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याङवरक गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

थर्ुु, र्ााँचथि 

प्रदशे नं. १, नेर्ाल 



खण्ड (क) 

पररचय 

सङ्घीय लोक ामरिक गण रि नेर्ालको िाज्य संिचना अनसुाि र्ााँचथि मिल्ला प्रदशे नं १ िा अवमस्थ  छ । मवग को 

प्रशासमनक मवभािन अनसुाि िेची ि कोशी अञ्चल अन्र् ग का १४ मिल्ला िहकेो यो प्रदशेको र्ााँचथि िेची 

अञ्चलिा र्ने र्हाडी मिल्ला हो । िाज्य र्नुसंिचना अनसुाि यस मिल्लािा ८ स्थानीय  ह मनिाुण गरिएअनसुाि १ 

याङविक गाउाँर्ामलका ि ७ गाउाँर्ामलका िहकेा छन । याङविक गाउाँर्ामलका मिल्लाको सदुिु र्मूवु–उत्ति गाउाँर्ामलका 

हो । सामवक र्ााँचवटा गामवसलाई मिलाएि गाउाँर्ामलका मनिाुण भएको हो । िसको मसिाना मछिेकी िलूकु भाि  सिे  

िोमडन र्गु्दछ । यस गाउाँर्ामलकाको भौगोमलक अवमस्थम  सिदु्र स हबाट ६०९ मिटि उचाइ याङविक ४ खाल्डे नामग 

दमेख ४५७५ मिटि उचाइ याङविक २ फलैंचाको चचुिुोसम्ि फैमलएको छ । र्ााँचथि मिल्लाको उत्ति र्वूी भागिा 

अवमस्थ  यस गाउाँर्ामलका मिल्ला सदििकुाि मफमदिदमेख ३० मकलोमिटि दिुीिा िहकेो छ यो गाउाँर्ामलका । यसको 

उत्तिी अक्षांश २७.२७० दमेख र्वूी दशेार ि ८७.८६० फैमलएको छ । यस गाउाँर्ामलकाको केरद्र थर्ुु बिाििा िहकेो छ 

। सामवकको च्याङथार् ुगामवसको ९ वटै वडाहरू मिलाएि वडा नं. १, सामवकको फलैंचा गामवसको ९ वटै वडाहरू 

मिलाएि वडा नं. २, सामवकको ओयाि गामवसको ९ वटै वडाहरू मिलाएि वडा नं. ३, सामवक थर्ुु गामवसका १ दमेख 

५वडाहरू मिलाएि वडा नं. ४, सामवक थर्ुु गामवसका ६ दमेख ९ ि नागीका १ दमेख २ वडाहरू मिलाएि वडा नं. ५, 

सामवक नागीका ३ दमेख ९ वडाहरू मिलाएि वडा नं. ६ कायि भई यस गाउाँर्ामलकाको िम्िा वडा सङ््या ६ वटा 

िहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचय

क गाउँपालिकाबा २०७  ाि ा गरर को  र  र 

  वे    न  ार

   न   या  १८०८०

२  ल िा  ८७८४ प  प  ९३९२   य  ४

     ा  र  र     या  ३४२७

     ा पररवार    या  ३४६१

ख गाउँपालिकाको क ि  े  ि  २०८ ६३ वगु मकलोमिटि

ग व ाको    या  ६

प वि  भाि को मसम कि

पल   महमलहाङ गाउाँर्ामलका

उ र  र्ामथभिा याङविक ि मसमदङवा गउाँर्ामलका  ा लेिङु

दल   फालेलङु गाउाँर्ामलका



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 ो  गाउाँर्ामलका स् रिय घि ुिी संवके्षण २०७५

                 
       
        
            
         
       
          
          
      

    

   

    

   

    

     

    
     
      
      
   
     
       
   

 िुको   ाििा बनोट
 ो  गाउाँर्ामलका स् रिय घि ुिी संवके्षण २०७५

      ि    या प्रलि ि

१ महरदु ६५९७ ३६ ४

२ बौ ७६७ ४ २

३ इस्लाि २ ० ०१

४ मकिााँ १०४४५ ५७ ७

५ म मस्चयन २६९ १ ५

६ िैन ६ ० १

७ मसख २ ० ०१

८ अरय २६ ० १

     

                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ofªj/s ufpFkflnsfsf] b"/b[li6 

“s[lif, jg, ko{6g k|j4{g / ;dfj]zL ;dfhsf] l;h{gf 

;dfhjfb pGd'v, lbuf] ljsf; / ;d[l4 ofªj/ssf] rfxgf” 

ofªj/s ufpFkflnsf] nIo 

lj=;= @)*! ;Dd pknAw ;|f]t tyf ;fwgx¿ Pjd\\ k|ljlwsf] ;b'kof]u u/L gful/s tyf ljsf; ;fem]bf/x¿;Fu 

;xsfo{{ u/]/ ;fdflhs Gofo, ;'zf;g, ul/aL lgjf/0f Pjd\\ ;dfj]zL ljsf; ;lxtsf] ;dfj]zL ;dfh lgdf{0f 

u/L ;d[4 tyf g]kfnsf] gd'gf ufpFkflnsfdf ¿kfGt/0f x'g] . 

ofªj/s ufpFkflnsf] p2]Zo 

d'Vo p2]ZoM pTkfbgzLn /f]huf/LpGd'v / Gofok"0f{ ljt/0f ;lxtsf] pRr cfly{s j[l4åf/f b|"t ultdf ul/aL 

Go'gLs/0f ub}{ cfly{s ;fdflhs ¿kfGt/0f ug'{ ljlzi6 p2]Zox¿M 

• lbuf]ljsf; nIo / lgwf{l/t ;"rsx¿ xfl;n ug'{,  

• lzIff, :jf:Yo nufot cfwf/e"t ;]jf tyf ;+/rgfx¿df ;a}sf] kx'Frsf] ;'lglZrttf ug'{, 

• ;dfj]zL ljsf; k|j4{g;lxt c;dfgtf Go'gLs/0f u/L ljsf;df ;a}sf] ckgTj ;'lglZrt ug'{, 

• s[lif pTkfbsTj j[l4 tyf pBd ljsf; u/L b|"t cfocfh{gsf cj;/x¿ l;h{gf u/]/ pRr cfly{s 

j[l4b/ k|fKt ug'{ . 

• ;'zf;g tyf ufpFkflnsf jf;Lx¿nfO{ ;fdflhs Gofosf] k|Tofe"lt u/fOg',  

• k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ ug'{ 

• dfjg clwsf/ ;+/If0f, b08 lxgtfsf] cGTo ;lxtsf] ;fdflhs ;'/IffnfO{ ;'lglZrt ug'{ . 

 

 

 

 

 

 

उिेि  था मलङ्गका   ाििा िनसं्याको मवविण
 ो  गाउाँर्ामलका स् रिय घि ुिी संवके्षण २०७५

                                  

                        

                     

                       

                       

                         

                         

                         

                       

                        

                  



स्व कृि दरब द  र पदप लििको  बस्था । गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

 . . पद ि /शे्र    ेवा         या पदप लििको लस्थि     ा ररक्त कैल यि 

१. प्रिखु प्रशासकीय अम कृ  िा.र्.  ृीय प्रशासन सा.प्र. १ स्थायी ०  

२. इमरिमनयि छैटौ ाँ इमरिमनयरिङ मसमभल १ किाि १  

३. अम कृ  छैटौ ाँ मशक्षा मश.प्र. १ स्थायी मशक्षक १  

४. अम कृ  छैटौ ाँ प्रशासन  लेखा १ - १  

५. अम कृ  छैटौ ाँ प्रशासन सा.प्र. २ - २  

६. ह.ेअ./िन स्वास््य मनरिक्षक ५/६ औाँ स्वास््य ह.ेई. १ - १  

७. र्मललक हले्थ नमसुङ ५/६ औाँ स्वास््य क.न. १ - १  

८.  .ले.र्. ५ औाँ प्रशासन लेखा १ - १  

९. सहायक ५ औाँ प्रशासन सा.प्र. २ स्थायी १  

१०. लेखा सहायक ५ औाँ प्रशासन लेखा १ - १  

११. प्रा.स. ५ औाँ मशक्षा मश.प्र. १ स्थायी ०  

१२. सव-इमरिमनयि ५ औाँ इमरिमनयरिङ मसमभल ३ स्थायी १ २  

१३. अ.सव-इमरिमनयि चौ ाँथो इमरिमनयरिङ मसमभल ४ किाि १ स्थायी ३ १  

१४. सहायक कम् युटि अर्िेटि चौ ाँथो मवमव  - २ किाि १  

१५. स.ि.मव.मन. चौ ाँथो मवमव  - १ स्थायी ०  

१६. खा.र्ा.स.टे. चौ ाँथो/ र्ााँचौ ाँ इमरिमनयरिङ मसमभल १ स्थायी ०  

१७. सभेयि र्ााँचौ ाँ इमरिमनयरिङ सभे १ - १  

 

 

व ा ि ि ः 

 . . पद ि /शे्र    ेवा         या पदप लििको लस्थि     ा ररक्त कैल यि 

१८. सहायक र्ााँचौ ाँ प्रशासन सा.प्र. ३ - ३  

१९. सव-इमरिमनयि र्ााँचौ ाँ इमरिमनयरिङ मसमभल ३  १ स्थायी २  

२०. अ. सव इमरिमनयि चौ ाँथो इमरिमनयरिङ मसमभल ३ ३ स्थायी ०  

२१. सहायक चौ ाँथो चौ ाँथो प्रशासन सा.प्र. ३ - ३  

 

 

स्थान य ि  प    ेवाः 

 . . पद ि /शे्र    ेवा         या पदप लििको 

लस्थि  

   ा ररक्त कैल यि 

२२. अम कृ  छैटौ ाँ र्श ु लार्ोडेडे/ भेटेिीनिी १ - १  

२३. सहायक र्ााँचौ र्ााँचौ ाँ र्श ु भेटेरिनेिी २ १ स्थायी १  

२४. सहायक र्ााँचौ र्ााँचौ र्श ु लार्ोडेडे १ १ स्थायी ०  

२५. सहायक चौ ाँथो चौ ाँथो र्श ु भेटेरिनेिी २ २ स्थायी ०  

२६. सहायक चौ ाँथो चौ ाँथो र्श ु लार्ोडेडे २ १ स्थायी १  

२७. सहायक चौ ाँथो चौ ाँथो र्श ु लार्ोडेडे/ भेटेरिनेिी ६ किाि १ ONM  ािा अस्थायी 

दिबरदी कायि गरिएको 

 

 



 

स्थान य ि  कृलष  ेवाः 

 . . पद ि /शे्र    ेवा         या पदप लििको 

लस्थि  

   ा ररक्त कैल यि 

२७. अम कृ  छैटौ ाँ कृमि  १ - १  

२८. सहायक र्ााँचौ र्ााँचौ ाँ कृमि  २ - २  

२९. सहायक चौ ाँथो चौ ाँथो कृमि  १ १ स्थायी ०  

 

स्वास््य  ेवा ि ि ः 

 . . पद ि /शे्र    ेवा         या पदप लििको 

लस्थि  

   ा 

ररक्त 

कैल यि 

३०. ह.ेअ. छैटौ स्वास््य स्वास््य/ह.ेई. ५ - ५  

३१. मस.अ.ह.ेव. र्ााँचौ ाँ स्वास््य स्वास््य/ह.ेई. ५ २ ३  

३२. अ.ह.ेव. चौ ाँथो स्वास््य स्वास््य/ ह.ेई. ५ १ ४  

३३. मस अ न िी र्ााँचौ ाँ स्वास््य स्वास््य/ क.न. ५ १ ४  

३४. अ.न.िी. चौ ाँथो स्वास््य स्वास््य/क.न. ५ २ ३  

 

  

  



खण्  (ख) प्र  ख उपिब्     

क  आलथिक लवका   

१. कृषि  

 . . लववर  िक्ष्य इकाई उपिब्   

  

अनुदानिा कृमि यरि 

 था औिाि उर्किण 

मव िण 

१७९ िना 

१.  मबमभरन कृिक  था कृिक सिहूहरुलाई १७ थान हा े ट्या टि 

 मव िण गरिएको । 

२.  ५० िना कृिकहरुलाई थोर्ा मसंचाई समह   लामिक 

 टनेल मव िण गरिएको । 

३.  ५५ िना कृिकहरुलाई एप्रोन सेट मव िण गरिएको । 

४.  ५७ िना कृिकहरुलाई र्ावि स्पे्र मव िण गरिएको ।  

२ 

 िकािी  था फलफुल 

मबउ-मबिन  था बनेा ु

मव िण । 

२५०० िना 

१. ३ चौिामसकिा गिी करिब २५०० कृिकहरुलाई अनुदानिा 

 मबमभरन िा को  िकािीको मबउ-मबिन,  फलफुल, घााँस  था 

 मचयाको मबरुवा  मव िण गरिएको ।  

  

कृिक सिहू  था 

कृिकस् रिय  ामलि 

संचालन 

    

१. ६२ कृिक सिहूहरुलाई मबिादी प्रयोग ि साव ानी  मबियक 

  ामलि प्रदान गरिएको । 

२.  १५० कृिकहरुलाई िाटो र्रिक्षणको लामग िाटोको 

 निनुा संकलन सम्बमर  १ मदवसीय  ािमलि प्रदान 

 गरिएको । 

  
र्केट मवकास 

कायु ि 
३ गोटा 

१.  अाँलैचीको व्यवसामयक साना उत्र्ादन केरद्र र्केट मवकास 

 कायु ि याङविक ३ ओयाििा संचालन गरिएको । 

२.   .व. २०७७/०७८ िा संचामल  २ वटा र्केट मवकास 

 कायु िको मनिर  ाु  फुको काय ुि याङविक ३ िा 

 अकबिे बाली र्केट मवकास ि  याङविक ६ िा 

  िकािीबालीिा र्केट मवकास कायु ि संचालन  था 

 सम्र्रन गरिएको । 

  
कृमि सम्बमर  प्रकोर् 

मनयरिण 
    

१.  िकैबालीिा फैमलएको अिेरिकन फौिी मकिा मनयरिणको लामग 

 करिव ३५० कृिक र्रिवािलाई मकटनाशक मविादी मव िण 

 गरिएको । 

६ कृिक सिहू द ा ु     
१.   .व. २०७८/०७९ िा यस कृमि मवकास ईकाइिा नयााँ 

 ०९ वटा कृिक सिहू द ाु गरिएको । 

७ 
बहुक्षेमिय र्ोिण 

सिुक्षा कायु ि  
    

१.  १५० सनुोलो हिाि मदनका  िाहरुलाई किेशाबािी 

 मनिाुण सम्बमर   ामलि प्रदान ि मबउ-मबिन मव िण 

 गरिएको । 

 

२.  पशुपंक्षी  

क  सवै वडावाट प्रामवम क सेवा समह को र्शरु्ंक्षी उर्चाि सेवा (नेर्ाल सिकािवाट मनशलु्क रुर्िा 

मव िणका लामग  ोमकएको सवै औि ी ) 



ख  एमककृ  र्श ुसेवा घमुम् मशमवि २ वटा के्षििा सम्र्रन (१ ि २ वडाको खकु के्षििा भएका गोठिा 

भएका ३७ घि िुीका १८६ गाई १८ भैसी ३४२ वटा वाख्रा ७९ वटा चौिी गाई ि अरय र्शु लाभामम्व  

भएको ) 

ग  शस ु अनदुानवाट प्राप्त छुर्ी प्रव ुन कायु िवाट ५० प्रम श  अनदुानिा ५ वटा डेिी उद्योगहरुको 

व्यवसाय मवस् ाि  था प्रव ुन कायु भएको छ ।  

घ  गाउाँर्ामलकाको सवै वडािा द ाु भएका र्शरु्ालक कृिक सिहुहरुलाई १ मदने स्थलग  र्शरु्ालन 

 ामलि सम्र्रन भएको छ यसवाट ६ वटा वडाको ६ वटा सिहुिा  व  िहकेा १५० िना र्शरु्ालन 

कृिकहरुको   ािभु  ज्ञान सीर् हामसल भएकोछ ।  

ङ  व्यवसायको मदगोर्ना  था थर् स ुािका लामग ७५ प्रम श  अनदुानिा गाईर्ालन स ुाि कायु ि १ ि 

७५ प्रम श  अनदुानिा नै वंगिुर्ालन प्रव ुन कायु ि १ गिी कुल २ वटा व्यवसायको प्रव ुन कायु 

सम्र्रन भएको छ ।  

च  शस ु अनदुानवाट प्राप्त र्श ु हािा मिशन कायु िवाट १ वटा सिहुिा घााँस खे ीका लामग मवमभरन 

िा का वोट मवरुवा  था वेनाु उत्र्ादन हुाँद ै एको छ ।  

छ  गाउाँर्ामलकाको सवै वडािा कृम ि गभाु ान सेवा सञ्चालनिा िहकेोछ । यस कायु िवाट यस 

 .व.िा ६४९ वटा गाई ि १२६ वटा भैसी गिी कुल ७७५ वटा र्शिुा नश्ल स ुािका लामग कृम ि 

गभाु ान सेवा उर्लव्  भएकोछ ।  

ि  वडा नं. १ को वडा कायाुलयवाट स्वीकृ  ५० प्रम श  अनदुानिा वाख्रार्ालन सहयोग कायु िवाट ८ 

वटा व्यमिग  वाख्रार्ालन फिुको व्यवसाय प्रव ुन भएकोछ । यसवाट फिुहरुको गणुस् ि स ुाि सिे  

भएकोछ ।  

झ  वडा नं. ३ को ५० प्रम श  अनदुानिा गाई गोठ स ुाि कायु िवाट १ वटा र्शरु्ालन व्यवसायको गोठ 

स ुाि भएको छ ।  

ञ  वडा नं. २ को वामिुक कायु िवाट ६ वटा र्शरु्ालक कृिकहरुलाई सोलाि सेट मव िण भएको छ । 

ट  वडा नं. ४ को वामिुक स्वीकृ  कायु िवाट १ वटा उरन  िा को वीउ वोका सिहुिा हस् ािर िण 

भएकोछ यसवाट हाल उरन  िा का वाख्राहरुको उत्र्ादन शरुु भएकोछ ।  

ठ  शस ु अनदुानिा प्राप्त वाख्राको व्यवसामयक साना र्केट कायु ि (मनिर ि) वाट वडा नं. १ िा १ ि २ 

िा १ गिी कुल २ वटा सिहुिा कायु ि सञ्चालन भएकोछ हाल यस सिहुहरुवाट उरन  िा का 

वाख्राको र्ाठार्ाठी  था खसी उत्र्ादन भइ मवम मव िण हुाँदै  एकोछ ।  

ड  वडा नं. ५ को वामिुक कायु िवाट दमल   य िुन कायु ि अर गु  २८ घि िुीिा उरन  िा को 

वंगिुको र्ाठार्ाठी खरिद गरि मव िण गरिएकोछ ।  

ढ  गाउाँर्ामलकाको र्शरु्ंक्षी सेवा शाखावाट ५० प्रम श  अनदुानिा च्याफकटि मव िण भएकोछ यसवाट 

८ वटा र्शरु्ालक कृिकले लाभ प्राप्त गिेको छ ।  

ण  गाउाँर्ामलकाको वडा नं. ४ ५ ि ६ वडाको १६५७ िना कृिकहरुलाई मकसान समुचकृ  गिी प्रिामणकिण 

कायु गरिएको छ ।  

 



३. उद्योग 

क  ३ िमहने सीर् मवकास  ामलि वडा नं. ४ ि ६ िा सञ्चालन भएकोछ । िस अर गु  ढाका वनुाइ 

 ामलििा ३० िना ि डल वनुाइ  ामलििा ३० िना गिी कुल ६० िना उद्यिीले   ािभु   ामलि 

प्राप्त गिेकाछन ्।  

ख  १ हप्ते  िकािी खे ी  था र्शरु्ालन  ामलि १५ िनाले प्राप्त गिेको छन ।  

ग  ९ िना ढाका वनुाइ  ामलि गिेका उद्यिीहरुले प्रमवम  हस् ार िण साँगै ढाका वनुाइ सािाग्री सिे  

हस् ार िण गिीएकोछ । 

घ  हाल ६ िना उद्यिीले  ंमशक रुर्िा ढाका वनुाइ  ामलि र्श्चा  व्यवसाय सिृना गिी कायु गद ै एका 

छन ्।  

 

४. सहकारी  

 .  . लववर  िक्ष्य इकाई प्र  ख उपिलब्  

  सहकािी द ाु ६ वटा -  .व. २०७८/०७९ िा १ वटा कृमि सहकािी 

संस्था द ाु गिी सञ्चालनिा िहकेो । 

२ कम् यटुि  था 

मप्रण्टि मव िण 

४ वटा - याङविक गाउाँर्ामलकािा द ाु भइ सञ्चालनिा 
िहकेा मवमभरन ४ सहकािी संस्थाहरुलाई डे सटर् 

कम् यटुि ि मप्ररटि मव िण सम्र्रन भएको । 

 

५  र्युटन  

क  मनशान कामलका ाि  था याङविक र्ोखिी र्युटन र्वूाु ाि मनिाुण कायु भईिहकेो । 

ख  गाउाँर्ामलका के्षिमभिका र्युटमकय स्थलहरुलाई प्रचाि प्रसाि गनुको लामग गाउाँर्ामलकाको बतृ्तमचि 

मनिाुण गरिएको । (वेवसाइटिा िामखएको छ) 

 

ख   ा ाल क लवका   

१. षिक्षा  

क  निनुा मवद्यालयको गरुुयोिना स्वीकृ  भई कायाुिम्भ भएको । (श्री थर्ुु िा.मव.) 

ख  प्रामवम क  ाि अर गु  बाली मवज्ञानको मशक्षण कायु सरुुवा  । (श्री थर्ुु िा.मव. कक्षा ९-१२) 

ग  र्ढ्द ैकिाउाँद ैकायु ि कायाुरवयन । 

घ  दईु कोठे १ ि चाि कोठे १ वटा मवद्यालय कक्षाकोठा भवन मनिाुण । 

ङ  श्री मवष्ण ुिा.मव. च्याङ्थार्िुा सञ्चामल   वासीय छािावास सञ्चालनको मनिर ि ा । 

च  प्रमवम िैिी मवद्यालय मनिाुण गने कायुको मनिर ि ा । 

छ  मशक्षकहरुको दिबमरद मिलान कायु ि सम्र्रन भएको । 

ि  मशक्षकहरुको र्ेशग  क्षि ा अमववमृ  कायु िलाई मनिर ि ा मदइएको । 



झ  सेवा मनव ृ  था ३० विु भरदा िामथ सेवा गरििहकेा मशक्षकहरुलाई सम्िान कायु ि सम्र्रन । 

२   स्वास््य  

क  शिुमक्ष  िा तृ्व कायु ि 

 .         चक     िक्ष्य   प्रगलि  

१ र्महलो र्टक  गभुवम  िााँच गिेको सं्या( प्रोटोकल अनुसाि )  ३३० २०२ 

२ चौथौं र्टक  गभुवम  िााँच गिेको सं्या( प्रोटोकल अनुसाि )  ३३० १३७ 

३ स्वास््य संस्थािा सतु्केिी भएको सं्या  ३३० १२२ 

४  गभुवम  उत्पे्रिणा  था या ाया  खचु मव िण गिेको सतु्केिी  १२२ १२२ 

५ ध्य,ु अण्डा,  योमडन ननु ि निनुा  हाि मव िण गिेको सं्या   १२२ १२२ 

६ PNC Home Visit प्रोटोकल अनुसाि ३ र्टक सुत्केिी िााँच गिाएको सं्या  १२२ १२२ 

 

ख  खोर् कायु ि 

 .         चक  िक्ष्य   प्रगलि  

१ मव.मस.मि खोर् लगाएका बच्चको सं्या  ३२५ २४० 

२ मड.मर्.मट.खोर् लगाएका बच्चको सं्या  ३२५ २६३ 

३ र्णुु खोर् र्एका बच्चको सं्या   ३२९ २९९ 

 

ग  र्ोिण कायु ि 

 .     चक  िक्ष्य प्रगलि 

१ ०-११ िमहना सम्िका वच्चाको वमृि अनगुिन गरिएको सं्या ( नाँया) ३२५ ३२५ 

२ ०-२३ िमहना सम्िका बच्चाको वमृि अनगुिन गरिएको  सं्या  ६५४ ६५४ 

३ औि  वमृि अनगुिन  २४ ५.४ 

 

घ  वाल िोग व्यवस्थार्न 

 .            चक        िक्ष्य       प्रगलि 

१ डाईरिया नाँया मविािी दि (प्रम हिाििा) 
 

१८० 

२ ए. ि.  ई नाँया मविािी दि (प्रम हिाििा) 
 

१३८५ 

 

ङ  र्रिवाि मनयोिन कायु ि 

 .    चक  िक्ष्य प्रलि ि 

१  िम्िा र्रिवाि मनयोिनका सा न प्रयोगक ाु (अस्थायी ि स्थायी) ३७२८ १४१७ 

२ Contraceptive pravalance rate  ३७२८ ३८ 

च  क्षयिोग कायु ि 

 .    चक सं्या कैल यि  

१   सम य मविािी सं्या  ४ च्याङथार्-ु१, थर्ुु-२, नागी-१ 

 



छ  उर्चािात्िक सेवा 

 .    चक प्रगलि 

१  ओ.मर्.मड नाँया मविािीको सं्या  १३२४० 

२ ओ.मर्.मड नाँया मविािीको प्रम श  कुल िनसं्यािा ७२ 

३ ओ.मर्.मड नाँया मविािीको सं्यिा िमहलाको  प्रम श  ५१ 

 

ि  कोमभड-१९ िोग व्यवस्थार्न 

क  याङविक गाउाँ र्ामलका मभि  .व २०७८/०७९ िा कोमभड -१९ भाईिसका िम्िा सम य सं मि  ६०० 

को हािहारििा िहकेा  सव ै होि  इसोलेसनिा वसेका  मविािी को  घिैिा गई स्वास््यकिी  ििा उर्चाि, 

संकास्र्द मविािी को दु्र गम िा  स् ीमनङ  गिी कोमभड-१९ िोकथाि  था मनयरिण गनु सफल भएको ।   

ख  किुचािीको िानोवल उच्च िा्न कोमभड-१९ िोकथाि  था मनयरिण अर गु  होि  ईसोलेसनिा 

खमटएका स्वास््यकिीलाई दमैनक रु १००० प्रदान गरिएको । 

ग  नेर्ाल सिकाि, स्वास््य कायाुलय र्ााँचथिको  मनदशेनिा  कोमभड-१९ िोग मवरुिको खोर् अमभयान  मवमभरन 

चिणिा संचालन गिी उि  अमभयानिा खोर् लगाउन छुट भएका नागरिकलाई िणमनम क खोि ि खोर् 

कायु ि अर गु   थर् र्टक खोर् अमभयान संचालन गिी  याङविक गाउाँर्ामलकालाई र्ााँचथि मिल्लाको 

र्महलो (१८  विु िामथका नागरिक) कोमभड-१९ मवरुिको र्णुु खोर् समुनमश्च  गाउाँर्ामलका घोिण गनु सफल 

भएको । 

 

   िैङ्लगक   ानिा िथा  ा ाल क   ावेल कर  

क   पाङ्गि   ा     ँगको  ाझेदार  ा 

 . . कायि  को लववर    भाग     या    य उपिब्   

  स्वस््यकिीहरुलाई शभुकािना कायु ि 

सम्बर ी अमभिमुखकिण कायु ि 

१८ गभुवम  िमहलाहरुलाई शभुकािना काड मव िणिा 

सहमिकिण भएको  

२ स्वास््यकिीहरुलाई अर्ाङ्ग ा र्महचान 

 था रयनुीकिण, िोकथाि सम्बर ी  ामलि 

१८ अर्ाङ्ग ा र्महचान अर्ाङ्ग ा रयमूनकिण ि 

िोकथाििा सहि ा भएको । 

  स्वास््यकिीहरुलाई कुष्ठिोग सम्बर ी 

क्षि ा अमभबमृद्र  ालीि 

१८ कुष्ठिोग र्महचान ि कुष्ठिोग मवमहन गाउाँर्ामलका 

बनाउनको लामग सहि ा भएको । 

  गभुवम  िमहलालाई सभुकािना काडु 

मव िण 

५०० थान गभुवम  िमहलाहरुलाई मव िण गनुरु्ने ५०० थान 

शभुकािना काडु छर्ाई मस.मव. ि.एफ., िमहला 

स्वास््य संयि सेमवका ि स्वास््य संस्थाबाट मव िण 

भईिहकेो ि उि शभुकािना काडुबाट गभुवम  

िमहलाले गन ुर्न ेस्वास््य र्रिक्षण, र्ोिणयिु 

 हाि दीको बािेिा सच ेना फैल्याउन सहयोग 

भएको । 

  नवमववामह  दम्र्म हरुलाई शभुकािना 

काडु मव िण 

५०० थान नवमववामह  दम्र्म हरुलई सच ेना फैलाउन सहयोग 

हुने । 

६ प्रसमु केरद्र / स्वास््य संस्थािा औिाि 

उर्किण सहयोग 

 
प्रसमु केरद्र समु म किणिा सहयोग भएको । 



 . . कायि  को लववर    भाग     या    य उपिब्   

७ गाउाँघि म लमनक स्रेचि सहयोग ५ थान   

८ अर्ाङ्ग ा र्रिचय र्ि मव िण ११ ११ िना अर्ाङ्ग ा भएका व्यमिहरुलाई 

अर्ाङ्ग ा काड मव िण गरिएको । 

९ वडा  था र्ामलका स्थरिय अर्ाङ्ग ा 

स्वाबलम्बन समिम  गठन 

६० गाउाँर्ामलकाको वडा न.ं १ दमेख ६ सम्ि ९ सदस्य ६ 

वडा ि र्ामलका स् रिय स्वावलम्बन समिम  गठन 

गरिएको ि उि समिम ले अर्ाङ्ग ाको बािेिा 

 वश्यक कायु गरििहकेो । 

 ० सिावेशी बालमवकास केरद्रहरुका लामग 

सहयोग 

३५ वा मव के वाल मवकास केरद्रिा मशक्षण  था खेल सािामग्र 

सहयोग गरिएको । 

   मवद्यालयिा कुष्ठिोग सम्बर ी िनचे ा 

कायु ि संचालन 

७५३ िना 

मवद्याथी 

कुष्ठिोग मवमहन गाउाँर्ामलका बनाउनको लामग 

सहयोग भएको । 

 २ अर्ाङ्ग ा भएका व्यमिहरुको संस्था गठन 

गिी मिल्ला प्रसाशन कायालुयिा द ा ु

गरिएको 

११ सबै वडा अर्ाङ्ग ा भएका व्यमिहरुको 

प्रम मनम त्व भएको । 

 

ख  गाउाँर्ामलकाबाट 

क  र्ामलका मभिका ७ वटा मवद्यालयिा वालमववाह रयमूनकिणको लामग सचे ना कायु ि संचालन 

गरिएको । 

ख  सबै वडािा कुिीम  कुप्रथा, लैङ्मगक महसंा, घिेल ुमहसंा रयमूनकिण िानव बेचमवखन  था 

ओसािर्साि सम्बमर  सचे ना कायु ि संचालन गरिएको । 

ग  वडा नं. २ िा ९ िना िमहला उद्यमिहरुलाई ३ िमहने ढााँका बनुाई  ामलि प्रदान गरिएको । 

घ  वडा नं. १ िा २० िाना िमहला उद्यमिहरुलाई ३ िमहने ढााँका बनुाई  ामलि प्रदान गरिएको । 

ङ  वालमववाह ििु गाउाँर्ामलकाको लामग वडा नं. ६ को गणेश िा.मव. मकसोिी शसमिकिण 

कायु िको सरुुवा  गरिएको । 

ग  प वाि ार लवका   

   भौलिक प वाि ार 

क  ठे का िाफु  संचाली  योिनाहरु 

 . . यो नाको ना    झौिा 

रक  रू. 

 ाि    को लवल य 

प्रगलि प्रलि ि 

   १५ शैया   ािभ ू अस्र् ाल मनिाुण योिना १४,७५,२२,६४४.४९ २०.०८% 

२ मनसान कामलका  ाि  था याङविक र्ोखिी संिक्षण 

योिना 

६,४४,२५,०९२.४८ २५.७८% 

  गााँउर्ामलकाको प्रशासकीय भवन मनिाुण योिना ६,२०,८४,४२६.९३ ९०.००% 

  िल्टी प्रर्ोि कवडुहल मनिाुण योिना ३,८४,६४,९७५.५१ १७.१८% 

  मसम्ले मनगाले प्राङबुङ याङमसबङु वहृ  खानेर्ानी 

योिना  

१,०१,६५,६१५.५० १००% 

६ वे ेनी वमथुङ सेरटि भवन मनिाुण योिना ७५,८६,७१८.८० ७९.४१% 



ख  टोल मवकास/ उर्भोिा समिम  िाफु  सचामलल योिनाहरू 

 .सं. मवविण लक्ष उर्लल ी 

१ 
साना मसचाई 

योिना 

- १२ िास मसचाई सेवा 
उर्लल  गिाउनु 

- नगदवेालीलाई प्रोत्साहन गनुु 
- िन ाको मिवनस् ि/  य 

बढाउन ु

- ५ मसचाई योिना सिर्रन भएको 

- करिव १६५ ह ेटि िमिन मसंमरच  भएको 

- मसचाई योिना सम्र्रन भएका स्थानहरुिा १२ िास 

मसचाई सेवा उर्लल  भइिहकेो 

- मकसानहरूको  य- िुनिा टेवा र्गेुको 

२ 
सडक मनिाुण 

 था स् िउर ी 

- सडक संिाल मबस् ाि 
नभएका स्थानहरुिा सडक 

मबस् ाि गनु ु

- भइिहकेो सडकको स् ि वदृी 
गिी १२ िास सडक 

संचालन गनुु 

- िन ाको सियको बच  
गनुुका साथै  मथुक वदृीिा 

टेवा र्युाुउन ु

- ५.२ मक.मि.  नयााँ सडक संिाल मबस् ाि भएको 

- २७.१५ मक.मिङ सडक स् िउरन ी भएको 

- अमघल्लो  .व. को  लुनािा नयााँ ट्याक मवस् ाि गने 

कायु १०% भरदा कि िहकेो  था  सडक स् िउरन ी 

कायु १०% भरदा बढीले वदृी भएको  

- अम काम्स स्थानहरुिा १२ िास या ाया  संचालन 

भईिहकेो 

३ खानेर्ानी 
- प्रम  घि स्वच्छ खानेर्ानी 
सेवा र्युाुउन ु

- वहृ  खानेर्ानी ि अरय योिना िाफु  करिव १५० घि 

 िुीलाई स्वच्छ खानेर्ानी सेवा मवस् ाि भएको 

४ अरय 
- िन ाको  वश्यक ा 

बिोमििका र्वूाु ाि मवकास 

- अरय थपु्रै भवन, सडक ,मसचाई, खानेर्ानी,खेलिैदान 

लगाय का र्वूाु ािहरुको मनिाुण ि ििु  सम्र्रन 

भएको 

 

ग  भवन  था सहिी मवकास 

१  २ नं. वडा ि ५ नं. वडाको  “प्र ा लनक भवन” को मनिाुण सम्र्रन । 

२  गाउाँर्ामलकाको गौिवको योिनाको रुर्िा िहकेो प्र ा कीय भवन मनिाुणको कायु करिव ९० 

प्रम श  सम्र्रन 

३  वडा नं. ४ को सलुवाटाििा सङघीय सिकािबाट प्राप्त अनदुानिा     ैया  स्पिािको भवन 

मनिाुण कायु भईिहकेो । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 २.  यो ना िथा  न ग न  

 .व. २०७८/०७९ िा यस गाउाँर्ामलका अर गु  टोल मवकास संस्था िाफु  सञ्चामल  योिनाहरुको मवविणिः 

वडा 

नं. 

१ लाख 

सम्िका 

योिना 

१ लाख दमेख २ 

लाख सम्िका 

योिना 

२ लाख दमेख ५ 

लाख सम्िका 

योिना 

५ लाख दमेख १० 

लाख सम्िका 

योिना 

१० लाख दमेख ५० 

लाख सम्िका 

योिना 

५० लाख भरदा 

िामथका योिना 

िम्िा 

योिना 

वडा नं. १ ७ ९ ६ १ १ ० २४ 

वडा नं. २ २१ ७ ५ २ १ ० ३६ 

वडा नं. ३ ७ ९ ९ १ ० ० २६ 

वडा नं. ४ १० १२ १० १ ० ० ३३ 

वडा नं. ५ २६ १० ७ ३ ० ० ४६ 

वडा नं. ६ २० १७ ५ ० ० ० ४२ 

िम्िा ९१ ६४ ४२ ८ २ ० २०७ 

 

   वन वािावर  िथा लवपद व्यवस्थापन 

• यस गाउाँर्ामलकाका नागिीकहरुलाई बाढी, र्महिो िस् ा प्राकृम क मवर्दबाट मसमिु  र्रिमस्थम को 
लयवस्थार्नको लामग  ाि िाली खरिद गिी प्रत्येक वडािा मव िण गिीएको छ ।  

• गाउाँर्ामलकाका नागिीकहरु िध्ये झरुडेि, खोलाले बगाएि, बाढी र्महिोिा र्िेि,  गलागी लगाय का 

प्रकृम को ितृ्यकुो भएको हकिा गाउाँर्ामलका दखेी सम्बमर   मनकाय सिक्ष र्ोििाटुि गनु लगे बार्  

या ाया  खचु उर्लल  गिाइएको छ ।  

• बाढी, र्महिो,  गलागी िस् ा प्राकृम क प्रकोर्बाट घिबाि मबमहन भएका यस गाउाँर्ामलका मस्थ  मबमभरन 

नागिीकहरुलाई िाह  उर्लल  गिाइएको छ । 

 

ङ    स्थागि लवका  र  ेवा प्रवा  

 .  याय क  ल लि 

 आ.व. २०७८/०७९  ा दिाि भ का लववाद    या   

 . . लववादको 

लवषय 

दिाि 

   या 

लन प  कैल यि 

 ेिल िाप  दािि 

पठाइ को 

प्रकृया ा 

र ेको 
 

  िग्गा मकचोला २ २ ० ०   

२ लेनदने ५ १ ३ १ मववादको र्हलो र्क्षनै  ािेक 

गिुािी सम्र्कुिा न एको । 

  खान लगाउन 

नमदयेको 

१ ० ० १ मववादको र्हलो र्क्षनै  ािेक 

गिुािी सम्र्कुिा न एको । 

  िम्िा ८ ३ ३ २   

 

 



२  र्ञ्िीकिण 

 व्यमिग  घटना द ाुका नेर्ाल सिकाि िामष्रय र्रिचयर्ि  था र्ञ्िीकिण मवभागले िािी गिेको अनलाईन 

प्रणालीबाट िाि हुने गिेको । याङविक गाउाँर्ामलका नेर्ालको सा ै ि र्ााँचथि मिल्लाको र्महलो र्णुू 

अनलाइन व्यमिग  घटना द ाु गाउाँर्ामलका मिम  २०७४ िाघ २९ ग े घोिणा भएको । 

व ा न . व्यलक्तगि   ना दिािको लववर  आ.व. २०७८/०७९     ा 

िरि ितृ्य ु मववाह बसाइसिाई सम्बर  मवच्छेद 

 एको गएको  

१ ८७ २५ ३१ ४ १५ १ १६३ 

२ १५१ ३५ ४० ४ ३६ २ २६८ 

३ १५२ ४९ ३९ ३ २२ १ २६६ 

४ १०१ ३७ ४१ ११ ३५ १ २२६ 

५ १११ ३५ ४० ८ १४ १ २०९ 

६ १०६ ३५ ४० ७ ३४ ४ २२६ 

   ा ७०८ २ ६ २    ७   ६  ०    ८ 

 

३  सािामिक सिुक्षा भत्ता 
याङविक गाउाँर्ामलकाबाट  .व. २०७८/०७९ िा सािामिक सिुक्षा भत्ता मव िणको मवविण 

 
र्महलो ििैामसक दो ो ििैामसक  े ो ििैामसक चौथो ििैामसक 

मव िण 

गिेको 

संङ््या 

मव िण गिेको 

िकि 

मव िण 

गिेको 

संङ््या 

मव िण गिेको 

िकि 

मव िण गिेको 

संङ््या 

मव िण गिेको 

िकि 

मव िण 

गिेको 

संङ््या 

मव िण गिेको 

िकि 

  य  ेष्ठ नागररक 

भ ा 
८०४ ९५२०३२८ ८१५ ९६५०५२७ ८२२ ९७१७४०४ ८१७ ९७०५१५१ 

 ेष्ठ नागररक भ ा 

(दलिि) 
६४ ५०२७४० ६७ ५२१३६० ७० ५४७९६० ७२ ५७१९०० 

 ेष्ठ नागररक  कि 

 ल िा 
१७८ १४१२४६० १८३ १४५५०२० १८७ १४८३२१६ १९० १५१६२०० 

लव वा १६१ १२६६१६० १७० १३२२१०९ १६५ १३०६०६० १६८ १३३५३२० 

प  ि  पाङ्गिा भ ा ३७ ४२५६०० ३४ ४०६९८० ३४ ४०१३९४ ३३ ३८४३२७ 

 लि   क्त 

 पाङ्गिा भ ा 
७१ ४५३२६४ ७३ ४६३९०४ ७५ ४७०२८८ ७५ ४७८८०० 

दलिि बािबालिका ८० १२५४९० ७६ ११७२१९ ७९ ११८३६५ ७९ ११६४३५ 

   ा   ९    ७०६० २    ८   ९ ७  ९    २   ०  ६८७         ०८    

 

 



४   र िीक िािस्व 

 

 

 

 

 

 

आ व २०७८ ०७९  ा   किन गरर को आ िररक रा स्वको लववर 

                                     

                   

                                     

शीिुक ग   र िीक िािस्वको मवविण

आ दान    षिक  न  ान आ दान 

घि ुिी कि ७०००० ३५१३२५

भूमिकि िालर्ो १२००००० ९७८६२९

वहाल कि ४५०००० ३५८६८१

िनोिञ्िन कि १०००० ०

अरय कि ४००००० १५४४१६२ ५६

अरय मब ीबाट प्राप्त िकि ५००००० १४०८२९०

मसफारिस दस् ुि १६००००० २९९७३६७ ८०

व्यमिग  घटना द ाुदस् ु ि १०००० १६३१६

व्यवसाय कि १६०००० ३७५०००

बरुिु १००००० १४९९२६

 

      

       

       

       

       

       

       

            



५  संस्था द ाु नमवकिण 

लववर  नयाँ दिाि नलवकर  कैल यि 

टोल मवकास संस्था ४५ ० 
 

िल उर्भोिा संस्था १३ ० ११ वटा संस्था नमवकिणको लामग न एको । 

घ वणु इिाि  र्ि १ ४ १ वटा संस्था नमवकिणको लामग न एको । 

 

६  सिुक्षी  नागरिक  वास कायु ि 

• स्वीकृ  घि िुी सं्या – ५३२ 

• र्महलो मकस् ा लानेको सं्या – ५१६ 

• दो ो मकस् ा लाने सं्या -४७० 

• एकै मकस् ा र्मन नलाने - १६ 

• दो ो मकस् ा िाि नलाने- ६३ 

      ७. बेरुि ु

आ.व. २०७७/०७८ को क ि बे    क ि बे    प्रलि ि कैल यि 

रु. २२८९४९.० ०.०३% हाल सिर्रिक्षणको लामग र्ेश गरिएको । 

८  गाउाँर्ामलकाबाट िािीभएका ऐन, काननुहरुको मवविण 

ऐन लनय ावि  कायिलवल   ापदण्     ा 

१७ ४ ३० ३ ५४ 

९. मबत्तीय प्रगम  

 .व. : २०७८/७९  अव ी :  २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२                    रु. हिाििा  

मस.नं. बिेट उर्शीिुक बिेट खचु खचु 

(%) संके  नाि चालु रंू्िीग  िम्िा चालु रंू्िीग  िम्िा 

१ ८०१०२५०६१०१ याङविक गाउाँर्ामलका १०,०७,९८ ११,८८,९५ २१,९६,९३ ७,९९,८३ ७,३५,६१ १५,३५,४५ ६९.८९ 

२ ८०१०२५०६२०१ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.१ १८,८० ३१,२० ५०,०० १७,७७ २९,५६ ४७,३३ ९४.६८ 

३ ८०१०२५०६२०२ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.२ १७,५० ३०,०० ४७,५० १५,७६ २७,५३ ४३,२९ ९१.१६ 

४ ८०१०२५०६२०३ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.३ २५,१० २६,०० ५१,१० २१,५५ २५,३१ ४६,८७ ९१.७२ 

५ ८०१०२५०६२०४ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.४ १९,२४ ३२,३५ ५१,६० १३,५३ २४,५६ ३८,०९ ७३.८३ 

६ ८०१०२५०६२०५ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.५ १४,२५ ३५,३० ४९,५५ ११,८८ ३१,३५ ४३,२३ ८७.२६ 

७ ८०१०२५०६२०६ याङविक गाउाँर्ामलकावडा नं.६ २६,९१ २५,१० ५२,०१ २५,५१ २३,७७ ४९,२८ ९४.७७ 

८ ८०१०२५०६५११ 

 संघीय सिकािबाट हस् ार रि  कायु ि 

(शस ु अनुदान) १९,९०,१२ ६,९५,०४ २६,८५,१६ १७,१०,८९ ४,४६,३० २१,५७,२० ८०.३४ 

९ ८०१०२५०६५१२ 

 संघीय सिकािबाट हस् ार रि  कायु ि 

(मविेश अनुदान) ० १,२९,०० १,२९,०० ० १,०४,६८ १,०४,६८ ८१.१५ 

१० ८०१०२५०६५१३ 

 संघीय सिकािबाट हस् ार रि  

कायु ि(सिरु्िक अनुदान) ० ७३,०० ७३,०० ० ७०,२१ ७०,२१ ९६.१८ 

११ ८०१०२५०६५२१ 

प्रदेश सिकािबाट हस् ार रि  कायु ि 

(शस ु अनुदान) ० १,४३,२५ १,४३,२५ ० १,३२,८३ १,३२,८३ ९२.७३ 

१२ ८०१०२५०६५२३ 

प्रदेश सिकािबाट हस् ार रि  कायु ि 

(सिरु्िक अनुदान) ० १,००,०० १,००,०० ० १,००,०० १,००,०० १०० 

   ा   , ९,९० २ ,०९, ९  ६,२९, ० २६, ६,७   ७,  ,७६   ,६८, २ ७७.६ 



१०  सचूना प्रमवम  

 .  . लववर  िक्ष्य इकाई उपिब्   

  मस.मस. 

 याििा िडान 

२ ठाउाँ - बिािको शामर  सिुक्षा कायि िा्न याङविक गाउाँर्ामलका मभि दईु वटा 

बिाििा मस.मस.  याििा िडान भइ सञ्चालनिा  एको । 

-  र्िाम क हबको रूर्िा मचमनने ि गणु्डागदी, चोिी डकै ीिा संलग्नको 

र्महचानका लामग र्मन मसमस  याििेा िडानसाँग ैसहि हनु े

-  र्िाम क िानमसक ा ि  र्िाम क म याकलार्िा किी  उन े

- प्रहिीको सीमि  सा न  ो ले िाि काि गनु सिस्या मथयो अब मसमस 

 यािेिा िडानसाँग ैशामर  सिुक्षा ि अनुसर ानिखुी काि र्मन हुनछेन ्

- अर्िा  अनुसर ान, चोिी, लटुर्ाट िो न प्रहिीलाई थर् िद्द  र्गु्ने अर्के्षा 

 

याङविक गाउाँर्ामलकािा हाल सञ्चालनिा िहकेा वेव सफ्टवेयिहरुको मवविण 

वेव  फ् वेयरको ना  प्रयोग किाि Remark 

SuTRA (िेखा) Chandra Kumar Thapa 

अथु िरिालय 

िहालेखा मनयरिक कायाुलय 

CGAS (िेखा) Chandra Kumar Thapa 

RMIS (रा श्व) Chandra Kumar Thapa 

PAMS (ल    ) Ramesh Nepali 

VERSP/MIS (पलज कर / ा  ) Ganesh Khatiwada/Ward Secretary िामष्रय र्रिचयर्ि  था र्ञ्िीकिण मवभाग 

BRS Ganesh Khatiwada/Health Post 

DHIS Dilliraman Pandey स्वास््य  था िनसं्या िरिालय 

ELMIS (स्वास््य ल    ) Dilliraman Pandey स्वास््य  था िनसं्या िरिालय -

NGO/INGO 

NEGPS Sharad Dahal / Mobir Pun PPMO 

IEMIS Surya P. Gautam/Dhan K. 

Yonhang 

मशक्षा िरिालय 

E-MIS Chitra Bahadur Poudel प्र ानिरिी िोिगाि कायु ि 

FIMS लक ान   च कर  व्यवस्थापन 

प्र ाि  

Subarna Limbu कृमि  था र्शरु्रछी मवकास िरिालय 

GESI MIS Tika DC/Kendra Khanal उद्योग िरिालय 

MSNP (ब ु ेल य पोष  ररपोल ङ) Sundari Subba संघीय िामिला  था सािारय प्रशासन िरिालय 

NAMS Kendra Khanal िहालेखा र्िीक्षक 

Hello Sarkar 

ग ना ो व्यवस्थापन   चना प्र ाि  

Kendra Khanal प्र ान िरिी  था िरिी र्रििदको कायाुलय 

202.45.145.166 

पयि न उप   ाझेदार  कायि   

Kendra Khanal र्युटन िरिालय 

LISA Kendra Khanal संघीय िामिला  था सािारय प्रशासन िरिालय 

FRRAP Kendra Khanal संघीय िामिला  था सािारय प्रशासन िरिालय 

MOFAGA Portal Kendra Khanal/Ganesh Khatiwada संघीय िामिला  था सािारय प्रशासन िरिालय 

Municipality Website Kendra Khanal संघीय िामिला  था सािारय प्रशासन िरिालय 

e-attendance Kendra Khanal सूचना प्रमवम  मवभाग 

 

 



मबग   .ब. िा खरिद गिी संचालनिा िहकेा सफ्टवेयिहरु 

सफ्टवेयिको मवविण प्रयोग क ाु कैमफय  

योिना  था अनगुिन सम्बमर  मदर्ेरद्र बढुाथोकी 
 

व्यवसाय द ाु सम्बमर  सवुणु मलम्बू 
 

अर्ाङ्ग ा  था ज्येष्ठ नागरिक र्रिचय र्ि गणेश खम वडा 
 

िािस्व संकलन गणेश खम वडा  

 

११  किुचािी प्रशासन 

 .  . गरेका कायि   उपिलब्    

 . 
किुचािीहरुको हामििी, मवदा  था कािको अमभलखे 

चसु्  दरुुस्  िामखएको । 

िनुसकैु बेला किुचािीको हामिि, मवदा  था कािको 

मवविण हने ुसमकन े। 

२. 

कायुि  किचुािी कायलुयिा उर्मस्थ  भए नभएको ि 

 ोकीएको मिम्िेवािी बहन गिे नगिेको चेक िााँच गन े

गिेको यमद सो काि नभएको र्ाइएिा यथामशघ्र 

स्र्िीकिण िाग गरिएको । 

किुचािीहरुलाई  फ्नो मिम्िेवाि प्रम  सिक गिाई 

कायाुलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गणुस् ि  था 

प्रभावकािी बनाउन सहयोग र्गु्ने । 

 . 

मवमभरन सेवा, सिहू  था र्दिा प्रदशे लोक सेवा 

 योग मविाटनगिबाट मसफारिस भई  एका 

किुचािीहरुलाई मनयिुी गिी कािकाििा खटाइएको। 

किुचािी अभाव ािा मवमभरन शाखाबाट सेवा प्रवाहिा 

दमेखएका सिस्याहरु हल हुने सम्भावना दमेखएको । 

 . 

यस याङविक गाउाँर्ामलका गाउाँकायुर्ामलकको 

कायाुलय अर गु का वडा कायाुलय  था स्वास््य 

संस्थाहरुिा कायुि  सम्र्णुू किचुािीहरुलाई  इडी 

काडु मव िण 

किुचािीको र्महचान झल्काउनिा सहयोग र्गुेको । 

 

१२  मिमरस व्यवस्थार्न 

 .  . गरेका कायि   उपिलब्    

 . याङविक गाउाँर्ामलका गाउाँकायुर्ामलकाको कायालुय  था 

अर गु का वडा कायाुलय ि स्वास््य संस्थाहरुिा मिरसी 

मनरिक्षण 

मिरसी खा ािा प्रमवमिका बािेिा कायाुलयिा कायिु  

किुचािीलाई मनदशेन मदई सो कायिुा र्ो्  बनाईएको 

२ कायाुलयिा  वश्यक फमनचुि  था स्टेसनिीका सािग्रीहरु खरिद कायाुलय संचालनिा सहि भएको 

  नवमनमिु  स्टोि भवनिा सािग्र व्यवस्थार्नका लामग ओर्न याुक 

खरिद  

सािाग्री व्यवमस्थ  गनु समकएको 

  नवमनमिु  २ ि ५ न.ं वडा कायाुलय व्यवस्थार्नका लामग 

फमनचुिका सािान खरिद 

कायाुलयको ले  उट प्रभावकािी भएको 

  १ नं. वडा च्याङ्थार् ुि ६ नं. वडा गणेश चौक बिाि क्षिेिा 

मस.मस.  याििेा िडान 

सिुक्षा ििबु  हनुिा सहयोग र्गुकेो 

६ टोल मवकास संस्था गठन  था र्रिचालन  सम्बमर  ऐन, २०७८ 

छर्ाई 

  



 .  . गरेका कायि   उपिलब्    

७ िोिगाि शाखा अर ग ु सेफ्टीका सािान  था औिािहरु खरिद 

गिी प्रत्येक वडाहरुिा हस् ार िण  

  

८ याङविक गाउाँर्ामलका वडा न.ं १, ३ ि ६ िा संचामल  मसंचाइ 

योिनाहरुलाइ सेफ्टीका सािान  था औिािहरु खरिद गिी 

हस् ार िण 

  

९ गाउाँर्ामलका  था अर गु का वडाहरुिा मबमनयोिन भएको बिेट 

एमककृ  गिी ठे का िाफु  र्ाइर्, िस् ार्ा ा ि ग्यामवन िामल 

खरिद 

  

 ० कायाुलयिा दमैनक कािकािका  ििा  वश्यक स्टेसनिी  था 

अरय सािग्रीहरुको खरिद  

  

   सहकािी प्रवम िैिी बनाउने उद्देश्यका साथ ४ वटा सहकािी 

संस्थाहरुलाई कम् यटुि  था मप्ररटि मव िण  

  

 २ सावुिमनक खरिद व्यवस्थार्न प्रणाली सरुु गिी िौिदुा 

सािानहरुको ईररी कायु अमर ि चिणिा र्गुेको । 

कायाुलयका ख न े था नख ने सािानहरुको 

व्यवस्थार्निा सहयोग र्गुी सािानहरुको यथाथु 

मचिणिा सहयोग र्गु्न े

 

१३  प्र ानिरिी िोिगाि कायु ि 

हाल सम्ि यस िोिगाि सेवा केरद्रिा द ाु हुन  एका बेिोिगाि लयमिहरुको मवविण : 

व ा न .   लचकृि बेरो गार ब्यलक्तको    या कैल यि 

  २७० िना   

२ २३७ िना   

  १९२ िना   

  १९५ िना   

  १६४ िना   

६ १७२ िना   

   ा  १२३० िना EMIS िा समुचकृ  बेिोिगािी सं्या   

  िमहला ३२१  िना  र्रुुि ९०९ िना   

 

 

 

 

 



 .व. २०७८-७९ िा सञ्चालन गरिने गरि प्र ानिरिी िोिगाि कायु ि (कािका लामग र्ारिश्रमिक योिना ि 

यवुारुर्  योिना)  अर गु   कायाुरवयन भएका वडाग  योिनाको मवविण : 

व ा न . रो गार  िक 

आयो ना 

   या 

लवलनयोल ि 

रक  

िाभाल वि  ुने 

बेरो गार 

ब्यलक्तको 

   या 

दैलनक 

ज्यािा 

दर 

क ि 

ल  िना   ुने 

रो गार  

लदन 

कैल यि 

  ४ वटा १५३५५००।- २७ ५७७  २६९२ मदन    

२ ५ वटा १५३५५००।- २७ ५७७  २६९२ मदन    

  ६ वटा १५३५५००।- २७ ५७७  २६९२ मदन    

  ११ वटा १६८५५००।- ३० ५७७  २९२१ मदन    

  ११ वटा १५८५५००।- २७ ५७७  २७४१ मदन   

६ ८ वटा १८४०५००।- ३१ ५७७  ३१८९ मदन   

   ा ४५ वटा   १६९   १६९२७ मदन  प्रम लयमि 

रयनु ि 

औस िा १०० 

मदनका दिल े। 

 

दो ो चिण : 

व ा न . रो गार  िक 

आयो ना 

   या 

लवलनयोल ि रक  िाभाल वि  ुने 

बेरो गार 

ब्यलक्तको    या 

दैलनक ज्यािा दर क ि ल  िना  

 ुने रो गार  

लदन 

कैल यि 

  ३ वटा १०८०,०००।- ५० ५७७   मदन    

२ २ वटा १०८०,०००।- ५० ५७७  १८७१ मदन    

  ४ वटा १०८०,०००।- ५० ५७७  १८७१  मदन    

  १ वटा १०७८,०००।- ५० ५७७  १८६८ मदन    

  १ वटा १०८०,०००।- ५० ५७७  १८७१  मदन   

६  १वटा १०८०,०००।- ५० ५७७  १८७१  मदन   

   ा १२ वटा ६८७८,०००। ३००   ११२२३ मदन  प्रम लयमि रयुन ि 

औस िा ३८ मदनका 

दिले । 

 

 

 

 

 

 



सािंशिा  .व. २०७८-७९ िा सञ्चालन गरिने गरि प्र ानिरिी िोिगाि कायु ि (कािका लामग र्ारिश्रमिक    

योिना ि यवुारुर्  योिना)  अर गु  कायुरवयन गरिएको कायु ि/ योिनाको मवविण : 

 .  प्राप्त   िि  न दान 
 

  प न 

भ का 

रो गार 

आयो ना 

रो गार ा 

  िग्न 

बेरो गार 

ब्यलक्त   

रो गार ा 

  िग्न लदन 

   या 

(औषि ा) 

   ा खचि 

रक  

कैल यि 

यवुारुर् 

  

कािका लामग 

र्ारिश्रमिक 

  ३८१३००० । ५९०५०००। ४५ १६९ ९९ मदन ९६,८९,१५८।   र्महलोचिण 

२ - ६४७८,०००। १२ ३१२ ३६ मदन ६४,३९,२७९। दो ो चिण 

   ा ३८१३००० । १२३८३०००। ५७ ४८१   १६१,२८,४३७।-   

 

     व ा ि ि  

• व ा न .   को प्रगलि लववर  

 .  . कायि  को ना     या 

  टोल मवकास संस्था गठन ९ वटा 

२ सािामिक सिुक्षा भत्ता मव िण १८१ िना 

  िरि द ाु ८७ िना 

  मववाह द ाु ३१ दम्र्म  

  बसाईसिाई द ाु १९ र्रिवाि 

६ ितृ्य ुद ाु २५ िना 

७ सम्बर मवच्छेद १ 

८ ना ा प्रिामण  १२ वटा 

९ नागरिक ा मसफारिस ७७ वटा 

 ० घिबाटो मसफारिस १५ वटा 

 

 .व. २०७८/०७९ असाि िसार सम्िको  र रिक  म्दानीको मवविणिः 

 .  . देलख     क ि रक   कैल यि 

   २०७८/०४/०१  २०७९ असाि िसार सम्ि रु.१०,६१,९९६।-   

 

• व ा न . २ को प्रगलि लववर  

 . .   कायि  को ना      या       आ.व.  कैल यि 

 . टोल मवकास संस्था गठन ९ वटा ०७८/०७९   

 . व्यमिग  घटना द ा ु       

क. िरि द ा ु १५१ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

ख. ितृ्य ुद ा ु  ३५ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

ग. मववाह द ा ु  ४० वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

 . बसाईसिाई ४० वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   



 . .   कायि  को ना      या       आ.व.  कैल यि 

 . ना ा प्रिामण   ४५ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

 . नागरिक ा मसफारिस  १४२ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि  प्रम मलमर् सिे  

६. घि बाटो मसफारिस  ३६ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

७.  अरय मसफारिस  ५७९ वटा २०७९ असाि िसार  सम्ि   

 .व. ०७८/०७९ असाि िसार  सम्िको  र रिक  म्दानीको मवविण. 

 . .  देख          क ि  .  कैल यि 

 .  २०७८/०४/०१ २०७९ असाि िसार  सम्ि ६¸५७¸९३०.५९   

 

•  व ा न .   को प्रगलि लववर  

o कृिकलाई कृमि  था र्श ुप्रविुन कायु ििा अनदुान मव िण । 

o  र्युटन प्रविुनको लामग गपु्तेश्वि िमरदि मड.मर्. ि  था चरिभञ्याङ गेट मनिाुण । 

o कृमि सडक  था िोटि बाटो स् ि उरन ी गिी स्थानीय िन ालाई सडकिा र्हुच । 

o गरिव मवर्रन वगुलाई मनशलु्क मव  ु मिटि िडान कायु सम्र्रन । 

o अम  मवर्रन २३ घि र्रिवािका लामग सिुमक्ष  नागिीक  वास कायु ि सम्र्रन । 

o बालिैिी  था लमक्ष  वगु सीर् मवकास कायु ि संचालन ।  

o प्र ानिरिी स्विोिगाि कायु ि संचालन गिी ६ वटा स्थानी गोिेटो बाटो ििु   था २ वटा सडक ििु  
सम्र्रन ।  

o मसरकौमल मसंचाइ  योिना कायु ि संचालन भई कायाुरवयनको चिणिा िहकेो । 

o मसिेन मसंचाइ  योिना  कायु ि संचालन भई कायाुरवयनको चिणिा िहकेो ।  

o सेलेिुङ मसंचाइ  योिना कायु ि संचालन भई कायाुरवयनको चिणिा िहकेो ।  

 .    ना दिाि  ल िा प  ष    ा कैल यि 

१. िरि द ाु  ७२ ८० १५२  

२. ितृ्य ुद ाु  २१ २८ ४९  

३. मववाह द ाु    ३१ िोडी  

४. सम्बर  मवच्छेद    १ िोडी  

५. बसाईसिाई   २५ र्रिवाि  

 ा ाल क   र ाको प्रगलि लववर ः 

ल .न.  ा ाल क   र ा लकल     ल िा  प  ष    ा  कैल यि  

१. अरय िेष्ठ नागरिक भत्ता  ९२ ९७ १८९ 
 

२. िेष्ठ नागरिक भत्ता (दमल ) ६ २ ८ 
 

३. िेष्ठ नागरिक एकल िमहला  ३५ 
 

३५ 
 

४. मव वा  ३४ 
 

३४ 
 

५. र्णुृ अर्ाङग भत्ता  ३ ४ ७ 
 

६. अम  अशि अर्ाङग ा भत्ता  ६ ११ १७ 
 

७. दमल  बालबामलका  १ २ ३ 
 

िम्िा भत्ता खाने सं्या  १७७ ११६ १९३ ५० नयााँ थर् 

 



 .स  मसफारिस मकमसि  िम्िा  कैमफय   

१. नागरिक ा मसफारिस  १३४ 
 

२. अरय मसफारिस  ५७४ 
 

 

२०७८ श्रावण दमेख ०७९ अिाढ सम्िको िािश्व मवविणिः 

 .   ल ना  ािपोि    ि  ल  ारर  िथा   य दस्ि र    ा कैल यि 

१. २०७८ श्रावण दमेख २०७९ अिाढ ११४,७२८.२२ ४४८,४४७.६३ ५६३,१७५.८५ 
 

 

•  व ा न .   को प्रगलि लववर  

  सं मवविण लक्ष्य इकाई कैमफय  

१ नागरिक ा मसफािीस १०० वटा ५९ वटा   

२ घिबाटो प्रिामण  मसफािीस ६० वटा ३३ वटा   

३ ना ा प्रिामण  ५० वटा २६ वटा   

४ िरि द ा ु - १०१ वटा   

५ ितृ्य ुद ा ु - ३७ वटा   

६ गौिखुी  था अरय मसफािीस ६०० वटा  ५७३ वटा   

७ िािश्व िम्िा ३५००००/-  २९५०९६/-   
 

मववाह - ४१ वटा 
 

 

• व ा न .   को प्रगलि लववर  
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• व ा न . ६ को प्रगलि लववर  

सािामिक सिुक्षा 

यस ६ नं. वडािा अरय िेष्ठ नागिीक िमहला ७४ र्रुुि ७९ गिी िम्िा १५३ िहकेो िेष्ठ नागिीक दमल  ९ 

र्रुुि ८ गिी िम्िा १७ िहकेो िेष्ठ नागिीक  एकल िमहला २७ मबव ा २९  िहकेो र्णुु अर्ाङ् ा ३ िना 

िहकेो अम  असि अर्ाङ २२ िना िहकेो ि ५ बिु िनुी का दमल  बालबालीका ७२ गिी कुल िम्िा २६२ 

िहकेो छ । 

र्रिीकिण /लयमिग  घटना 

यस ६ नं. वडािा अनलाईन घटना द ाु भएका िरि िमहला ४३ ि र्रुुि ६३  गिी िम्िा १०६ िहकेो ितृ्यू 

द ाु िमहला २० ि र्रुुि १५ गिी िम्िा ३५ िहकेो सम्बर  मबच्छेद ४ िना मबबाहद ाु ४० िोडी  िहकेो ि 

बसाईसिाई ७ द ाु सङ््या ४० िना िहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्  (ग)   स्या िथा   ा ानका िालग गरर को प्रया    

क    स्या : 

1. शश  ुअनदुानको बिेट बैदमेशक  ो को सियिा फुकुवा न उन ु। 

2. शश ु अनदुानको बिेटबाट संचालन हुने कायु िहरुको सियिा कायु संचालन मनदमेशका ि कायुमवम  

न उन ु। 

3. सािदुामयक मवद्यालयिा अमभभावकहरुको  किुण  िशिः घट्द ैिान ु। 

4. मवद्यालयहरुिा र्णुू मशक्षक दिबरदी, र्याुप्त भौम क समुव ा ि उमच  प्रमवम को अभाव । 

5. दिबरदी  ेरिि अनसुाि िाग गिे बिोमििको किुचािी र्दर्मू ु हुन नस दा कायु सम्र्ादनिा बा ा भएको 

। 

6. बिेट मनिाुणको लामग सियिा बिेट मसमलङ प्राप्त हुन नस नु । 

7. कििोि इरटिनेटको कािण कायु सम्र्ादनिा सिस्या भएको । 

8. मवकट भौगोमलक अमस्थम का कािण सेवा प्रवाह  था योिना संचालनिा सिस्या भएको । 

9. नागरिकलाई रयायीक समिम बाट मववाद मनरुर्ण हुनेिा मवश्वसमनय नहुन ु। 

10. वालमववाहिा कमि न उदा मनकट भमवस्यिा लैङ्मगक महंसा  था घिेल ु महसंाहरु बढने सम्भावना 

भएको  

11. बिािको कमिको कािण मसर् मवकास  ामलि केवल  ामलििा िाि मसमि  भएको । 

12. किका दायिा बमृ को लामग कायुदल गठन गिी क्षेिहरुको खोमि गने कायु गनु नसमकएको । 

13. िािश्व बमृ को के्षििा कुनै लगानी नहुन ु। 

14. असल किदा ालाई र्िुस्काि ि कि नम नेलाई कािवामह नगरिन ु। 

15. मवद्यालयिा नाि एडमिसन गदाु िरिद ाु मवना एडमिसन गरिने गिेको हुाँदा शैमक्षक प्रिाण र्ि ि 

िरिद ाुिा नाि िरि मिम  फिक भई िरिद ाु संसो नको लामग  उने गिेको । 

16. इरटनेटको रयनू ाको कािण व्यमिग  घटना द ाु सियिै हुन नस न ु। 

17. सवै वडािा  ामलि प्राप्त प्रामवम कको अभावका कािण गाउाँर्ामलकाको सवै वडािा कृमिि गभाु ान 

कायु िलाई प्रभावकािी रुर्िा सञ्चालन गनु नस न ु। 

18. र्शरु्ंक्षी साँग सम्वमर   सवै औि ीहरु (प्राथमिक  था सेकेण्डिी) गाउाँर्ामलकावाट प्राप्त हुरछ भरने 

िनअर्ेक्षा िहन ु।  

19. कृिकहरुवाट अनदुानका कायु िहरुिा वमढ अर्ेक्षा गनुु । 

20.  वश्यिा भरदा अमलक फिक मशिुकिा शस ु अनदुानिा विेट प्राप्त हुन ु।  

21. िग्गा  मववाद लगाय का कािणले गदाु योिनाहरु सियिै सम्र्रन गनु कमठनाइ हुन ु

22.  योिना कायाुरवयनिा टोल मवकास संस्थाको सम य ािा किी । 

23. किुचािीहरुलाई  वश्यक क्षि ा अमभव ृी सम्बर ी  ामलिहरुको र्याुप्त व्यवस्था हुन नसकेको । 

24. संगठनिा  वश्यक िार्दण्ड, कायुमवम   था मनदमेशकाहरु मनिाुण  था कायाुरवयन र्क्षको अभाव 

िहकेो  

 



ख     स्या   ा ानका िालग गरर को प्रया    : 

१  शस ु अनदुानको बिेटलाई शो भनाु गने गिी भिुानी गने गरिएको 

२  मशक्षालाई सिदुाय प्रम ु  कमिु  बनाउन भौम क  था शैमक्षक मवकासको लगानीिा बमृ  गद ैगएको । 

३  मवद्यथी सं्याको   ाििा मबद्यालयका मशक्षकहरुको दिबरदी मिलान कायु ि गरिएको । 

४  गाउाँर्ामलकाबाट संचालन गनुुर्ने योिनाहरुको बिेट सियिै मनकास गरि कायाुरवयिा म व्र ा मदइएको। 

५  दिबरदी अनसुािको किुचािी र्दर्मू ुको लामग प्रदशे लोकसेवा  योगिा िाग गरिएको ि अर्गु 

प्रामवम क किुचािीहरु किाििा मनयमुि गिी कायु संचालन गरिएको । 

६  मनमि िोवाइलिा डाटा खिीद गरि कायु सम्र्ादन गने गरिएको । 

७  र्श ुसेवा  ामलि केरद्र साँग प्रामवम कहरुको क्षि ा मवकास साँग सम्वमर   कृम ि गभाु ान कायु िका 

लामग सिरवय गरिद ै एको ।  

८  अनदुानका कायु िहरुको लामग भेटेिीनिी अस्र् ाल  था र्श ुसेवा मवज्ञ केरद्र साँग सिरवय गने गरिएको  

९  किुचािीलाई मबमभरन  ामलि (प्रशासमनक क्षि ा, सािामिक सिूक्षा, र्मञ्िकिण िस् ा) प्रदान गरिएको 

१०  र्वूाु ाि मनिाुण गनु  वश्यक िमिनको लागी सहमिकिणका प्रयासहरु गरिएको । 

११  योिनाहरुको गणुस् ि, सेवा प्रवाहिा सर िुी, मशक्षाको गुणस् ि कायि गनु मनयमि  अनगुिन  था 

सरु्रिवेक्षण कायु गरिएको 

१२  टोल मवकास संस्थालाई सम य ाको लामग बािम्बाि खबिदािी  था  वश्यक सिरवय ि अमभिमुखिकण 

गरिएको । 

 

 

ग     ार गन िपने प    

१  गाउाँ कायुर्ामलकको कायाुलय ि वडा कायाुलयिा ििब ु इरटिनेटको व्यवस्था गरिनरु्ने । 

२  सबै मवद्यालयहरुिा नाि एडमिसन गदाु अमनवायु िरिद ाुको   ाििा िाि गने व्यवस्था मिलाउन ुर्ने 

। 

३  व्यमिग  घटना द ाु सियिै द ाु गिाउनको लामग सचे ना कायु ि संचालन गरिनरु्ने । 

४  मसर्िलुक  ामलि र्श्चाल उमच  बिािको व्यवस्था समह   ामलि मलनेहरुलाई उद्यमि व्यवसायी 

बनाउनिा िोड मदनरु्ने । 

५  अर्ाङ्ग ा भएका व्यमिहरुको  त्िसम्िानका साथ बााँच्नर्ाउने अम कािलाई र्णुूरुर्ले कायाुरवयन 

गरिनरु्ने । 

६  िािस्व स ुाि योिना बनाई लाग ुगिीनरु्ने । 

७  िािस्व सम्बर ी टोल स् ििा सचे ना कायु ि संचालन गरिनरु्ने । 

८   र रिक  म्दानी हुने के्षििा लगानी बमृ  गरिनरु्ने । 

९  असल किदा ालाई र्िुस्काि ि कि नम नेलाई काननुी कािवाही गने व्यवस्था गरिनरु्ने । 

१०  वामिुक नमवकिण नगने संस्थाहरुलाई खिेि गने व्यवस्था गनुुर्ने । 

११  वडा  था र्ामलकाबाट प्रदान गरिने मसफारिसहरुलाई िािस्वको मवद्य ुीय प्रणालीसाँग िोडी िािस्व 

संकलन गरिन ुर्ने । 



१२  गाउाँर्ामलका के्षि मभिका मववादहरुको मनरुर्ण गनुको लागी थर् िेलमिलार् क ाुहरुलाई   ािभ ू 

४८ घण्टे  ामलि ि र्िुाना िेलमिला क ाुको लामग र्नुि  ािकी  ामलकको व्यवस्थार्न गनुुर्ने । 

१३  सबै नागरिकलाई रयामयक समिम  िेलमिलर् केरद्र िेलमिलार् क ाुबाट हुने रयाय मनरुर्णको बािेिा 

सचे ा फैलाउन ुर्ने । 

१४  गाउाँर्ामलका मभिका सबै वडािा िहकेा िेलमिलार् केरद्रहरुलाई  वश्यक र्ने टेवल कुमसु दिाि 

स्टेसनिी  दी अत्याबश्यक सािामग्रहरुको व्यवस्थार्न गनुुर्ने 

१५  रयायीक समिम का र्दाम कािी ि किुचािीहरुको क्षि ा मवकासको लामग  वश्यिा अनरुुर् 

 ामलिको व्यवस्था गनुुर्ने 

१६  कृमि के्षििा कृिकहरुको  किुण बढाउन मबमभरन मकमसिका कृिक प्रोत्साहनिलूक कायु िहरुको 

 य गनुुर्ने । 

१७  कृिक सिहू  था कृमि सहकािी संस्था िाफु  कायु ि संचालनहुने गरिको मनम   था कायु िहरु 

मनिाुण गनुुर्ने । 

१८  सम्भाव्य ा अध्ययन  था प्राथमिमककिण गिी बिेटको व्यवस्थार्न गनुुर्ने 

१९  दक्ष िनशमि उत्र्ादनिा गनु  वश्यक  ामलिको प्रबर  मिलाउनरु्ने 

२०   वश्यक िग्गा प्राप्ती र्श्चा  िाि योिनाहरू कायाुरवयन गनुुर्ने 

२१  मदगो मवकासिा योगदान मदने मकमसिका योिनाहरू छनौट गनुुर्ने, 

२२  प्रामवम क िनशमिको मशर् मवकास गनु उर्यिु मकमसिको  ामलिको प्रबर  गनुुर्ने, 

२३  असािे मवकास अरत्य गनु उर्युि कदि चाल्न ुर्ने, 

२४  योिाना अनगुिनलाई प्रभावकािी बनाउनरु्ने, 

२५  प्रामवम क  था दक्ष िनशमिको मसर् अमभवमृद्द गनुुर्ने, 

२६  योिनाहरुको सम्भाव्य ा अध्ययन  था प्राथमिमकिण र्श्चा  िाि छनौट गनुुर्ने, 

२७  सियिा बिेट मवमनयोिन गिी कायाुरवयनको लागी अ् ीयािी मदनरु्ने, 

२८  किुचािी  था िनप्रम मनम को लागी सिय सियिा  ामलिको लयवस्था  था क्षि ा मवकास योिना 

 याि गिी उमच  बिेटको लयबस्था गरिन ुर्ने, 

२९  खरिद योिना ि कायाुरवयन कायुयोिना  याि गिी बामिुक कायु ि कायाुरवयन गरिन ुर्ने, 

३०  कायुसम्र्ादन सम्झौ ा, कायुमवविण, कायुसम्र्ादन िलू्यांकन िस् ा प्रशासमनक औिािहरुलाई लाग ू

गरिन ुर्ने  

 

 

 

 

 



खण्   ः लवका  लन ाि ,  ेवा प्रवा    बल   के   न  ना िलश्वर   

 

 

लन ाि ाल न याङवरक गाउँपालिकाको प्र ा कीय भवन 

 

 

 

 

 

 

 

 

लन ाि ाल न लन ान कालिका  ा  िथा याङवरक पोखर  

लन ाि ाल  लन ान कालिका ा  िथा याङवरक पोखर   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

िनप्रम मनम  ि किुचािीहरुलाई सािामिक सिुक्षा भत्ता ि र्ञ्िीकिण सम्िमर  अमभिमुखकिण कायु ि 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोमभड १९ मवरु  र्णुू खोर् समुनमश्च  गाउाँर्ामलका घोिणा कायु ि 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्यक्ष उर्ाध्क्षद्वािा मवमभरन ४ वटा सहकािीहरुलाई कम् यटुि  था मप्ररटि हस् ान िण गद ै

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउाँर्ामलका स् िीय अध्यक्षकर् भमलबल प्रम योमग ा 



 

नव मनवाुमच  िनप्रम मनम हरुको शर्थ ग्रहण कायु ि 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङविक गाउाँर्ामलकाको दशौं गाउाँसभा सञ्चालन हुद ै। 

 

िाष्रर्म  िमनङ मशल्ड 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िध्यिकामलन खचु संिचना सम्बमर  अमभिमुखकिण गोष्ठी 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नव मनमिु  ५ नं वडा कायाुलय भवन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नव मनमिु  २ नं वडा कायाुलय भवन 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनिाुणाम न १५ शैया अस्र् ाल 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

७० प्रम श  अनदुानिा मवमभरन कृिक सिहूहरुलाई हा े रया टि मव िण कायु ि 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

सांगा र्ोखिी र्युटमकय र्दिागु मनिाुण योिना याङविक-२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

मसम्ले मनगाले याङमसबुङ प्राङबङु वहृ  खानेर्ानी योिनाको अमर ि अनगुिनको  ििा  मलएको ट्याङ्कीको 

 मस्वि 

 


