तथा काय्मक्म र बजेट तजु्ममा गरर सभामा प्सततु गनु्म र सभाबाट सवीकृत भए बमोनजम नीनत तथा काय्मक्म र 
बजेटको काया्म्वयन काय्मपानिकाको अतय्त महतवपणू्म दिानयतव हो । नवद्मान संवैिाननक तथा काननूी वयवसथा 
अनरुुप  प्तयेक वर्म वानर्मक बजेट, नीनत तथा काय्मक्म काय्मपानिकाद्ारा तजु्ममा भई गाउँ सभामा पेश भएको ् । 
सशुासन तथा सचूनाको हकको प्तयाभनूतका िानग गाउँ सभा, काय्मपानिका, अ्य सनमनतहरुका ननण्मय, काय्मपानिका 
काया्मियबाट समप्न नक्याकिापहरु, आवनिक प्नतवेदिनहरु तथा महतवपणू्म सचूनाहरु गाउँपानिकाको वेभसाईट 
तथा पसुतकको रुपमा प्कानशत गररएको ् । 

सथानीय ननवा्मचन समप्न भए पचिात निख ु गाउँ काय्मपानिका १८ सदिसयीय सनमनत गठन भएको ् भने 
काय्मपानिकाको काम, कत्मवय र अनिकारिाई थप वयवनसथत गन्म ६ नवरयगत सनमनत तथा काय्मपानिकािाई 
प्नतवेदिन गनने र नवशरे क्ेरिमा मारि काय्म गनने गरर अ्य ३० वटा सनमनतहरु पनन गठन भई नक्याशीि ्न ्। नौ वटै 
व्डामा व्डा सनमनतहरु पनन नक्याशीि ्न ्। उपरोक्त सनमनतहरुको तोनकएको अवनिमा ननयनमत तथा आकनसमक 
रुपमा थप बैठक बसी महतवपणू्म ननण्मय गदिदै आईरहकेो ् । 

(३) नरारीक अधिकािको प्ररोग

नेपािको संनविानमा भएको संवैिाननक वयवसथा बमोनजम सथानीय तहमा पनन ्यायीक अनिकार प्ाप्त भएको  
् । नेपािको संनविानको िारा २१७ उपिारा १ र २ अनसुार सथानीय तहिाई प्ाप्त ्यायीक अनिकारिाई सथानीय 
सरकार सञचािन ऐन, २०७४ को पररच्ेदि ८ मा नवसततृीकरण गररएको ् । सोही बमोनजम निख ुगाउँपानिकामा 
उपाधयक्को संयोजकतवमा ३ सदिसयीय ्यायीक सनमनत गठन तथा ्यायीक सनमनत काय्मनवनि ऐन, २०७५ तजु्ममा 
गरर यस गाउँपानिका क्ेरिनभरि रहकेा अ्यायमा परेका समपणू्म जनताहरुका िानग सव्मसिुभ र सहज तररकािे 
सथानीय सतरमा ्याय नदििाउन सथानीय सरकारको रुपमा रहकेो निख ुगाउँपानिका नीनतगत तथा संरचनागत रुपमा 
सशक्त भई काय्म गदिदै आईरहकेो ् । यसका साथै ्यायीक सनमनतिाई थप प्भावकारी बनाउन यसको  सनचवािय 
समते सथापना गररएको ् । निख ुगाउँपानिकामा ्याय समपादिनमा जनताको पहुचँ अनभवनृधि गरर प्भावकारी 
बनाउन काननू बमोनजम मिेनमिापकता्महरुिाई ननयकु्त नदिई ्याय समब्िी ४८ घणटे तानिम समते सञचािन 
गररएको् ।
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(४) भौधतक वरवस्ापनको अवस्ा

गाउँपानिकाको आिनुनक प्शासकीय भवन ननमा्मण नभए तापनन आफनै जगगामा पककी भवन रहकेो ् । जसमा 
प्शासकीय भवन, नवभागीय भवन, सभा भवन, नवरयगत भवन, नवपदि ्वयवसथापन भवन, पानिका प्हरी आवास, 
चमनेा गहृ तथा सक्याप बिक गरर ८ वटा बिक रहकेो ्न ् । सथायी प्मखु प्शासकीय भवनको िानग न्ड.नप.
आर तयार गरी समब्िीत ननकायसँग भवन तथा संरचना  ननमा्मणको िानग प्सताव गररएको ् । अनिकांश व्डा 
काया्मियका आफनै नाममा जगगा रहकेो ् भने ३ वटा व्डा काया्मिय भा्डामा रहकेा ्न ्। सवारी सािनतर्म  २ 
वटा नपक अप गा्डी, १ वटा वयाकहु िो्डर ्न ्भने १३ थान मोटर साईकि सञचािनमा ्न ्। सचूना प्नवनितर्म  
गाउँपानिकािे आफनैतर्म बाट पवूा्मिार ननमा्मण गरर समपणू्म व्डा काया्मियसमम ई्टरनेट सेवाको नवसतार गररएको  
् । गाउँपानिकाको भौनतक वयवसथापनतर्म को नवसततृ नववरण दिहेाय बमोनजम रहकेो ् ।

जगगा समबनिी धवविर

धस.नं. के्त्रफि
धकत्ा 

नं.
जगगा िनी 
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जममा 
के्त्रफि

१ २-१३-०-० २३५
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काया्मिय यसम

निख ु५
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गा.नव.स.

२-१३-०-
०

२ २-४-०-० ३०६
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काया्मिय
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गा.पा. 
असथायी 
भवन

७-६-३-०३ २-०-०-२ ४५३

४ ३-२-२-२ ७६

५ ०-९-१-० ७७१
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धस.नं. के्त्रफि
धकत्ा 

नं.
जगगा िनी 

कारा्षिरको नाम
ठेगाना प्ररोजन

जममा 
के्त्रफि

१२ १-७-०-१ ५०१

गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु४ खिेमदैिान ९-०-३-२

१३ १-०-०-० ४९५
१४ २-०-१-२ ४९७
१५ ०-३-०-० ४९९
१६ १-२-०-१ २५
१७ ०-८-३-२ ४८५
१८ १-३-२-० ४८७
१९ १-८-०-० ४८३
२० ०-८-०-० ७७९

गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु५ बसपाक्म
१०-५-२-
०

२१ ६-०-०-० ८००
२२ १-०-२-० ७८५
२३ १-८-०-० ८०७
२४ १-५-०-० ८१६
२५ १-९-१-३ ४६१ गाउँ 

काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु४
बजार 
वयवसथापन

३-१३-१-
३

२६ २-०-०-० ४५७
२७ ०-४-०-० ४७९
२८ ४-०-०-० १०७६

गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु४
५ शयैया 
असपताि

१२-०-०-
१

२९ २-०-०-१ १२१
३० २-०-०-० १०१४
३१ ०-८-०-० १०७२
३२ २-०-०-० १०१५
३३ १-८-०-० १०७४

३४ ०-८-०-० ७८९
गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु५ टावर ०-८-०-०

३५ २-०-०-० ७८१
गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु५
अ्य (टावर 
मनुन)

२-०-०-०

३६ ०-८-०-० ७९८
गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु५
अ्य 
बाँसघारी

०-८-०-०
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धस.नं. के्त्रफि
धकत्ा 

नं.
जगगा िनी 

कारा्षिरको नाम
ठेगाना प्ररोजन

जममा 
के्त्रफि

३७

४-३-२-२ १२
गाउँ पञचायत, 
नसंहदिवेी

सानवक 
नसंहदिवेी-८, 
निख ु२

२ नं. व्डा 
काया्मिय

४-३-२-२
३८

३९ १-१२-१-१ ८९
३ नं. व्डा 
काया्मिय

सानवक 
नम्मदिशे्वर-६, 
निख ु३

३ नं. व्डा 
काया्मिय

३-०-०-१
४० १-३-३-० ३०९

४१ १-१४-०-१ ८४ गाउँ 
काय्मपानिकाको 
काया्मिय

निख ु४
४ नं. व्डा 
काया्मिय

२-११-०-
१४२ ०-१३-०-० ३२६

४३ ३-०-०-० ४५७
५ नं. व्डा 
काया्मिय

सानवक यसम 
८, निख ु५

५ नं. व्डा 
काया्मिय

३-०-०-०

४४ ०-१०-३-१ ४५
गानवसको 
काया्मिय 
गामनाङ्टार

सानवक 
गामनाङ्टार-४, 
निख ु६

६ नं. व्डा 
काया्मिय

०-१०-
३-१

४५ १८-०-०-१ ६४५
गानवसको 
काया्मिय 
गामनाङ्टार

निख ु७
१८-०-
०-१

४६ ३-१०-०-० ६७५
७ नं. व्डा 
काया्मिय

सानवक 
गामनाङ्टार-८, 
निख ु७

७ नं. व्डा 
काया्मिय

३-१०-
०-०

४७ ३-१५-२-० ६३८
गानवसको 
काया्मिय 
टारकेराबारी

सानवक 
टारकेराबारी-५, 
निख ु८

८ नं. व्डा 
काया्मिय

३-१५-
२-०

४८ १-८-१-२ ५०५
गाउँ पञचायत 
काया्मिय, पोकिी

सानवक 
पोकिी-६,

९ नं. व्डा 
काया्मिय

३-३-३-०४९ ०-११-२-० ७६५

५० ०-१५-३-२ २६

५१ ३-०-०-० २७७
सवास्थय चौकी, 
यसम

निख ु४
सवा.चौ., 

यसम
३-०-०-०
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भवन समबनिी धवविर

धस.नं. भवन सखंरा
कोठा 
सखंरा

भवन
तलिा प्ररोजनप्की कचची

१ भवन-१ १६ - कचची २ नवरयगत काया्मिय

२ भवन-२ ८ पककी - ३ सभा भवन

३ भवन-३ ५ - कचची १ प्शासकीय भवन

४ भवन-४ १५ - कचची २ नवभागीय काया्मिय

५ भवन-५ ३ - कचची १ चमनेागहृ

६ भवन-६ १ - कचची १ सक्याप सटोर टहरो

७ भवन-७ २ - कचची १ पानिका प्हरी आवास

८ भवन-८ २ - कचची १ नवपदि ्वयवसथापन

९ भवन-९ ४ पककी - १ ९ नं. व्डा काया्मिय

१० भवन-१० ३ - कचची १ २ नं. व्डा काया्मिय

११ भवन-११ ३ - कचची १ ६ नं. व्डा काया्मिय

१२ भवन-१२ ३ - कचची १ ८ नं. व्डा काया्मिय

(६)  सशुासन त्ा सेवा प्रवाह

सचुनाको हकको प्तयाभनूत तथा सशुासन कायम गराउन गाउँ काय्मपानिकाको काया्मियमा सचूना अनिकारी तथा 
गनुासो सु् ने अनिकारीको वयवसथा गररएको ् । गाउँपानिकाबाट समपानदित काय्म, सनमनतका ननण्मयहरु, महतवपणू्म 
सचूनाहरु, साव्मजननक खररदि समब्िी सचूनाहरु, आय वययको प्नतवेदिन गाउँपानिकाको वेभ साईट, रेसबकु पेज 
तथा अ्य माधयमबाट साव्मजननक गनने गररएको ् । गाउँपानिकाको वानर्मक प्नतवेदिन प्कानशत गररएको ् बने 
भौनतक रुपमा उपनसथत भई वा ईमेि मार्म त ्माग गररएका सचुना समते समयम ैउपिबि गराईएको ् । सेवा प्वाह 
समब्िमा आएको गनुासो र ््मयौटका िानग काया्मिय अतय्त संवेदिनशीि रहकेो ् । काय्मक्म तथा योजनाहरुको 
साव्मजननक सनुवुाई प्ाथनमकताका साथ समप्न गररएको ् । सेवा प्वाहिाई थप गणुसतरीय, पहुचँ योगय तथा 
प्भावकारी बनाउन साव्मजननक सेवाको मापदिण्ड, २०७८ तजु्ममा गरर िाग ूगररएको ् । सेवा प्वाहिाई गणुसतरीय 
र प्भावकारी बनाउन भएका थप काय्महरु ननमनानसुार ्न ्।
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v	गाउँपानिकामा कम्मचारी वयवसथापन समब्िी आवशयक ऐन, ननयमहरुको तजु्ममा गरी सोही बमोनजम 
आवशयक कम्मचारी ननयनुक्त गरी पदिपनुत्म गररएको ् ।

v	निख ु गाउँपानिकामा काया्मरत कम्मचारी िगायत जनप्नतनननिहरुिे ३५ प्कारका तानिम जममा १४७ 
जनािे निएको  ् ।

v	संघ, प्दिशे तथा अ्य सथानीय तह र व्डा काया्मियहरु संग अ्तरतह सम्वय प्भावकारी बनाउदि ै 
िनगएको ् ।

v	कम्मचारीको उतपे्रणाको िानग दिण्ड तथा प्ोतसाहन परुसकारको वयवसथा गनने गररएको ् ।

v	गाउँपानिका मातहतका काया्मियहरुमा समय समयमा प्शासननक अनगुमन गररएको  ् ।

v	गाउँ काय्मपानिकाको काया्मिय तथा व्डा काया्मियहरुमा नागररक व्डापरिको वयवसथा गररएको  ् ।
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पररच्ेदि-६

	विपद्	वयिसथापन
नवपदि ् भ्नािे वत्ममान स्दिभ्ममा कोनभ्ड-१९ महामारी िगायतका मानव नसनज्मत तथा प्ाकृनतक नवपद्ाट हुने 
क्नतिाई निन सनक्् । यसबाट हुने क्नतिाई ्यनुीकरण, खोज तथा उद्ार पनुसथा्मपना गरी उतथानशीिता प्ाप्त गन्म 
योजनाबधि पवू्म तयारी, स्ोत वयवसथापन, अ्तर ननकाय सम्वयको आवशयक ् । समग्र नवपदिक्ो वयवसथापनको 
िानग गाउँपानिका अधयक्को अधयक्तामा सथानीय नवपदि ्वयवसथापन सनमनत गठन र नवरयगत सनमनत अ्तग्मत 
वातावरण तथा नवपदि ्वयवसथापन सनमनत गठन भई नक्याशीि रहकेा ्न ्। यस अ्तग्मत गररएका काय्महरु दिहेाय 
अनसुार ्न ्।

v	नवपदिक्ो जोनखम नवशे्लरण गरी प्नतकाय्म योजना तजु्ममा गरर काया्म्वयन गररएको ् ।

v	नवपदि ्काय्ममा भएको बानर्मक खच्मको नवशे्लरण गरी आवशयक बजेट वयवसथा गनने गररएको ् ।

v	नवपदि ्वयवसथापन काय्मको िानग संघ, प्दिशेसँग सम्वय गरी नगदि, नज्सी भण्डारण गरी रानखएको  ् ।

v	नवपदि ्वयवसथापन उपशाखाको भवन ननमा्मण गररएको ् ।

v	नवपदि ्नपन्डतिाई राहत नवतरण गररएको ् ।

v	नवनभ्न व्डामा राहत समाग्री नवतरण गररएको ् ।

v	नवपदि ्नपन्डत नवप्न नागररकिाई खाद् सामग्री नवतरण गररएको ् ।

v	बाँदिर िपाउने य्रि व्डामा नवतरण गररएको  ् ।

v	नवपदि ्वयवसथापन क्मता नवकास तानिम संचािन गररएको ् ।

v	सथानीय नवपदि ्प्नतकाय्म तथा पवू्मतयारी योजना तजु्ममा गररएको ् ।

कोधभड-१९ महामािी धनरनत्रर समबनिी गरिएका कार्षहरु

v	साघटुार र नसररसे नाकामा सवास्थय कमकी र सरुक्ा कमकीहरुको संयकु्त टोिी बनाई हलेथ ्ेडसक संचािन 
गररएको ् ।

v	हलेथ ्ेडसकबाट गाउँपानिका प्वेश गनने वयनक्तहरुको नवसततृ अनभिेख राखी दिनैनक नजलिा प्शासन 
काया्मियमा ओखिढंुगामा संपे्रण गररएको ् ।
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v	गाउँपानिका प्वेश गनने वयनक्तहरुिाई १४ नदिनसमम होम कवारे्टाइनमा बसन प्ेररत गररएको  ् ।

v	समपणू्म सवास्थय संसथाहरुिाई प्भावकारी पररचािन गररएको ् ।

v	५ बे्डको असथायी कोनभ्ड असपताि गाउँपानिका के्द्रमा सथापना गरर सञचािन गररएको ् ।

सवास्थर सिुक्ा सामग्ीको आपूधत्ष

v	सथानीय नवपदि ्वयवसथापन सनमनतको ननण्मय अनसुार अतयावशयक सवास्थय सामाग्रीहरु: माकस, सयाननटाइजर,  
रेश नसल्ड,गिोबस, भी.टी.एम. र ए्टीजेन नकट खररदि गररएको ् ।

v	व्डा काया्मिय, खोप के्द्र, गाउँघर नकिननक, नवद्ािय, बैंक र सरुक्ा ननकाय िगायका काय्मियमा सवास्थय 
संसथा तथा गाउँ काय्मपानिका काया्मियमा सवास्थय सामानग्रहरु उपिबि गराइएको ् ।

प्रचािप्रसाि कार्ष

v	प्चारप्सारको िानग जनप्नतनननि, सवास्थयकमकी तथा मनहिा सवास्थय सवयमसेनवका तथा सरुक्ाकमकी 
पररचािन गररएको  ् ।

v	प्तयेक व्डामा कोनभ्ड-१९ महामारी ननय्रिण समब्िी माइनकङ गररएको  ् ।

v	नवद्ाियमा भौनतक उपनसथनतमा गररने समपणू्म नक्याकिाप ब्दि गररएको  ्  ।

v	सेवाग्राहीका िानग माकस, सयाननटाइजर र हात िनेु वयवसथा अननवाय्म गररएको ् ।

v	सवास्थयकमकीिे बानहरबाट आएका तथा शकंासपदि वयनक्तहरुको समयम ैPCR र ए्टीजेन गराइएको ् ।

v	परीक्णको ननतजािः PCR परीक्ण संखया:   मनहिा-२९७ र परुुर-३६९ जममा ६६६ मधये २७५ जना 
कोनभ्ड-१९ पोजेनटभ दिनेखएको, ए्टीजेन परीक्णबाट: मनहिा-४९ र परुुर-३८ जममा ८७ मधये २४ जना 
कोनभ्ड-१९ पोजेनटभ दिनेखएको ् ।

v	कोनभ्ड खोपको अवसथािः हाि समम पनहिो ्डोज प्ाप्त गननेिः- ९१३१ जना, पनहिो र दिोस्ो ्डोज प्ाप्त गननेिः- 
८११५ र पनहिो दिोस्ो र तेस्ो ्डोज प्ाप्त गननेिः- ४९२४ जना रहकेो ् ।
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पररच्ेदि-७ 

अनिि	सम्बजनधि	क्ेत्र
(१) साव्षजधनक खरिि त्ा समपधत् वरवस्ापन

गाउँपानिकाको साव्मजननक समपनत्त तथा नज्सी वयवसथापनको िानग काय्मपानिका अ्तग्मत रहने गरी साव्मजननक 
समपनत्त वयवसथापन तथा नज्सी भण्डार उपशाखाको सथापना भई संचािनमा रहकेो ् । यस उप-शाखामार्म त 
गाउँपानिकाको नवनभ्न शाखा,उपशाखा, व्डा काया्मिय, सवास्थय संसथाहरुको िानग बानर्मक सवीकृत बजेट 
बमोनजमको सामानहरु खररदि गरी खररदि गररएका सामानहरुिाई अनभिेखीकरण तथा अद्ावनिक गरी मागको 
आिारमा सामानहरु ननकासा गरर्् । साथै खररदि काय्मिाई चसुत,दिरुुसत बनाउनिाई खररदि सनमनतको वयवथा गनु्मको 
साथै सथानीय खररदि ननयमाविी, २०७६ वयवसथा गररएको ् । साथै अ्य साव्मननजक समपनत्त जगगा, जनमन ,भवन, 
जंगि, खोिानािा मठ मन्दिर आनदि सबैको वयवनसथत ननयमसंगत ढंगबाट अनभिेखीकरण गरी रानखएको ् । 

(२)  सचूना त्ा सञचाि प्रधवधि

गाउँपानिकामा सचूना प्नवनिको प्योगिाई बढाई जनतािाई प्वाह गनने सेवामा सहजता लयाउने, नमतवययीता र 
प्नवनिमनैरि बनाउने प्मखु उद्शेयका साथ भएका काय्महरुको प्भावकारी काया्म्वयनको दिहेाय बमोनजम रहकेो ् ।

v गाउँपानिकामा काया्मरत कम्मचारीहरुिाई सचूना प्नविी सक्मता तानिम प्दिान गदिदै उननहरुको क्मता नवकास 
गररएको ् ।

v गाउँ काय्मपानिका तथा सो अ्तरगतका काया्मिय र सामदूिानयक नबद्ाियहरुमा आवसयक सचूना प्नवनिका 
पवुा्मिारहरुको वयवसथापन गररएको ् ।

v गाउँपानिकािे काया्मियबाट समपादिन हुने काममा एकरुपता, नवश्वसननयता तथा सचूना प्नवनिमनैरि कायम 
गन्म नवनभ्न वयसथापन सचूना प्णानिहरु प्योगमा लयाएको ्, 

v गाउँपानिकाको काया्मिय नभरि Inter Communication Telephone (EPBX), CCTV Camera, 
Networking जसता नससटमहरु ज्डान गरर सञचािनमा रहकेो ्न,्

v गाउँपानिकाको समग्र क्ेरि समटेेर वतृनचरि तयार गरी सामानजक सञजाि तथा टेनिनभजन मार्म त प्सारण 
गररएको ् ।

v गाउँ काय्मपानिका, व्डा काया्मिय तथा केही माधयनमक नबद्ाियहरुमा ई्टरनेट सेवा नवसतार गररएको 
् भने यस गाउँ पानिका नभरिका सामदुिानयक तथा सरकारी काया्मियहरुमा बो्ड्मबया््ड राईबर ई्टरनेट 
नवसतारको  काय्म भरैहकेो ् ।
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v सचूनाको हकिाई प्तयाभतू गराउन गाउँपानिकाबाट समपानदित नक्याकिाप तथा संरचनागत वयवसथा 
समब्िी सवतिःप्काशन  ननयनमत प्काशन गररएको ् ।

v गाउँपानिकाबाट प्काशन हुने सचूनाहरुिाई गाउँपानिकाको आनिकारीक वेभसाईट मार्म त साव्मजननकरण 
गररएको ् ।

v गाउँ काय्मपानिकाबाट तथा सभाबाट पाररत भएका ननयमाविीहरु तथा ऐनहरुको वयवनसथत रुपमा अनभिेख 
गररएको ् ।

v गाउँ काय्मपानिकाको बैठकका ननण्मयहरुिाई कम्पयटुराईज अनभिेख गरी वेभसाईटमा ननयनमत अप्ेडट 
गररएको ् ।

v कोनभ्ड १९ को रोकथाम तथा ननय्रिण तथा आम जनसमदुिायमा जन सवास्थयको मापदिण्ड तथा कोनभ्डबाट 
बचने उपायहरुको स्दिभ्ममा सचतेना रैिाउन आवशयक काय्म गरेको । 

(३) िाजश्व सकंिन त्ा परिचािन

कर संकिनको स्दिभ्ममा काय्मपानिका काया्मिय अ्तग्मत राजश्व उपशाखा रहकेो ् भने व्डा काया्मियहरु कर 
संकिन ईकाईको रुपमा रहकेा ्न ्। राजचि संकिनिाई प्भावकारी बनाउन तथा यस समब्िी नीनत तथा योजना 
तजु्ममा गन्म गाउँपानिका उपाधयक्को संयोजकतवमा सथानीय राजश्व परामश्म सनमनत पनन नक्यानशि रहकेो ् । 
गाउँपानिकाको राजश्व तथा आनथ्मक प्शासनिाई थप प्भावकारी बनाउन सनञचत कोर वयवसथापन प्णािी 
(SuTRA) तथा राजश्व प्णािी (RIMS) प्योगमा लयाईएको ् । राजश्व संकिन तथा खच्मको राँटवारी 
काया्मियको वेभसाईटमा ननयनमत प्काशन गररएको ् । सथानीय सरकारको मखुय स्ोतको रुपमा रहकेो आ्तररक 
राजश्वको दिायरािाई ररानकिो बनाउदि ैसो अनरुुपको आनथ्मक ऐन तथा नीनत तजु्ममा गरी नवनभ्न नशर्मकमा संकिन 
गररएको राजश्व दिहेाय अनसुार रहकेो ् ।

v	आनथ्मक वर्म ०७४/७५ मा रु. ६,४७,०९०।०० संकिन गररएकाे ् ।

v	आनथ्मक वर्म ०७५/७६ मा रु. २९,८६,४०१।८५ संकिन गररएकाे ् ।

v	आनथ्मक वर्म ०७६/७७ मा रु. १८,८२,८७०।६३ संकिन गररएकाे ् ।

v	आनथ्मक वर्म ०७७/७८ मा रु. ३९,६७,५४३।०० संकिन गररएकाे ् ।

v	आनथ्मक वर्म ०७८/७९ मा रु. ५४,२०,०००।०० संकिन हुने अनमुान गररएको  ् ।

यस गाउँपानिकािे राजश्वबाट संकिन भएको रकमिाई काननूको पररनिमा रहरे सशुासन तथा संसथागत नवकास 
तथा नवकास ननमा्मणमा पररचािन गरेको ् जसबाट ससथागत सशुासन तथा नवकास ननमा्मणमा केनह ठेवा पगुेको  
दिनेख्् ।
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(४) प्रिानमनत्री िोजगाि कार्षक्रम

कुनै पनन वयनक्तिे बाधयताबश वैदिनेशक रोजगारीमा जान ु पनने अवसथाको अ्तय गन्म तथा सनूचकृत बेरोजगार 
वयनक्तिाई रोजगारीको सनुननचितता गन्म वयवसानयक कृनर, नसंचाई, खानेपानी, नदिी ननय्रिण, वन, पय्मटन, यातायात 
जसता पवूा्मिार नवकास िगायत साव्मजननक ननमा्मण तथा अ्य साव्मजननक काय्महरुमा नेपाि सरकार, प्दिशे सरकार 
र सथानीय सरकारका काय्मक्महरुमा सहकाय्म, सम्वय एवं योजनाबधि ढंगिे काया्म्वयन गनने प्व्ि अनसुार 
प्िानम्रिी रोजगार काय्मक्म अ्तग्मत ननजी, सरकारी, गैह्र सरकारी तथा सहकारी क्ेरिसँग समते सम्वय र सहकाय्म 
गरी ती क्ेरिहरुमा थप रोजगारी नसज्मना गरर्् । श्रनमक बजारमा रहकेा माग र आपनूत्म बीचमा रहकेो अ्तरिाई 
कम गन्म श्रनमकको क्मता तथा सीप नवकास तानिम काय्मक्म सञचािन गनु्मका साथै वेरोजगार वयनक्तिाई आफनो 
ज्ान, सीप र अनभुवको आिारमा सवरोजगार हुन चाहमेा आवशयक पनने सीप, उद्मशीिता अनभवनृधि गन्म तानिम 
तथा उद्मशीिताको प्सताव परिको मलूयांकनको आिारमा सहुनियतपणू्म ऋण उपिबि गराउन, ननजी, सहकारी, 
साव्मजननक ननकायमा हुने श्रनमकको माग बमोनजमको आपनूत्म गनने काय्मको सनूचकरण र संयोजनको भनूमका रोजगार 
सेवा के्द्रिे गदि््म  । गाउँपानिकामा आनथ्मक बर्म ०७६/७७ मा सरुु भएको प्िानम्रिी रोजगार काय्मक्म अ्तरगत 
भएका काय्महरु दिहेाय अनसुार ्न ्।

v	आनथ्मक बर्म ०७६/७७ मा ६६० जना बेरोजगार सचूीमा सचूीकृत भएका मधये प्ाथनमकताको आिारमा ४१ 
जनािाई ११७१ नदिनको रोजगारी नसज्मना भएको नथयो जसबाट २४५ नमटर स्डक सोनिङ् भयो भने ३००० 
नमटर स्डक कुिा ननमा्मण (डे्नेज) ननमा्मण गररएको ् ।

v	आनथ्मक बर्म ०७७/७८ मा ७०२ जना बेरोजगार सचूीमा सचूीकृत भएका मधये प्ाथनमकताको आिारमा 
१०० जनािाई ९९९३ नदिनको रोजगारी नसज्मना भएको नथयो जसबाट ४०९० नमटर पदिमाग्म ननमा्मण, ११२४ 
नमटर स्डक सोनिङ्, ३२ नमटर सखुका वाि र १७२० नमटर स्डक कुिा ननमा्मण (डे्नेज) ननमा्मण गररएको  
् ।

v	आनथ्मक बर्म ०७८/७९ मा ५०२ जना बेरोजगार सचूीमा सचूीकृत भएका मधये हािसमम प्ाथनमकताको 
आिारमा ४३ जनािाई २४०३ नदिनको रोजगारी नसज्मना भएको नथयो जसबाट ७७४ नमटर स्डक सोनिङ्, 
८० जािी प्योग गरी तटब्िन ननमा्मण २५०० नमटर स्डक कुिा ननमा्मण (डे्नेज) ननमा्मण गररएको ् भने 
यस आनथ्मक बर्मको बाँकी अबनिमा पनन काय्म सञचािनमा नै रहने्  ।

अ्तयमा,
नेपािको संनविानमा सथानीय सरकार र सो सरकारिे काम गनने अनिकार क्ेरिको सपष्ठ वयवसथा गरे अनसुारको 
समपणू्म काय्महरु प्भावकारी रुपमा काया्म्वयन गन्म सहयोग पयुा्मउन ु हुने समपणु्म जनप्नतनननि, राजनननतक दिि, 
समाजसेवी, बनुधिनजवी, कम्मचारी, नागररक समाज, परिकार िगायत समपणू्म समबधि वयनक्ततवहरुिाई हृदियदिनेख नै 
उचच सममान तथा आभार वयक्त गदि््म ु  ।     

गोविन्द बहा्दरु पौडले

गाउँपानिका अधयक्

२०७९ बैशाख १ गते
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दिगुदिशे्वर महादिवे मन्दिर

रामशे्व पशपुनत मन्दिर
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