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२०७9 माघ १५ गते आइतवाि 

 

 

 

 



 

१. ननकायको स्वरूप ि प्रकृनत 

नब.सं. २०७३ साल फागनु २७ गते साक्रवकका दिवाङ, रुम, ओखिबोट, देक्रवस्थान, नबम ि ननस्कोट गा.क्रव.स. हरु नमनल 
यस मानलका गाउँपानलकाको नामाकिण गिी स्थानीय तहको रूपमा मानलका गाउँपानलकाको स्थापना गरिएको हो ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
स्थानीय सिकाि सञ्चलान ऐन, २०७४, गाउँसभा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७४, गाउँपानलका (कायवक्रवभािन) 
ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४, गाउँपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८, 
क्रवननयोिन ऐन, २०७८ तथा अन्य प्रचनलत  कानूनले तोके अनसुाि।  

३.  गाउँपानलकाको संगठन संिचना 
 

 



 

 

४. कमवचािी संख्या ि कायव क्रवविण 

मानलका गाउँपानलका दिवन्दी क्रवविण 

ि .सं.  समहु जस्वकृत दिबन्दी स्थायी पदपनुतव किाि पदपनुतव 
रिक्त 
पद कैक्रफयत 

1 गा.पा. कायावलय 33 21 2 10   

2 कृक्रर् 4 0 4 1 अनधकृत १/सहायक  ३  

3 पश ु 5 0 4 1 अनधकृत  १ /सहायक४ 

4 स्वास््य 39 23 11 5   

 

िम्मा 81 44 21 17   

स्ति बमोजिम दिबन्दी तथा पदपूनतव क्रवविण 

ि .स  पद कायवित दिबन्दी रिक्त किाि /ज्यालादािी  कैक्रफयत 

१ अनधकृतस्ति 8 7 4 3 स्थानीय सेवाको )गठन तथा 
सञ्चालन (2079,शअध्यादे बमोजिम 

अनधकृतस्ति छैटौ तहबाट 
अनधकृतस्ति सातौमा स्तिवृक्रिको 
प्रकृयामा िहेको । 

२ सहायकस्ति )चौथो/पाँचौ(  36 26 13   

३ कायावलय सहयोगी 19   19  

४ ह .स.चा.  2   2  

           िम्मा 65 33 17 24 गाउँपानलकामा कायवित- 18 िना 
स्थायी 
किाि – 53 िना 

 

 

५. आनथवक वर्व 2079/080 मा गाउँसभा तथा कायवपानलकाद्वािा नननमवत  कानूनहरुः 
नस .नं.  कानूनको नाम कायवपानलका /सभाबाट 

पारित गिेको नमनत 

स्थानीय िािपत्रमा प्रकाशन नमनत 

1 प्रशासकीय कायवक्रवनध )ननयनमत (गने 
2079,ऐन  

2079/02/18  2079/02/29  

2 मानलका गाउँपानलका  ,गाउँकायवपानलका 
कायवसम्पादन ननयमावली ,2079  

2079/02/18  2079/02/29  



 

3 स्थानीय िािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवक्रवनध, 
2079 

2079/02/15  2079/02/24  

4 बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायवक्रवनध , ,  2079 2079/02/18  2079/02/29  

5 क्रवर्यगत सनमनत )कायवसञ्चालन (कायवक्रवनध ,  
2079 

2079/02/18  2079/02/29  

6 जशक्षक छनौट परिक्षा सञ्चालन कायवक्रवनध, 
2079 

2079/04/24  2079/05/01  

7 किािमा प्राक्रवनधक कमवचािी व्यवस्थापन गने 
सम्बन्धी कायवक्रवनध  ,  2079 

2079/04/24  2079/05/01  

8 उपभोक्ता सनमनत गठन तथा परिचालन 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवक्रवनध, 2079 

2079/04/24  2079/05/01  

9 कृर्क समूह गठन तथा व्यवस्थापन 
कायवक्रवनध , 2079 

2079/04/11  2079/05/11  

10 खानेपानी तथा महुान दताव कायवक्रवनध, 2079   
 

६. गाउँपानलकाबाट प्रदान गरिन ेसेवा  

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ि गाउँपानलका (कायवक्रवभािन) ननयमावली, २०७४ ले तोके 
अनसुाि  

७. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखागत  जिम्मेवािी 
 आनधकारिक-सांगठननक ढाचँा अनसुाि शाखाहरूको जिम्मेवािी तोक्रकएको । 

८. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

 दस्तिु ि अवनध नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गरिएको साथै नागरिक वडा पत्र ि दस्तिुको क्रवस्ततृ क्रवविण 
वेवसाइटमा पनन िाजखएको । 

 

 

९. ननणवय गने प्रक्रिया ि अनधकािीः 
 वाक्रर्वक क्रवकास योिना/बिेट गाउँसभाले स्वीकृत गने गिेको  

 अन्य ननणवयहरू गाउँ कायवपानलकाले गने गिेको 
 अन्य ननयनमत कामहरू शाखा प्रमखुको नसफारिसमा अध्यक्ष ि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननणवय भए 

अनसुाि हनुे । 

 

१०. ननणवय उपि उििुी सून्न ेअनधकािीः 
 अध्यक्ष ि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 



 

११. गाउँपानलका शाखा/इकाई ि जिम्मेवाि अनधकािी एवं सम्बजन्धत शाखा प्रमखु  

मानलका गाउँपानलकाको कायवके्षत्र नभत्र समाक्रहत भएका क्रवनभन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गनव गाउँपानलकामा देहाय 
बमोजिमका शाखा/इकाईहरूको व्यवस्था गरिएको छः 

ि.सं. शाखा/ईकाइ/कायविम जिम्मेवाि अनधकािीको पद 

जिम्मेवाि अनधकािीको 
नाम  

1.  कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत हेमिाि काफ्ले 

2.  जशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा जशक्षा अनधकृत अशोक रििाल 

3.  आनथवक प्रशासन शाखा लेखापाल सागि पौडेल 

4.  स्वास््य शाखा स्वा्य संयोिक  सन्त ुकुमािी काकी 

5.  प्रशासन शाखा आ.ले.प पाँचौ मननर् शमाव अनधकािी 

6.  योिना तथा अनगुमन शाखा अनधकृत छैठौं सोम बहादिु के.सी. 

7.  सूचना तथा संचाि प्रक्रवनध शाखा सूचना प्रक्रवनध अनधकृत नबिय सवेुदी 

8.  

पूवावधाि क्रवकास तथा वाताविण व्यवस्थापन 
शाखा सब ईजिननयि  ददपक सापकोटा 

9.  प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविम िोिगाि संयोिक  साक्रवत्री गवुविा पनु 

10.  मक्रहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ  

सहायक मक्रहला क्रवकास 

ननरिक्षक  ददक्षा पौडेल 

11.  योिना तथा अनगुमन ईकाइ  अनधकृत छैठौं सोम बहादिु केसी 

12.  आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाइ आ.ले.प पाँचौ मननर् शमाव अनधकािी 

13.  भवन तथा मापदण्ड कायावन्वयन ईकाइ  सब ईजिननयि ददपक सापकोटा 

14.  सडक तथा अन्य पूवावधाि ईकाइ सब ईजिननयि ददपक सापकोटा 

15.  पश ुसेवा शाखा  पश ुना.प्रा.स.  अशनु रििाल 

16.  कानूनी मानमला  ईकाइ  उििुी समन्वयकताव खजशला गरुुङ्ग 

17.  िािश्व शाखा अनधकृत छैठौं सोम बहादिु के .सी. 

18.  पजिकिण ईकाइ एम.आई.एस अपिेटि लाल कुमािी िोका 

19.  कृक्रर् शाखा कृक्रर् अनधकृत जशजक्षत पिािलुी 

20.  उद्यम क्रवकास शाखा उद्यम क्रवकास सहिकताव होमदेवी खत्री 
 

 

 

 

 



 

१२. गाउँपानलका अन्तिवगतका वडा कायावलयमा कायवित कमवचािीको क्रवविण 

ि.सं. वडा नं. सजचवको नाम पद 

१ १ - ननस्कोट सवुास पौडेल सहायक चौँथों 
२ २ - रुम ददनेश यादव अ.हे.व. 
३ ३ - डाँडाँगाउँ यज्सा याम्फु िाई सहायक पाचौं 
४ ४ - ओखिबोट माधव आचायव अ.हे.व. 
५ ५ - देक्रवस्थान धमवकान्त पौडेल सहायक पाचौं 
६ ६ - दिबाङ्ग सवुास गैिे सहायक पाचौं 
७ ७ - क्रवम नक्रवन पनु सहायक चौँथों 

 

11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत ि सूचना अनधकाकिीको नाम ि पदः 

 अध्यक्षः बेग प्रसाद गवुविा 
 उपाध्यक्षः लक्ष्मी देवी घनतव पनु मगि 

 प्रवक्ताः अनपु गौचन 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतः हेमिाि काफ्ले 

 सूचना अनधकािीः सोम बहादिु के.सी. (अनधकृत छैठौं) 
 

12. सम्पादन गिेको मखु्य मखु्य कामको क्रवविणः  

 आ.व. 2079।80 को दोस्रो तै्रमानसकमा 8 पटक कायवपानलकाका बैठक सम्पन्न भएका छन।् 

 खानेपानी मूहान तथा नसंचाई दताव गने समेत जिम्मेवािी तोकीएकोमा हालसम्म 3 वटा खानेपानी महुान दताव  
भएको । 

 कायवपानलकाको ननणवय गाउँपानलकाको वेब साइटमा िाख्न ेगरिएको। 

 गाउँपनलकाबाट सूचना प्रवाहको लानग वेव एस.एम.एस. सचुारु गरिएको। 

 क्रवनभन्न महत्वपणुव सूचना तथा िानकािी गाउँपानलकाको वेव साइट तथा फेसबकु पेि माफव त सूचना प्रकाशीत 
गरिएको। 

 सिुजक्षत नागरिक आवास कायविमको जिम्मेवािी पाएकोमा मानलका गाउँपानलकामा आ .व 2077/078 मा 
सूजचकृत भएका सिुजक्षत नागरिक आवास कायविममा समावेश भएका 106 घि धिुीमध्ये 27 िनाले पूिै 

क्रकस्ता वापतको िकम भकु्तानी भएको ि बाँकी घिधिुीमध्ये 72 िनालाई प्रथम क्रकस्ता वापतको िकम 
भकु्तानी भएको तथा बाँकी भकु्तानीको प्रकृयामा िहेको छ ।  

 गनुासो पेक्रटका प्रत्येक हप्ताको आइतवाि खोल्न ेगरिएको ।  

 



 

आनथवक बर्व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसकमा क्रवर्य क्षते्रगत रूपमा सम्पन्न योिना तथा कायविमहरूको 
प्रगनत क्रवविण देहाय बमोजिम िहेको छः 

योिना शाखा: 

 मानलका गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलयबाट दोस्रो तै्रमानसक (कानतवक, मंनसि, पौर्) मक्रहनामा 
गत आ.व.2078/79 मा संचालन भएका योिना कायविम संचालनका लानग क्रवनभन्न बैंकहरुमा 
उपभोक्ता सनमनतहरुको नाममा खोनलएको बैंक खाताहरु खाता बन्दको लानग  नसफारिस गने कायवहरु 
भईिहेको छ भने नयाँ योिनाहरुको खाता संचालनका लानग उपभोक्ता सनमनतहरुको क्रवनभन्न बैंकहरुमा 
नसफारिस परिपत्र गरिएकोछ। 

 वर्ावतको अनबिल वर्ावको कािण गाउँपानलका नभत्र िहेका वडा तथा बस्तीहरुमा िाने मोटि बाटोहरु 
अवरुि गत आ.व.मा संचालन भई कायव सम्पन्न हनु नसकी म्याद थप भएका योिनाहरु मध्ये हाल यस 
आ.व.मा सम्पन्न गने चिणमा िहेको छ भने वर्ावदको समयमा अनबिल वर्ावको कािण क्षनत भएका 
सडकहरु ममवत गिी केही योिनाहरुको भकु्तानी समेत भएको छ। 

 आ.व.2079/80 को वाक्रर्वक स्वीकृत कायविम लगायत कायवपानलकाको ननणवय बमोजिम भएको साना 
योिनाहरु गिी िम्मा 38 वटा योिना उपभोक्ता सनमनतबाट सम्झौता भई हाल 17 वटा योिनाहरु 
सम्पन्न गिी 38 वटा योिनाको उपभोक्ता सनमनत माफव त अजन्तम भकु्तानी समेत भएको छ। 

 यस योिना शाखाबाट भकु्तानीका लानग प्राप्त हनु आएका नबलभिपाईको आधािमा भकु्तान गनव प्रक्रिया 
अगाडी बढाउने कायवहरु गरिएकोछ। 

 अन्यः यस शाखाबाट हनुे सेवाग्राहीहरुलाई दैननक सेवाहरु प्रवाह भईिहेको ि दैननक कायवका लानग 
शाखागत रुपमा समन्वयको कामहरु भईिहेको छ। 

 

मानलका गाउँपानलकाको वाक्रर्वक स्वीकृत कायविम अनसुाि मानलका गाउँपानलका नभत्र िहेका क्रवनभन्न वडाहरुमा 
चाल ुआ.व.2079/80 को श्रावण देजख माघ 06 गतेसम्म यस योिना शाखाबाट भए गिेका कायवको प्रगती 
क्रवविण 

वडा नं. योिना सम्झौता 
संख्या 

िननङ नबल भकु्तानी योिना सम्पन्न 
संख्या 

कैक्रफयत 

1 4 1 (झोलङु्गे पलु तफव ) 3  

2 11 0 2  

3 4 2 (झोलङु्गे पलु तफव ) 2  



 

4 3 0 2  

5 0 0 0  

6 8 2 (झोलङु्गे पलु तफव ) 4  

7 8 0 4  

िम्मा 38 5 17  

 
 
 
 

जशक्षा शाखा - 

cf=a=@)&(÷)*) sf]] bf];|f] q}dfl;s lzIff zfvf tkm{sf] k|utL lja/0f ... 

!= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos ljBfnox?df lzIfs b/aGbL, kbk'tL{ ;fy} ljBfyL{ ;DaGwL tYofs+ut 

k|utL emns ljj/0f @)&( . 

नस .नं.  क्रवद्यालयको नाम जशक्षक दिबन्दी पदपनुतव पदपनुतव मध्ये किाि क्रवद्याथी संख्या 
२०७९ 

१ श्री ननस्कोट मा क्रव  ८ ८ ४ २०४ 

२ श्री नसद्द आ क्रव ६ ६ १ १८३ 

३ श्री जशशकुल्याण आ क्रव. २ २ २ ६६ 
४ श्री सिस्वती आ क्रव १ १ १ १७ 

५ श्री िनिागिण आ क्रव १ १ १ ५५ 

६ श्री िाक्रिय मा क्रव  १३ १३ ६ ३३१ 

७ श्री िाक्रिय िनकल्याण आ क्रव  २ २ २ ५१ 

८ श्री देउिाली आ क्रव  ५ ५ ३ १९१ 

९ श्री िनिागनृत आ क्रव  ३ ३ १ ६५ 

१० श्री ध्रबुज्योनत आ क्रव  २ २ २ ४१ 

११ श्री ज्ञानक्रवकास आ क्रव  ०१ ०१ ०१ ७० 

१२ श्री अमिज्योनत मा क्रव  ६ ६ २ २४१ 
१३ श्री क्रवद्याज्योनत आ क्रव  २ २ २ ५ 
१४ श्री गोिक्षा आ क्रव  ४ ४ १ १४५ 



 

१५ श्री िनज्योनत आ क्रव  २ २ २ ३१ 

१६ श्री सिस्वती आ क्रव  ०१ ०१ ०१ २६ 

१७ श्री ओखिबोट मा क्रव  १० १० ८ २१४ 

१८ श्री परुुर्ोत्तम आ क्रव  ३ ३ २ ७४ 

१९ श्री नसद्दाथव मा क्रव  ६ ६ ३ १५३ 

२० श्री खबाङ्ग आ क्रव  ३ ३ १ ३९ 

२१ श्री जशव आ क्रव ३ ३ १ २५ 

२२ श्री महनभि आ क्रव ३ ३ ० ३३ 

२३ श्री नभम मा क्रव  १२ १२ ५ १९४ 

२४ श्री गौ बम बस्त मा क्रव  १० १० ७ ४६९ 

२५ श्री लक्ष्मी आ क्रव  ३ ३ २ १८ 

२६ श्री मानलका आ क्रव  ३ ३ १ ३९ 

२७ श्री सिस्वती आ क्रव  ३ ३ २ १५ 

२८ श्री प्रनतनमाव आ क्रव  ३ ३ ३ ६९ 

२९ श्री िनक्रप्रय मा क्रव  १७ १७ ४ ६२५ 

३० श्री मानलका आ क्रव  ६ ६ ३ ५९ 

३१ श्री भगवती आ क्रव  ७ ७ ३ ७८ 

३२ श्री सती आ क्रव  २ २ १ ५५ 

३३ श्री नसद्द आ क्रव  १ १ १ ७ 

३४ श्री क्रकसानी मा क्रव  १४ १४ ३ ३५० 

३५ श्री िनकल्याण आ क्रव  २ २ २ १५ 
३६ श्री जशब आ क्रव ३ ३ २ ४५ 

३७ श्री मानलका आ क्रव  ३ ३ १ ६९ 

३८ श्री क्रहमाली आ क्रव ०१ ०१ ०१ १५ 

िम्मा १७८ १७८ ८८ ४३८२ 
 

)= lzIfs Aoj:yfkg tkm{ lzIfs ;]jf cfof]u dfkm{t dfWolds txdf :yfoL lgo'QmL lnO{ cfpg'ePsf c+u]|hL lzIfsnfO{ 

>L cf]v/af]6 df=lj= dflnsf $ / >L /fli6«o df=lj= dflnsf @ df ldlt @)&(÷)*÷@! ut] ufpFkflnsfsf] lg0f{ocg';f/ 

kb:yfkg u/L k7fOPsf] . 



 

 

!= Dfflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos tyf ;+:yfut ljBfnosf lzIfsx?nfO{ j8fut ?kdf k'?if lzIfs / dlxnf 

lzIfs ul/ !$ ;d'xdf d+l;/ @# / @$ ut] d}lqk'0f{ lzIfs k|lt:kwf{Tds elnan k|ltof]lutf cfof]hgf ul/ sfo{s|d 

;DkGg ul/Psf] . 

@= lg/Gt/ l;sfO{ ;xlhs/0f sfo{s|dnfO{ yk Joal:yt / glthfd'vL agfpg dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos 

ljBfnodf cw{jfifL{s d'NofsFg dfkm{t ljBfyL{ d'NofsFg kf}if !& af6 ug]{ lg0f{o ul/Psf] . 

#= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf #* ;fd'bflos ljBfnosf k|wfgfWofksx?nfO{ ldlt @)&(÷)*÷@* b]vL kf}if ! ut] 

;DDf # lbgdf tkl;n adf]lhdsf gd'gf dfWolds ljBfnodf cWoog canf]sg e|d0f u/fOPsf] . >L ;Tojlt gd'gf 

dfWolds ljBfno– tgxF', >L gf/fo0fL gd'gf dfWolds ljBfno–lrtjg Pjd >L lztnfb]jL dfWolds ljBfno–sf:sL 

ljBfnodf lj=Jo=;= cWoIf tyf ljBfno k|zf;g ;d'xdf ljBfnosf] ;du| kIfdf 5nkmn Pjd cGts|Lof sfo{s|d 

cfof]hgf u/fO{ l;Sg] / l;sfpg] jftfj/0fdf z}lIfs u'0f:t/ ;'b[9Ls/0fdf 6]jf k'Ug] b]lvPsf] . 

$= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk\0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?sf :yfoL lzIfsx?sf] z}lIfs ;q @)&* sf] sfo{ 

;Dkfbg d'Nof°g kmf/dnfO{ ;'kl/j]If0f Pjd k'g/fanf]sg ul/Psf] ;fy} ufpFkflnsfdf sfo{/t ;Dk'0f{ :yfoL÷c:yfoL 

lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lx?sf] cf=j= )&*–&( sf] ;DktL lja/0fsf] clen]lvs/0f r':tb'?:t /flvPsf] . 

%= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk\0f{ ;fd'bfoLs ljBfnox?df sfo{/t :yfoL lzIfsx?sf] cf=a= )&(–*) sf] lzIfs 

tnaL k|lta]bg /fli6«o lzIfs lstfavfgf af6 k|dfl0ft ul/ clen]v /flvPsf] . 

 

cf=a= @)&(÷)*) lzIff tkm{ ljlgof]hLt ;zt{ cg'bfgdf ePsf] k|utL 

^= cf=a= @)&(÷)*) lzIff zfvf tkm{ ;zt{ cg'bfg dfkm{t ljBfnodf k7fOPsf] Psd'i7 q}dfl;s lgsfzf k|utL 

ljj/0f  . 

 

जम्मा 

k|yd / bf];|f] q}dfl;s lgsf;f s}lkmot 

?=3,38,14,824। 
 

lj:t[t ljj/0f ^=!= gDa/ a'bfFdf 

/flvPsf] . 

?=@,^@,^#,!^#. lj:t[t ljj/0f ^=@= gDa/ a'bfFdf 

/flvPsf] . 

 

^=!= आ.व207(/80 को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुाि नेपाल सिकाि -lzIff_ संघीय  अनदुान – -;fd'bflos ljBfnox?df 

cfwf/e't÷dfWolds lzIfs, afnljsf; ;xhstf{, ljBfno sd{rf/Lx?sf] tna eQf cg'bfg lzif{s Pad :yflgo tx 

dfkm{t ljBfno sd{rf/L / afnljsf; ;xhstf{x?nfO{ yk ul/Psf] tna eQf_ cGtu{t ljBfnon] dfu u/]sf] 

cf=a=@)&(–)*) sf]] k|yd q}df;Ls dfukmf/dsf cfwf/df ;DKf'0f{ ;fd'bflos ljBfnox?sf] nflu tna tyf rf8kj{ 

eQf afkt x'g cfpg] ;+l3o cg'bfg vr{ /sd ?=#,!(,)$,*@$. / :yflgo cg'bfg /sd ?=!(,!),))). u/L Psd'i7 

lgsf;f /sd  ?=#,#*,!$,*@$. –-cIf?kL ? ltg s/f]8 c7\TTfL; nfv rf}w xhf/ cf7 ;o rf}la; ?k}of dfq_ K|fe' 

ljsf; j}+s ln= ,b/jfË zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf भकु्तानी k7fOPsf]।  
^=@= आ.व .207 (/80 को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुाि नेपाल सिकाि -lzIff_ संघीय  अनदुान – -;fd'bflos ljBfnox?df 

cfwf/e't÷dfWolds lzIfs, afnljsf; ;xhstf{, ljBfno sd{rf/Lx?sf] tna eQf cg'bfg lzif{s Pad :yflgo tx 

dfkm{t ljBfno sd{rf/L / afnljsf; ;xhstf{x?nfO{ yk ul/Psf] tna eQf_ cGtu{t ljBfnon] dfu u/]sf] 



 

cf=a=@)&(–)*) sf]] bf]:f|f] q}df;Ls dfukmf/dsf cfwf/df ;DKf'0f{ ;fd'bflos ljBfnox?sf] nflu tnaeQf afkt x'g 

cfpg] ;+l3o cg'bfg vr{ /sd ?=@,$&,&%,&^#. / :yflgo cg'bfg /sd ?=!$,*&,$)). u/L Psd'i7 lgsf;f /sd  

?=@,^@,^#,!^#. –-cIf?kL ? b'O{  s/f]8 a};7\7L nfv lq;7\7L xhf/ Ps ;o lq;7\7L ?k}of dfq_ K|fe' ljsf; j}+s ln= 

,b/jfËu zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf भकु्तानी k7fOPsf]।  
^=#= मानलका गाउँपानलका ,गाउँकायवपानलकाको कायावलयdf आ.व .207 (/80 को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुाि नेपाल सिकाि 
-lzIff_ संघीय अनदुान - ljBfnodf ljBfyL{ lbjf vfhf cg'bfg lzif{s _ tyf dflnsf ufpFkflnsf cGtu{t cf=a= 

@)&(÷)*) df jflif{s l:js[t sfo{s|d lbjfvfhf k'/s cg'bfg lzif{s अन्तगवत ;DKf'0f{ ;fd'bflos ljBfnox?sf] ljBfyL{ 

lbjf vfhf cg'bfg जशर्वकमा @)&( >fj0f b]lv @)&( sflts d;fGt ;Dd x'g cfpg] ;+l3o ? !^,($,!(). Tfyf 

ufpFkflnsf cGtu{t ? $=$ yk ul/ %,)),)^). Ufl/ Psd':6 lgsf;f /sd  ? @!,($,@%). -cIf?kL ? PSsfO; nfv 

rf}/fgAa] xhf/ b'O{ ;o krf; ?k}of dfq_ K|fe' ljsf; j}+s ln= ,b/jfËu zfvf dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf lgsf;f 

k7fOPsf]।  
^=$=मानलका गाउँपानलका ,गाउँकायवपानलकाको कायावलयdf आ.व.२०७९/८० को jflif{s स्वीकृत कायविम अनसुाि नेपाल 
सिकाि -lzIff_ संघीय  अनदुान – -;fd'bflos ljBfnodf Joa:yfkg ;~rfng cg'bfg ;fy} df=lj=÷cf=lj=OG6/g]6 cg'bfg 

lzif{s_ cGtu{tsf] vr{ /sd ljBfno ;~rfng tyf Joa:yfkg cg'bfg lzif{s cGtu{t vr{ x'g] u/L x'g cfpg] Psd'i7 

lgsf;f  /sd  ? ११,६१,०००. –-cIf?kL ?=P3f/ nfv एक्छठ्ठी xhf/ ?k}of dfq_ K|fe' ljsf; j}+s ln= ,b/jfËu zfvf 

dfkm{t ljBfnosf] j}s vftfdf lgsf;f k7fOPsf] ।                                                            
&= cf=a=@)&(÷)*) df /fi6«klt z}lIfs ;'wf/ sfo{s|d cGtu{tsf ls|ofsnfkx?sf] nflu 5gf]6 ePsf Dfflnsf 

ufpFkflnsf, DofUbL cGtu{tsf tkl;n adf]lhdsf ;fd'bflos ljBfnox?df sfo{s|d ;Demf}tf ul/Psf] . 

Tfkl;n 

s|=;+= ljBfno sfo{s|d ljlgof]hg  /sd 

!= >L /fli6«o df=lj=,dflnsf @ ljBfno sIffsf]7f lgdf{0f-$ sf]7]_ ?=%),)),))). 

@= >L dflnsf cflj, dflnsf ^ ljBfno sIffsf]7f lgdf{0f-@ sf]7]_ ?=@%,)),))). 

                                                             hDDff ?=&%,)),))). 

 

*= ufpFkfnLsf cGtu{t #* ;fd'bflos ljBfnosf sIff !–# df sfo{/t lzIfsx?nfO{ @ lbgsf] ;dodf ljifout k|b]z:tl/o 

k|lzIfs dfkm{t Plss[t kf7\os|d ;DaGwL ljifoa:t'df k|lzIfs k|lzIf0f dfkm{t lzIfsx?nfO{ k|lzlIft agfOPsf] . 

(= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{t ;~rflnt k|:tfljt ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf ljBfno sd{rf/Lx?sf] 

cf=a @)&(÷)*) sf]] gLlh cg'bfg tnaeQf lgsf;f ug]{ k|of]hgfy{ ;fy} d+l;/ / kf}if dlxgfsf] ljBfyL{ lbjfvfhf 

dfukmf/d ;lxtsf cfaZos sfuhftx? ;+nUg u/L @)&(÷!)÷!) leq_ dflnsf ufpFkflnsfsf] lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

zfvfdf dfu kmf/d k]z ;+sng ul/ ;DalGwt dfukmf/d ?h' ul/ clen]v /flvPsf] . 

!)= dflnsf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;Dk'0f{ ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lx?sf] nflu kl/ro–kq tyf ljBfyL{ 

d'Nofs+gsf nflu d'Nofs+g k'l:tsf, sfo{;~rlosf kmf/d, sIff $, & / ( sf] kf7\os|d Pjd ljBfyL{ xf]djs{ 8fo/L tyf 

ljleGg k|sf/sf z}lIfs ;fdfu|Lx? 5kfO{ ul/ ljt/0f ul/Psf] . 



 

!!= dflnsf ufpFkflnsf j8f gDa/ $ / % cGtu{tsf ;Dk'0f{ ;fd'bflos ljBfnodf ldlt @)&(÷)*÷!( / @) ut] 

dflnsf uf=kf= k|d'vsf] ;+of]shTjdf lzIff zfvfsf] ;DfGjodf ljBfnosf] z}lIfs, ef}lts, cfyL{s tyf ljBfnosf] 

jftfj/0fLo kIfsf] cg'udg tyf lgl/If0f ul/ cfaZos k[i7kf]if0f k|bfg ul/Psf] ;fy} cGo j8fsf ljBfnox?df ;d]t 

lgl/If0f ;'kl/a]If0f ug]{ sfo{of]hgf agfOPsf] . 

!@= dflnsf ufpFkflnsfn] z}lIfs ;q @)&( df t];|f] /fi6«klt /lgªlzN8 k|ltof]lutf sfo{s|d olx ldlt @)&(÷!)÷!! 

ut]b]vL !# ut];Dd >L hglk|o dfWolds ljBfno j8f g+ ^, b/afª\df ;~rfng ug]{ ul/ sfo{s|d to ul/Psf] . 

 
 
 
 

मक्रहला बालबानलका तथा समाि कल्याण ईकाइ - 

आ.व २०७9/80 को दोस्रो तै्रमानसक प्रगनत क्रवविणः- 

 दोस्रो तै्रमानसक अवनध सम्म िािी गरिएका अपाङ्गता परिचयपत्र संख्याः- 16 

- क वगव संख्याः- 2 

- ख वगव संख्याः- 10 

- ग वगव संख्याः- 3 

- घ वगव संख्याः- 1 

 लैंनगक क्रहंसा क्रवरुिको १६ ददने अनभयान अन्तगवत क्रवक्रवध कायविम सञ्चालन गरिएको 
 आमा समूहको सशक्तीकिण कायविम अन्तगवत वडा नं ४ मा च्याउ खेती तानलम ि वडा नं २ मा 

तिकािी खेती सम्बन्धी तानलम सञ्चालन गरिएको साथै अन्य वडाहरुका लानग क्रवनभन्न कायविमहरु 
तिुवमा गरिएको। 

 िािपनत जिक्रवकोपािवन सधुाि कायविम सम्वन्धमा प्रस्ताव माग  ,तथा प्रस्ताव मूल्याङ् कन सनमनत गठन 

 अपाङ्गता नसफारिस समन्वय सनमनतको वैठक सञ्चालन 

 अपाङ्गता प्रमाजणत नसफािीस १ वटा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

स्वास््य शाखा: 
 

 
 
 
 

 

  



 

भौनतक पूवावधाि तथा भवन ननएमन शाखा: 

आ.व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसक प्रगती क्रवविण: 

 दिवाङ बिाि कालोपते्र योिनालाई ननिन्तिता ददई काम भैिहेको। 

 आ.व २०७९/८० मा संजघय सिकािद्वािा हस्तान्तरित कायविमहरुको सभे, लागत अनमुान तयाि, नबड डकुमेन्ट 
तयाि तथा बोलपत्र आव्हान सम्पन्न भई छनौट प्रक्रिया पिुा भई कायावन्वयन चिणमा िहेको । 

 आ.व २०७९/८० को लानग नददिन्य पदाथव उत्खनन ्तथा क्रवक्रि क्रवतिणको लानग बोलपत्र आव्हान भइ छनौट 
प्रक्रिया पिुा गिी कायावन्वयनको चिणमा िहेको । 

 आ.व २०७९/८० को वाक्रर्वक स्वीकृत योिनाहरुको स्थलगत सवेक्षण गिी ल.ई. तयाि गदै केही योिनाहरु 
सम्झौता भएको ि बाँकी सम्झौताको िममा िहेको । 

आनथवक प्रशासन शाखा: 

आ.व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसकको खचव क्रवविणः- 

 

 

 

 

आ.व. 2079/80 को दोस्रो तै्रमानसक अक्रवनध सम्म िािस्व संकलन क्रवविणः- 

िािस्व संकलन गने कायावलय िािस्व िकम (रू.) कैक्रफयत 

मानलका गाउँपानलका, म्याग्दी 667429.00  
मानलका गाउँपानलका वडा नं. 1 कायावलय, म्याग्दी 58155.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 2 कायावलय, म्याग्दी 100600.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 3 कायावलय, म्याग्दी 121740.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 4 कायावलय, म्याग्दी 108432.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 5 कायावलय, म्याग्दी 159875.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 6 कायावलय, म्याग्दी 136056.00  

मानलका गाउँपानलका वडा नं. 7 कायावलय, म्याग्दी 67565.00  

िम्मा 1419852.00  

दहत्ति बहत्ति शलु्क(ढुङ्गा नगट्टी बालवुा) 1785600.00 बाँडफाँड हनु बाँकी 
 
 

शीर्वक बाक्रर्वक बिेट(रू.) खचव(रू.) खचव(%) कैक्रफयत 

चाल ु 293807000.00 107961383.64 36.75  
पुजँिगत 198831000.00 18813037.65 9.4  
िम्मा 492638000.00 126774421.29 25.73  



 

कृक्रर् सेवा : 
आ.व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसक प्रगती क्रवविण: 

 आल ुबालीको पकेट (नया ँतथा ननिन्तिता) कायविमका लानग स्थलगत अवलोकन भएको। 

 पानलका स्तरिय मागमा आधारित 7500 के.िी. आलकुो नबउ नबतिण गरिएको । 

 बाँख्रा पकेटका लानग स्थलगत अवलोकन कायव भएको ि सोको लानग छनौट ि घोर्णा प्रक्रियामा िहेको । 

 फलफुल दशक क्रवरुवा िोपण कायविम सञ्चालनका लानग माग सङ्कलन गनव सूचना प्रकाशन गरि माग सङ्कलन 
भएको । 

 खाद्यान्न बालीको उन्नत नबउ उपयोग अनदुान  (50 प्रनतशत अनदुान ) कायविमका लानग आवेदन तथा माग पेश 
गनव सूचना प्रकाशन गरिएको । 

 िैथाने बानल प्रविवनको कायविमका लानग सूचना प्रकाशन गिे बमोजिम हालसम्म माग नभएको । 

 फमव दताव संख्याः- १  

 समहु दताव संख्याः- ४  

 

पश ुसेवा : 
आ.व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसक प्रगती क्रवविण:                                                              

ि.स. सेवा क्रवविण पशपुन्छी 
सँख्या 

कृर्क सँख्या कैक्रफयत 

१ उपचाि सेवा 

मेनडकल उपचाि २७६८ ३४६   

माइनि सिविी ४४ २५   

गाइनोकोलोजिकल ४५ २२   

मेिि सिविी ५ १   

नगड       

िम्मा २८६२ ३९४   

२ खोप सेवा 

िानीखेत       

PPR खोप       

Rabies १० १०   

DHPPL खोप       

िम्मा   १०   

३ प्रयोगशाला सेवा 

गोबि परिक्षण १२ १२   

क्रपसाब परिक्षण १ १   

थनुेलो परिक्षण       

Postmortem १ १   

अन्य       

िम्मा १४ १४   



 

४ अन्य सेवा 

समूह दताव       

फामव दताव नसफािीस   ३   

कायविम नसफािीस   १६   

अन्य नसफािीस   ७   

कायव सम्पादन       

पशपुन्छी नबमा  २५ १   

 

 

सशुासन: 
 

 चाल ुआनथवक बर्व देजख गाउँपानलकाका सम्पूणव वडाकायावलयहरूबाट अन्लाईन व्यजक्तगत घटना दताव कायावन्वयनमा 
ल्याइएको छ। 

 सामाजिक सिुक्षा भत्ता क्रवतिण कायवलाई पूणवरूपमा बैक्रङ्कङ्ग प्रणाली माफव त क्रवतिणको व्यवस्था गरिएको छ। 

 गाउँपानलकामा हाल सम्म दताव भएका व्यजक्तगत घटनाहरूको नडजिटाइिेसन कायव सम्पन्न भएको छ। 

 गाउँपानलकानभत्रका सबै वडा कायावलयहरू  ,स्वास््य संस्थाहरू ि माध्यनमक क्रवद्यालयकरूमा इन्टिनेट सेवा क्रवस्ताि 
भएको छ। 

 गाउँपानलकाको नडजिटल प्रोफाइल बनाउने प्रकृयामा िहेको। 

 
 

न्याक्रयक सनमनत  

 आ.व.2079/80 को सरुुवातीसँगै पक्रहलो तै्रमानसकमा यस मानलका गाउँपानलका न्याक्रयक सनमनतमा िम्मा 
५  वटा न्याय ननसाफको लानग ननवेदन मध्ये 2 वटा श्रीमान श्रीमती नबच घिायसी झै झगडा, ३ वटा 
आन्तरिक लेनदेन सम्बन्धी प्राप्त हनु आएको नथयो। िसमध्ये २ वटा न्याक्रयक सनमनतबाट बहृत छलफल 
गरि टुङ्गो लगाईएको छ भने ३ वटा छलफलको िमममा िहेको छ।दोस्रो तै्रमानसकमा भने कुनै पनन 
ननवेदन नआएको। 

 

सामाजिक सिुक्षा तथा पजिकिण शाखा: 
आ.व २०७९/०८० को दोस्रो तै्रमानसक प्रगती क्रवविण: 

 नयाँ सामाजिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने ८२ िना लाभग्राहीहरुको क्रवविण दताव भएको छ ि सामाजिक सिुक्षा भत्ता 
प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको क्रवक्रवध कािणले लगत कट्टा गरिएको नबविण िम्मा ५० िना िहेका छन। 

 दोस्रो तै्रमानसक सामाजिक सिुक्षा भत्ता िकम बैंकमा पठाईएको । 

 सामाजिक सिुक्षा तथा पजिकिण सम्बन्धी सूचनाहरु सम्प्ररे्ण गने कायव भएको । 

 शाखा माफव त अनतरिक्त कायावलयसँग सम्बजन्धत जचदठपत्र दताव चलानी सफ्टवयिमा दताव 752 ि चलानी 714 
प्रक्रवक्रि एवम ्अद्यावनधक गरिएको ।  

 



 

 

सामाजिक सिुक्षा भत्ता क्रवतिणको दोस्रो तै्रमानसक प्रगती क्रवविणः-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा 
नं. 

संख्या अन्य ज्येष्ठ 
नागरिक भत्ता 

ज्येष्ठ 
नागरिक 
भत्ता दनलत 

ज्येष्ठ 
नागरिक 
भत्ता एकल 
मक्रहला 

क्रवधवुा 
आनथवक 
सहायता 

क वगव ख वगव दनलत 
बालबानलका  

िम्मा 

१ ३३२ १९३०७४० २०७४८०  111720 239400 11970 134064 117526 2752900 

२ ५९४ 3006660 678300 207480 351120 23940 89376 260781 4617657 

३ ३३१ 1828000 311220 143640 284620 35910 82992 107031 2793413 

४ ४३५ 2609320 561260 95760 159600 11970 70224 154315 3662449 

५ ६२३ 4686660 396340 273980 319200 23940 161728 109863 5971711 

६ ४५१ 3011980 233340 295260 303240 71820 236208 71490 4253338 

७ २४७ 1780000 111700 127680 231420 23940 51072 42617 2376429 

िम्मा ३०१३ १८८५३३६० २५३७६४० १२५५५२० १८८८६० २०३४९० ८२५६६४ ८६३६२३ २६४२७८९७ 

    मानलका   गाउँपानलकामा नमनत देजख :  २०७९ -०७-०१    दताव नमनत सम्म :  २०७९ -०९-३०  सम्मको व्यजक्तगत घटनादतावको प्रगनत 
प्रनतवेदन 

  

 वडा 
नं. 

िन्म मतृ्य ु

सम्बन्ध 

नबच्छेद क्रववाह  

बसाई सिी आएको  बसाई सिी िान े 

िम्मा परुूर् मक्रहला  िम्मा परुूर् मक्रहला  िम्मा 
दताव 
संख्या 

सदस्यको 
संख्या 

दताव 
संख्या 

सदस्यको 
संख्या 

 १ ८ ९ १७ ५ ३ ८ २ ८   १ २ ३६ 

 २ १५ १३ २८ १ ३ ४  २२   ३ ११ ५७ 

 ३ ३५ २२ ५७ ९ २ ११ १ १८     ८७ 

 ४ ११ ६ १७ १ ४ ५ १ ७   २ ७ ३२ 

 ५ ११ १३ २४ ८ ६ १४  १४   १ ३ ५४ 

 ६ ७ ११ १८ ३ ३ ६  १४   १ २ ३९ 

 ७ ४ ५ ९ १  १ १ १३ १ ४   २५ 
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म्मा ९१ ७९ १७० २८ २१ ४९ ५ ९६ १ ४ ९ २९ ३३० 



 

प्रधानमन्त्री िोिगाि कायविमः-  

आ.व. 2079।80 को दोस्रो तै्रमानसक अवनधमा कामका लानग पारिश्रनमकमा आधारित सामदुाक्रयक आयोिना 
तथा यवुा िोिगािीका लानग रुपान्तिण पहल आयोिना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), 2076 अन्तगवत तपनसल 
बमोजिमको प्रगनत भएको छ । 

 वडाहरु माफव त आ.व. 2079।80 मा सञ्चालन हनुे 17 वटा आयोिनाहरुको छनौट भई 
कायवपानलकाबाट प्राथनमकताको आधािमा ननणवय गरिएको । 

 मानलका गा.पा. वडा नं. को १ वटा आयोिना सम्झौता भई कायावन्वयनमा िहेको । 

 छनौट भएका आयोिनाहरुको स्थलगत सवेक्षण गिी लागत ईक्रिमेट तयाि भएको ि वडागत िोिगाि 
उपभोक्ता सनमनतहरु गठन कायवहरु भई समझौताको चिणमा िहेको । 

     अन्यः 

 आ .व .2080/81 का लानग िाक्रिय योिना आयोगमा मानलका गाउँपानलका माफव त कायवपानलकाको बैठक 
ननणवयानसुाि समपूिक अनदुान कायविम तफव  5 वटा आयोिनाहरु तथा क्रवशेर् अनदुान कायविम तफव  
3 वटा आयोिनाहरु माग गरिएको ।  

 उद्यम क्रवकास शाखासँग समन्वयमा बेिोिगाि व्यजक्तहरुलाई िोिगािी तथा स्विोिगािीका लानग 
अनभमूजखकिण एवम ्उद्यमजशलता क्रवकास तानलम सञ्चालनका सहकायव तथा सहिीकिण गरिएको । 

 

गरिवी ननवािणका लघ ुउद्यम क्रवकास कायविममा (मेड्पा):- 

आ.व. 2079।80 को दोस्रो तै्रमानसक अवनधमा गरिवी ननवािणका लानग लघ ुउद्यम क्रवकास कायविम अन्तगवत 
तपनसल बमोजिमको प्रगनत भएको छः- 

 उद्यम क्रवकास सनमनत माफव त कायविम सञ्चालन हनुे वडा छनौट भएको । 

 मानलका गाउँपानलका वडा नं. 3 को पात्ले ि वडा नं. 7 को बाईन्नाफाँटमा कायविम सम्बजन्ध 
अनभमजुखकिण तथा सहभानगतात्मक ग्रानमण लेखािोखा कायविम सम्पन्न भएको । 

 मानलका गाउँपानलका वडा नं. 3 को पात्ले ि वडा नं. 7 को बाईन्नाफाँटमा ८ ददने उद्यमजशलता 
क्रवकास तानलम सम्पन्न गरिएको छ िसमा 60 िना सम्भाव्य उद्यमीहरु सहभागी भएको । 

 उद्यमजशलता क्रवकास तानलमबाट छनौट भएका सीपमलुक तानलमहरुको व्यवस्थापन गने िममा िहेको 
। 

 


