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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको आ.व.०७८/०७९ 

को सम्पाददत प्रमुख क्रियाकलापहरूको प्रगनत वववरण  

 

  

         
 



 
 
 

 
 

 सनुछहरी गाउँपालिका  

पोबाङ रोल्पा 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाविी २०६५ को लनयम 
३ बमोजिम सावविलनक गररएको लमलि २०७८ श्रावण १ गिे देजि लमलि २०७९ अषाढ समान्ि सम्मको 
सम्पाददि प्रमिु क्रियाकिापहरूको क्रववरण 

 

१.गाउँपालिकाको स्वरूप र प्रकृलि  

 

नेपािको संक्रवधान, २०७२ अनसुार केन्रीकृि एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय िोकिाजन्िक गणिन्िको 
स्थापना पश्चाि नेपाििार्व संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको शासन व्यवस्था सक्रहिको संघीय शासन प्रणािीमा 
रूपान्िरण गररएको लथयो, सोही अनरुूप स्थानीय िह गठन हनुे िममा साक्रवकका  यस रोल्पा जिल्िाका १० वटा 
स्थानीय िह मध्ये यस सनुछहरी गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । 

 

रोल्पा जिल्िा आफैमा भौगोलिक रूपमा दगुवम जिल्िाको रूपमा जचलनन्छ । रोल्पा जिल्िाका दश वटा स्थानीय िहहरू 
मध्ये क्षेिफिका क्रहसाबिे यस गाउँपालिका सबै भन्दा ठुिो स्थानीय िह हो । िक्रटि भौगोलिक भ-ू बनोट रहेको यस 
गाउँपालिकाको २७७.६२ बगव क्रक.मी. क्षेिफि रहेको छ । यस गाउँपालिकामा पलछल्िो िथ्याकं अनसुार ३२८६ 
घरपररवारमा १९०५४ िना िनसंख्याको बसोबास रहेको छ । यहाँका नागररकको मखु्य पेशा कृक्रष हो र ८८.५० % 
नागररक कृक्रष पेशामा संिग्न रहेका छन ् भने बाँकी िनसंख्या बैदेजशक रोिगार, व्यापार व्यवसायका साथै सरकारी 
नोकरीमा संिग्न रहेको पार्न्छ ।  

 

सनुछहरी गाउँपालिका रोल्पा जिल्िामा रहेका दश वटा स्थानीय िहहरू मध्ये मानव क्रवकास सूचकांकमा ििुनात्मक 
रूपिे पछाडी रहको छ भने स्थानीय सरकारको गठन संगै (जशक्षा, स्वास्थ्य, िानेपानी िथा सरसफार्व, पूवावधार क्रवकास, 
सामाजिक क्रवकास आदद) क्रवलभन्न क्रवषयगि क्षेिहरूमा यस गाउँपालिकािार्व मालथ िैिाने िममा गाउँपालिकािे क्रवलभन्न 
कदठनार्हरूिार्व लछचोल्दै आफ्ना योिनाहरू अगालड बढाएको अवस्था छ । 

 

सनुछहरी गाउँपालिका लनवावजचि िनप्रलिलनलधहरूिे नेितृ्व गने लनकाय हो । गाउँपालिका लभिका मिदािािे लनवावजचि 
गरेको गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेितृ्वमा गाउँपालिका गठन हनुे गदवछ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक 
वडाका मिदािािे आ-आफ्नो वडामा लनवावजचि गरेका वडाअध्यक्षहरू र गाउँसभाका सदस्यहरूिे आफु मध्येबाट मनोलनि 
गरेका ४ िना मक्रहिा सदस्य र दलिि वा अल्पसंख्यक मध्येबाट २ िना समेि गरी िम्मा ६ िना मनोलनि गरी िम्मा 
१५ िना पदालधकारी यस सनुछहरी गाउँकायवपालिकामा सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । सनुछहरी गाउँकायवपालिकाको 
बैठक आवश्यकिाका आधारमा बस्ने गरेको छ । गाउँसभा र गाउँकायवपालिकाको बैठकिे िय गने नीलि, रणनीलि, 
योिनाहरू िथा लनणवयहरूको कायावन्वयन िथा दैलनक प्रशासन संचािनका िालग प्रमिु प्रशासकीय अलधकृिको नेितृ्वमा 
गाउँपालिका लभि क्रवलभन्न लबषयगि शािाहरू िथा वडा कायावियहरूमा वडा सजचव िगायिका प्राक्रवलधक िथा अप्राक्रवलधक 
कमवचारीहरूको संयन्ि रहेको छ ।  



 
 
 

नेपािको संक्रवधानको भाग- १७ धारा २१४ देजि भाग १९ सम्म धारा २३० सम्ममा गाउँपालिकाको गठन 
कायवसंचािन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्िेि गररएको छ । संक्रवधानको अनसूुची- ८ मा २२ बुंदामा स्थानीय िहको 
अलधकारको क्रवषयहरू उल्िेि गररएको छ ।   

 

 

२.गाउँपालिकाको काम किवव्य र अलधकार  

 

नेपािको संक्रवधान २०७२, को अनसूुची ८ मा स्थानीय िहको अलधकार लनम्नानसुार व्यवस्था भएको छः 
१.नगर प्रहरी  

२. सहकारी संस्था  

३. एफ.एम. संचािन  

४. स्थानीय कर (सम्पजि कर, घर बहाि कर, घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर), सेवा शलु्क दस्िरु, 
पयवटन शलु्क, क्रवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूम कर (मािपोि), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर मािपोि संकिन  

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, 
६. स्थानीय िथ्याङक र अलभिेि संकिन,  

७. स्थानीय स्िरका क्रवकास आयोिना िथा पररयोिनाहरू, 
८. आधारभिू माध्यलमक जशक्षा,  

९. आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफार्व, 
१०. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वािावरण संरक्षण र िैक्रवक क्रवक्रवधिा,  

११. स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृक्रष सडक, लसंचार्व,  

१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्िा सभा, स्थानीय अदािि, मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापन,  

१३. स्थानीय अलभिेि व्यवस्थाप,  

१४. घर िग्गा धनी पूिाव क्रविरण,  

१५. कृक्रष िथा पशपुािन, कृक्रष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकारी,  

१६. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजि र अशिहरूको व्यवस्थापन,  

१७. बेरोिगार िथ्याङ्क संकिन,  

१८. कृक्रष प्रसारको व्यवस्थाप, संचािन र लनयन्िण, 
१९. िानेपानी, साना ििक्रवधिु आयोिना बैकजल्पक उिाव, 
२०. क्रवपद् व्यवस्थापन,  

२१. ििाधार, वन्यिन्ि,ु िानी िथा िलनि पदाथवको संरक्षण,  

२२. भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र क्रवकास 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

३. गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको अलधकार  

 

(१)गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको एकि अलधकार संक्रवधानको अनसूुची ८ मा उल्िेि भए बमोजिम हनुेछ । (२) 
उपदफा १ को सववमान्यिामा प्रलिकुि असर नपने गरी गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको काम किवव्य र अलधकार 
देहाय बमोजिम हनुेछः 
क. नगरप्रहरी  

(१) नगर प्रहरीको गठन, संचािन, व्यवस्थापन, लनयमन िथा नगर प्रहरी सम्बजन्ध नीलि कानून र मापदण्डको लनमावण 
िथा कायावन्वयन,  

(२) देहायका कायवमा सहयोग  प-ुयाउनको िालग नगर प्रहरीको पररचािन गनव सकनेः 
(क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीलि, कानून मापदण्ड िथा लनणवय कायावन्वयन, 
(ि) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पजिको सरुक्षा र संरक्षण, 
(ग) स्थानीय स्िरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा िथा िािा चाडपववको सरुक्षा व्यवस्थापन, 
(घ) स्थनीय बिार िथा पाक्रकव ङ स्थिको रेिदेि र व्यवस्थापन, 
(ङ) गाउँ वा नगर सरसफार्व सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन, 
(च) न्यायीक सलमलििे गरेका लमिापि िथा लनणवयको कायावन्वयन, 
(छ) सावविलनक ऐिानी र पिी िग्गा, सावविलनक भवन, सम्पदा िथा भौलिक पूवावधारको संरक्षण र सरुक्षा, 
(ि) क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोिी, उद्धार राहि िथा पनुवस्थापना, 
(झ) अनालधकृि क्रवज्ञापन िथा होलडवङ बोडव लनयन्िण, 
(ञ) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्िण, 
(ट) अनालधकृि लनमावण िथा सावविलनक सम्पजि अलििमण रोकथाम िथा लनयन्िण,  

(ठ) कायवपालिकािे िोकेको अन्य कायव । 

 

ि. सहकारी संस्था   
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्डको लनमावण, कायावन्वयन र लनयमन,  

(२) सम्बजन्धि गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेि लभि संचािन हनुे सहरकारी संस्थाको दिाव, अनमुलि, 
िारेिी र क्रवघटन, 
(३) सहकारी बचि िथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधावरण र लनयमन, 
(४) सहकारी सम्बन्धी राक्रष्ट्रय, केजन्रय, क्रवषयगि, प्रादेजशक र स्थानीय संघ र संस्थासंग समन्वय र सहकायव, 
(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय िथ्याङक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 
(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभवकृ्रद्ध, 
(७) स्थानीय सहकारी क्षेिको प्रवर्द्व, पररचािन र क्रवकास 

 

ग. एफ.एम. संचािन  

(१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम. रेलडयो संचािन अनमुलि, नक्रवकरण, लनयमन र िारेिी, 
(२) प्रदेश कानूनको अलधनमा रक्रह एफ.एम. संचािन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

घ. स्थानीय कर सेवा शलु्क िथा दस्िरु  



 
 
 

(१) संघीय िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही सम्पजि कर, घर बहाि कर, घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन 
कर, सेवा शलु्क दस्िरु, पयवटन शलु्क, क्रवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूम कर (मािपोि), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीलि, 
कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन र लनयमन,  

(२) स्थानीय पूवावधार िथा सेवाको शलु्क लनधावरण, संकिन र व्यवस्थापन,  

(३) टे्रक्रकङ, कायाक्रकङ, कयानोलनङ, बन्िी िम्प, जिपफ्िायर, -याजफ्टङ, मोटरबोट, केबिुकार सेवा िगायि अन्य िि 
िथा स्थि क्षेिमा संचािन हनुे नवीन पयवटकीय सेवा िथा साहलसक िेिको शलु्क, 
(४) िडीबटुी, कवाडी र िीविन्ि ुकर लनधावरण िथा संकिन, 
(५) स्थानीय रािस्वको आधार क्रवस्िार िथा प्रवद्धवन, 
(६) ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो, काठ दाउरा, िरािरुी, स्िेट, िररढुङ्गा आदद प्राकृलिक.........बस्िकुो लबिी िथा 
लनकासी शलु्क दस्िरु संकिन,  

(७) प्रचलिि कानून बमोजिम गने लसफाररश, दिाव, अनमुलि, नक्रवकरण, आददको शलु्क, दस्िरु लनधावरण र संकिन, 
(८) स्थानीय रािस्व प्रवद्धवनका िालग प्रोत्साहन,  

(९) रािस्व सूचना िथा िथ्याङ्कको आदान प्रदान,  

(१०) संघीय िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही स्थानीय िहमा रािस्व चहुावट लनयन्िण सम्बन्धी नीलि, कानून, 
मापदण्ड र लनयमन,  

(११) स्थानीय पूववधार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्िरु सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड र लनयमन,  

(१२) मािपोि संकिन,  

(१३) कर िथा सेवा शलु्क सम्बन्धी अन्य कायव, 
 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  

(१) स्थानीय सेवको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिव, योिना, कायावन्वयन र लनयमन,  

(२) संक्रवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोजिि भएका कमवचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,  

(३) संगठन क्रवकास, िनशजि व्यवस्थापन र वजृि क्रवकास, 
(४) स्थानीय कानून बमोजिम संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी संगठन संरचना िथा दरबन्दी लनधावरण,  

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना िथा संचार प्रक्रवलधको उपयोग, प्रवद्धवन र लनयमन, 
(६) िनशजि व्यवस्थापन िथा वजृि क्रवकास,  

(७) स्थानीय सेवको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव,  

 

च. स्थानीय िथ्याङक र अलभिे संकिन 

(१) स्थानीय िथ्याङ्क सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र लनयममन,  

(२) आधारभिू िथ्याङ्क संकिन र व्यवस्थापन, 
(३) िन्म, मतृ्य,ु क्रववाह, सम्बन्ध क्रवच्छेद, बसार्सरार्व पाररवाररक िगिको अलभिेि िथा पजन्िकरण व्यवस्थापन,  

(४) सूचना संचार िथा प्रक्रवलधयिु आधारभिू िथ्याङकको संकिन र व्यवस्थापन,  

(५) स्थानीय िथ्याङ्क र अलभिेि संकिन सम्बन्धी कायव, 
 

छ. स्थानीय स्िरका क्रवकास आयोिना िथा पररयोिना  

(१) क्रवकास आयोिना िथा पररयोिना सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, मलु्याङ्कन र 
लनयमन,  



 
 
 

(२) आलथवक, सामाजिक, साँस्कृलिक, वािवरणीय, प्रक्रवलध र पूवावधारिन्य क्रवकासका िालग आवश्यक आयोिना िथा 
पररयोिनाहरूको ििुवमा कायावन्वयन, अनगुमन िथा मलु्याङ्कन,  

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान िथा प्रभाव मलु्याङ्कन, 
(४) सम्भाव्य प्राकृलिक श्रोि िथा प्रभाव मूल्याङ्कन,  

(५) संघीय िथा प्रदेश कानूनकि अधीनमा रही शहरी क्रवकास, बस्िी क्रवकास र भवन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड 
िथा सो सम्बन्धी योिना ििुवमा, आयोिना पक्रहचान अध्ययन, कायावन्वयन र लनयमन,  

(६) राक्रष्ट्रय भवन संक्रहिा िथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमावण अनमुलि, अनगुमन र लनयमन,  

(७) सरकारी भवन, क्रवद्यािय, सामदुाक्रयक भवन, सभागहृ र अन्य सावविलनक भवन िथा संरचनाको लनमावण र ममवि 
सम्भार िथा संचािन र व्यवस्थापन,  

(८) संघीय र प्रदेश स्िरीय आयोिना िथा पररयोिनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग, 
(९) सरुजक्षि बस्िी क्रवकास सम्बन्धी नीलि, योिना, कायविम ििुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन, लनयमन, र मलु्याङ्कन,  

(१०) सावविलनक लनमावण कायवको िालग प्रचलिि कानून बमोजिम  घ  वगवको र्िाििपिको दिाव, नक्रवकरण िथा 
िारेिी, 
(११) पयवटन क्षेि क्रवकास क्रवस्िार र प्रवर्द्वन सम्बन्धी आयोिनाहरूको पक्रहचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, अनगुमन िथा 
लनयमन,  

(१२) नवीन पयवटकीय सेवा िथा कायवहरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पक्रहचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, अनगुमन, िथा 
लनयमन,  

(१३) क्रवकास आयोिना िथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव,  

 

ि. आधारभिू माध्यलमक जशक्षा  

(१) प्रारजम्भक बािक्रवकास िथा जशक्षा, आधारभिू जशक्षा, अलभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, ििुा िथा वैकजल्पक 
लनरन्िर लसकार्व सामदुाक्रयक लसकार्व र क्रवशेष जशक्षा सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना ििुवमा, कायावन्वयन, 
अनगुमन, मलु्याङ्कन र लनयमन, 
(२) साममदुाक्रयक, संस्थागि, गठुी र सहकारी क्रवद्याियको अनमुलि, संचािन, व्यवस्थापन िथा लनयमन,  

(३) प्राक्रवलधक जशक्षा ददने क्रवद्याियको अनमुलि, अनगुमन, िथा लनयमन,  

(५) गालभएका वा बन्द गररएका क्रवद्याियहरूको सम्पजि व्यवस्थापन,  

(६) गाउँ िथा नगर जशक्षा सलमलि गठन िथा व्यवस्थापन,  

(७) क्रवद्यािय व्यवस्थपन सलमलि गठन िथा व्यवस्थापन,  

(८) क्रवद्याियको नामाकरण,  

(९) सामदुाक्रयक क्रवद्याियको िग्गाको स्वालमत्व, सम्पजिको अलभिेि, संरक्षण र व्यवस्थापन,  

(१०) क्रवद्याियको गणुस्िर अलभवदृर्द् िथा पाठ्यसामाग्रीको क्रविरण,  

(११) सामदुाक्रयक क्रवद्याियको जशक्षक िथा कमवचारीको दरबन्दी लमिान, 
(१२) क्रवद्याियको नकसाङ्कन, अनमुलि, स्वीकृलि, समायोिन िथा लनयमन,  

(१३) सामदुाक्रयक क्रवद्याियको शैजक्षक पूवावधार, लनमावण ममवि संम्भार, संचािन र व्यवस्थापन,  

(१४) आधारभिू िहको पररक्षा संचािन, अनगुमन र व्यवस्थापन,  

(१५) क्रवद्याथी लसकार्व उपिब्धीको पररक्षण िथा व्यवस्थापन,  

(१६) लनःशलु्क जशक्षा, क्रवद्याथी प्रोत्साहन िथा छािवजृि व्यवसथापन,  

(१७) टु्यसन, कोजचङ, िस्िा क्रवद्याियक बाक्रहर हनुे अध्यापन सेवाको अनमुलि िथा लनयमन,  



 
 
 

(१८) स्थानीयस्िरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रक्रवलधको संरक्षण प्रवद्धवन र स्िरीकरण,  

(१९) स्थानीय पसु्िकािय र वाचनाियको संचािन िथा व्यवस्थापन,  

(२०) माध्यलमक िहसम्मको शैजक्षक कायविमको समन्वय र लनयमन,  

(२१) सामदुाक्रयक क्रवद्याियिार्व ददर्ने अनदुान िथा सोको बिेट व्यवस्थापन क्रवद्याियको आय व्ययको िेिा अनशुासन, 
अनगुमन र लनयमन,  

(२२) जशक्षण लसकार्व, जशक्षक र कमवचारीको िालिम िथा क्षमिा क्रवकास,  

(२३) अलिररि शैजक्षक क्रियाकिापको संचािन । 

झ. आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफार्व  

(१) आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफार्व िथा पोषण सम्बन्धी नीलि कानून, मापदण्ड योिनको ििुवमा कायावन्वयन िथा 
लनयमन,  

(२) आधारभिू स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको संचािन र प्रवर्द्वन, 
(३) अस्पिाि र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र संचािन,  

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौलिक पूवावधार क्रवकास िथा व्यवस्थापन, 
(५) स्वच्छ िानेपानी िथा िाद्य पदाथवको गणुस्िर र वाय ुिथा ध्वलनको प्रदषुण लनयन्िण र लनयमन, 
(६) सरसफार्व सचेिनाको अलभवकृ्रद्ध र स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन,  

(७) स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैिा संकिन, पनुः उपयोग, प्रशोधन, क्रवसविन र सोको सेवा शलु्क लनधावरण र लनयमन,  

(८) रि संचार सेवा िथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा संचािन,  

(९) औषधी पसि संचािन, अनमुलि, अनगुमन, र लनयमन,  

(१०) सरसफार्व िथा स्वास्थ्य क्षेिबाट लनष्कालसि फोहोरमैिा व्यवस्थापन लनिी िथा गैरसरकारी क्षेिसंग समन्वय 
सहकायव र साझेदारी,  

(११) पररवार लनयोिन िथा  माि ृजशश ुकल्याण सम्बन्धी सेवा संचािन, अनमुलि, अनगुमन िथा लनयमन,  

(१२) मक्रहिा िथा बािबालिकाको कुपोषण न्यूलनकरण, रोकथाम, लनयन्िण र व्यवस्थापन, 
 

ञ. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वािावरण संरक्षण िैक्रवक क्रवक्रवधिा  
 

(१) स्थानीय व्यापार, बस्िकुो माग, आपूलिव िथा अनगुमन, उपभोिा अलधकार िथा क्रहि सम्बन्धी नीलि, कानून, 
मापदण्ड, कायावन्वयन र लनयमन, 
(२) बिार िथा हाट बिार व्यवस्थापन,  

(३) स्थानीय बस्िहुरूको उत्पादन, आपूलिव िथा लनकासी प्रक्षेपण, मूल्य लनधावरण र अनगुमन,  

(४) स्थानीय व्यापार र बाजणज्य सम्बन्धी पूवावधार लनमावण,  

(५) स्थानीय बस्ि ुर सेवा व्यापारको मूल्य िथा गणुस्िरको अनगुमन र लनयमन,  

(६) स्थानीयस्िरको व्यापाररक फमवको दिाव, अनमुलि, नक्रवकरण, िारेिी, अनगुमन र लनयमन,   

(७) स्थानीय व्यापारको िथ्याङक प्रणािी र अध्ययन अनसुन्धान, 
(८) लनिी िथा गैर सरकारी क्षेिसंग समन्वय र सहकायव, 
(९) स्थानीय व्यापार प्रवद्धवन, सहिीकरण र लनयमन, 
(१०) स्थानीय बौदर्द्क सम्पजिको संरक्षण, प्रवर्द्वन र अलभिेिाङ्कन, 
(११) उपभोिा सचेिना अलभकवकृ्रद्ध, िजक्षि उपभोिाको िागि व्यवस्थापन र स्थानीय बस्ि ु िथा सेवाको गणुस्िर 
पररक्षण, 



 
 
 

(१२) वािावरण संरक्षण िैक्रवक क्रवक्रवधिा सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना ििुवमा िथा त्यसको 
कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन,  

(१३) स्थानीय स्िरमा वािावरणीय िोजिम न्यूलनकरण, 
(१४) स्थानीयस्िरमा िनस्वास्थ्यमा प्रलिकुि असर पने क्रकलसममा उपभोग्य वस्िकुो वेचक्रविन र उपभोग िथा 
वािावरणीय प्रदषुण र हानीकारक पदाथवहरूको लनयन्िण, अनगुममन िथा लनयमन,  

(१५) स्थानीयस्िरमा सरसफार्व िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन, 
(१६) स्थानीयस्िरमा न्यून काबवनमूिी िथा वािावरणमैिी क्रवकास अविम्बन, 
(१७) स्थानीयस्िरमा हररि क्षेिको संरक्षण र प्रवद्धवन, 
(१८) स्थानीय स्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेि लनधावरण र व्यवस्थापन,  

(१९) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वािावरण संरक्षण िैक्रवक क्रवक्रवधिा सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ट. स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृक्रष सडक र लसंचार्व  

 (१) स्थानीय, ग्रामीण िथा कृक्रष सडक र लसंचार्व सम्बन्धी नीलि कानून, मापदण्ड िथा सो सम्बन्धी योिना ििुवमा, 
कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन, 
(२) स्थानीय ग्रामीण िथा कृक्रष सडक, झोिङु्गे पिु पिेुसा, लसंचार्व र िटबन्ध सम्बन्धी गरुूयोिनाको ििुवमा, 
कायावन्वयन, ममवि, सम्भार र लनयमन,  

(३) स्थानीय स्िरका लसंचार्व प्रणािीको लनमावण, संचािन, रेिदेि, ममवि सम्भार, स्िरोन्नलि, अनगुमन र लनयमन,  

(४) यािायाि सरुक्षाको व्यवस्थापन र लनयमन,  

(५) स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृक्रष सडक सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

ठ. गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापन  

(१) गाउँ सभा वा नगर सभा सम्बन्धी नीलि, कानून र कायवक्रवलध,  

(२) स्थानीयस्िरका क्रवषय क्षेिगि नीलि  िथा रणनीलि, आवलधक िथा वाक्रषवक योिना, कायविम र बिेट स्वीकृलि, 
(३) सभाका सलमलिहरूको गठन र संचािन,  

(४) स्थानीय िहबीच साझा सरोकार िथा साझेदारीका क्रवषयका संयिु सलमलि गठन,  

(५) कायवपालिका िथा न्याक्रयक सलमलिबाट सभामा प्रस्ििु प्रलिवेदन मालथ छिफि िथा सो सम्बन्धमा आवश्यक 
लनदेशन,  

(६) क्रवकास योिना िथा कायविमको प्रभावकारी कायावन्वयन िथा सशुासनको िालग कायवपालिकािार्व लनदेशन,  

(७) गाउँपालिका िथा नगरपालिकािार्व आलथवक व्ययभार पने क्रवषयको लनयमन,  

(८) स्थानीय मेिलमिाप र मध्यस्थिा, 
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव,  

 

ड. स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमावण, कायावन्वयन अनगुमन र लनयमन,  

(२) िनसाजख्यक, प्राकृलिक, आलथवक, सामाजिक, साँस्कृलिक, भौलिक पूवावधार, रोिगारीको अवस्था, कुि ग्राहस्थ 
उत्पादन, प्रलिव्यजि आय, मानव क्रवकास िथा िैक्रङ्गक सशजिकरण सूचकांक, रािश्व िथा आय व्यय समेिको 
िथ्याङ्क संकिन प्रशोधन गरी नक्रवनिम प्रक्रवलधयिु र राक्रष्ट्रय िथा स्थानीय सूचना प्रणािीमा आबद्धिा र पाश्व जचि 
िथा श्रोि नकसाको अद्यावलधक अलभिेिन, 



 
 
 

(३) सूचना िथा अलभिेि केन्रको स्थापना िथा संचािन,  

(४) सावविलनक सम्पजि, सामदुाक्रयक सम्पजि, सडक, भवन, पसि व्यवसायको क्रववरण सक्रहिको अद्यावलधक अलभिेि,  

(५) आफ्नो क्षेि लभि सम्पन्न भएका िथा चाि ु योिनाको क्रववरण िथा त्यस्िो योिनाको सम्पजिको अद्यावलधक 
अलभिेि,  

(६) स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापनमा नक्रवनिम सूचना प्रक्रवलधको उपयोग,  

(७) स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव,  

ढ. िग्गा धनी दिाव प्रमाणपिुाव क्रविरण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नकसा, क्रकिाकाट, हािसाक्रवक, रजिषे्ट्रशन नामसारी िथा दाजििा िारेि, 
(२) िग्गा धनी प्रमाणपिुाव क्रविरण िथा िगि व्यवस्थापन,  

(३) भलूमको वलगवकरण अनसुारको िगि,  

(४) सावविलनक प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालि, मअुब्िा लनधावरण िथा क्रविरणमा समन्वय र सहिीकरण,  

(५) नापी नकसा िथा िग्गाको स्वालमत्व लनधावरण कायवमा समन्वय र सहिीकरण,  

(६) िग्गा धनी प्रमाणपिुाव क्रविरण सम्बन्धी अन्य कायव,  

 

ण. कृक्रष पशपुािन, कृक्रष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकारी  

(१) कृक्रष िथा पशपुािन, कृक्रष उत्पादन व्यवस्थापन र पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन,  

(२) कृक्रष पशपुन्छी बिार सूचना, बिार िथा हाटबिारको पूवावधार लनमावण, साना लसंचार्व लनमावण, िालिम, प्रक्रवलध प्रसार, 
प्राक्रवलधक टेवा, कृक्रष समाग्री आपूलिव र कृषक क्षमिा क्रवकास कायविमको संचािन, अनगुमन र लनयमन,  

(३) कृक्रष िथा पशपुन्छीिन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्िण,  

(४) पशपुन्छी जचक्रकत्सा सेवाको व्यस्थापन,  

(५) कृक्रष, वािावरण संरक्षण िथा िैक्रवक क्रवक्रवधिाको संरक्षण र प्रवद्धवन, 
(६) पशनुश्ल सधुार पद्धलिको क्रवकास िथा व्यवस्थापन,  

(७) उच्च मलु्ययिु कृक्रषिन्य वस्िकुो प्रवद्धवन, क्रवकास िथा बिारीकरण,  

(८) स्थानीय चरण िथा िकव  क्रवकास र व्यवस्थापन,  

(९) पश ुआहारको गणुस्िर लनयमन,  

(१०) स्थानीयस्िरमा पशपुन्छी सम्बन्धी िथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी,  

(११) पश ुबधशािा र शीि भण्डारको व्यवस्थापन र लनयमन,  

(१२) पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सहिीकरण,  

(१३) पशपुािन िथा पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

ि. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन  

(१) संघ र प्रदेशको कानूनको अलधनमा रही सामाजिक सरुक्षा कायविमको कायावन्वयन, संचािन िथा व्यवस्थापन,  

(२) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजि िथा असाहयको िगि अध्यावलधक, पररचय पि, सामाजिक सरुक्षा िथा 
सकु्रवधाको व्यवस्थापनिथा क्रविरण,  

(३) िेष्ठ नागररक किब, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय स्थि, आश्रय केन्रको संचािन र व्यवस्थापन,  

(४) संघ िथा प्रदेशसंगको समन्वयमा अपाङ्गिा पनुवस्थापना केन्र, िेष्ठ नागररक केन्र िथा असि स्याहार केन्रको 
संचािन र व्यवस्थापन,  



 
 
 

(५) सडक बािबालिका, अनाथ, असहाय, अशि र मानलसक संििुन भएका व्यजिहरूको पूनस्थावपना केन्रको संचािन, 
व्यवस्थापन, अनगुमन र लनयमन,  

(६) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजि र अशिहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

थ. बेरोिगारको िथ्याङ्क संकिन 

(१) बेरोिगार िथा व्यरोिगारी श्रमशजिको िथ्याङ्क, संकिन, प्रशोधन िथा सूचना प्रणािीको स्थापना,  

(२) स्थानीयस्िरमा रहेका स्वदेशी िथा क्रवदेशी श्रलमको िगि संकिन िथा सूचना व्यवस्थापन,  

(३) क्रवलभन्न क्षेि िथा क्रवषयका दक्ष िनशजिको िथ्याङ्क संकिन िथा व्यवस्थापन,  

(४) सरुजक्षि वैदेजशक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रमशजिको सूचना िथा िथ्याङ्कको संकिन िथा 
व्यवस्थापन,  

(५) रोिगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन िथा संचािन,  

(६) वैदेजशक रोिगारीमा िाने श्रमशजिको िालग क्रवजिय साक्षरिा र सीपमूिक िालिमको संचािन, 
(७) वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यजिहरूको सामाजिक पनुः एक्रककरण,  

(८) वैदेजशक रोिगारीबाट प्राि, ज्ञान, सीप र उद्यमशीििाको उपयोग,  

(९) वैदेजशक रोिगारको िथ्याङ्क संकिन सम्बन्धी कायव,  

द. कृक्रष प्रसारको व्यवस्थापन, संचािन र लनयन्िण  

(१) कृक्रष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन,  

(२) कृक्रष प्रसार िथा िनशजिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचािन,  

(३) कृषकहरूको क्षमिा अलभवृद्ध, प्राक्रवलधक सेवा, टेवा, सीप क्रवकास र सशजिकरण,  

(४) कृक्रष लबउलबिन, नश्ल, मििाद र रसायन िथा औषधीहरूको आपूलिव, उपयोग र लनयमन,  

(५) कृषक समूह, कृक्रष सहकारी र कृक्रष सम्बन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र लनयमन,  

(६) स्थानीयस्िरमा कृक्रष सम्बन्धी प्रक्रवलधको संरक्षण र हस्िान्िरण, 
(७) कृक्रष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 
(८) स्थानीयस्िरका श्रोि केन्रहरूको क्रवकास र व्यवस्थापन, 
(९) प्राङगाररक िेिी िथा मिको प्रवद्धवन र प्रचार प्रसार, 
(१०) कृक्रष प्रसारको व्यवस्थापन, संचािन र लनयन्िण सम्बन्धी अन्य कायव, 
 

ध. िानपेानी, साना ििक्रवद्यिु आयोिना, बैकजल्पक उिाव 
 

(१) स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलि, कानून मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र लनयमन, 
(२) िानेपानी महसिु लनधावरण र िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,  

(३) एक मेगावाट सम्मका ििक्रवद्यिु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्िरको नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना ििुवमा, 
कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन, 

(४) स्थानीय िहमा बैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना ििुवमा, कायावन्वयन लनयमन, 
(५) स्थानीय क्रवद्यिु क्रविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, संचािन, अनगुमन र लनयमन, 
(६) स्थानीय िहमा बैकजल्पक उिाव सम्बन्धी प्रक्रवलध क्रवकास र हस्िान्िरण, क्षमिा अलभवकृ्रद्ध र प्रवद्धवन, 
(७) िानेपानी, साना ििक्रवद्यिु आयोिना िथा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 



 
 
 

न. क्रवपद् व्यवस्थापन  

(१) क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन,  

(२) स्थानीयस्िरमा वपद् पूवव ियारी िथा प्रलिकायव योिना, पूवव सूचना प्रणािी, िोि उद्धार, राहि सामाग्रीको पूवव 
भण्डारण, क्रविरण र समन्वय,  

(३) स्थानीय िटबन्ध, नदी र पक्रहरोको लनयन्िण िथा नदीको व्यवस्थापन र लनयमन,  

(४) क्रवपद् िोजिम क्षेिको नकसाङकन िथा बस्िीहरूको पक्रहचान र स्थानान्िरण,  

(५) क्रवपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था िथा नीजि क्षेि संग सहयोग समन्वय र सहकायव, 
(६) क्रवपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना िथा संचािन र स्रोि साधनको पररचािन,  

(७) क्रवपद् िोजिम न्यूलनकरण सम्बन्धी स्थानीयस्िरका आयोिनाको ििुवमा, कायावन्वयन र लनयमन,  

(८) क्रवपद् पश्चाि स्थानीयस्िरको पनुवस्थापना र पनुवलनमावण, 
(९) स्थानीयस्िरको क्रवपद् सम्बन्धी िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान,  

(१०) स्थानीय आपिकािीन कायवसंचािन प्रणािी,  

(११) समदुायमा आधाररि क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमको संचािन,  

(१२) क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।  

 

प. ििाधार, वन्यिन्ि,ु िानी िथा िलनि पदाथव संरक्षण  

(१) ििाधार वन्यिन्ि,ु िानी िथा िलनि पदाथवको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड िथा योिनाको 
कायावन्वयन र लनयमन, 

(२) पानीको मूहान संरक्षण, 
(३) सामदुाक्रयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररि आय आिवन कायविम, 
(४) भ-ूसंरक्षण र ििाधार व्यवस्थापनिन्य सामदुाक्रयक अनकूुिन, 
(५) िानी िथा िलनि पदाथव सम्बन्धी सूचना िथा िथ्याङक संकिन,  

(६) बहमुलु्य धाि,ु पत्थर िथा िलनि पदाथवको संरक्षण र सम्बद्धवनमा सहयोग, 
(७) ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो िथा स्िेट िस्िा बस्ि ुसवेक्षण, उत्िनन ्िथा उपयोगको दिाव, अनमुलि, नक्रवकरण, 

िारेिी र व्यवस्थापन,  

(८) भौगलभवक नकशा प्रकाशसन । 

 

फ. भाषा सँस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र क्रवकास 

(१) भाषा, सँस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र क्रवकास सम्बन्धी स्थानीयस्िरको नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्वयन, अनमुगन र लनयमन,  

(२) परुाित्व, प्राजचन स्मारक िथा संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्धवन र क्रवकास, 
(३) परम्परागि िािा िथा पववको संचािन र व्यस्थापन,  

(४) प्रचलिि कानून क्रवरूद्धको कुरीलि िथा कुसंस्कार क्रवरूद्ध सामाजिक पररचािन सम्बन्धी कायव,  

(५) भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र क्रवकास सम्बन्धी कायव । 

 

(३) गाउँपालिका िथा नगरपालिकािे संघ िथा प्रदेशसंगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अलधकार संक्रवधानको अनसूुजच 
– ९ मा उल्िेि भए बमोजिम हनुेछ ।  



 
 
 

(४) उपदफा ३ को सववसामान्यिामा प्रलिकुि असर नपने गरी देहायको क्रवषयमा संघ िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा 
रही गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछः-  

(१) िेिकुद र पिपलिका 
(१) स्थानीयस्िरका िेिकूदको संरचनाको पूवावधार लनमावण, संचािन िथा क्रवकास, 
(२) स्थानीयस्िरका िेिकुद प्रशासन िथा संघ संस्थाको लनयमन र समन्वय,  

(३) िेिकुदको क्रवकास र प्रवद्धवन, 
(४) िेिकुद प्रलियोलगिा आयोिना र सहभालगिा,  

(५) िेिकुद सम्बन्धी पूवावधारको क्रवकास, 
(६) स्थानीय िहमा पिपलिका दिाव, अलभिेि िथा लनयमन । 

(ि) स्वास्थ्य 

(१) संघीय िथा प्रदेशस्िरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्िरको स्वास्थ्य सम्बन्धी िक्ष्य र गणुस्िर लनधावरण,  

(२) िनरि अस्पिाि, नलसवङ होम, लनदान केन्र िथा अन्य स्वास्थ्य संस्था र जकिलनक दिाव, संचािन अनमुलि र 
लनयमन,  

(३) स्थानीयस्िरमा औषधीिन्य वनस्पलि िडीबटुी र अन्य औषधीिन्य वस्िकुो उत्पादन, प्रशोधन र क्रविरण, 
(४) स्वास्थ्य वीमा िगायिका सामाजिक सरुक्षा कायविमको व्यवस्थापन,  

(५) स्थानीयस्िरमा औषलध िथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यूनिम मूल्य लनधावरण र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्िरमा औषलधको उजचि प्रयोग र सूक्ष्मिीव लनरोधक, प्रलिरोध न्यूलनकरण, 
(७) स्थानीयस्िरमा औषलध र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डारण र क्रविरण, 
(८) स्थानीयस्िरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन,  

(९) स्थानीयस्िरमा िनस्वास्थ्य लनगरानी (पजब्िक हेल्थ सलभविेन्स) 

(१०) स्थानीयस्िरको प्रवद्धवनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनात्मक र प्यालिएक्रटभ स्वास्थ्य सेवाको 
संचािन,  

(११) स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शारीररक, व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य विृको पािना, पन्चकमव िगायिका 
िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धवन, 

(१२) िनुोक्रटकर कीटिन्य रोगको लनयन्िण िथा व्यवस्थापन,  

(१३) सिुी, मददरा र िाग ुपदाथविन्य बस्िकुो प्रयोग लनयन्िण िथा सचेिना अलभवकृ्रद्ध, 
(१४) आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलिक जचक्रकत्सा िगायिका परम्परागि स्वास्थ्य उपचार सेवाको 

व्यवस्थापन,  

(१५) िनस्वास्थ्य, आपिकािीन स्वास्थ्य िथा महामारीको लनयन्िण योिना र कायावन्वयन,  

(१६) रोगको लनयन्िण िथा रोकथाम,  

(१७) आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह िथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

ग. क्रवद्यिु, िानपेानी िथा लसंचार्व िस्िा सेवाहरू  

(१) क्रवद्यिु क्रविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन,  

(२) िानेपानी महसिु लनधावरण र िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,  

(३) स्थानीय साना सिह िथा भलूमगि लसंचार्व प्रणािीको संचािन िथा ममवि सम्भार, सेवा शलु्क लनधावरण र संकिन 
सम्बन्धी व्यवस्थापन ।  

 

घ. सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड िररवाना िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राि रोयल्टी, पयवटन शलु्क  



 
 
 

(१) स्थानीय सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड िररवाना सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड योिना ििुवमा, कायावन्वयन र लनयमन,  

(२) प्राकृलिक स्रोि साधन र सेवा शलु्क, रोयल्टी संकिन, समन्वय र लनयमन,  

(३) िलनि पदाथवको उत्िनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी संकिन,  

(४) सामदुाक्रयक वनको संचािन र व्यवस्थापनबाट प्राि रोयल्टी संकिन,  

(५) पानीघट्ट, कुिो, पैनी िस्िा सेवा संचािनबाट प्राि रोयल्टी संकिन, 
 

ङ. बन, िंगि, बन्यिन्ि,ु चराचरुूङ्गी, िि उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा िैक्रवक क्रवक्रवधिा 
(१)बन, िंगि, बन्यिन्ि,ु चराचरुूङ्गी, िि उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा िैक्रवक क्रवक्रवधिा सम्बन्धी स्थानीय नीलि, 
कानून, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन,  

(२) स्थानीयस्िरमा सामदुाक्रयक, ग्रालमण िथा शहरी, धालमवक, कबलुियिी वनको वन र साझेदारी वनको संरक्षण, 
सम्बद्धवन उपयोग, उपयोग, अनगुमन, लनयमन िथा वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन,  

(३) मध्यविी क्षेिको सामदुाक्रयक, धालमवक र कबलुियिी वनको व्यवस्थापन,  

(४) स्थानीय स्िरमा नदी क्रकनार, नदी उकास, नहर क्रकनार िथा सडक क्रकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन,  

(५) स्थानीयस्िरमा लनिी बनको प्रवद्धवन, अनगुमन र लनयमन,  

(६) स्थानीयस्िरमा सावविलनक िालि िग्गा, पािा क्षेिमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन,  

(७) स्थानीयस्िरमा िडीवटुी िथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, संकिन, प्रवाद्धवन, प्रशोधन र 
बिार व्यवस्थापन,  

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्धवन, 
(९) नसवरी स्थापना लबरूवा उत्पादन, क्रविरण, रोपण र प्रवद्धवन, 
(१०) बन्यिन्ि ुचराचरुूङ्गीको संरक्षण, व्यवसाक्रयक पािन, उपयोग र अनमुगन,  

(११) मानव िथा बन्यिन्ि ुबीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापन,  

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (जचलडयािाना) को स्थापना र संचािन,  

(१३) स्थानीय बन्यिन्ि ुपयवटन र आयआिवन,  

(१४) स्थानीयस्िरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन,  

(१५) स्थानीयस्िरमा वन, वन्यिन्ि ुिथा चराचरुूङ्गीको अलभिेिाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान,  

(१६) क्रवश्व सम्पदा सूजचमा परेका स्मारक र परुािाजत्वक महत्वका वन, सीमसार क्षेि, िटविी क्षेिका िग्गा सम्बन्धी 
िगि,  

(१७) लमचाहा प्रिालिको लनयन्िण,  

(१८) स्थानीयस्िरको िोजिम न्यूलनकरण, 
(१९) िैक्रवक क्रवक्रवधिाको अलभिेिाङ्कन,  

(२०) स्थानीय स्िरमा हरीयािी प्रवद्धवन, 
(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बन्धी क्षेिगि आयोिना ििुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन र लनयमन, 
(२२) रैथाने प्रिालिको संरक्षण र प्रवद्धवन, 
(२३) स्थानीयस्िरमा वािावरणीय िोजिम न्यूलनकरण,  

(२४) स्थानीयस्िरमा प्रदषुण लनयन्िण र हालनकारक पदाथवहरूको लनयमन िथा व्यवस्थाप,  

(२५) स्थानीयस्िरमा न्यून काववनमजुि िथा वािावरणमैिी क्रवकास अविम्बन,  

(२६) स्थानीयस्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेि लनधावरण र व्यवस्थापन,  

 



 
 
 

च. सामाजिक सरुक्षा र गररबी लनवारण  

(१) सामाजिक सरुक्षा िथा गररबीलनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अनसुन्धान,  

(२) िजक्षि समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायविम, स्रोि पररचािन र व्यवस्थापन,  

(३) सामाजिक सरुक्षाको कायावन्वयनको िालग संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ  संस्थासंग सम्पकव , समन्वय र सहकायव,  

(४) सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय िथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन,  

(५) गररब घरपररवार पक्रहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन,  

(६) स्थानीय सामाजिक सरुक्षा योिना र व्यवस्थापन ।  

 

छ. व्यजिगि घटना, िन्म, मतृ्य ुक्रववाह र िथ्याङ्क  

(१) व्यजिगि घटना (िन्म, मतृ्य,ु बसार्वसरार्, सम्बन्ध लबच्छेद र धमवपिु र धमवपिुी) को दिाव,  

(२) व्यजिगि घटनाको स्थानीय िथ्याङ्क सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र लनयमन,  

(३) व्यजिगि घटनाको अलभिेि व्यवस्थापन र प्रलिवेदन।  

 

ि. स्थानीयस्िरमा परुाित्व, प्राजचन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्वद्धवन र पनुः लनमावण ।  

झ. सकुुम्बासी व्यवस्थापन  

 (१) सकुुम्बासी पक्रहचान र अलभिेि व्यवस्थापन,  

 (२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीक्रवकोपािवन र बसोबास व्यवस्थापन ।  

ञ. प्राकृलिक स्रोिबाट प्राि रोयल्टी  

(१) प्राकृलिक स्रोिबाट प्राि हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा लनयमन,  

(२) प्राकृलिक स्रोिबाट प्राि हनुे रोयल्टीको संकिन िथा बाँडफाँड ।  

 

ट. सवारी साधन अनमुलि  

(१) यािायाि व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वय र लनयमन,  

(२) स्थानीय सावविलनक यािायािको रूट लनधावरण, अनमुलि, नक्रवकरण, िारेिी, सेवाको गणुस्िर, भाडादर लनधावरण र 
लनयमन,  

(३) वािावरणमैिी, ििवाय ु पररविवन अनकूुिन, क्रवपद् िोजिम संवेद्य, अपाङ्गिा र िैक्रङ्गकमैिी यािायाि प्रणािीको 
स्थानीय िहमा प्रवद्धवन । 

ठ. संघ, संस्था दिाव िथा नवीकरण  

(१) संघ संस्था पररचािन सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र लनयमन,  

(२) स्थानीयस्िरका संघ, संस्थाको दिाव र नक्रवकरण ।  

 

(५)  उपदफा (१) र (३) मा उल्िेजिि अलधकारका अलिररि गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको अन्य काम किवव्य र 
अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ  

 

क. भलूम व्यवस्थापन  

(१) संघीय िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही स्थानीयस्िरको भउूपयोग नीलि, योिना, कायविम ििुवमा र कायावन्वयन,  

(२) संघीय िथा प्रदेशको मापदण्डको अलधनमा रही व्यवजस्थि बस्िी क्रवकासका कायविम ििुवमा र कायावन्वयन, 
एकीकृि बस्िी क्रवकासका िालग िग्गाको एकीकरण िथा िग्गा क्रवकास र व्यवस्थापन,  



 
 
 

(३) स्थानीयस्िरमा अव्यवजस्थि बसोबास व्यवस्थापन ।  

 

ि. संचार सेवा  

(१) संघीय िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही स्थानीय क्षेिलभि र्न्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु िथा िारक्रवहीन 
टेलिलभिन प्रसारणको अनमुलि, नक्रवकरण र लनयमन,  

(२) स्थानीय क्षेिमा सूचना प्रक्रवलधको क्रवकास र प्रवद्धवन गने ।  

 

ग. यािायाि सेवा  

(१) स्थानीय बस, ट्रिी बस, ट्राम िस्िा मध्यम क्षमिाका मास ट्राजन्िट प्रणािीको नीलि, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, 
अनगुमन र लनयमन,  

(२) राक्रष्ट्रय रेि पूवावधारको उपयोग िथा महानगरीय क्षेिलभि शहरी रेि सेवाको संचािन, व्यवस्थापन, ममवि सम्भार, 
समन्वय साझेदारी र सहकायव,  

(३) संघ वा प्रदेशिे संक्रवधान िथा प्रचलिि कानून बमोजिम आफ्नो अलधकार क्षेि लभिको कुनै क्रवषय गाउँपालिका वा 
नगरपालिकािार्व कानून बनार् लनक्षेपण गनव सकनेछ ।  

(४) गाउँपालिका वा नगरपालिकािे यस दफा बमोजिमका काम, किवव्य र अलधकार प्रयोग गदाव आवश्यकिा अनसुार 
कानून, नीलि, योिना, मापदण्ड िथा कायवक्रवलध बनार्व िाग ुगनव सकनेछ ।  

(५) स्थानीय िहिे प्रदेश सरकारको परामशवमा नेपाि सरकारको पूवव स्वीकृलि लिर्व क्रवदेशका कुनै स्थानीय सरकारसंग 
भलगनी सम्बन्ध कायम गनव सकनेछ ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

४. हाि कायवरि कमवचारीहरूको क्रववरण  

क. गाउँपालिका र वडा कायावियमा कायवरि कमवचारीहरूको क्रववरण  

 

गाउँकायवपालिका 
 

क.सं. क्रवषयगि शािा िथा र्कार्व  नाम थर पद  सेवाको 
प्रकार  

१  िािलसंह िड्का प्रमिु प्रशासकीय 
अलधकृि 

स्थायी 

२ प्रशासन शािा दया बहादरु बढुा 
 

सहायक पाँचौ 
(प्रशासन) 

स्थायी 
 

कािरुाम पनु कायाविय सहयोगी स्थायी 

िगे पनु कायाविय सहयोगी स्थायी 

अनमोि ििी  कायाविय सहयोगी करार  

कुमारी पनु कायाविय सहयोगी करार 
३ योिना िथा कायविम  शािा  रमेश लगरी  अलधकृि छैठौं स्थायी  
५ पूवावधार क्रवकास िथा भवन 

लनयमन शािा  
ररि र्जन्िलनयर  स्थायी 

करूण प्रसाद शे्रष्ठ  सव-र्जन्िलनयर  स्थायी 

 सव-र्जन्िलनयर स्थायी 
६ आलथवक प्रशासन शािा  ररि िेिापाि  स्थायी  

   
७ जशक्षा यवुा िथा िेिकुद शािा रेग बहादरु पनु 

 
प्रा.क्रव. जशक्षक  
 

स्थायी 
 

८ स्वास्थ्य शािा  िगि बढुा लस.अ.हे.व. छैठौं स्थायी  
९ सूचना प्रक्रवलध शािा  गमुानलसं क्रवष्ट  सूचना प्रक्रवलध 

अलधकृि 
करार  

१० मक्रहिा िथा बािबालिका शािा िेलनशा बढुा  पोषण स्वंसेवक करार 
११ पश ुसेवा शािा  सनु बहादरु पनु  पश ुजचक्रकत्सक  स्थायी  

लमसाना घिीमगर सहायक चौथो  करार 



 
 
 

१२ कृक्रष क्रवकास शािा  जशव कुमार झा  अलधकृि छैठौं स्थायी  
किावराम थारू  सहायक पाँचौं स्थायी  
गंगा रोका  सहायक चौथो  करार 

१३ रोिगार सेवा केन्र  लििभान पनु  रोिगार संयोिक  करार  
महेन्र के.सी.  सव- र्जन्िलनयर  करार  
संग्राम बढुामगर रोिगार सहायक करार 

१४ पजन्िकरण शािा सागर बढुा  एमआर्एस अपरेटर  करार  
रेशम पनु  क्रफल्ड सहायक  करार  
क्रटकिाि पनु  क्रफल्ड सहायक  करार  

१५ पोषण कायविम िेलनशा बढुा  पोषण संयोिक  करार  
१६ िघ ुउद्यम क्रवकास  कायविम पूणव बहादरु पनु उद्यम क्रवकास  

सहिकिाव 
करार  

िाि कुमारी पनु 
गरुूङ  

उद्यम क्रवकास  
सहिकिाव 

करार  

१७  रण बहादरु घिी सवारी चािक करार 
 
 
 
 

वडा कायाविय  

 

क.सं. वडा नं.   कमवचारीको नाम  पद  सेवाको प्रकार  

१ 

 

१ सेरम  

 

हरी बहादरु के.सी. वडा सजचव  स्थायी 
 

ददपक ििी पश ुप्राक्रवलधक चौथो करार 

िन बहादरु रोका  का.स.  करार  

२ 

 

२ लभिीगाम 

 

एकराि थापा   वडा सजचव  स्थायी  
िािक्रवर बढुा का.स.  करार  

३ ३ बाक्रहरीगाम   एकराि थापा  वडा सजचव  
 

स्थायी 

गोक्रवन्द बढुा पश ुप्राक्रवलधक  करार  
जशव ओम पाँण्डे  कृक्रष प्राक्रवलधक  करार  



 
 
 

शेर बहादरु घिी  का.स.  करार  
४ ४ स्यूरी   हरी बहादरु के.सी.   

 
वडा सजचव  
  

स्थायी  

रेश्मी नेपािी कृक्रष प्राक्रवलधक  करार  
मन कुमार घिी  का.स.  करार  

५ ५ िैमाकसिा  नवराि रोका  वडा सजचव  स्थायी  
शेर बहादरु ििी  का.स.   करार  

६ ६ फगाम   गन्ि बहादरु थापा  वडा सजचव  स्थायी  
कृष्णा लगरी  कृक्रष प्राक्रवलधक  करार  
बि बहादरु पनु  का.स.  करार  

७ 
 

७ िेल्बाङ   छक्रविाि महरा   वडा सजचव  स्थायी  
बािाराम थापा   कृक्रष प्राक्रवलधक  करार   
शेर बहादरु विी   पश ुप्राक्रवलधक चौथो  करार   
हकव  कामी  का.स.  करार  

 
 
 
 
 

ि. स्वास्थ्य संस्थामा कायवरि कमवचारी क्रववरण 

 

ि.सं.  स्वास्थ्य संस्थाको नाम दरबन्दी 
संख्या 

कमवचारीको नाम  पद  िह सेवा  

१ सेरम स्वास्थ्य चौकी ५ रेनकुा सवेुदी  अहेव सहायक चौथो करार 

जिमा घिी अनमी  ,,      ,, करार 

सम्झना थापा अनमी  ,,      ,, करार 
अिुवन रानामगर का.स.  करार  

२ गाम स्वास्थ्य चौकी  ५ र्न्रा कुमारी क्रवष्ट अनमी सहायक चौथो  करार  
अल्पना रोका अहेव  ,,      ,, करार  
पूजणवमा लगरी अनमी  ,,      ,, करार 
िस्पिी घिी  का.स  करार  

३ स्यूरी स्वास्थ्य चौकी ५ िड्क बहादरु अहेव सहायक पाँचौं स्थायी 



 
 
 

गाहा  
पदमा बढुा अनमी  ,,      ,, स्थायी 
शाजन्ि बढुा अहेव  ,,      ,, करार 
बेिमन बढुा का.स.  करार 

४  पोबाङ स्वास्थ्य चौकी ५ िनक लगरी अहेव सहायक चौथो स्थायी 

देउमा पनु अनमी   ,,    ,, करार 
मनुा कुमारी बढुा अनमी   ,,    ,, करार  

िमान पनु का.स.   करार 
५ फगाम स्वास्थ्य चौकी ५ रजन्िि कुमार 

यादव  
अहेव सहायक चौथो स्थायी 

कुश्मिा रोका अनमी  ,,     ,, करार 
कल्पना लगरी अनमी  ,,     ,, करार  
श्याम कुमार घिी का.स.  करार  

६ िेल्बाङ स्वास्थ्य चौकी ५ रन्िशु्री पनु  अहेव सहायक चौथो स्थायी  
चन्रा कुमारी पनु  अनमी   ,,    ,, करार 
प्रमे कुमारी बढुा अनमी   ,,    ,, करार  
िानिाि कामी का.स.  करार  

७ आधारभिू स्वास्थ्य 
सेवा केन्र लभिीगाम 

३ प्रमे प्रकाश 
िड्का 

अहेव सहायक चौथो करार  

दिुी घिी  अनमी  ,,     ,, करार  
नन्दवीर घिी  का.स.   करार  

८ सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र, घसु्बाङ 

२ सनुमाया घिी अनमी सहायक चौथो करार 
दशवन पनुमगर का.स.  करार 

९ सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र, झेलिगङु 

२ राि कुमारी क्रवष्ट अनमी सहायक चौथो करार 
मोहन बढुामगर का.स.  करार 

१०  सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र जझन्िा 

२ चन्राविी घिी अनमी सहायक चौथो  
िेिमन चनुारा का.स.  करार 

११ सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र, राडुङ 
िैमाकसिा  

१ कमिा क्रवष्ट  अनमी सहायक चौथो करार 
िोकेन्र रोकामगर का.स.  करार 



 
 
 

१२ सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र, नारबाङ 

१ लनमा पनु अनमी सहायक चौथो करार 

१२ सामदुाक्रयक स्वास्थ्य 
र्कार्व केन्र, धङु्सी  

२ दीपजशिा पनु अनमी सहायक चौथो करार 
शलमविा 
झाँिीमगर 

का.स.  करार 

 
 
 

ग. सामदुाक्रयक क्रवद्याियमा कायवरि जशक्षक क्रववरण, २०७९ 

 
 

१. स्वीकृि दरबन्दीमा कायवरि जशक्षक क्रववरण    िम्मा दरबन्दी संख्याः ७६ 

ि.सं.  क्रवद्याियको  नाम दरबन्दी 
संख्या 

जशक्षकको नाम थर िह शे्रणी सेवा  

१ िनसेवा मा.क्रव. 
सनुछहरी १ सेरम  

६ िेिनाथ थापा  लन.मा.क्रव. िलृिय  अस्थायी/प्र.अ. 
कमि घिीमगर  लन.मा.क्रव. िलृिय  अस्थायी 
धन बहादरु पनु लन.मा.क्रव. िलृिय  अस्थायी  

कुि ब. बढुामगर प्राथलमक िलृिय  स्थायी 
पूणव ब. बढुा प्राथलमक िलृिय स्थायी 
सन्ि ुसेन प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 

२ सरस्विी आ.क्रव.   

सनुछहरी १ घसु्बाङ 

३ पनुम पनु बढुाथोकी प्राथलमक िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
मन प्रसाद बढुा प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 
ररना के.सी  प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 

३ शािा प्रा.क्रव सनुछहरी 
१ फुलिवन 

३ जिम ब. लबष्ट  प्राथलमक िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
िलुनश कुमार क्रवष्ट प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 
लनमा महरा प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 

४ िनिा आ.क्रव. 
सनुछहरी २ बाँसडाँडा 
लभिीगाम 

३ सरेुन्र जि.सी. प्राथलमक क्रद्धलिय  स्थायी 
क्रकरण बढुामगर प्राथलमक िलृिय अस्थायी 
लडिा िड्का प्राथलमक िलृिय  स्थायी 

५ नेपाि राक्रष्ट्रय प्रा.क्रव 

सनुछहरी २ 
गोहािोिा लभिीगाम  

३ क्रवश्वम्भर घिीमगर   प्राथलमक िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
अध्योया मरुाव  प्राथलमक िलृिय  स्थायी 
भगविा पौडेि प्राथलमक िलृिय अस्थायी  



 
 
 

६ श्री प्रा.क्रव. सनुछहरी 
२ डाङ्गाधारा लभिीगाम  

३ पावविा चन्द  प्राथलमक िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
शेर ब. घिी  प्राथलमक िलृिय अस्थायी 
िंग बहादरु पनु प्राथलमक िलृिय  अस्थायी 

७ िनिा मा.क्रव. 
सनुछहरी ३ गाम  

६ बागवीर घिीमगर  प्राथलमक   क्रद्धलिय  स्थायी/प्र.अ. 
देवकिा जघलमरे  लन.मा.क्रव.  िलृिय स्थायी 
देव लसंह सेन ठकुरी  प्राथलमक   क्रद्धलिय  स्थायी 
मैमा कुमारी डाँगी   प्राथलमक   िलृिय  अस्थायी 
भान ुघिीमगर  लन.मा.क्रव.  िलृिय अस्थायी 
क्रपिम्बर के.सी. लन.मा.क्रव.  िलृिय  अस्थायी 

८ चौवारी कुर्पा प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ३ मौिावन 

३ बसन्िा पोख्रिे  प्राथलमक   िलृिय  अस्थायी/प्र.अ. 
ररिा कुमारी विी  प्राथलमक िलृिय अस्थायी  
क्रववेक घिीमगर  प्राथलमक िलृिय अस्थायी  

९ बराह प्रा.क्रव. पाङबाङ ३ सीिा कुमारी डाँगी प्राथलमक िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
सरेुन्र न्यौपाने  प्राथलमक िलृिय स्थायी  
कष्ण क्रव.क. प्राथलमक िलृिय स्थायी  

१० ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी 
४ स्यूरी   

३ रािकुमार राना  प्राथलमक िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
दि बहादरु पनु प्राथलमक िलृिय स्थायी  
पूजणवमा कुमारी थापा प्राथलमक िलृिय अस्थायी  

११ लसद्ध प्रा.क्रव. सनुछहरी 
४ जझन्िा  

२ लिि बहादरु घिी प्राथलमक िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
योगेशचन्र थापा  प्राथलमक िलृिय अस्थायी 

१२ 
 

देवी मजन्दर मा.क्रव. 
सनुछहरी ५ पोबाङ  

३ क्रवर बहादरु रोका प्राथलमक िलृिय स्थायी 
वेन्ि ुसवेुदी प्राथलमक िलृिय स्थायी  
उिेिी पनु प्राथलमक िलृिय स्थायी  

१३ नमूना मा.क्रव. 
सनुछहरी ५ कसिा 

६ धमेन्र रोकामगर प्रा.क्रव.  िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
िगि ब. के.सी. लन.मा.क्रव.  िलृिय स्थायी 
होबेन्र क्रवष्ट प्राथलमक  िलृिय  अस्थायी  
रेग बहादरु पनु  प्राथलमक  िलृिय  स्थायी  
पनुराम थापामगर प्राथलमक  िलृिय  अस्थायी 
िेि ब. गरुूङ  लन.मा.क्रव.  िलृिय  अस्थायी 

१४ मेहिधारा मा.क्रव. 
सनुछहरी ५ िैमा 

३ िाि ब. बढुामगर  प्राथलमक  िलृिय  स्थायी 
क्रहमज्योलि गोिामे  प्राथलमक  िलृिय  अस्थायी  



 
 
 

सलुनिा थापा प्राथलमक  िलृिय  अस्थायी 
१५ िक्ष्मी प्रा.क्रव. 

सनुछहरी ५ थनबाङ 
२ झलगन्र ब. बैिािी  प्राथलमक   क्रद्धलिय  स्थायी/प्र.अ. 

क्रवष्ण ुप्रसाद न्यौपाने  प्राथलमक   िलृिय स्थायी 
१६ ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी 

६ फगाम  
६ धन बहादरु पनु प्राथलमक  िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 

देउमन रोका क्षेिी  लन.मा.क्रव.  िलृिय  स्थायी 
यवुराि घिीमगर  लन.मा.क्रव. िलृिय  स्थायी  
देवीराम रोका क्षेिी  प्राथलमक  िलृिय  स्थायी 
छायाँ कुवर  लन.मा.क्रव.  िलृिय  अस्थायी  
सिृना पनुमगर प्रा.क्रव.  िलृिय  अस्थायी  

१७ िनिा सधुार प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ६ धुंसी 
फगाम 

३ राम बहादरु झाँिी 
मगर 

प्राथलमक  िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 

नारायण थापा  प्राथलमक  क्रद्धलिय  स्थायी 
मध ुरोकामगर  प्राथलमक   िलृिय  अस्थायी 

१८ बािजशक्षा प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ६ िाि ु
फगाम 

२ लििा प्रसाद क्रवष्ट  प्राथलमक  िलृिय स्थायी/प्र.अ. 
र्न्रा शे्रष्ठ  प्राथलमक  िलृिय  अस्थायी 

१९ रोल्बाङ मा.क्रव. 
सनुछहरी ७ िेल्बाङ  

७ िोकनाथ पन्थी  लन.मा.क्रव.  क्रद्धलिय  स्थायी 
क्रहमिाि पोख्रिे प्राथलमक   िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
गणेश बढुा प्राथलमक   िलृिय  अस्थायी 
चामिाि पनुमगर प्राथलमक िलृिय  स्थायी  

ददवश बढुामगर प्राथलमक िलृिय  स्थायी  

िमनुा पोख्रिे प्राथलमक िलृिय  स्थायी  

ददपेश बढुामगर  प्राथलमक िलृिय  अस्थायी  

२० ने.रा. प्रा.क्रव ऐसेििुकव  ३ साक्रविा िनाि प्राथलमक िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
आस ब. बढुामगर  प्राथलमक िलृिय  स्थायी  

लबमाव थापा  प्राथलमक िलृिय  अस्थायी  

२१ ने.रा. प्रा.क्रव. सनुछहरी 
७ ल्याबाङ िेल्बाङ 

२ िाि ब. पनु प्राथलमक िलृिय  स्थायी/प्र.अ. 
ििुराि िड्का  प्राथलमक िलृिय  स्थायी  

२२ िनिागलृि प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ७ सलु्कबाङ 

१ होम ब. महरा प्राथलमक िलृिय  राहि/अस्थायी 
२ रौपलि थापा प्राथलमक िलृिय स्थायी 

२३ िनआवाि प्रा.क्रव.     स्वीकृि दरबन्दी 



 
 
 

झेलिगङु सनुछहरी २ 
लभिीगाम 

नभएको  

२४ क्रवष्ण ुस्मलृि प्रा.क्रव.  

सनुछहरी २ 
मंजशरेडाँडा लभिीगाम 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

२५ बािज्योलि प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ३ बगो 
बाक्रहरीगाम 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

२६ सनुछहरी प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ४ स्यूरी  

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

२७ नवचेिना प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ५ माबाङ  

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

२८ ज्ञानोदय प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ५ हाम्िा 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

२९ िनकल्याण प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ६ धमवशािा 
फगाम  

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

३० ररपकुोट प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ६ फगाम 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

३१ सक्रहद स्मलृि प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ७ िेल्बाङ 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

३२ िनउज्िि प्रा.क्रव. 
सनुछहरी ७ कोबावङ 
िेल्बाङ 

    स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

३३ ििििा प्रा.क्रव.     स्वीकृि दरबन्दी 
नभएको  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

२. गाउँपालिका अनदुानमा कायवरि जशक्षक क्रववरण    िम्मा जशक्षक संख्याः २० 

 

ि.सं.  क्रवद्याियको  नाम जशक्षकको नाम 
थर 

िह शे्रणी सेवा  

१ िनसेवा मा.क्रव. सनुछहरी १ सेरम  िारानाथ थापा  मा.क्रव.  गा.पा. 
अनदुान 

२ सरस्विी आ.क्रव.   

सनुछहरी १ घसु्बाङ 

देक्रवका घिी लन.मा.क्रव.  ,,    ,, 

३ िनआवाि प्रा.क्रव. सनुछहरी २ झेलिगङु रालधका क्रव.क. प्राथलमक   ,,    ,, 

४ क्रवष्ण ुस्मलृि प्रा.क्रव. सनुछहरी २ मंजशरेडाँडा 
लभिीगाम 

सोन्टो घिी  प्राथलमक   ,,    ,, 

५ िनिा मा.क्रव. सनुछहरी ३ गाम  िोगेन्र लगरी  प्राथलमक    ,,    ,, 

६ बािज्योलि प्रा.क्रव. सनुछहरी ३ बगो 
बाक्रहरीगाम 

भि बहादरु 
घलिव  

प्राथलमक   ,,    ,, 

७ ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी ४ स्यूरी   राि नारायण 
यादव  

मा.क्रव.  ,,    ,, 

८ 
 

देवी मजन्दर मा.क्रव. सनुछहरी ५ पोबाङ  िगेन्र रोकामगर  मा.क्रव.  ,,    ,, 

९ नमूना मा.क्रव. सनुछहरी ५ कसिा याम बहादरु क्रवष्ट  मा.क्रव.  ,,    ,, 

१० मेहिधारा मा.क्रव. सनुछहरी ५ िैमा बािाराम पनु  मा.क्रव.  ,,    ,, 

११ नवचेिना प्रा.क्रव. सनुछहरी ५ माबाङ उमेश पनु प्राथलमक   ,,    ,, 

१२ ज्ञानोदय प्रा.क्रव. सनुछहरी ५ हाम्िा  लिि ब. 
रोकामगर 

प्राथलमक   ,,    ,, 



 
 
 

१३ ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी ६ फगाम  िस्वीर पनुमगर  मा.क्रव.  ,,    ,, 

१४ ररपकुोट प्रा.क्रव. सनुछहरी ६ फगाम कृिमान पनु प्राथलमक  ,,    ,, 

१५ िनउज्वि प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ कोबावङ 
िेल्बाङ 

मायादेवी 
बढुामगर  

प्राथलमक   ,,    ,, 

१६ ििििा प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ जिबाङ 
िेल्बाङ 

कमिा पनु प्राथलमक  ,,    ,, 

१७ रोल्बाङ मा.क्रव. सनुछहरी ७ िेल्बाङ  मेगराि पोख्रिे मा.क्रव.    ,,    ,, 

१८ शक्रहद स्मलृि प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ िेल्बाङ  शोभािर पोख्रिे  प्राथलमक   ,,    ,, 

 
 

३. राहि दरबन्दी जशक्षक क्रववरण     िम्मा जशक्षक दरबन्दीः १ 

 

ि.सं.  क्रवद्याियको  नाम जशक्षकको नाम थर िह शे्रणी 
१ िनिागलृि प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ सलु्कबाङ िेल्बाङ  होम बहादरु महरा   प्राथलमक  िलृिय 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

४. सनुछहरी गाउँपालिकाका बािक्रवकास केन्रमा कायवरि सहिकिावको क्रववरण 

 

िम्मा बािलबकास केन्र संख्याः २२ 

ि.सं.  माि ृक्रवद्याियको  नाम बा.क्रव.के. सहिकिावको 
नाम थर  

   िह कै. 

१ िनसेवा मा.क्रव. सनुछहरी १ सेरम  लमना राना  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

२ सरस्विी आ.क्रव.   

सनुछहरी १ घसु्बाङ 

चेि बहादरु पनुमगर बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

३ शािा प्रा.क्रव. सनुछहरी १ फुलिवन िानपरुा घिीमगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

४ िनआवाि प्रा.क्रव. सनुछहरी २ झेलिगङु िगेन्र बढुा बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

५ ने.रा.प्रा.क्रव. सनुछहरी २ गोहािोिा 
लभिीगाम 

क्रपपिा बढुा बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

६ िनिा मा.क्रव. सनुछहरी ३ गाम  भानमिा बढुा  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

७ बराह प्रा.क्रव. सनुछहरी ३ पाङबाङ 
बाक्रहरीगाम  

चन्र बहादरु घिी  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

८ बािज्योलि प्रा.क्रव. सनुछहरी ३ बगो 
बाक्रहरीगाम 

कुन्मा घिी   बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

९ चौबारी कुर्पा प्रा.क्रव. सनुछहरी ३ 
मौिावन 

गणेश बहादरु बढुा बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१० ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी ४ स्यूरी   चरुामजण रोका  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

११ लसद्ध प्रा.क्रव. सनुछहरी  ४ स्यूरी लबलनिा बढुाथोकी  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 



 
 
 

१२ 
 

देवी मजन्दर मा.क्रव. सनुछहरी ५ पोबाङ  धनिाि पनु  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१३ नमूना मा.क्रव. सनुछहरी ५ कसिा क्रहमसरा बढुाथोकी  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१४ मेहिधारा मा.क्रव. सनुछहरी ५ िैमा सिृना घिीमगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१५ िक्ष्मी प्रा.क्रव. सनुछहरी ५ थनबाङ सररिा घिीमगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१६ ने.रा.मा.क्रव. सनुछहरी ६ फगाम  पिुा घिी  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१७ िनिा सधुार प्रा.क्रव. सनुछहरी ६ धुंसी रामसरु झाँिीमगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१८ ििििा प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ जिबाङ 
िेल्बाङ 

ददि बहादरु बढुामगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

१९ रोल्बाङ मा.क्रव. सनुछहरी ७ िेल्बाङ  पणुव बहादरु पनु बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

२० िनिागलृि प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ 
सलु्कबाङ िेल्बाङ  

क्रवमिा रोकामगर बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

२१ ने.रा.प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ ऐसेििुकव  
िेिबाङ 

शारदा रोकामगर  बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

२२ शक्रहद स्मलृि प्रा.क्रव. सनुछहरी ७ 
िेल्बाङ  

लनशा पनुमगर   बाि जशक्षा 
जशक्षक  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

५. गाउँपालिकाबाट प्रदान गररन ेसेवा, िाग्न ेदस्िरु र अवलध  

 

ि.सं. सेवाको क्रववरण पेश गनुवपने कागिािहरू सेवा प्राि गने 
प्रक्रिया 

सेवा प्राि गनव िाग्न ेशलु्क 
रू. 

सम्बजन्धि 
पदालधकारी 
वा शािा  शलु्क रू. समय 

१ योिना सम्झौिा  उपभोिा सलमलिको लनणवय, 
वडा कायावियको लसफाररश, 
बिेट स्वीकृि लनस्सा, िगि 
जस्टमेट, सलमलिमा रहने 
पदालधकारीहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप   

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन पेश 
गने र 
योिना 
शािाको 
िाँचपास 
पलछ सेवा 
प्रदान गररने  

वडाबाट 
लसफाररश 
शलु्क बाहेक 
लनशलु्क 

सोही ददन  योिना 
शािा, 
प्राक्रवलधक 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

२ योिना फरफारक र 
भिुानी  

 

उपभोिा सलमलिको लनणवय, 
सावविलनक िेिा पररक्षण, 
िगि जस्टमेट अनसुारको 
लबि भपावर्, सम्झौिा पि 
सक्रहिको योिना िािा 
क्रकिाब, सलमलिका 
पदालधकारीहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, वडा 
कायावियको लसफाररश, 
प्राक्रवलधकको कायव सम्पन्न 
प्रलिवेदन, अनगुमन 
सलमलिको प्रलिवदेन, अनसूुजच 
३,४,६,७ फारम भरेको    

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन पेश 
गने, योिना 
शािािे 
िाँचपास गने, 
िेिा 
शािाबाट 
भिुानी हनुे  

वडाबाट 
लसफाररश 
शलु्क बाहेक 
लनशलु्क 

सोही ददन  प्राक्रवलधक 
शािा, 
योिना 
शािा, 
िेिा 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

 

३ 
बैंक िािा िोल्न 
लसफाररश  

उपभोिा सलमलिको लनवेदन, 
मार्न्यटु, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, वडाको लसफाररस 
२ प्रलि पासपोटव सार्िको 
फोटो  

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र योिना 
शािा बाट 

वडाबाट 
लसफाररश 
शलु्क बाहेक 
लनशलु्क 

सोही ददन  योिना 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

सेवा प्रदान 
गररने  

४ बैंक िािा बन्द गने 
लसफाररस  

उपभोिा सलमलिको लनवेदन, 
लनणवयको प्रलिलिक्रप, वडाको 
लसफाररस  

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र योिना 
शािा बाट 
सेवा प्रदान 
गररने 

वडाबाट 
लसफाररश 
शलु्क बाहेक 
लनशलु्क 

सोही ददन  योिना 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

५ बैंक धरौटी क्रफिाव लनवेदन, आवश्यक क्रवलभन्न 
कागिािहरू 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र िेिा 
शािा बाट 
सेवा प्रदान 
गररने 

लनःशलु्क सोही ददन  िेिा 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

६  असहाय, क्रवधवा, 
िेष्ठ नागररक िथा 
िजक्षि बािसंरक्षण 
अशि अपाङ्गहरूको 
पररचय पि क्रविरण  

सम्बजन्धि व्यजिको लनवेदन, 
नागररकिा, पलिको मतृ्य ु
दिाव, पलिसंगको नािा 
प्रमाजणि, सम्बन्ध क्रवच्छेदको 
प्रलिलिक्रप, िन्मदिाव प्रमाण 
पि, बसार्व सरार्, ३ प्रलि 
पासपोटव सार्िको फोटो 
एकि मक्रहिाको हकमा 
अक्रववाक्रहि प्रमाजणिको 
सिवलमन मचुलु्का, 
अपाङ्गिाको िालग 
जचक्रकत्सकको ररपोटव   

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र िाँचबझु 
पलछ सेवा 
प्रदान गररने  

लनःशलु्क  प्रचलिि 
कानून 
अनसुार  

मक्रहिा 
क्रवकास 
शािा, 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

७ न्याय सम्पादन   लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप र अन्य आवश्यक 
कागिाि  

कागिाि 
सक्रहि उिरुी 
प्रशासक 
माफव ि 

रू. १००।-  मदु्दाको 
प्रकृलि 
अनसुार  

उिरुी 
प्रशासक र 
उपाध्यक्ष  



 
 
 

उपाध्यक्ष 
समक्ष 
लनवेदन पेश 
गने र 
िोक्रकएको 
कायवक्रवलध 
अनसुरण गरी 
सेवा प्रदान 
गररने  

८ न्यायीक लमिापि  लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप र अन्य आवश्यक 
कागिाि 

कागिाि 
सक्रहि उिरुी 
प्रशासक 
माफव ि 
उपाध्यक्ष 
समक्ष 
लनवेदन पेश 
गने र 
िोक्रकएको 
कायवक्रवलध 
अनसुरण गरी 
सेवा प्रदान 
गररने 

दिाव रू. 
१००।–  

लमिापि रू. 
१०००।- 

मदु्दाको 
प्रकृलि 
अनसुार 

उिरुी 
प्रशासक र 
उपाध्यक्ष  

९ सहकारी दिाव  लनवेदन, वडाको लसफाररस, 
प्रारजम्भक भेिाको लनणवय, 
सक्किै क्रवधान ३ प्रलि, कायव 
सलमलि सदस्यहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 
फोटो टाँस िथा क्रवलभन्न 
अनसूुजच भरेको क्रववरण 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
सहकारी 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे  

रू. 
४०००।- 

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि 

सहकारी 
शािा प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

१० संघ संस्था, किब 
दिाव /नक्रवकरण 

लनवेदन, वडाको लसफाररस, 
सक्किै क्रवधान ३ प्रलि, कायव 
सलमलि सदस्यहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

दिाव रू. 
२०००।–  

नक्रवकरण रू. 
१०००।- 

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि 

सहकारी 
शािा प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

फोटो टाँस िथा क्रवलभन्न 
अनसूुजच भरेको क्रववरण 

समक्ष 
लनवेदन ददने 
सहकारी 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

११ 

 
कृक्रष पश ु व्यवसाय 
लनिी फमव दिाव  

लनवेदन, वडाको लसफाररस, 
सक्किै नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, चारक्रकल्िा साँध 
सलधयारको मन्िरुीनामा 
मचुलु्का, िग्गाधनी प्रमाण 
पिुावको प्रलिलिक्रप 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
कृक्रष पश ु 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

िगानी पिुी 
अनसुार 
दस्िरु िाग्न े

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि 

कृक्रष पश ु
शािा 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

१२ कृषक समूह/सलमलि 
दिाव  

लनवेदन, वडाको लसफाररस, 
सक्किै क्रवधान ३ प्रलि, कायव 
सलमलि सदस्यहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 
फोटो टाँस िथा क्रवलभन्न 
अनसूुजच भरेको क्रववरण 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
कृक्रष 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

रू. ५००।- िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि 

कृक्रष शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

१३ पशपुािन 
समूह/सलमलि दिाव 
िथा क्रवक्रवलधकरण 

लनवेदन, बैठकको लनणवय, 
क्रवधानको प्रलिलिक्रप, वडाको 
लसफाररश समूहको अध्यक्ष 
र सजचवको नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप र फोटो  

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 

रू. ५००।- िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि 
सोही ददन  

पश ु सेवा 
शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

पश ु सेवा 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

१४ समूह/सलमलि 
नक्रवकरण 

लनवेदन, सलमलिको मार्न्यटु, 
वडाको लसफाररश 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
पश ु सेवा 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

रू. ५००।- ररिपूववक 
पेश 
भएकोमा 
सोही ददन  

पश ु सेवा 
शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

१५ व्यवसाक्रयक फमव 
दिाव िथा 
अलभिेजिकरण/ 
सूजचकृि 

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, प्राक्रवलधकको 
क्रफल्ड अनगुमन सक्रहिको 
लसफाररस, िग्गाको 
कागिाि, वडाको 
चारक्रकल्िा प्रमाजणि 
लसफाररस, साँध संलधयारको 
मन्िरुरनामा मचुलु्का 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
पश ु सेवा 
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

रू. ५००।- सोही ददन 
स्थिगि 
लनररक्षण 
गनुव परेमा 
१० ददन 

पश ु सेवा 
शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

 लनमावण व्यवसाय 
सूजचकृि 

लनवेदन, व्यवसाय दिाव र 
नक्रवकरणको प्रलिलिक्रप, 
करचिुा प्रलिलिक्रप र 
आवश्यक अन्य  

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
प्रशासन 
शािाबाट 

रू. 
२०००।- 

सोही ददन  प्रशासन 
शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

१६ पशपुन्छी स्वास्थ्य 
उपचार सेवा  

(गार्व, भैसी) 

पश ु सेवा केन्र/ 
लडस्पेन्सरीमा पशपुन्छी 
ल्यार्न ुपने  

पश ु सेवा 
केन्र/ 
शािाबाट 

प्रलि पश ु रू. 
५।- 

ददनको १ 
बिे लभि 
दिाव भएमा 
सोही ददन 

पश ु सेवा 
शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

१७ भेडा बाख्रा, बंगरु, 
िरायो 

 ,,      ,,   ,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
३।- 

 ,,  ,,  ,,     ,, 

१८ कुिरुा हाँस र अन्य 
पंक्षी 

 ,,      ,,  ,,     ,, प्रलि पंक्षी रू. 
१ 

 ,,   ,,  ,,     ,, 

१९ कुकुर क्रवरािो पश ु  ,,      ,,   ,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
१५।- 

 ,,  ,,  ,,     ,, 

२० घोडा बाँदर र अन्य 
वन्यिन्िहुरू 

 ,,      ,,  ,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
१५।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२१ गोबर पररक्षण  क्रवलध पूववक गोबर संकिन 
गरी पेश गरेको हनु ुपने  

 ,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
५।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२२ छािा पररक्षण  क्रवलधपूववक छािाको नमूना 
संकिन गरी पेश गरेको 
हनुपुने  

,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
५।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२३ क्रपसाब पररक्षण क्रवलध पूववक क्रपसाब संकिन 
गरी पेश गरेको हनु पने  

,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
५।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२४ थनुेिो पररक्षण  क्रवधपूववक दधु संकिन गरी 
पेश गरेको हनुपुने  

,,     ,, प्रलि पश ु रू. 
५।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२५ शव पररक्षण  प्राक्रवलधक क्रहसाविे दठक 
हनुपुने सडेगिेको नहनु ुपने 

 ,,   ,, प्रलि पश ु रू. 
१००।- 

 ,,   ,, ,,      ,, 

२६ मार्नर सजिवकि 
(बंगरु, बोका, साँढे, 
राँगो समुाने (िसी 
पाने, सामान्य घाउ 
िक्रटरा जचरफार)  

पशिुार्व पश ु सेवा 
शािा/पश ु सेवा केन्रमा 
ल्यार्न ुपने  

 ,,   ,, प्रलि पश ु
रू.२५ ।- 

 सोही 
ददन  

,,      ,, 

२७ कृलिम गभावधारण 
सेवा (गार् भैसी) 

पश ु सेवा शािामा ल्याउन ु
पने वा प्राक्रवलधकको 
सहमलिमा घर गोठमा नै  

 ,,   ,, गाउँपालिकािे 
िोके अनसुार  

,,    ,,   

२८ गभव पररक्षण (गार् पश ु सेवा शािामा वा  ,,   ,, गाउँपालिकािे ,,    ,,  



 
 
 

भैसी) कायावियिे िोकेको स्थानमा 
ल्याउन ुपने  

िोके अनसुार  

२९ कृक्रष/पश ु पंन्छी 
पािन ऋण 
लसफाररश  

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, पररयोिना फमेट 

 ,,   ,, लनःशलु्क ,,    ,,  

३० घरेि ु उद्योगमा 
लसफाररश 

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, वडाको लसफाररश, 
सांधसंलधयारको मंिरुीनामा 
मचुलु्का, फमव राजिने 
िग्गाको िािपिुाव 

 ,,   ,, लनःशलु्क  सोही ददन   

       
३१ लनिी क्रवद्यािय 

संचािन अनमुलि  
लनवेदन, पूवव सम्भाव्यिा 
प्रलिवेदन, स्थिगि अनगुमन 
िगायिका जशक्षा ऐन 
लनयमाविी अनसुारका 
प्रावधान र  धरौटी रु 
प्रा.क्रव. रू. ५०हिार 
लन.मा.क्रव. रू. १ िाि 
पचास हिार माक्रव रू. २ 
िाि र अन्य आवश्यक 
कागिािहरू  

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
शैजक्षक सि 
सरुू हनु 
भन्दा ३    
मक्रहना अगावै 
लनवेदन ददने 
जशक्षा  
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

 आ.क्रव. 
२००० 

मा.क्रव 
३००० 

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि  

जशक्षा शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

३२ सामदुाक्रयक/सरकारी 
क्रवद्यािय संचािन 
अनमुलि (प्रा.क्रव.)  

लनवेदन, पूवव सम्भाव्यिा 
प्रलिवेदन, स्थिगि अनगुमन 
िगायिका जशक्षा ऐन 
लनयमाविी अनसुारका 
प्रावधान िथा अन्य 
आवश्यक कागिािहरू 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
शैजक्षक सि 
सरुू हनु 
भन्दा ३    
मक्रहना अगावै 
लनवेदन ददने 
जशक्षा  

 मा.क्रव. रू. 
५००।– 
आ.क्रव. रू. 
३००।- 

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि  

जशक्षा शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे  

३३ क्रवद्यािय कक्षा थप 
अनमुलि  

लनवेदन, पूवव सम्भाव्यिा 
प्रलिवेदन, स्थिगि अनगुमन 
िगायिका जशक्षा ऐन 
लनयमाविी अनसुारका 
प्रावधान िथा अन्य 
आवश्यक कागिािहरू 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
शैजक्षक सि 
सरुू हनु 
भन्दा २    
मक्रहना अगावै 
लनवेदन ददने 
जशक्षा  
शािाबाट 
िाँचबझु, 
अध्ययन 
पश्चाि सेवा 
प्रवाह हनुे 

मा.क्रव. रू. 
५००।– 
आ.क्रव. रू. 
३००।- 

िाँचबझु 

अध्ययन 
पश्चाि  

जशक्षा शािा 
 प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

३४ बेरोिगार सूजचकृि  लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, पासपोटव सार्िको 
फोटो १ प्रलि र पाररवाररक 
क्रववरण   

वडास्िरीय 
लनदेशक 
सलमलिबाट 
आवश्यक 
िाँचबझु 
पश्चाि 
रोिगार सेवा 
केन्रमा 
लसफाररस गने  

लनःशलु्क कानून, 
कायवक्रवलध 
अनरुूप 
छानक्रवन 
पश्चाि 
सजुचकृि 
हनुे  

रोिगार 
सेवा केन्र 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

३५ क्रवलभन्न किवहरू 
सूजचकृि  

लनवेदन/किवको पि अन्य 
आवश्यक कागिािहरू 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र िाँचबझु 
पलछ सेवा 

रू. ५००।- सोही ददन  प्रशासन 
शािा  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

प्रदान गररने 
३६ क्रवलभन्न 

व्यवसायी/फमव/ 

कम्पनी/कन्सल्टेन्ट 

वा अन्य सूजचकृि  

लनवेदन, करचिुा, नक्रवकरण 
भएको िथा आवश्यक अन्य 
कागिाि 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र िाँचबझु 
पलछ सेवा 
प्रदान गररने 

रू. ५००।- सोही ददन  प्रशासन 
शािा  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

३७ कृषक समूह/सलमलि 
सूजचकृि  

लनवेदन, आवश्यक अन्य 
कागिाि 

,,      ,, रू. २००।- सोही ददन  प्रशासन 
शािा  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

३८ क्रवक्रवध सूजचकृि  लनवेदन, आवश्यक अन्य 
कागिाि 

,,      ,, रू. ५००।- सोही ददन  प्रशासन 
शािा  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 

३९ लबपन्न नागररक 
उपचार लसफाररस 

लनवेदन, 
नागररकिा/िन्मदिावको 
प्रलिलिक्रप, वडा कायावियको 
लसफाररस, क्रवरामीिे उपचार 
गरार्रहेको अस्पिािको 
लसफाररस 

कागिाि 
सक्रहि प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 
समक्ष 
लनवेदन ददने 
र लसफाररस 
सलमलििे 
िाँचबझु पलछ 
सेवा प्रदान 
गररने 

लनःशलु्क सकेसम्म 
लछटो  

स्वास्थ्य 
शािा 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि  

४० कायाविय संग 
सम्बजन्धि सूचना 
माग 

सूचना संग सम्बजन्धि क्रवषय 
क्षेि ििुार्व मौजिक/लिजिि 
माग 

सूचना 
अलधकारी 
समक्ष माग 
गने िथा 
लनििे 
िाँचबझु, 
अध्ययन गरी 

सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन, 
२०६४ 
बमोजिम 

सम्भव भए 
सोही ददन 
िथा 
यथासंम्भव 
लछटो  

सूचना 
अलधकारी 
प्रमिु 
प्रशासकीय 
अलधकृि 



 
 
 

उपिब्ध 
गराउन े

 

६. वडा कायावियबाट प्रदान गररन ेसेवा र िाग्न ेदस्िरु  

 

ि.सं. सेवाको क्रववरण पेश गनुवपने कागिािहरू सेवा प्राि गने 
प्रक्रिया 

सेवा प्राि गनव िाग्न े शलु्क 
रू. 

सम्बजन्धि 
पदालधकारी वा 
शािा  शलु्क रू. समय 

१ नािा प्रमाजणि   लनवेदन, स्थिगि सिवलमन 
मचुलु्का, लनवेदक िथा 
नािा प्रमाजणि गनुव पने 
व्यजिको 
नागररकिा/िन्मदिाव/मतृ्य ु
दिाव/बसार्व सरार्व 
प्रमाणपिको प्रलिलिक्रप र 
३/३ प्रलि पासपोटव 
सार्िको फोटो ।    

कागिाि सक्रहि 
वडा अध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने (फोटो 
प्रमाजणि गने 
व्यजि स्वयं सक्कि 
कागिाि सक्रहि 
उपजस्थि हनु ुपने)   

रू. ५००।– 
अंग्रिेीमा रू. 
१०००।- 

सोही ददन  वडा सजचव,  

वडाध्यक्ष   

२ िग्गा नामसारी 
लसफाररस  

 

लनवेदन, लनवेदकको 
नागररकिा, िग्गाधनी 
प्रमाण पिुाव र मतृ्य ु दिाव, 
नािा प्रमाजणिको प्रलिलिक्रप     

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने   

रू. ५००।- सोही ददन  वडा सजचव,  

वडाध्यक्ष   

 पेन्सन नामसारी लनवेदन, लनवेदकको 
नागररकिा, पेन्सनर 
पट्टाको प्रलिलिक्रप, मतृ्य ु
दिाव, नािा प्रमाजणिको 
प्रलिलिक्रप, प्रहरी मचुलु्का     

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने   

स्वेदश रू. 
१०००।– 

क्रवदेश रू. 
२०००।- 

सोही ददन  वडा सजचव,  

वडाध्यक्ष   

३ छुट िग्गा दिाव 
लसफाररस  

लनवेदन, लनवेदकको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 
िग्गा नाप नकसा भएको 
प्रमाणको प्रलिलिक्रप सक्रहि 
अन्य प्रमाण  

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने   

रू. 
१०००।- 

सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

 

४ 
नाम थर संसोधन 
लसफाररस   

लनवेदन, लनवेदकको 
नागररकिा/िन्मदिाव नाम 
संसोधन गनुव पने कागिाि 
र क्रवषय अनसुारको अन्य 
कागिािको प्रलिलिक्रप   

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने  

रू. ३००।-  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

५ नेपािी १ प्रलि नागररकिाको कागिाि सक्रहि रू. ५००।-   



 
 
 

नागररकिा 
लसफाररस 
(बंशिको 
आधारमा)   

लसफाररस फाराम, २ प्रलि 
फोटो, सनािि गने 
व्यजिको नागररकिा, 
नागररकिा लिनेको शैजक्षक 
योग्यिाको प्रमाण पिको 
प्रलिलिक्रप, बबुा वा आमाको 
नागररकिा प्रमाणपिको 
छायाँप्रलि, िन्मदिाव, क्रववाह 
दिाव, बसार्व सरार्व   

वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

 नागररकिा 
प्रलिलिक्रप 
लसफाररश 

लनवेदन, सक्कि 
नागररकिाको फोटोकपी/ 
ना.प्र.प. नम्बर/नागररकिा 
लिएको लमलि   

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

रू. ३००।- सोही ददन वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

 नावािक 
लसफाररस  

लनवेदन, िन्मदिाव, शैजक्षक 
योग्यिाका प्रमाणहरू  

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

रू. ३००।- सोही ददन वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

 िन्मलमलि 
लसफाररश  

लनवेदन, िन्मदिावको 
प्रलिलिक्रप िथा आवश्यक 
अन्य कागिाि 

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

रू. ३००।- सोही ददन वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

 नाम थर  ठेगाना 
फरक लसफाररस  

लनवेदन, 
िन्मदिाव/नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, २ प्रलि फोटो र 
अन्य आवश्यक कागिाि 

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

रू. ५००।- सोही ददन वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

६ िन्मदिाव  सूचना फाराम, सूचकको 
नागररकिा, बािवालिकाको 
बबुा आमाको नागररकिा, 
लबवाह दिावको प्रलिलिक्रप  

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने  

३५ ददन लभि 
लनशलु्क सो 
पछी रू. 
२००।- 

सोही ददन  वडा सजचव  

७  क्रववाह दिाव  नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 
िन्मदिाव प्रलिलिक्रप र 
सूचना फाराम पलि पजिको 
३/३ प्रलि पासपोटव 
सार्िको फोटो  

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने  

३५ ददन लभि 
लनशलु्क सो 
पछी 
रू.२००।- 

सोही ददन वडा सजचव 



 
 
 

८ मतृ्य ुदिाव  सूचना फाराम, सूचकको 
नागररकिा, मिृकको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप/ 
िन्मदिाव मचुलु्का  

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने 

३५ ददन लभि 
लनशलु्क सो 
पछी रू. 
२००।- 

सोही ददन वडा सजचव  

९  बसार्व सरार्व  सूचना फाराम, 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप, 
लबवाह दिाव, िन्मदिाव, 
बसार्सरी आउनेको हकमा 
बसार्व सरी आएको 
प्रमाणको प्रलिलिक्रप, 
िग्गाधनी प्रमाणपिुावको 
प्रलिलिक्रप  

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने 

३५ ददन लभि 
लनशलु्क सो 
पछी 
रू.२००।- 

सोही ददन  वडा सजचव  

१०  सम्बन्ध क्रवच्छेद  सूचना फाराम, अदाििको 
फैसिा सक्रहिको लनवेदन, 
पलि/पजिको नागररकिा 

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने 

३५ ददन लभि 
लनशलु्क सो 
पछी रू. 
२००।- 

सोही ददन  वडा सजचव  

 व्यजिगि घटना 
दिाव प्रलिलिक्रप  

लनवेदन, आवश्यक अन्य 
कागिाि 

कागिाि सक्रहि 
वडा सजचव समक्ष 
लनवेदन ददने 

रू. २००।- सोही ददन  वडा सजचव  

११  संस्था दिाव 
लसफाररस  

लनवेदन/संस्थाको पि, 
संस्थाको क्रवधान, संस्था 
गठनको िालग भएको 
भेिाको उपजस्थलि र 
लनणवय, संस्थापकको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप  

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने  

रू. २००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

१२  घरिग्गा 
मूल्याङ्कन 
आयस्रोि 
प्रमाजणि  

लनवेदन, प्राक्रवलधकको 
लसफाररस, नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप, िग्गाधनी प्रमाण 
पिुावको प्रलिलिपी, 
नकसापास आयस्रोि िलु्ने 
अन्य कागिाि  

कागिाि सक्रहि 
वडाध्यक्ष समक्ष 
लनवेदन ददने र 
वडा सजचविे सेवा 
प्रदान गने 

रू. ०.१ 
प्रलिशि 

सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

१३  चार क्रकल्िा 
प्रमाजणि 

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिपी, िग्गाधनी 
प्रमाणपिुावका प्रलिलिपी र 
सिवलमन मचुलु्का  

 ,,   ,, रू. ३००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

१४ घर बाटो 
प्रमाजणि 

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिपी, िग्गाधनी 
प्रमाणपिुावका प्रलिलिपी र 

  ,,     ,, रू. ४००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 



 
 
 

सिवलमन मचुलु्का 
१५ सडक बाटो 

प्रमाजणि  
लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिपी, िग्गाधनी 
प्रमाणपिुावका प्रलिलिपी र 
सिवलमन मचुलु्का 

   ,,     ,, रू. ६००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष 

१७ क्रवद्यिु लमटर 
िडान लसफाररस  

लनवेदन, नागररकिाको 
प्रलिलिपी, िग्गाधनी 
प्रमाणपिुावका प्रलिलिपी र 
सिवलमन मचुलु्का, 
नकसापास 

  ,,      ,, घरमा रू. 
३००।– 

उद्योगमा रू. 
५००।- 

सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

 संघ संस्था दिाव 
लसफाररश 

लनवेदन, संस्थाको 
क्रवधानको प्रलिलिक्रप, 
आमभेिाको लनणवय, 
कायवसलमलिका 
पदालधकारीहरूको 
नागररकिाको प्रलिलिक्रप 
आदद।   

 ,,     ,, रू. २०००   

 संघ संस्था 
नक्रवकरण 
लसफाररश 

लनवेदन/संस्थाको पि, 
िेिापररक्षण प्रलिवेदनको 
प्रलिलिक्रप   

 ,,     ,, रू.१०००।-   

१८   बैदेजशक 
रोिगारीका िालग 
गररने लसफाररस 
र नािा प्रमाजणि 

लनवेदन, नागररकिा, 
सम्बजन्धि अन्य कागिाि 

 ,,     ,, रू. ५००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

१९  सगोि प्रमाजणि लनवेदन, नागररकिा, 
सगोि देिाउने अन्य 
कागिाि  

 ,,     ,, रू. २०० ।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

 पाररवाररक 
क्रववरण लसफाररस 

लनवेदन, पररवारको 
सदस्यहरूको नागररकिाको 
प्रलिलिक्रप िथा नािा िलु्ने 
अन्य कागिाि 

 ,,    ,, रू. ५००।-   

२०  अंजशयार प्रमाजणि  लनवेदन, नागररकिा, 
सगोि देिाउने अन्य 
कागिाि 

  ,,    ,, रू. ५००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  

२१ िग्गा क्रविी 
लसफाररस 

लनवेदन, नागररकिा, 
सगोि देिाउने अन्य 
कागिाि 

  ,,    ,, रू. ५००।- सोही ददन  वडा सजचव  

वडाध्यक्ष  



 
 
 

२२ सामाजिक सरुक्षा  

(क)िेष्ठ 
नागररक (अन्य) 

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
६८ वषव उमेर पगुेको 
नागररकिा, २ प्रलि फोटो  

  ,,    ,, लनःशलु्क साउन १ 
देजि पौष 
मसान्ि 
सम्म 

वडा सजचव  

 (ि)िेष्ठ 
नागररक (दलिि)  

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
६० वषव उमेर पगुेको 
नागररकिा, २ प्रलि फोटो  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनःशलु्क साउन १ 
देजि पौष 
मसान्ि 
लभि  

वडा सजचव  

 (ग) लबधवुा  िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
नागररकिा, २ प्रलि फोटो, 
पलिको मतृ्य ु दिाव प्रमाण 
पि  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनः शलु्क  चौमालसक 
लभि  

वडा सजचव  

 (घ) एकि 
मक्रहिा  

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
अक्रववाक्रहि वा सम्बन्ध 
क्रवच्छेद भर्व ६० वषव 
उमेर पगुेको नागररकिा र 
२ प्रलि फोटो  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनःशलु्क  प्रत्येक 
चौमालसक 
लभि  

वडा सजचव  

 (ङ) िोपोन्मिु 
आददबासी  

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
नेपािी नागररकिा, २ प्रलि 
फोटो र बािबालिकाको 
हकमा िन्म दिाव  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनःशलु्क प्रत्येक 
चौमालसक 
लभि 

वडा सजचव  

 (च) अलि अशि 
अपाङ्गिा  

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
अलि अशि अपाङ्गिा 
(लनिो काडव) १६ वषव 
उमेर पगुेको हकमा 
नागररकिा, २ प्रलि फोटो  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनःशलु्क  प्रत्येक 
चौमालसक 
लभि 

वडा सजचव  

 (छ) पूणव 
अपाङ्गिा  

िोक्रकएको ढाँचामा लनवेदन, 
पूणव अपाङ्गिा (रािो काडव) 
१६ वषव उमेर पगुेको 
हकमा नागररकिा २ प्रलि 
फोटो  

 लनःशलु्क प्रत्येक 
चौमालसक 
लभि 

वडा सजचव  

 (ि) 
बािबालिका 
(दलिि)  

संरक्षकको नागररकिाको 
प्रमाण पि, िन्म दिाव  

कागिाि सक्रहि 
वडा कायावियमा 
पेश गने  

लनःशलु्क प्रत्येक 
चौमालसक 
लभि 

वडा सजचव  

 
 
 
 



 
 
 

७. सेवा प्रदान गने लनकायको शािा र जिम्मेवार पदालधकारी, सम्बजन्धि शािा प्रमिु  

 

लस.नं.  शािा  शािा प्रमिु  पद कैक्रफयि 

१ कायाविय प्रमिु  वीर बहादरु पनु प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि   

२ योिना अनगुमन िथा 
कायविम शािा 

रमेश लगरी   योिना अलधकृि/ अलधकृि 
छैठौ 

 

३ पूवावधार क्रवकास िथा भवन 
लनयमन शािा 

 र्जन्िलनयर अलधकृि छैठौ  

४ प्रशासन शािा, रािश्व 
शािा, क्रवपद व्यवस्थापन 
शािा 

दया बहादरु 
बढुामगर  

सहायक पाँचौ  

६ आलथवक प्रशासन शािा   िेिापाि सहायक पाँचौ  

७ जशक्षा शािा  रेग बहादरु पनु  जशक्षक    

८ सूचना िथा प्रक्रवलध शािा  गमुानलसं क्रवष्ट  सूचना िथा प्रक्रवलध अलधकृि  

९ पश ुक्रवकास शािा सनु बहादरु पनु पश ु जचक्रकत्सक /अलधकृि 
सािौं 

 

१०  स्वास्थ्य शािा िगि बहादरु बढुा लस.अ.हे.व./ अलधकृि छैठौं   

१०  कृक्रष शािा जशव कुमार झा  अलधकृि छैठौ  

११ मक्रहिा िथा बािबालिका 
शािा 

िेलनशा बढुामगर पोषण स्वंसेवक   

१२ रोिगार सेवा केन्र लििभान पनु रोिगार संयोिक  

१३ पोषण शािा िेलनशा बढुा पोषण स्वंसेवक  

१४ िघ ुउद्मम क्रवकास शािा पूणव बहादरु पनु िघउुद्यम क्रवकास सहिकिाव  

 
 
 
 
 

८. लनणवय गने प्रक्रिया र अलधकारी  

 

 शािासंग सम्बजन्धि लनयलमि कामहरू शािा प्रमिुबाट हनुे ।  

 क्रवशेष लनणवय िथा कायाविय प्रमिुबाट हनु ुपने भनी िोक्रकएको कामहरू प्रमिु प्रशासकीय 
अलधकृिबाट हनुे ।  



 
 
 

 नीलिगि क्रवषयका लनणवयहरू गाउँ कायवपालिकाबाट हनुे ।  

 

 ९. लनणवय उपर उिरुी सनु्न ेअलधकारी  

 

 प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि मािहिबाट भएको लनणवयको गाउँपालिका अध्यक्ष । 

 शािा प्रमिु स्िरीयबाट भएका लनणवयको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि । 

 दैलनक सेवा प्रवाह िथा कमवचारीको कायव व्यवहारबारे गनुासो सनेु्न अलधकारी प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृि । 

 
 
 
 

 



 
 
 

१०. आ.व. ०७८/०७९ को आम्दानी िचव र  सम्पादन गरेको कामको क्रववरणः 

क्रवकासको पक्रहिो शिव भनकेो आधारभिू पूवावधार क्रवकास नै हो । भौगोलिक कदठनार्व र प्रयाि स्रोि 
साधनको अभाविे हाम्रा आधारभिू आवश्यकिा समेि परुा हनु सकेका छैनन ्। यािायाि, क्रवद्यिु, संचार, 
िानेपानी, लसंचार्व, आवास, सावविलनक भवन लनमावण आदद Hardware Infrastructure आलथवक क्रवकास अन्िगवि 
पदवछन, भन े जशक्षा, स्वास्थ्य, सरसफार्व, सामाजिक कुररलि अन्धक्रवश्वासको अन्त्य, आदद िसिे मानव 
क्रवकासमा सहयोग पयुावउदछन ्यी के्षि software Infrastructure  सामाजिक क्रवकास अन्िगवि पदवछन । यी 
दवैु पक्ष एक अकावमा अन्िरसम्बजन्धि छन ्। यी दवैु पक्षको चरम क्रवकास नै क्रवकलसि अवस्था हो भने हाम्रो 
गाउँपालिका यी दवैु क्रवकासको गन्िव्यको पथको सरुूवािी चरणमा रहेको छ र आलथवक िथा सामाजिक 
क्रवकासका के्षिमा संगसंगै िगानी गरररहेको छ।    

 

ििुनात्मक रूपमा हाम्रो िगानीको प्राथलमकिा आलथवक क्रवकास वा आधारभिु क्रवकास नै हो । लनददवष्ट 
मागवजचि, प्राि स्रोि साधनको अलधकिम पररचािन, िनप्रलिलनलध िथा कमवचारीको समन्वयात्मक भलूमका र 
आम सनुछहरीबासीको अथक प्रयासबाट क्रवक्रवध कदठनार्का बाबिदु आ.व. २०७८/०७९ मा हामीिे 
अपेजक्षि प्रगलि हालसि गरेका छौं । 

 

आ.व. २०७८/०७९ को आय क्रववरणः  

ि.स. जशषवक  आ.व. ०७८/०७९ को आय      

रू. 
कैक्रफयि 

१ गि वषवको अल्या रकम २,५२,५१,९३०.९३  

२ आन्िररक आम्दानी  ४२,७०,०८६.५  

३ जिल्िा समन्वय सलमलिबाट प्राि मौज्दाि १३,८०,०००।-  

३ क्रवजिय समालनकरण (संजघय सरकार)  ७,६१,००,०००।-  

४ क्रवजिय समालनकरण (प्रदेश सरकार)  ३५,११,०००।-  

५ रािश्व वाडफाड (संजघय सरकार)  ६,८७,३५,७३३.०५  

 

६ रािश्व बाँडफाँड (प्रदेश सरकार) ३९४०२१९.३५  

७ शसवि अनदुान (संजघय सरकार) चाि ु १५,८५,०२,०००  

८ शसवि अनदुान ( प्रदेश सरकार)  ८५,४४,०००।-  

९ समपूरक अनदुान (संघीय सरकार) २१,००,०००।-  

१० समपूरक अनदुान (प्रदेश सरकार) १,५०,००,०००।-  

११ क्रवशेष अनदुान (संघीय सरकार) १,१६,००,०००।-  

१२ क्रवषशे अनदुान (प्रदेश सरकार) ९०,००,०००।-  

१३ गररब संग क्रवश्वशे्वर कायविम ४,६३,०००।-  

१४ सामाजिक सरुक्षा भिा  ८,०२,१३,६३०।-  

१५ अस्पिाि भवन लनमावण  ९५,६२,४७८.९१।-  



 
 
 

१६ अन्य क्रवलभन्न जशषवकबाट प्राि रकम                     ३६,००,०००।-  

              िम्मा ४८,९५,०८,६७१.६८  

 

गा.पा. र वडागिरूपमा आन्िररक आम्दानी क्रवरणः                        रू. ३८,७६,४७०.५० 

आ.व. : २०७८/७९  प्रकार : आन्तररक राजस्व खाता  अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२  

सस.न.ं सकेंत रािस्व सकंलन गने कायावलय 

  

कैक्रफयत िम्मा 
१ ८०५५४५०८३०० सनुछहरी गाउँपासलका, रोल्पा १९,५२,८७९.७४   

२ ८०५५४५०८३०१ सनुछहरी गाउँपासलका,१ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा २,९६,८६९.३२   

३ ८०५५४५०८३०२ सनुछहरी गाउँपासलका,२ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा ५८,०५१.००   

४ ८०५५४५०८३०३ सनुछहरी गाउँपासलका,३ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा ३,५१,९१९.३९   

५ ८०५५४५०८३०४ सनुछहरी गाउँपासलका,४ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा ८५,६८६.०५   

६ ८०५५४५०८३०५ सनुछहरी गाउँपासलका,५ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा ५,७८,८२५.००   

७ ८०५५४५०८३०६ सनुछहरी गाउँपासलका,६ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा १,१२,१९५.००   

८ ८०५५४५०८३०७ सनुछहरी गाउँपासलका,७ न.ं वडा कायावलय, रोल्पा ४,२६,४७३.००   

९ ८०५५४५०८३०९ सनुछहरी गाउँपासलका राेले्पा १३,५७२.००   

जम्मा ३८,७६,४७०.५०   

 

आ.व. २०७८/०७९ को व्यय/ िचवको क्रववरणः 
 

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२ 

लस.
नं. 

  चाि ु प ँजीगत जम्मा 

नाम बजेट खचय बजेट खचय बजेट खचय 
खचय(
%) 

मौज्दात 

१ 
सुनछहरीगाउँपा
सलका 

८,७६,७२,८५
८.५० 

६,५१,६७,८२
१.२२ 

४,०९,२३,

६१० 

३,६०,४९
,९८९ 

१२,८५,९६,४
६८.५० 

१०,१२,१७,८
१०.२२ 

७८.७१ 
२,७३,७८,६५

८.२८ 

२ 
बहुके्षत्रीयपाेेषण 

याेेिना 
८,००,००० ७,५७,७६० ० ० ८,००,००० ७,५७,७६० ९४.७२ ४२,२४० 

३ 

प्रदेशसरकारबाट 

समपुरक 

अनुदान 

० ० 
३,००,००,

००० 

३२,३०,१
२८ 

३,००,००,००
० 

३२,३०,१२८ १०.७७ 
२,६७,६९,८७

२ 

४ 

प्रदेशसरकारबाट 

प्राप्त ववशेष 

अनुदान 

१७,००,००० १६,१९,२०० 
४३,००,००

० 

४२,६८,८
८१ 

६०,००,००० ५८,८८,०८१ ९८.१३ १,११,९१९ 

५ 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.१ 

१९,४०,६०० १४,९०,२६९ 
२१,००,००

० 

२०,०७,३
६१ 

४०,४०,६०० ३४,९७,६३० ८६.५६ ५,४२,९७० 

६ सुनछहरीगाउँपा १७,९०,६०० १६,६३,७०० २२,००,०० २०,८६,५ ३९,९०,६०० ३७,५०,२५९ ९३.९८ २,४०,३४१ 



 
 
 

सलकावडा नं.२ ० ५९ 

७ 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.३ 

१०,९०,६०० ८,७३,३४४ 
२९,००,००

० 

२६,६८,८
०४ 

३९,९०,६०० ३५,४२,१४८ ८८.७६ ४,४८,४५२ 

८ 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.४ 

१७,४०,६०० १४,९९,११३ 
२२,५०,००

० 

२१,७५,६
२२ 

३९,९०,६०० ३६,७४,७३५ ९२.०८ ३,१५,८६५ 

९ 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.५ 

९,५०,६०० ७,७२,९२१ 
३०,४०,००

० 

२८,३१,३
९३ 

३९,९०,६०० ३६,०४,३१४ ९०.३२ ३,८६,२८६ 

१० 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.६ 

१२,६०,६०० ११,२७,९७० 
२७,३०,००

० 

२१,६८,५
३९ 

३९,९०,६०० ३२,९६,५०९ ८२.६१ ६,९४,०९१ 

११ 
सुनछहरीगाउँपा
सलकावडा नं.७ 

१२,४०,६०० ११,७५,१२४ 
२१,००,००

० 

२०,४७,६
१५ 

३३,४०,६०० ३२,२२,७३९ ९६.४७ १,१७,८६१ 

१२ 
सुनछहरीगाउँपा
सलका - सशक्षा 

६७,५९,००० ५९,७७,०८७ ० ० ६७,५९,००० ५९,७७,०८७ ८८.४३ ७,८१,९१३ 

१३ 

सुनछहरीगाउँपा
सलका - 
स्वास््य 

२३,२५,००० १८,१०,०६३ १,७५,००० 
१,७३,९९

९ 
२५,००,००० १९,८४,०६२ ७९.३६ ५,१५,९३८ 

१४ 
सुनछहरीगाउँपा
सलका - कृवष 

१९,५०,००० १७,८७,८५१ ५०,००० ५०,००० २०,००,००० १८,३७,८५१ ९१.८९ १,६२,१४९ 

१५ 

सुनछहरीगाउँपा
सलका- पश ु

शाखा 
२०,००,००० १२,५७,७७० ० ० २०,००,००० १२,५७,७७० ६२.८९ ७,४२,२३० 

१६ 

सुनछहरीगाउँपा
सलका- मदहला 
तथा 
बालबासलका 
शाखा 

७,९६,००० ४,०१,१७९ ० ० ७,९६,००० ४,०१,१७९ ५०.४ ३,९४,८२१ 

१७ 

संघीयसरकारबा
ट हस्तान्तररत 

कायविम (शसतव 
अनुदान) 

१३,५३,०२,०
०० 

१०,१५,७३,६
७८.८६ 

२,३२,००,

००० 

२,०१,६१
,०८७ 

१५,८५,०२,०
०० 

१२,१७,३४,७
६५.८६ 

७६.८ 
३,६७,६७,२३

४.१४ 

१८ 

संघीयसरकारबा
ट हस्तान्तररत 

कायविम (ववषेश 

अनुदान) 

० ० 
१,१६,००,

००० 

१,०६,२२
,७७१ 

१,१६,००,००
० 

१,०६,२२,७७
१ 

९१.५८ ९,७७,२२९ 

१९ 

संघीयसरकारबा
ट हस्तान्तररत 

कायविम(समपुर
क अनुदान) 

० ० 
२६,२५,३९

० 
० २६,२५,३९० ० ० २६,२५,३९० 

२० 

प्रदेशसरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायविम (शसतव 
अनुदान) 

५,४४,००० २७,००० 
८०,००,००

० 

७६,८४,५
१९ 

८५,४४,००० ७७,११,५१९ ९०.२६ ८,३२,४८१ 



 
 
 

२१ 

प्रदेशसरकारबाट 

हस्तान्तररत 

कायविम (ववषशे 

अनुदान) 

० ० 
३०,००,००

० 

१५,००,०
०० 

३०,००,००० १५,००,००० ५०. १५,००,००० 

िम्मा 
२४,९८,६३,०

५८.५० 

१८,८९,८१,८
५१.०८ 

१४,११,९४
,००० 

९,९७,२७
,२६७ 

३९,१०,५७,०
५८.५० 

२८,८७,०९,१
१८.०८ 

७३.८२ 
१०,२३,४७,९

४०.४२ 

 

 

• िम्मा िचव सामाजिक सरुक्षा भिा बाहेक रू. २८,८७,०९,११८.०८ 

• िम्मा िचव प्रलिशिमा ७३.८४ प्रलिशि  

 

संघ प्रदेशमा क्रफिाव रकमको क्रववरणः 
 

स्रोत सम ह अनुदानको ककलसम अनुदान किताय रू. 

संघीय सरकार शसतव अनुदान चालु ३२४११३७७.१४ 

संघीय सरकार शसतव अनुदान चालु ५८,०८२.०० 

संघीय सरकार शसतव अनुदान चालु ५८४६६२. 

संघीय सरकार शसतव अनुदान चालु ११६०००. 

संघीय सरकार शसतव अनुदान चालु ६९१०५०. 

संघीय सरकार शसतव अनुदान पुँिीगत १८७२०००. 

संघीय सरकार शसतव अनुदान पुँिीगत १०३४०६३. 

संघीय सरकार ववषेश अनुदान पुँिीगत ९७७२२९. 

संघीय सरकार समपुरक अनुदान पुँिीगत २१०००००. 

प्रदेश सरकार शसतव अनुदान चालु ८३२४८१. 

प्रदेश सरकार ववषेश अनुदान चालु १६११९१९. 

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान चालु १३३६७३४५. 

जम्मा  
 

५,५६,५६,२०८.१४ 

 

जशक्षक, स्वास्थ्य कमी िगायिको ििव रकम र अन्य केही िचव हनु नसकेको सशिव रकम क्रफिाव 
गररएको । 

 
 
  



 
 
 

 
 

आ.व. ०७८/०७९ मा संचालित आर्ोजनाहरूको वववरणः  
 

लस.नं. 

र्ोजनाको लशर्यक संख्र्ा 

काम 

सम्पन्न 

र्ोजना 
संख्र्ा 

उपभोक्ता 

समिमि 

िार्फ ि 

 
टेन्डर/ठेक्का 

िार्फ ि 

 
कैमर्यि 

१ 

मोटरबाटो ननमावण योिना            ११ ८ ७ 

१ समपुरक योजना 

अन्तर्गतका ३ वटा 

मोटरबाटो ननमागण सम्पन्न 

हुन नसकेको (योजना स्थल 

नववाद र मुद्वा र समयमा 

टेन्डर नहुुँदा) 

२ भवन ननमावण योिना िम्मा १५ १५ १० ५   

३ खानेपानी ननमावण योिना  १६ १६ १६ ०  

४ खानेपानी ममवत योिना  १३ १३ १३ 
०  

५ घेराबार क्रफल्ड ननमावण योिना १८ १८ १४ ४  

६ गोरेटोबाटो /ससदंि  ननमावण 

योिना १३ १३ १२ 

१  

७ सौचालय ननमावण योिना १४ १४ १४ ०  

८ तटबन्ध ननमावण योिना  ९ ८ ८ ०  

९ ससचंाइ योिना  ४ ४ ३ १  

१० रङरोगन योिना  ५ ५               ५ ०  

११ झोलुङ्गे पुल   ४ ४ ४ ०  

१२ अन्य ममवत योिनाहरू ६  ६ ६ ०  

१३ मोटरबाटो ममवत योिना ९ ९ ० ९ कोटेशनबाट  

१५ अन्य ७ ८ ८ ०  

 जम्मा १४४ १४० १२१ १९  

 

आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न भएका योिनाहरूः 
 कुि सम्पन्न भएका योिनाहरूः १४४ वटा 
 सपन्न हनु नसकेको योिनाः ४ वटा  ३ मोटरबाटो लनमावण योिना १ वटा िटबन्धन योिनाको काम नभएको 
 िमागि बहवुक्रषवय योिनाः ४ म्याद थप समेि गरी  ३ वटा लनमावण सम्पन्न भएका (अव बाँकी १ वटा ५ 

सैया अस्पिाि भवन लनमावण योिना)  
 आ.व. ०७८/०७९ मा गाउँपालिकाभरीका  कुि ९ वटा मोटरबाटोहरूको  ममयत सुधारमा रू. ३७ िाख ६२ हजार खचय भएको छ 

। 
 

 

१.मोटरबाटो लनमावण योिना संख्याः ८ 



 
 
 
 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि 
बिेट  

बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ मरु्काधारा देजि लगच्छे बासा क्रवबाङ दह सम्म िोड्न े
मो.बा. लनमावण योिना 

२ १ करोड  ३१,६५,४४६.४० ३१%  

२ चनबाङ धमवशािा टंशि मो.बा. लन.योिना  ६ १५ िाि  १३ िाि  ८८%  

३ लनमावणालधन ५ सैया अस्पिाि पहुँचमागव लन.योिना ५  २१ िाि  २१ िाि  १००%  

४ नात्घा साक्रकना िमागग मो.बा. ननमावण योिना  ४ २ िाि ५०ह २ िाि ५०ह १००%  

५ िकव  सडक लनमावण योिना  ६ ५ िाि  ५ िाि  १००%  

६ फगाम दाङसीबाङ िोड्न ेमो.बा. लनमावण योिना  ६ ६ िाि  ६ िाि १००%  

७ लबबाङडाँडा लबवाङकोना मो.बा. लनमावण योिना ३ ३ िाि ३ िाि १००%  

८ बाङनाङिोिा बाङनाङ िम्घास मो.बा. लनमावण योिना ३ १ िाि ५० 
ह 

१ िाि ५० ह १००%  

 
 

 िम्मा नया ँमोटरबाटो ट्रयाक ओपन िम्बार्वः  कररव ५  क्रकिोलमटर 

आ.व. ०७७/०७८ को (८.७८ क्रकिोलमटर)  को ििुनामा यस आ.व. मा घटेको  
 
 

२.भवन लनमावण योिना संख्याः  १५ वटा 
 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ गा.पा. प्रशासकीय भवन लनमावण योिना (िमागि)   ५  ४,००,०९,३६४. १००%  

२ कमवचारी आवास भवन लनमावण योिना  (िमागि) ५ ५८ िाि ५८ िाि 
हािस्म्म 

१००%  

३ ५ सैया अस्पिाि भवन लनमावण योिना (िमागि) ५ ७ करोड  १ करोड छ 
िाि 

१५%  

४ िनिा आ.क्रव. लभिीगाम (क्रवषेश अनदुान) २ ५८ िाि ५५ िाि १००%  

५ बासा िोप जकिलनक भवन लनमावण योिना २ ६ िाि  ६ िाि  १००%  

६ राष्ट्रपलि शैजक्षक सधुार अन्िगवि रोल्बाङ मा.क्रव. ४ कोठे 
भवन लनमावण योिना  

७ ३६ िाि  ३६ िाि  १००%  

७ ज्ञानोदय प्रा.क्रव. २ कोठे भवन लनमावण योिना  ५ १८ िाि  १८ िाि १००%  

८ देवी मजन्दर मा.क्रव. भवन लनमावण योिना  ५ ३६ िाि २४,२५,६३५.८८ १००%  

९ देवी मजन्दर मा.क्रव. २ कोठे भवन लनमावण योिना ५ १८ िाि  १८ लाख  १००%  

१० रेडिस भवन ननमावण योिना िमागत ५ ५ िाि  ५ िाि १००%  

११ रोल्बाङ मा.क्रव. प्राक्रवलधक जशक्षािय भवन लन. योिना   ७   १००%  

१२ रोल्बाङ मा.क्रव. अधरुो भवन लनमावण योिना  ७ ४ िाि ५० ह ४ िाि ५० ह १००%  

१३ अधरुो वडा कायाविय भवन लनमावण योिना   ७ १५ िाि  १५ िाि  १००%  

१४ गोम्बाङ टोि क्रवकास संस्थाको भवन लन. यो.  ३ ३ िाि ५० ह  ३ िाि ५० ह १००%  

१५ िादङु छहरा सामदुाक्रयक भवन लनमावण योिना   ६ २ िाि  २ िाि  १००%  

 



 
 
 

गाउँपालिकाको अध्याधलुनक सकु्रवधा सम्पन्न प्रशासलनक भवनको लनमावण कायव यस आ.व.मा सम्पन्न भएको छ यसको कुि 
िागि रू. ४,००,०९,३६४ रहेको छ  । यस भवनको बाहहरी सरंचना घेराबार गेट हनर्ााण, पाहका ङ,बगैचा फुलबारी लगायतका 

सरंक्षण सजावटको कार् बााँकी नै रहेको छ । यस भवनको हनर्ााण पश्चात हवगतर्ा भाडाको सााँघुरो घरबाट सेवा प्रवाह हुदै 

आएकोर्ा यो वर्ा देहि गाउाँपाहलकाको सेवा प्रवाह सहज, सरल र हछटो छररतो भएको छ र गाउाँपाहलकाको हवहभन्न 

र्हत्वपूणा अहभलेि, कागजात सरुहक्षत तवरले भण्डारण गना सहज भएको छ । साथै यस भवनले सेवा हलन आउने 

सेवाग्राहीहरूलार्ा सरे्त सनुछहरीर्ा क्रहर्क रूपले हवकास हुदै गरेको झझल्को हदएको छ र नागररकले सो अनुभव सनुाउने 

सरे्त गरेका छन । 

 

यो आ.व.र्ा कुल ५८ लािको लागतर्ा ७ कोठे कर्ाचारी आवास पहन हनर्ााण सम्पन्न भएको छ र गाउाँपाहलकार्ा 

कायारत कर्ाचारीहरूलार्ा बसोबासर्ा सहुवधा पगु्न गएको छ । यो सहुवधाले कर्ाचारीको सेवा प्रहतको र्नोबल उच्च 

बनाएको छ ।  

 
 

३. नया ँिानपेानी लनमावण योिनाः १६ वटा 
लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ दरु्िोिी िानपेानी लनमावण योिना    ३ ५८ िाि  ५२ िाि  ८९.६६%  

२ सेरम िानेपानी एंव ट्याङ्की धारा लनमावण योिना १ १० िाि  १० िाि  १००%  

३ िािी भै िानेपानी लनमावण योिना     १ १ िाि  १ िाि  १००%  

४ कसिा िानपेानी लनमावण योिना ५  ५ िाि  ५ िाि  १००%  

५ फिबाङ एकघर एक धारा िानेपानी लनमावण योिना १ २ िाि  २ िाि १००%  

६ ग्यामिोिा एक घर एक धारा िा.पा. लनमावण योिना  १ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह १००%  

७ क्रववाङ सल्कबाङ िानेपानी लनमावण योिना २ २ िाि २ िाि १००%  

८ झल्गङु िानेपानी लनमावण योिना  २ १० िाि  १० िाि  १००%  

९ धमुव िानपेानी लनमावण योिना  ३ १ िाि  १ िाि  १००%  

१० दहिोिा िा.पा. लनमावण योिना  ३ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह १००%  

११ दाङ्िे िानेपानी लनमावण योिना ३ १ िाि  १ िाि  १००%  

१२ उपल्िो चैिे िोिा िा.पा. लन.यो. ४ ५० हिार  ५० हिार  १००%  

१३ फुिबारी िानेपानी लनमावण योिना  ४ ५ िाि  ५ िाि  १००%  

१४ नरे लबटाि ुिानपेानी लनमावण योिना  ४ ६ िाि ६ िाि १००%  

१५ नाङ्गा िानेपानी िमागि योिना ४ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  

१६ पटुबाङ िानेपानी ट्याङ्की संरक्षण योिना  ५ ५० हिार  ५० हिार  १००%  

 
 

नया ँ िानपेानी योिनाहरूबाट कररब थप ७०० िनसंख्यामा िानपेानीको सकु्रवधा पगुकेो । रू. ५८ िािको संघ 
सरकारको क्रवषशे अनदुानबाट वडा नं. ३ बाक्रहरीगाममा दरु्िोिी िानपेानी लनमावण सम्पन्न भएको छ । यो आ.व.मा ३ 
वटा ठुिा िानपेानी योिना सम्पन्न भएका छन । कुि १६ वटा िानपेानी योिनाबाट थप ७०० घरधरुीमा िानपेानी 
सेवा पगु्न गर्व िानपेानीको समस्या िमशः घटाउदै िलगएको छ ।  

 
 
 



 
 
 
 

४ िानपेानी ममवि योिना १३ वटा  

 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ गोठबाङ िानेपानी ममवि योिना    १ १  िाि  १  िाि  १००%  

२ सिर िा.पा. ममवि योिना     १ १ िाि  १ िाि  १००%  

३ जचलमगैरा देजि भेडािोर िानेपानी ममवि योिना  १ १ िाि  १ िाि १००%  

४ लबिामिु िानेपानी ममवि योिना   १  २ िाि  १ िाि ८५ ह ९२.५%  

५ िनआवाि प्रा.क्रव. झेलिगङु िा.पा. ममवि योिना  २ ५ िाि  ५ िाि  १००%  

६ गोहािोिा िा.पा. ममवि योिना  २ ३ िाि  ३ िाि  १००%  

७ िाम्री िा.पा. ममवि योिना  २ ३ िाि २५ ह ३ िाि २५ ह १००%  

८ लबबाङँडा िानेपानी मिु ममवि योिना  ३ १ िाि  १ िाि  १००%  

९ बाङनाङ ररग िानेपानी ममवि योिना ३ ५० हिार  ५० हिार  १००%  

१० झै िानेपानी मिु ममवि योिना ३ ७५ हिार  ७५ हिार १००%  

११ पाङबाङ िानेपानी मिु ममवि योिना ३ ७५ हिार  ७५ हिार १००%  

१२ रोमैिोिा िानेपानी मिु ममवि योिना ३ ५० हिार  ५० हिार  १००%  

१३ कुिापानी िा.पा. ममवि योिना  ५ ५० हिार  ५० हिार  १००%  

 
 

५. अन्य ममवि योिना संख्याः ४  

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ सलुिचौर फगाम धुंसी िोड्ने मो.बा. ममवि योिना  ६ ३ िाि  २ िाि ७५ ह  ९५%  

२ ने.रा.मा.क्रव. भवन ममवि योिना  ६ ३ िाि  २ िाि ९० ह  ९६.६%  

३ चौिारी प्रा.क्रव. छाना ममवि योिना   ३  २ िाि १५ ह. २ िाि १५ ह.   

४ िनएकिा यवुा किव छाना ममवि योिना  ३ १ िाि ५० ह  १ िाि ५० ह  १००%  

५ गा.क्रव.स. भवन छाना ममवि योिना  ४ १ िाि ३० ह  १ िाि ३० ह १००%  

 
 

२ वट क्रवद्याियहरूको छाना ममवि िथा नयाँ िस्िापािािे फेने काम भएको छ । २ वटा सरकारी भवनको छाना 
हावाहरुीिे उडाएकोमा क्रवपद् व्यवस्थापन कोषबाट ित्काि ममवि योिना सम्पन्न गररएको छ ।  

 
 

६. घेराबार, क्रफल्ड, लनमावण योिनाः १८ वटा 
 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ रोल्बाङ मा.क्रव. सौन्दयवकरण िथा क्रफल्ड लनमावण योिना   ७ १०  िाि  १० िाि  १००%  

२ िनिा मा.क्रव. गाम घेराबार लनमावण योिना  १० िाि ९,५४,५६०.४६ ९६.४%  

३ ने.रा.मा.क्रव. क्रफल्ड संरक्षण योिना ४ १५ िाि १३,६७,९९५.३४ ९२%  

४ ने.रा.मा.क्रव. क्रफल्ड लनमावण योिना ६ ५ िाि  ४ िाि ८३ ह ९६.६%  

५ रोल्बाङ मा.क्रव. घेराबार लनमावण योिना  ७ ५ िाि  ५ िाि  १००%  

६ िेल्बाङ िेि मैदान  लनमावण योिना  ७ १२ िाि ५० १२ िाि  ९६%  



 
 
 

७ सक्रहद स्मलृि प्रा.क्रव.घेराबार लनमावण योिना  ७ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  

८ िनउज्वि प्रा.क्रव. घेराबार लनमावण योिना ७ २ िाि  २ िाि  १००%  

९ लसद्व प्रा.क्रव. घेराबार लनमावण योिना ४  ३ िाि  ३ िाि  १००%  

१० िनिागलृि प्रा.क्रव. घेराबार लनमावण योिना    ७ ३ िाि  ३ िाि  १००%  

११ उपल्िो कसिा िेिमैदान वाि लनमावण िथा घेराबार 
लन.यो 

६ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  

१२ सूयोदय यवुा समूह क्रफल्ड लनमावण योिना  ५  १  िाि  १ िाि  १००%  

१३ लिनकोठी यवुा समूह क्रफल्ड लनमावण योिना  ३ १  िाि  १ िाि  १००%  

१४ श्री प्रा.क्रव. डाँगाधारा घेराबार लनमावण योिना २ २ िाि  २ िाि  १००%  

१५ श्री ने.रा.प्रा.क्रव. गोहािोिा घेराबार लन.यो. २ २ िाि  २ िाि  १००%  

१६ िनआवाि प्रा.क्रव. झेलिगङु घेराबार लनमावण योिना २ ३ िाि ५० ह २ िाि ९० ह. ७२%  

१७ क्रवष्ण ुस्मलृि प्रा.क्रव. घेराबार लनमावण योिना  २ ३ िाि  ३ िाि  १००%  

१८ मेहिधारा मा.क्रव. अधरुो सौचािय िथा घेराबार लनमावण 
योिना  

५ २ िाि  ३ िाि  १००%  

 
 

यस आ.व.मा कुि १८ वटा घेराबार र क्रफल्ड लनमावण योिना सम्पन्न गररएका छन । यी धेरैिसो योिना क्रवद्यािय भवन 
र अन्य सरकारी भवनको सरुक्षाको िालग लनमावण गररएका छन ्। सरकारी सम्पजिको ममवि सम्भार र सरुक्षा गनुव स्थानीय 
सरकारको दाक्रयत्व समेि भएकोिे यी योिना ििुवमा गरी सम्पन्न गररएको हो ।  

 
 

७. गोरेटो/लसक्रढं बाटो संख्याः १३  

 

 
लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ गोम्बाङ कोठीलभर पदमागव लनमावण योिना  

 
३ १० िाि ९,४५,४८८.३७ ९४.५%  

२ लसद्वथान गोरेटो लनमावण योिना   १ १  िाि  १ िाि  १००%  

३ मोटरबाटो देजि सोििान े िबुाङ सम्म गोरेटो बाटो लन. 
यो 

५ १ िाि ५० ह. १ िाि ५० ह. १००%  

४ गािािोिा देजि भिुङुचङु सम्म गोरेटोबाटो ममवि योिना २ ७० हिार  ७० हिार  १००%  

५ बाक्रहरीगाम देजि क्रकम्िेघाट सम्म गोरेटोबाटो ममवि 
योिना 

३ ६५ हिार  ६५ हिार  १००%  

६ बनवुािोिा देजि ने.रा.मा.क्रव. सम्म  गोरेटो बाटो लन. यो ४ ५० हिार ५० हिार १००%  

७ पूवेिोिा देजि गा.पा. बहउुदेश्यीय हि सम्म लसक्रढबाटो 
लनमावण योिना  

५ ३ िाि  ३ िाि  १००%  

८ नउिीबाङ सम्री लसक्रढ िथा गोरेटोबाटो लनमावण योिना ५ २ िाि  २ िाि  १००%  

९ कोटेश्वर देजि थनबाङ सम्म गोरेटो बाटो लन. यो. ५ १ िाि ५० ह. १ िाि ४८ ह ९८%  

१० भङुरीबाङ गोरेटोबाटो लनमावण योिना ६ १  िाि  १ िाि  १००%  

११ सररबाङ िम्बाङ गो.बा. लनमावण योिना    ६ १ िाि ५० ह. १ िाि ४८ ह १००%  



 
 
 

१२ उपल्िो कसिा िेिमैदान वाि लनमावण िथा घेराबार 
लन.यो 

६ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  

१३ िल्िो िाि ु देजि मालथल्िो िाि ु सम्म गो.बा. लनमावण 
योिना  

६  १  िाि  १ िाि  १००%  

 
 

यस गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावट अनसुार केही स्थानमा गोरेटोबाटोको सधुार गरी नागररहरूिार्व आवििाविमा हनु े
कदठनार् र दघुवटना कम गनव गोरेटोबाटोहरू लनमावण गररएका हनु िी गोरेटोबाटोहरूिार्व अझ सधुार गरी व्यवजस्थि गने 
हरेक बषव िसो यस बषव पलन लसंक्रढ बाटोहरू पलन लनमावण गररएका छन ्। 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

८.सौचािय लनमावण योिना संख्याः १४ 

 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ सरस्विी मा.क्रव. िा.पा. सक्रहिको सौचािय लनमावण योिना   १ ७ िाि  ७ िाि  १००%  

२ झेलिगङु गाउँघर जकिलनक सौचािय लन.यो.   २ १ िाि  १ िाि ७२%  

३ बासा िोप जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   २ १ िाि ५० १ िाि ५० १००%  

४ िनिा मा.क्रव. सौचािय लनमावण योिना (आर्एनएफ गा.पा. 
साझेदारीमा)  

३ ८ िाि  ८ िाि  १००%  

५ पाङबाङ गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ३ १ िाि  १ िाि   १००%  

६ राङ्रग्री गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ४ १ िाि  १ िाि   १००%  

७ ज्ञानोदय प्रा.क्रव. सौचािय लनमावण योिना   ५ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह  १००%  

८ नारबाङ गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ५ १ िाि  १ िाि   १००%  

९ िनकल्याण प्रा.क्रव. सौचािय लनमावण योिना   ६ २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह  १००%  

१० शलु्कबाङ गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ७ १ िाि  १ िाि   १००%  

११ नमूना बािजशक्षा सौचािय लनमावण योिना   ७ १ िाि  १ िाि   १००%  

१२ ऐशेििुकव  गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ७ १ िाि  १ िाि   १००%  

१३ जिबाङ गाउँघर जकिलनक सौचािय लनमावण योिना   ७ १ िाि  १ िाि   १००%  

१४ सनुछहरी प्रा.क्रव. सौचािय लनमावण योिना   ४  २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  

 
 

यस आ.व. मा २ वटा पक्की ढिान सक्रहिका सौचािय लनमावण गररएका छन भन े१२ वटा सामान्य सौचािय लनमावण 
गररएका छन । गि आ.व. मा लनमावण गररएका ८ वटा गाउँघर जकिलनक भवनमा सौचाियको अत्यावश्यक परेकोिे कम 
बिेटमा ८ वटा सौचािय लनमावण गररएका छन ्िसबाट स्वास्थ्य, सरसफार्वमा टेवा पगु्न गएको छ ।  

 
 

९. िटबन्ध लनमावण योिना संख्याः ८ 
 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   



 
 
 

१ सररबाङ गोठबाङ िटबन्ध लनमावण योिना १ ४ िाि ५० ह ४ िाि ५० ह १००%  

२ सक्रहद स्मलृि हि िटबन्ध लनमावण योिना   ४ १ िाि  १ िाि १००%  

३ राङग्री छमिफ लसमेन्ट िटबन्ध लनमावण योिना   ४ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह ८५%  

४ चोजिनेिोिा िटबन्ध लनमावण योिना ५ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह १००%  

५ घोकिािोि  िटबन्ध लनमावण योिना ५ २ िाि २ िाि १००%  

६ हाम्िािोिा िटबन्ध ग्याक्रवन लनमावण योिना िमागि 
िोड्ने गो.बा. लनमावण योिना  

५ १ िाि ५० ह. १ िाि ५० ह. १००%  

७ जिमरूङ िटबन्ध लनमावण योिना  ५ २ िाि  २ िाि  १००%  

८ िबुाङ गाउँघर जकिलनक िटबन्ध लनमावण योिना  ५ २ िाि  २ िाि  १००%  

 
 

सनुछहरी गाउँपालिका क्रवपद्को एकदमै अलि िोजिममा रहेको क्षिे भए पलन क्रवगिका आ.व. हरूमा क्रवपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी योिनामा िासै ध्यान पगु्न नसकेको अवस्थामा यस आ.व. देजि क्रवपद् न्यलुनकरणमा टेवा पयुावउन े क्रकलसमका 
योिना ििुवमा भर्व कायावन्वयनमा आएका छन ्। यस आ.व. ०७८/०७९ मा ८ वटा िटबन्ध लनमावण योिना सम्पन्न 
गररएका छन ्।  

 

१०. लसंचार्व योिनाः ४ 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ आङबाङ लसंचार् योिना   ६ १० िाि ९,६३,२६१.३१   १००%  

२ िम्माङ झैबाङ लसंचार् योिना ६ ४ िाि ४ िाि १००%  

३ नकिी घोकिा बगािे िमागि लसंचार् योिना ४ २ िाि ५० ह. २ िाि ५० ह. १००%  

४ पचुबाङ लसंचार् योिना  ६  १ िाि ३० ह १ लाख ३० ह १००%  

         

आ.व. ०७८/०७९ मा वडा नं. ६ फगामा एकवटा पक्की कुिो सक्रहिको लसंचार् योिना लनमावण सम्पन्न भएको छ भन े
अन्य ३ वटा लसंचार् योिना पार्प प्रणािीमा आधाररि छन  । यी लसंचार् योिनाबाट कृक्रष क्षिेमा योगदान पगु्न गर्व 
कृषकहरूिार्व कृक्रष पेशामा लनरन्िरिा ददन सहयोग पगु्न गएको छ ।    

 

११. रङरोगन योिनाः ५ 

  

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ िनसेवा मा.क्रव. रङरोगन योिना   १ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

२ सरस्विी मा.क्रव. रङरोगन  योिना १ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

३ नमूना मा.क्रव. रङरोगन योिना ५ ३ िाि ५० ह. ३ िाि ५० ह. १००%  

४ मेहिधारा मा.क्रव. रङरोगन योिना  ५ ३ िाि  ३ िाि १००%  

५ रोल्बाङ मा.क्रव. रङरोगन योिना  ७ ३ िाि  ३ िाि १००%  

 

सनुछहरी गाउँपालिकामा रहेका क्रवद्याियहरूमा लनमावण सम्पन्न भएका पक्की भवनहरू आकषवक र थप व्यवजस्थि साथै 
सरसफार्व यिु क्रवद्यािय बनाउन े उदेश्यिे यस बषव गाउँपालिकाका ५ वटा मा.क्रव.हरूमा मखु्यमन्िी शैजक्षक सधुार 
कायविम अन्िगवि भवनको लभि बाक्रहर सबै भागमा रङरोगन गररएको छ भन े२ वटा प्रा.क्रव. भवनमा ममवि सम्भार प्िाष्टर 
िथा झ्यािढोका िगाउन ेर रङरोगन गने कायव सम्पन्न भएको छ ।  



 
 
 
 

१२. झोिङु्ग ेपिु लनमावण योिना योिनाः ५ 

  

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ मरबाङ (मङग्रबाङ) झोलङ्ुगे पलु निमााण योजिा १ २ िाि ५० ह १३,५२,६१२.५० १००%  

२ हााँसाधङु फगामखोला झोलुङ्गे पलु निमााण योजिा १ २ िाि ५० ह १०,५१,९८९.५२ १००%  

३ बेशी नसर्ााधारा झोलङ्ुगे पलु निमााण योजिा ५ ३ िाि ५० ह. १७,२३,२३२.९२ १००%  

४ मेहिधारा मा.क्रव. रङरोगन योिना  ५ ३ िाि  ३ िाि १००%  

५ रोल्बाङ मा.क्रव. रङरोगन योिना  ७ ३ िाि  ३ िाि १००%  

 
 

संघ सरकार, गाउँपालिका र समदुायको साझेदारीमा झोिङु्ग ेपिु लनमावण सम्बन्धी कायव क्रवगि वषवहरूमा समेि संचािन हदैु 
आएको छ । िजुम्बलन प्रदेशका ८ स्थानीय िहहरूिार्व झोिङु्ग ेपिु क्रवकासको नमूना बनाउन ेप्रदेश सरकारको योिना 
अनरुूप रोल्पा जिल्िाबाट सनुछहरी गाउँपालिकािार्व नमूनामा छनोट गररएको छ । यस आ.व. ०७८/०७९ मा ४ वटा 
झोिङु्ग ेपिु लनमावणको सम्झौिा भै कायावन्वयन भै रहेका छन ्।  
 
  

मखु्यमन्िी शैजक्षक सधुार कायविम अन्िगविका योिनाहरू 

 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ 
नमूना मा.वव. रङरोगन योिना  

५ ३ िाि ५० ह. ३ िाि ५० 
ह. 

१००%  

२ िनसेवा मा.वव. रङरोगन योिना  १ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

३ रोल्बाङ मा.वव. रङरोगन योिना  ७ ३ िाि  ३ िाि १००%  

४ मेहलधारा मा.वव. रङरोगन योिना  ५ ३ िाि  ३ िाि १००%  

५ सरस्वती मा.वव. रङरोगन योिना १ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

६ िनता मा.वव. सौचालय ननमावण योिना  ३ ३ िाि  ३ िाि १००%  

७ 
सुनछहरी प्रा.वव. सौचालय ननमावण योिना 

४ २ िाि ५० ह. २ िाि ५० 
ह. 

१००%  

८ िनकल्याण प्रा.वव. सौचालय ननमावण योिना ६ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

९ ज्ञानोदय प्रा.वव. सौचालय ननमावण योिना ५ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

१० नवचेतना प्रा.वव. सौचालय ननमावण योिना ५ २ िाि ५० ह २ िाि ५०  १००%  

११ श्री प्रा.वव. डाँगाधारा घेराबार ननमावण योिना  २ २ िाि  २ िाि  १००%  

१२ ववष्णु स्मनृत प्रा.वव. घेराबार ननमावण योिना  २ ३ िाि  ३ िाि १००%  

१३ ससद्व प्रा.वव. घेराबार ननमावण योिना  ४ ३ िाि  ३ िाि १००%  

१४ िनआवाि प्रा.वव. घेराबार ननमावण योिना  २ २ िाि  २ िाि  १००%  

१५ ने.रा.मा.वव. भवन ममवत ननमावण योिना  ६ ३ िाि  २ िाि ९० ह  ९६.६%  

१६ देवी मजन्दर मा.वव. भवन ममवत योिना   २ िाि  २ िाि  १००%  

कार्यक्रमहरू 

१७ लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी तासलम  

 
 २ िाि ५० ह २ िाि ५० ह १००%  



 
 
 

१८ 

ववपन्न ववद्याथीहरूलाइव शैक्षक्षक सामाग्री ववतरण कायविम  

७ वटै 
वडा 

३ िाि ३ िाि ११० 
क्रवद्याथी 
िाभाजन्वि 

 

१९ 

सम्पणूव मा.वव. तथा आ.वव.हरूमा खेलकुद सामाग्री ववतरण कायविम 

 ,,   ,, ४ िाि ४ िाि  ११ 
क्रवद्यािय 
िाभाजन्वि 

 

२० ववद्यालयका प्र.अ.हरूलाइव १ ददने प्रशासननक व्यवस्थापन 

सम्बन्धी तासलम  

,,   ,, १ िाि ५० ह. १ िाि ५० 
ह. 

  

२१ कायावलय संचालन चालु खचव  ,,   ,, २ िाि ५० ह २ िाि  ८०%  

जम्मा बजेट   ६० िाि     

 
 
 

मखु्यमन्िी शैजक्षक सधुार कायविमबाट यस आ.व. ०७८/०७९ मा गाउँपालिकाका १६ वटा क्रवद्याियहरूमा घेराबार, 
वाि लनमावण, रङरोगन र ममवि सधुारका कायव सम्पन्न भएका छन ्भन े जशक्षकहरूिार्व क्रवलभन्न क्षमिा क्रवकास िालिम र 
िेिकुद सामाग्री र क्रवपन्न क्रवद्याथीहरूिार्व छािवजृि सामाग्री प्रदान गररएको छ । यस कायविमिे जशक्षा क्षिेमा थप टेवा 
पयुावएको छ ।  

 
 

९. अन्य योिना संख्याः  

 
 

लस.नं. योिनाको नाम  वडा नं. क्रवलनयोजिि बिेट  बिेट िचव रू. प्रगलि   

१ बाच्छे िोिा आरलसलस फुट लिि लनमावण योिना १ ४ िाि ५० ह ४ िाि ५० ह १००%  

२ सक्रहद स्मलृि हि िटबन्ध लनमावण योिना   ४ १ िाि  १ िाि १००%  

३ राङग्री छमिफ लसमेन्ट िटबन्ध लनमावण योिना   ४ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह ८५%  

४ चोजिनेिोिा िटबन्ध लनमावण योिना ५ १ िाि ५० ह १ िाि ५० ह १००%  

५ घोकिािोि  िटबन्ध लनमावण योिना ५ २ िाि २ िाि १००%  

६ हाम्िािोिा िटबन्ध ग्याक्रवन लनमावण योिना िमागि 
िोड्ने गो.बा. लनमावण योिना  

५ १ िाि ५० ह. १ िाि ५० ह. १००%  

७ जिमरूङ िटबन्ध लनमावण योिना  ५ २ िाि  २ िाि  १००%  

८ िबुाङ गाउँघर जकिलनक िटबन्ध लनमावण योिना  ५ २ िाि  २ िाि  १००%  

 

४. क्रवपद् व्यवस्थापनः 
 

क्रवपद् व्यवस्थापन कोषको रकमः २५,७१,४८३।–  

क्रवपद् व्यवस्थापन कोषबाट िचव रू. १४,०५,७३६।– 

क्रवपद् व्यवस्थापन मौज्दाि रकम रु. ११,६५,७४६।–   

क्रवपद व्यवस्थापन सलमलि बैठक संख्याः ५ 

क्रवपद व्यवस्थापन सलमलि बैठकको लनणवय संख्याः २६ 

 



 
 
 
 

िचव भएको क्षिे 

 

१. प्रकोप पीलडििार्व राहि क्रविरण पररवार संख्याः ३८ पररवार  

२. प्रकोप पीलडििार्व राहि क्रविरण िचव रू. ४,८०,०००।– 

३. हावाहरुीिे छाना क्षलिग्रस्ि गरेको २ वटा क्रवद्याियमा िस्िापािािे ममवि िचव रू. ३,४५,०००।– 

४. अन्य कायवमा िचव रू. ५,८०,७३६।- 
 

 

२. अन्य कायविमहरूः 
 

 आ.व. ०७७/०७८ मा कायवपालिका बैठक बसेको संख्याः १५ 

 कायवपालिका बैठकबाट भएको लनणवय संख्याः १३५ 

 ठेक्का पट्टा िार्सेन्स दिाव संख्याः ३  

 ठेक्का पट्टा िार्सेन्स नक्रवकरण संख्याः १२   िम्माः  १५ 

 िानेपानी मूि दिाव संख्याः १२           हािसम्म िम्मा दिाव संख्याः ४४ 

 व्यवसाय दिाव संख्याः नयाँ ४४     हािसम्म दिाव संख्याः २०६ 

 व्यवसाय नक्रवकरण संख्याः ११८ 

 क्रवलभन्न व्यवसाय, फमव, कन्सिटेन्सी, सप्िायसव सजुचकृि संख्याः ११२ 

  



 
 
 

२.आलथवक िथा सामाजिक क्रवकास प्रगलिः 
 

 

आ.व. ०७८/०७९ सम्पन्न भएका कायविमहरूः 
 

कृक्रष क्रवकास शािा 
आ.व. ०७८/०७९ को बाक्रषवक प्रगलि क्रववरणः 

 

हस 

नं 
कायाक्रर्को नार् 

ई

का

र् 

बाहर्ा

क 
    

कायाक्रर् 

सचंालन 

स्थान 

सह

भा

गी 

    
कायाक्रर्को र्ुख्य 

र्ुख्य उपहधधहरु 
कैफयत 

      लक्ष्य प्रगनि बजेट   

मनह

ला परुुष जम्मा     

१ 
७५% अिदुािमा गह ाँर्ो 

नबउ नििरण  

नर्

लो 
१५०६ १००% १३८ 

 ७ िटै 

िडा 
 २५ २५ ५०  

 गह ाँबाली निर्ासमा 

सहयोग  

२ 

७५% अिदुािमा 

अदिुार्ो नबउ नििरण 

 नर्

लो  ५०३३ 
१००% 

 ५३ 

 ७ िटै 

िडा  १० १०  २०  

 अदिुाबाली 

निर्ासमा सहयोग   

३ 

आल ुअलैची िथा 

िरर्ारी खेिी सम्बन्धी ३ 

नदिे िानलम र्ायाक्रम 

१ १ १००% ८० पोबाङ २ २३ २५ 
रृ्षर्र्ो ज्ञाि 

सीपमा िनृि भएर्ो 
  

४ 

७५% अिदुािमा ओखर 

र स्याउर्ो निरूिा नििरण िटा ८७५ 
१००% 

८७ 

७ िटै िडा 

भरी ५० ५० १०० 

रृ्नष उत्पादिमा 

िनृि ह िे   

५ 
७५% अिदुािमा 

र्ागिीर्ो निरूिा नििरण 
िटा ४२६७ १००% १०६ 

७ िटै िडा 

भरी ५० ५० १०० 

 र्ागिीर्ो 

उत्पादिमा िनृि ह िे  

६ 

७५% अिदुािमा 

च्याउर्ो निउ  नििरण 

 नर्

लो ३०  
१००% 

 ८०   

 १०

० १००  २००  

च्याउ उत्पादिमा 

िनृि ह िे    

७ 

७५% अिदुािमा नटमरुर्ो 

निरूिा नििरण 
िटा २१८८ 

१००% 

८७ 

७ िटै िडा 

भरी २५ २५ ५० 

नटमरु उत्पादिमा 

िनृि ह िे    

८ 
नप.नभ.एस. आलरु्ो निउ 

र निषादी खररद नििरण 

नर्

लो 
२५०० १००% ५४ 

िडा िं. ५ 

र ७ मा 
 १० १  ११ 

आल ुबालीर्ो 

उत्पादिमा िनृि ह िे  
  

९ 

७५% अिदुािमा मरै्र्ो 

नबउ नििरण  
नर्

लो ९३८ 

१००% 

७५ 

७ िटै िडा 

भरी  ५० ५०  १००  

समय अभािर्ा 

र्ारण र्ायानिनध 

िबिेर्ो   

१० 

निषादी खररद िथा 

नििरण     

१००% 

 ५० 

७ िटै िडा 

भरी  ५० १५०  २००  

 रोग नर्रा 

नियन्रणमा सहयोग 

पगु्िे    

११ 
स्थलगि घमु्िी िानलम 

संचालि   

पट

र् 
६ १००% ८४ 

िडा िं. 

३,४,५,६,

७ 

 ७५ ७५ १५० 

व्यिसाय 

सदुृढीर्रणमा 

सहयोग 

  



 
 
 

१२ 
७५% अिदुािमा 

सनु्िलार्ो नबरूिा नििरण  
िटा ३५०० १००% १५० 

७ िटै िडा 

भरी 

 ५० ५० १०० 
अण्डा उत्पादिमा 

सहयोग भएर्ो 
  

१३ 

िरर्ारी नमनि नर्ट 

नििरण 

 ि

टा २७००  

१००% 

 २७० 

७ िटै िडा 

भरी 

 १५

० १५०  ३००  

िरर्ारी बाली 

उत्पादिमा टेिा 

पगु्िे    

१४ 

फोटर्पी मेनशि िथा 

फनिाचर खररद िटा  १ 
१००% 

५० 

र्ायाालय 

प्रयोजि 

   

र्ायाालय 

व्यिस्थापि भएर्ो   

 
 

क्रवषयगि शािाहरूको प्रगलि क्रववरणः- 
 

पश ुक्रवकास शािाको आ.व. ०७८/०७९को बाक्रषवक प्रगलि क्रववरणः- 
 
 

हस 

नं 
कायाक्रर्को नार् 

ईका

र् 

बाहर्ा

क 
    

कायाक्रर् 

सचंालन स्थान 

सहभा

गी 
    

कायाक्रर्को 

र्ुख्य र्ुख्य 

उपहधधहरु 

कैफय

त 

      लक्ष्य प्रगनि 

बजे

ट   मनहला 

परुु

ष 

ज

म्मा     

१ टे्रनभज निमााण थाि ३ ० ९०           
समय 

अभाि 

२ पशआुहारा निर्ास र्ायाक्रम                     

२ 

१ 

नहउदे घांस जै भेच बनषाम 

निउ नििरण 
ह े २ ५ ५ ५० 

गा पा नभरर्ा 

रृ्षर्हरु 
२५ २७ ५२ 

नहउदे घांसर्ो 

आपनुिा 
  

२ 

२ 

डालेघांस िसारी स्थापिा र 

निरुिा नििरण 

पट

र् २ १०० 

१०

० फगाम र घसुिाङ २३ ६२ ८५ 

बह िषेघांस र्ो 

आपनुिा   

२ 

३ 

िेनपयर अमसृो अन्य 

बह िनषाय घांस नििरण 

पट

र् 
१   ५०           

नििााच

िले 

गदाा 

समय 

अभाि 

३ 

पश ुसेिा प्रसार िथा िानलम 

र्ायाक्रम                     

३ 

१ 

पशपुालि व्यिसाय उन्मखु 

रृ्षर्हरुलाइ गा पा स्िर ३ 

नदिे िानलम 

पट

र् १ १ ६० 

गा पा नभरर्ा 

रृ्षर्हरु ७ १३ २० 

व्यिसाय 

संचालिमा 

दक्षिा प्राप्त    

३ 

२ 

जिुोनटर् रोगर्ो सचेििा 

बारे स्रु्ल प्रशारण नशक्षा 

पट

र् 
८ ८ ३२ ८ िटा मा नि     २४६ 

रोगर्ो बारेमा 

चेििा जागिृ 

भएर्ो 

  



 
 
 

३ 

३ पश ुनिमा सहयोग र्ायाक्रम 

पट

र् १   

१५

०         

समय अभािर्ा 

र्ारण र्ायानिनध 

िबिेर्ो   

४ 

यिुा लनक्षि स्िरोजगार 

र्ायाक्रम                     

४ 

१ 

दिाािाला बाख्रा फमालाइ 

साझेदारीमा फमा सदुृढीर्रण 

सहयोग  

सं

ख्या 
१ १ 

१०

० 

जैमार्सला 

बाख्रा फमा 
  १ १ 

व्यिसाय 

सदुृढीर्रणमा 

सहयोग 

  

४ 

२ 

अण्डामा आत्म निभारर्ा 

लानग लेयसा रु्खरुापालि 

फमा स्थापिा सहयोग 

सं

ख्या 
२ २ 

१५

० 

निरे्श लेयसा 

रु्खरुा फमा 

जेलबाङ जैमा 

िमिुा पशपंुक्षी 

फमा 

  २ २ 
अण्डा उत्पादिमा 

सहयोग भएर्ो 
  

५ पश ुस्िास््य सेिा                     

५ 

१ पश ुपंक्षी उपचार 

सं

ख्या 

####

# 

१८३

१० 

४५

० 

गा पा नभरर्ा 

रृ्षर्हरु ७५० 

४९

० 

१२४

० 

पशपंुक्षीर्ो 

स्िास््य संरक्षण   

५ 

२ रोग निदाि  

सं

ख्या 

१५०

०   ४५           

सामाि 

खररद 

ह ि 

िसरे्

र्ो 

५ 

३ पश ुस्िास््य नशनिर 

पट

र् २ १ ७५ नसउरी ४ िं िडा ५३ ५४ १०७ 

पशपंुक्षीर्ो 

स्िास््य संरक्षण   

६ पश ुनिर्ास सनमनिर्ो बैठर् 
पट

र् 
३ ३ ५४ 

गा पा 

र्ायाालयमा  
  ७ ७ 

र्ायाक्रम 

र्ायाान्ियिमा 

सहजिा  

  

                        

 

क्र.

सं. 

कायाक्रर्को 

नार् 
हक्रयाकलाप 

बजेट रु 

स्थान हर्हत 

सहभागी संख्या 
वजेट 

िचा 

कायाक्रर्का र्ूख्य 

उपलव्धीहरु 

कैहफय

त कायाालय 

तफा  

लाभाहन्व

त  तफा  

र्हह

ला 
पुरुर् 

ज

म्र्ा 

१ पुंहजगत िचा 

बहडाजो 

क्याष्ट्रेटर ठुलो 

र सानो िरीद 

गरेको 

९२०००। ० 
पशु सेवा 

शािा 

दोश्रो 

चौर्ाहसक

र्ा  

      ९१०००। 

अनुत्पादक भाले 

पशुलार् 

बन््याकरण गरी 

नश्ल सुधार हुने 

  

२ 

पश ुआहारा 
ववकास 

दहउदेघाँस 

ि ैभेच 

ववतरण 

ि ैभेच 

घांसको 
ववतरण ३ 

क्वी 

४००००। ० 

ववसभन्न 

वडाका 
कृषक तथा 
पशुपालन 

फमवहरुमा 

पदहलो 
चौमासस
कमा 

५ १८ २३ ४००००। 
पशु आहाराको 
उत्पादनमा 
बदृ्धध 

  



 
 
 

३ 

दताव भएका 
फमव 
धननहरुला
इ गा पा 
स्तर ३ ददने 

पशुपालन 

तासलम 

सुनछहरी गा 
पा को सभा 
हलमा ३ 

ददने तासलम 

संचालन 

भएको  

५००००। ० 

सुनछहरी 
गाउँपासलका 
सभा हल 

पोबाङ 

२०७७/७/

२३-२५ 
३ १६ १९ ५००००। 

पशुपालन फमव 
व्यवस्थापनमा 
सुधार भएको 
उत्पादन र 
उत्पाकत्व 

बदृ्धध हुनमा 
सहयोग पगेुको 

  

४ 

िनुोदटक 

रोग बारे 
चेतनाका 
लाधग 

स्कुल 

प्रसारण 

सशक्षा 
कायविम 

हरेक मा 
ववका ३०-५० 

ववद्याथीहरु 

मा २ घण्टा 
कक्षा सलएको 

३२०००। ० 

िेलबाङ 

फगाम 

कसला िमैा 
पोबाङ 

ससउरी सेरम 

गामका ८ 

वटाँ मा वव 

दोश्रो 
चौमासस
कमा 

१४० ८० २२० ३२०००। 

ववद्याथी र 
उनी माफव त 

असभभावकहरु
मा िनुोदटक 

रोगको 
रोकथाम बारे 

चेतना िागतृ 

भएको 

  

५ 

दताव भएका 
बाख्रा 
फमवलाइ 

साझेदारी
मा फमव 
सुदृिीकरण 

सहयोग 

प्रस्ताव 

आवहवान 

गरी छनौट 

गरी 
सम्झौता 
गरेर कायव 
सम्पन्न 

गरेको 

१०००००। १०००००
। 

सुनछहरी 
बाख्राफमव 
सुनछहरी ४ 

ससउरी रोल्पा 

दोश्रो र 
तेश्रो 
चौमासस
कमा 

६ ८ १४ 
२००००
०। 

बाख्रापालन 

फमव 
व्यवस्थापनमा 
सुधार भएको 
उत्पादन र 
उत्पाकत्व 

बदृ्धध हुनमा 
सहयोग पगेुको 
श्रोत केन्र 

स्थापना हुन 

सक्ने 

  

६ 

अण्डामा 
आत्म 

ननभवरका 
लाधग 

लेयसव 
कुखुरापाल
न फमव 
स्थापना 
सहयोग 

अनदुान 

प्रस्ताव 

आवहवान 

गरी छनौट 

गरी 
सम्झौता 
गरेर कायव 
सम्पन्न 

गरेको 

१५००००। १५००००
। 

सजृष्ट 

कुखुरापालन 

फमव फगाम 

र एक्रककृत 

नमुना कृषक 

समुह 

बादहरीगाम 

दोश्रो र 
तेश्रो 
चौमासस
कमा 

८ १० १८ 
३००००
०। 

लेयसव 
कुखुरापालन 

फमव स्थापना र 
व्यवस्थापनमा 
सुधार भएको 
अण्डाको 
उत्पादन र 
उत्पाकत्व 

बदृ्धध हुनमा 
सहयोग पगेुको 
श्रोत केन्र 

स्थापना हुन 

सक्ने 

  

७ 

पश ु

स्वास््य 

सेवा 
कायविम 

उपचार 
सेवा 

पश ुऔषधध 

खररद गरी 
गाइ भैंसी 
भेडा बाख्रा 
बगंुर कुखुरा 
आदद 

पशुलाइ 

डडस्पेनसरी 

२८५०००। ० 
सब ैवडाका 
कृषक हरुमा बष ैभरी ३०४ ५५१ ८५५ 

२८५००
०। 

ववरामी पशुको 
उपचार भइ पशु 
स्वास््यमा 
संरक्षण हुन गइ 

उत्पादन र 

उत्पाकत्वमा 
बदृ्धध हुने 

महामारी रोग 

  



 
 
 

तथा 
क्रफल्डमा 
समेत 

उपचार 
गरेको  

फैसलनबाट 

रोकथाम हुने 

स्वस्थ पशु 
िन्य पदाथव 
उत्पादन हुने 

८ 

पश ु

स्वास््य 

सशववर 
संचालन 

कायविम 

एकददने पश ु

स्वास््य 

सशववर 
संचालन 

गरेको  

७५०००। ० 
१ न ंवडा 
सेरम 

पदहलो 
चौमासस
कमा 

३७ २८ ६५ ७५०००। 

पशु सेवा 
शाखामा आइ 

सेवा सलन 

नसकेका 
कृषकहरु 

लाभाजन्वत 

भएका 

  

    िम्मा ८२४०००। २५००००
। 

          
१०७४०
००।     

 

जशक्षा यवुा िथा िेिकूद शािाः 
क्र.

स. 

कायाक्रर्/आयोजना/हक्रयाकलापको िचाहशर्ा

क 

वजेट िचा िचा(%) र्ौज्दात 

१ 

आधारभिु िहर्ास्िीरृ्िदरबन्दीर्ा नशक्षर्, राहि,अिदुाि 

नशक्षर्र्ा लागीिलि भत्ता अिदुाि 

21111 ३७७००००० ३६२०८३४२.

५६ 

96.043348

97 

१४९१६५७.

४४ 

२ 

माध्यनमर् िहर्ास्िीरृ्िदरबन्दीर्ा नशक्षर्, राहि,अिदुाि 

नशक्षर्र्ा लागीिलि भत्ता अिदुाि सहयोग अिदुाि 

21111 १००००० 

० 0 १०००००. 

३ निद्यालय संचालि िथा व्यिस्थापि अिुदाि 22311 १२७००० १२७००० 100 ०. 

४ 

निद्यालय संचालि िथा व्यिस्थापि अिुदाि 

22311 १७३९००० १४९६००० 

86.026451

98 २४३०००. 

५ 

सािाजनिर् निद्यालयर्ा निद्याथीहरुर्ा लानग नि:शलु्र् 

पाठ्यपसु्िर्अिदुाि 22313 २१४००० २१४००० 100 ०. 

६ 

सािाजनिर् निद्यालयर्ा निद्याथीहरुर्ा लानग नि:शलु्र् 

पाठ्यपसु्िर्अिदुाि 22313 २९३८००० २९३८००० 100 ०. 

७ 

प्रारनम्भर् बाल निर्ास सहजर्िााहरुर्ो पाररश्रनमर् िथा 

निद्यालयर्माचारी व्यिस्थापि अिदुाि 22413 ५३३५००० ५३३५००० 100 ०. 

८ 

प्रारनम्भर् बाल निर्ास सहजर्िााहरुर्ो पाररश्रनमर् िथा 

निद्यालयर्माचारी व्यिस्थापि अिदुाि 22413 ३८८००० ३८८००० 100 ०. 

९ 

िोनर्एर्ानिद्याथीर्ो नदिा खाजार्ा लानग निद्यालयलाई 

अिदुाि 22522 १०४४०००० ८८४९२५० 

84.762931

03 १५९०७५०. 

१० 

िोनर्एर्ानिद्याथीर्ो नदिा खाजार्ा लानग निद्यालयलाई 

अिदुाि 25311 ७५९००० ७५९००० 100 ०. 

११ 

शैनक्षर् पह ाँच सुनिनिि, अिौपचाररर् िथा बैर्नल्पर्नशक्षा 

र्ायाक्रम २२५२२ १०८००० १०८००० 100 ०. 

१२ 

शैनक्षर् पह ाँच सुनिनिि, अिौपचाररर् िथा बैर्नल्पर्नशक्षा 

र्ायाक्रम २२५२२ १४८४००० १०९२००० 

73.584905

66 ३९२०००. 



 
 
 

१३ 

निद्यालयमा शैनक्षर् गुणस्िर सदुृनधर्रण एिम ्र्ाया 

सम्पादिमा आधाररिप्रोत्साहि अिदुाि २२५२२ २६३००० २६३००० 100 ०. 

१४ 

निद्यालयमा शैनक्षर् गुणस्िर सदुृनधर्रण एिम ्र्ाया 

सम्पादिमा आधाररिप्रोत्साहि अिदुाि २५३११ ३६२०००० ३६२०००० 100 ०. 

१५ 

प्रनि निद्याथी लागिर्ा आधारमा नशक्षणनसर्ाई सामग्री 

एिम ्र्क्षा ८ र्ो पररक्षाव्यिस्थापि अिुदाि २२५२२ १४३०००० १४३०००० 100 ०. 

१६ 

प्रनि निद्याथी लागिर्ा आधारमा नशक्षणनसर्ाई सामग्री 

एिम ्र्क्षा ८ र्ो पररक्षाव्यिस्थापि अिुदाि २२५२२ १०४००० १०४००० 100 ०. 

१७ 

र्ोनभद-१९ र्ो र्ारण उत्पन्ि पररनस्थनिमा नसर्ाई 

सहजीर्रण लानगशैनक्षर्र्ायाक्रम २२५२२ २७००० ० 0 २७०००. 

१८ 

र्ोनभद-१९ र्ो र्ारण उत्पन्ि पररनस्थनिमा नसर्ाई 

सहजीर्रण लानगशैनक्षर्र्ायाक्रम २२५२२ ३७३००० २९७००० 

79.624664

88 ७६०००. 

१९ 

माध्यनमर् िह र्क्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गनणि र निज्ञाि 

निषयमानशक्षण सहयोग अिदुाि २५३११ २३४००० २३४००० 100 ०. 

२० 

माध्यनमर् िह र्क्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गनणि र निज्ञाि 

निषयमानशक्षण सहयोग अिदुाि २५३११ ३२२१००० ३२२१००० 100 ०. 

२१ 

आधारभिू िह र्क्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गनणि र निज्ञाि 

निषयमा नशक्षणसहयोग अिदुाि २५३११ २३००० २३००० 100 ०. 

२२ 

आधारभिू िह र्क्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गनणि र निज्ञाि 

निषयमा नशक्षणसहयोग अिदुाि २५३११ ३१५००० २५२४१० 

80.130158

73 ६२५९०. 

२३ 

सािाजनिर्निद्यालयमा अध्ययिरि निद्याथीर्ा लानग 

छारािनृि (आिासीय िथा गैर आिासीय) २७२११ ८८००० ८८००० 100 ०. 

२४ 

सािाजनिर्निद्यालयमा अध्ययिरि निद्याथीर्ा लानग 

छारािनृि (आिासीय िथा गैर आिासीय) २७२११ १२१६००० १०३२८०० 

84.934210

53 १८३२००. 

२५ जििा आ नि भिि योजिा िासा नभनर गाम ३१११२ ५८०००० ५८०००० 100 ०. 

२६ 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि जििाल मा नि ३ 

गाममा ४र्ोठे RCCभिि निमााण   ३६०००० ३६०००० 100 ०. 

२७ 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि रोल्िाङ मा 

निजेल्बाङमा ४ र्ोठे RCCभिि निमााण   ३६०००० ३६०००० 100 ०. 

२८ 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि िेपाल रानष्ट्ट्रय मा 

निफगाममा २ र्ोठे RCCभिि निमााण   १८००००० ० 0 १८०००००. 

२९ 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि ज्ञािोदय आ 

निहाम्जामा २ र्ोठे RCCभिि निमााण   १८००००० १७२८००० 96 ७२०००. 

३० 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि शाखा आ 

निफूनलििमाICTसमाग्री ब्यिस्थापि   ६५०००० ६५०००० 100 ०. 

३१ 

राष्ट्ट्रपनि शैनक्षर् सधुार र्ायाक्रम अन्िरगि िमिूा मा 

निर्सलामाICTसमाग्री ब्यिस्थापि   ६५०००० ६५०००० 100 ०. 

३२ राष्ट्ट्रपनिरनिङ नशल्ड प्रनियोगीिा र्ायाक्रम २२५२२ १००००० १००००० 100 ०. 

३३ 

र्क्षा ९-१२मा अध्ययिरि नबपन्ि लनक्षि छारिनृत्तर्ा ११ र 

१२ र्ा लागी २२५२२ २८५००० ० 0 २८५०००. 

३४ 

र्क्षा ९-१२मा अध्ययिरि नबपन्ि लनक्षि छारिनृत्तर्ा ११ र 

१२ र्ा लागी २२५२२ 

         

21,000.00  ० 0 २१०००. 

३५ दरबनन्द प्राप्त िगरेर्ा निद्यालयर्ा लागी एर्मषु्ट अिदुाि २६४१३ 

         

68,000.00  ० ० ६८०००. 

३६ दरबनन्द प्राप्त िगरेर्ा निद्यालयर्ा लागी एर्मषु्ट अिदुाि २६४१३        ० 0 ९३२०००. 



 
 
 

932,000.00  

३७ 

निद्यालयर्ाछाराहरुलाइा निशलु्र् स्यानिटरी प्याड 

ब्यिस्थापि २७२१३ 

         

65,000.00  ६५००० 100 ०. 

३८ 

निद्यालयर्ाछाराहरुलाइा निशलु्र् स्यानिटरी प्याड 

ब्यिस्थापि २७२१३ 

       

889,000.00  ८८८८५१ 

99.983239

6 १४९. 

  कुलजम्र्ा   

  

80,806,000.

00  

  

73,461,653.

56  

90.911137

24 

७३४४३४६.

४४ 

 
 

स्वास्थ्य शािाः 
 
 

स्वास्थ्य शािा 
आ व २०७८/०७९ को बाक्रषवक कायविमहरुको प्रगिी क्रववरण 

ि 
सं 

योिना/कायविम
को नाम 

र्का
र् 

आ व २०७८/०७९को 
बाक्रषवक 

योिना 
कायविम 
सञ्चािन स्थान 

सहभालग/िाभाजन्वि 
संख्या 

योिना/कायविमहरुको मखु्य 
उपिजब्धहरु 

कैक्रफय
ि 

ि
क्ष्य  

प्रगिी विेट मक्रह
िा  

परुु
ष 

िम्मा 
संख्या 

१ िमिला स्वास्थ्य 

स्वयि 

सेमिकािरुलाइ 

पोषाक भत्ता िथा 

यायािायाि खर्फ र 

िामषफक समिक्षा 

गोष्ठी 

१ १ १००% ९०००००/ सुनछहरी र्ा पा 

अन्तर्गत सवै 

स्वास्थ्य 

सस्थाहरुमा 

५३  ५३ FCHV हरुलाइ प्रोत्साहन । 

कायग दक्षतामा वृनि 

मानसक प्रनतवेदन ननयनमत 

सस्था प्रनत नजमे्मवार बनेको  

 

२ मनहला स्वास्थ्य 

स्वयम 

सेनवकाहरुलाइ 

आधारभूत तानलम-

नदने १०  

१ १ १००% ३०००००/ सुनछहरी 

र्ाउुँपानलकाको 

कायागलय पोवाङ 

२० ० २० ननमोननया झाडापखला रोर्को 

रोकथाम तथा उपचार र्नग सक्षम 

र्भगवती मनहलालाइ आरन चक्की 

नवतरण र्नग सहज पररवारननयोजन 

सम्बन्धि ज्ञान हानसल । प्रनतवेदन 

बनाउन र पेश र्नग सक्षम समुदायमा 

स्वास्थ्य सम्बन्धि नियाकलापमा र्नग 

सहज र आमा समूहको बैठक 

सञ्चालन र्नग सक्षम 

 

३ पानलका स्तरमा 

स्वास्थ्य सस्थाहरुको 

मानसक बैठक 

बानषगक सनमक्षा 

१ १ ९५%

48 

२०००००/ सुनछहरी 

र्ाउुँपानलकाको 

कायागलय पोवाङ 

५६ ११
४ 

१७० प्रत्येक मक्रहना मालसक प्रगिी 
क्रववरण DHIS2 मा र्न्ट्री गनव र 
कायविमको सलमक्षा गरी सधुार 
गनव सहि हनु े। वषव भरीमा 
गरेका कायविमको सलमक्षा 
हनुकुो साथै आगामी वषवको 
कायव योिना बनार् कायव 
सञ्चािन गनव सहि हनु े। 

 

४ माि ृिथा 
नवजशश ु
कायविअन्िगवि 

१ १ ५०
% 

१६०००
०० 

सनुछहरी 
गाउँपालिका 
अन्िगवि सवै 

३०
० 

२
०
० 

५०० माि ृिथा नविाि जशशकुो 
व्यवस्थापन भर् मतृ्य ुदरमा 
कमी र अनावश्यक गभव 

 



 
 
 

आमा सरुक्षा 
गभवविी उत्प्रणेाव 
सेवा न्यानो झोिा 
र लनःशलु्क 
गभवपिन 
कायविम 

वलथवङ 
सेन्टरहरुमा  

भएकािार् गभवपिन सेवा ददर् 
प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 
हकको सलुनजश्चि भर् 
सेवाग्राहीको ज्य ुधनको सरुक्षा  

५ लसक्रवआर्एम लस 
आर् स्थिगि 
अनजुशक्षण र 
समिा र पहूच 
कायविम 

१ १ ४८
% 

२००००
० 

सनछहरी 
गाउँपालिकाको 
कायाविय र 
स्वास्थ्य 
सस्थाहरुमा  

११ ७ १८ यस पालिका लभि रहेका क्रवकट 
लसमान्िकृि समदुायमा िहा ँ
स्वास्थ्य सेवाको पहचु कम 
समदुायमा ५ वषव मलुनका 
बािबालिकाहरुिार् झाडा 
पििा लनमोलनया िगायि 
क्रवलभन्न स्वास्थ्य सम्बजन्ध 
समस्या रहेका स्वास्थ्य सन्देश 
ददर् िनिामा चेिना अलभबदृद्द 
।समदुायमा आधाररि एक्रककृि 
वािरोग व्यवस्थापनकोिालग 
स्वास्थ्यकमीहरुिार् स्थिगि 
अनजुशक्षण ददर् क्षमिा अलभवदृद्द 
भएको । 

 

६ माि ृिथा 
नवजशश ु
कायविम 

१ १ ७९
% 

२१६५०
०० 

सनुछहरी 
गाउपालिका 
अन्िरगि 
स्वास्थ्य 
सस्थामा र 
समदुायमा  

३०
० 

५
० 

३५० सेवा करार अ न मी हरुिार् 
ििव व्यवस्थापन ।पालिका 
स्िरमा क्रप एन सी 
अलभमजुिकरण । सस्थागि 
सतु्केरी भएकाहरुिार् िथा 
घरैमा बच्चा िन्माएका सतु्केरी 
आमा िथा नविाि जशशहुरुको 
घरैमा गर् उपचार िथा िाँचको 
व्यवस्थापन । 

 

७ पोषण कायविम १ १ ८६
% 

८७५००
० 

सनुछहरी गा 
पा 

१८ ९ २७ पोषण सम्बजन्ध सवै 
स्वास्थ्यकमीहरुिार् ७ ददन े
बहृि पोषण प्याकेि क्षमिा 
अलभबदृद्द िालिम सञ्चािन गरी 
पोषण कायविमिार् गणुस्िररय 
बनाएको ।समदुायमा मक्रहिा 
स्वास्थ्य स्वयम सेक्रवकाहरुिार् 
समेि िालिम ददएको हदुा 
क्रवद्यमान समदुायमा 
बािबालिकाहरुको पोषण 
जस्थलिको िेिािोिा भर् 
कुपोषणको व्यवस्थापन गनव 
सफि भएको । एक पालिका 

 



 
 
 

एक बक्रहरंग सेवा स्थापना 
भएको । 

८ पररवारयोिना  
क्रकशोर कशीरी 
प्रिनन स्वास्थ्य 
कायविम 

१ १ २४
% 

४२८००
० 

पालिका िथा 
समदुायमा  

१०
५ 

७
० 

१७५ पालिकामा प्रिनन स्वास्थ्य 
अलभमजुिकरण भर् 
िनप्रलिलनलधहरुिार् सूसूजचि 
गराएको समदुायमा िथा 
क्रवद्याियमा 
क्रकशोर/क्रकशोरीहरुिार् 
िनचेिनामूिक कायविम 
सञ्चािन गरी प्रिनन स्वास्थ्य 
क्रवद्याियमा आर्रन चक्की िाने 
व्यजिगि सरसफार् िगाएि 
बािक्रववाह सम्बजन्ध सचेिना 
गरार् कुपोषण हनुबाट बच्ने र 
वािक्रववाह न्यूलनकरण हन े। 

 

९ कोलभड-१९ 
क्रवरुद्द िोप 
अलभयान सञ्चािन 
व्यवस्थापन 
पालिका स्िररय 
सलमक्षा र 
पालिका िथा 
वडास्िरबाट 
कोलभड िोप 
सपुरलभिन  

१ १ १०
०% 

१५१००
० 

पालिका िथा 
समदुायमा 

४०
० 

३
०
० 

७०० पालिका स्िरमा कोलभड-१९ 
क्रवरुद्दको िोप अलभमजुिकरण 
गरी समदुाय 
िनप्रलिलनलधहरुिार् र 
स्वास्थ्यकमीहरुिार् जिम्मेवारी 
वनाएको ।क्रवलभन्न चरणमा 
कोलभड-१९ क्रवरुद्द िोप प्रत्येक 
स्वास्थ्य सस्थामा क्रवद्याियमा 
िोप कायविम सञ्चािन गरी 
कोलभड सक्कमणको िोजिमिार् 
न्यूलनकरण गरेको ।िोपको 
प्रमाजणकरण गरेको िथा कोलभड 
िोप िगाउनकोिालग 
वडास्िरबाट र पालिकास्िरबाट 
अनगुम गरी सलुनजश्चि भएको 
िथा िोपको गणुस्िर कायम 
गरेको । 

 

१० पालिकास्िरमा 
टार्फार्ड िोप 
अलभयान सञ्चािन 
लनयलमि िोपमा 
टार्फार्ड िोप 
शरुुआि र 
टार्फार्ड 
िोपबारे िोप 
समन्वय सलमलि 
र 

१ १ १०
०% 

१६७००
० 

पालिका िथा 
वडास्िरमा 

९५ ३
५ 

१३० नयाँ िोप टार्फार्ड िोप बारे 
पालिकास्िरमा र वडास्िरमा 
िोप समन्वय सलमलिहरुिार् र 
सरोकारवािाहरुिार् पैरवी गरी 
सचेिना फैिाएको िस्िे गदाव 
िोप िगाउन ेसलुनजश्च भएको 
।यो िोपिार् आ व 
२०७८/०७९ मा लनयलमि 
िोपकोरुपमा सञ्चािन गनव 
सफि भएको िोप कायविमको 

 



 
 
 

सरोकारवािाहरु
संग 
अलभमजुिकरण 

क्रवस्िार भएको । 

११ क्रवद्यािय स्वास्थ्य 
जशक्षा/आमा 
समूह र मक्रहिा 
स्वास्थ्य स्वयम 
सेक्रवकाकोिालग 
सामाजिक 
व्यवहार पररविवन 
कायविम 

१ १ १०
०% 

१००००
० 

क्रवद्यािय/समु
दायर स्वास्थ्य 
सस्थामा 

३०
० 

२
६
० 

५६० क्रवद्याथीहरुिे व्यजिगि 
सरसफार् प्रवधवन प्रिनन 
स्वास्थ्य असि िानपानको 
बारेमा सूसजुचि भर् वािावरजणय 
सरसफार् हनुे िथा िंक 
फूडको न्यूलनकरण हनुे । त्येसै 
गरी िनसमदुायमा पलन 
स्वास्थ्यकािालग असि िानक्रपन 
क्रवलभजन्न ररलि ररवाििे गदाव 
अिपि परेकोमा व्यापक 
सधुारभर् अगावलनक िरकारीको 
आत्मलनभवर रहन सकने व्यवहार 
पररविवन भएको हनु ेछ । 

 

१२ क्षयरोग िोजिम 
समूह िथा 
स्वास्थ्य सेवा 
पहचु समदुायमा 
क्षयरोग िोि 
पड्िाि कायविम 

१ १ ७७
% 

८५००० सनुछहरी-६ 
फगाम 

९० ६
० 

१५० समयमै क्षयरोग पिा िगार् 
डट्स उपचार पद्दिीमा ल्याउने 
समदुायमा रोग सनवबाट 
रोकथाम गरी सन २०३० 
सम्म क्षयरोग न्यूलनकरण गनव 
सक्रकने ददगो क्रवकास िक्ष्य 
अनसुार 

 

१३ स्थिगि 
अनजुशक्षण 
क्षयरोग 
कायविमको 
चौमालसक बाक्रषवक 
सलमक्षा गोष्ठी 

१ १ ९०
% 

६०००० िेल्वाङ/फगा
म/पोवाङ 

१५ २
५ 

४० स्वास्थ्यकमीहरुिार् क्षयरोग 
सम्बजन्ध क्षमिा अलभवदृद्द । 
क्षयरोग क्रवरामीहरुको 
उपचारको अवस्थाको 
िेिािोिा । औषधीको 
व्यवस्थापन भयो । क्षयरोग 
क्रवरामीिे लनःशलु्क औषधी प्राि 
। 

 

१४ उपचारात्मक 
सेवा अन्िगविका 
कायविमहरु 
न्यूनिम सेवा 
मापदण्ड िथा 
आिँा/नाक/का
न/ घाटँी र मिु 
सम्बजन्ध 
अलभमजुिकरण  

१ १ ३५
% 

३५०००
० 

सनुछहरी 
गाउँपालिका-
५ पोवाङ 

२० १
५ 

३५ स्वास्थ्यकमीहरुिार् र 
समदुायमा मक्रहिा स्वास्थ्य 
स्वयम सेक्रवकाहरुिार् आिँा/ 
नाक/कान/घाँटी सम्बजन्ध 
क्षमिा अलभवदृद्द गरार् स्वास्थ्य 
सेवामा गणुस्िर हनु े
िनसमदुायमा अशि अपांगबाट 
हनुबाट िोगाउन सक्रकने । 

 

१५ कोलभड-१९ 
िगाएि क्रवलभन्न 

१ १ १०
०% 

२५००० सनुछहरी 
गाउँपालिका 

१८ २
२ 

४० सरोकारवािाहरुिार् भक्रविव्यमा 
हनुे क्रवपदमा सहयोगको रोड 

 



 
 
 

सरुवा रोगहरुको 
रोकथाम 
लनयन्िणकािालग 
सरोकारवािाहरु
संग अन्िक्रिव या 

म्याप ियार गनव सक्रकने 
।िोजिम बजस्िहरु 
समदुायहरुको पक्रहचान गरी 
सजुचकरण गनव सक्रकन े। 

१६ क्रवलभन्न सरुवा 
रोग नसने रोग 
मानलसक स्वास्थ्य 
सम्बजन्ध 
अन्िक्रिव या र 
स्वास्थ्य सम्बजन्ध 
ददवस मनाउन े। 

१ १ १०
०% 

११५००
० 

सनुछहरी 
गाउँपालिका 

६० ५
५ 

११५ सने नसने रोगको िोजिमबाट 
वच्न सक्रकने उपाय बारे 
समदुायिे ज्ञान हालसि गरेको 
।उच्च 
रिचाप/मधमेुह/कयानसर रोग 
सम्बजन्ध ददवस मनार् रोगबाट 
कसरी बच्न बचाउन सक्रकन्छ 
स्वच्छ िीवनयापन कसरी गनव 
सक्रकन्छ भने्नबारे सवैिार् 
ज्ञानको अलभवदृद्द भय व्यवहारमा 
पररविवन भएको हनु ेछ । 

 

१६ स्वास्थ्य सूचना 
साथै आर् एम यू 
सदुृढीकरण 
कायविम 

१ १ १०
०% 

२००००
० 

सनुछहरी 
गाउँपालिका 

० १ १ स्वास्थ्य शािािार् सूचना 
सञ्चारमा अलधकिम 
प्रयोगकोिालग र्न्टरनेट िररद 
िथा ल्यापटप िरर गरी 
कायविम सञ्चािन िथा 
पररचािन गनव सहि भएको । 

 

१७ आधारभिू िथा 
आकजस्मक 
स्वास्थ्य 
सेवाकोिालग 
औषधी िररद 

१ १ ९६
% 

११५००
०० 

सनुछहरी 
गाउँपालिका 
अन्िगवि सवै 
स्वास्थ्य 
सस्थाहरुिार् 

७०
०० 

५
०
०
० 

१२०
०० 

सनुछहरी गाउँपालिका अन्िगवि 
सवै स्वास्थ्य सस्थाहरुमा 
आधारभिू स्वास्थ्य सेवा प्रदान 
गनव वषव भरी औषधीको 
सलुनजश्चििा भएको । 

 

            

 

 

क्रवजिय समानीकरण विेट 

ि
 
सं 

योिना/कायविमको नाम र्कार् आ व 
२०७८/०७९को 
बाक्रषवक 

योिना 
कायविम 
सञ्चािन 
स्थान 

सहभालग/िाभाजन्वि 
संख्या 

योिना/कायविमहरुको मखु्य 
उपिजब्धहरु 

कैक्रफ
यि 

ि
क्ष्य  

प्रग
िी 

विेट मक्रहिा  परुु
ष 

िम्मा 
संख्या 

१ कायाफलय िसलन्द खर्फ १ १ ९३% १५०००० स्वास्थ्य 

शाखा/स्वास्थ्य 

सस्था 

   स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य 

सस्थाहरुकोलानर् कायागलय सञ्चालन 

र्नग अनभलेख तथा प्रनतवेदन पेश  

 

२ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना 

प्रणाली तानलम 

१ १ १००

% 

१३५००० सुनछहरी 

र्ाउुँपानलका-
१२ ८ २० HMIS TOOLS को बारे क्षमिा 

अलभवदृ्दी भर् मालसक प्रलिवदेन 
 



 
 
 

५ पोवाङ ियार गनव दक्ष 

३ सेवा रनजष्टरहरु छपाइ १ १ ९३% १३५००० सुनछहरी 

र्ाउुँपानलका-

५ पोवाङ 

   स्वास्थ्य सस्थाहरुिे कायव सम्पन्न 
गरेका कायव क्रववरण अलभिेि राख्न 
र समयमै प्रलिवदेन पेश भएको 
हनु े

 

४ ओभरहेड प्रोजेक्ट खररद १ १ १००

% 

७५००० सुनछहरी 

र्ाउुँपानलका-

५ पोवाङ 

   स्वास्थ्यका क्रवलभन्न कायविमहरु 
श्रव्य/दृश्यरुपमा प्रस्ििुीकरण 
भएको  

 

५ अनुर्मन मूल्ाांकन खचग १ १ ८७% ३००००० सुनछहरी 

र्ाउुँपानलका 

अन्तरर्त 

स्वास्थ्य 

सस्थामा तथा 

अन्य स्थान 

   क्रवलभन्न कायविमहरुको 
प्रत्यक्षरुपमा रेिदेि भर् 
गणुस्िररय सेवा प्रदान भएको 

 

६ इिन खचग १ १ १००

% 

३०००० स्वास्थ्य शाखा    स्वास्थ्य सम्बजन्ध कायविम 
सञ्चािन गनव गराउन सहभालगहनु 
लछटो छररिो भएको  

 

७ कोनभड लनक्षत कायगिम १ १ २१% १६७००० स्वास्थ्य शाखा    कोलभड संिमणको रोकथाम िथा 
सरसफार् प्रवधवन भएको 

 

८ मेनशनरी तथा ओजार 

उपकरण ममगत 

१ १ १००

% 

३०००० स्वास्थ्य शाखा    मेजशनरी सामानहरुको ममवि 
सम्भार भर् पनुः सञ्चािन भएको 

 

९ ननयनमत खोपकोलानर् 

भ्यान्धिन ढुवानी खचग 

१ १ ९६% ११५ नवनभन्न 

स्वास्थ्य 

चौकीहरुले 

० ७ ७ लनयलमि िोप सञ्चािन भर् पूणव 
िोपको सलुनजश्चििा 

 

१
० 

औषधी खररद १ १ १००

% 

८००००० स्वास्थ्य शाखा ७००० ५०
०० 

१२०
०० 

आधारभिू स्वास्थ्य सेवाको 
सलुनजश्चि भएको 

 

१
१ 

मानसक बैठक भत्ता खचग १ १ ९७% २२५ स्वास्थ्य शाखा ४४ १०
० 

१४४ प्रगिी क्रववरण समयमै सम्बजन्धि 
लनकायमा पेश भएको  

 

१
२ 

जन्म प्रमाण पत्र तथा पूणग खोप 

काडग छपाइ 

१ १ १००

% 

३५ स्वास्थ्य शाखा १०० १०
० 

२०० स्वास्थ्य सस्थाहरुमा प्रसिुीहनु 
प्रोत्साहन िथा पूणव िोपको 
सलुनजश्चििा भएको 

 

१
३ 

स्टोर व्यवस्थापन खचग १ १ १००

% 

१०० स्वास्थ्य शाखा    औषधीको गणुस्िर कायम भएको  

१
४ 

नवनवध खचग १ १ १००

% 

३० स्वास्थ्य शाखा    मालसक बैठकमा सभालगहरुिार् 
िािा  

 

 

 
 
  



 
 
 

पहन्जकरण शािा 

आ.व. ०७८/०७९ को बाहर्ाक प्रगहत हववरण 

क्र.सं. 

कायाक्रर्को 

नार् हक्रयाकलाप स्थान हर्हत 

सहभागी संख्या 

बजेट(हजारर्ा) कायाक्रर्कार्ूख्य 

उपलव्धीहरु कैहफयत र्हहला पुरुर् जम्र्ा 

१ अनभमनुखर्रण 

अिलाईि 

व्यनिगि घटिा 

दिाा िथा 

सामानजर् सुरक्षा 

सम्बनन्ध र्माचारी 

िथा 

जिप्रनिनिधीहरुसाँ

ग अनभमनुखर्रण 

र्ायाक्रम । 

सिुछहरी गा पार्ायाालय 

सभा हल  
०९ ३७ ४६ १,९८,००० 

७िटै िडा र्ायाालयमा 

अिलाईि 

प्रणालीबाटघटिा 

दिााबारे नसर्ाईयो ।सा 

स ुसम्बनन्ध सम्पुणा िडा 

सनचि िथा 

जिप्रनिनिधीहरुलाई 

पनि िानलम उपलब्ध 

गराईयो  । 

 
२ 

सामानजर् सुरक्षा 

भत्ता बैंर् 

प्रणालीबाट 

नििरण गिे बठैर् 

सामानजर् सुरक्षा 

भत्ता समबनन्ध 

छलफल गररयो  

गा पा सभाहल    ०३  १९ २१  २१,५००  
सामानजर्सुरक्षा भत्ता 

बैंर् प्रणालीबाट नििरण 

भयो । 

३ 

घटिा दिाा िथा 

सामानजर् सुरक्षा 

बारे 

सामानजर् सुरक्षा 

भत्ता दिाा िथा 

िनिर्रण  र 

व्यनिगि घटिा 

दिाा  र्ायार्ो 

लानग सिेा 

प्रदायर् सचुिा 

स्थानिय सचंार 

माध्यमबाट 

रेनडयो मालश्री रोल्पा 

        ५०,०००  
सिेा प्रदायर् िथा 

लाभग्राही सम्पर्ा मा 

आए । 

निभागबाट 

उपलब्ध 

पचाापम्प्लेि छापी 

प्रचार प्रसार र्ो 

लानग सा स ुिथा 

व्यनिगि घटिा 

दिाार्ो लानग पोष्टर 

िथा ब्यािर छपाई 

गरी प्रचार प्रसार 

गररयो 

७ िटै िडा     ३  ३  ९४,४६८ 

सब ैिडार्ा घटिा दिाा 

नर्िाब अिलाईि 

प्रणालीमानडजीटाईजशे

ि भयो । 

 

४ 

सामानजर् सुरक्षा 

भत्ता 

लाभग्राहीहरुर्ो 

नििरण िनिर्रण 

िथा शनुिर्रण 

सब ैिडार्ा सा स ु

नििरण गा पा मा 

नलई शनुिर्रण 

७ िटै िडा     ३  ३    
सम्पुणासा स ुभत्ता 

लाभग्राहीहरुर्ो नििरण 

शनुिर्रण गररयो । 

  

५ 

मसलन्द सामाि 

खररद /मनेशिरी 

औजार ममाि 

सम्भा। 

सामानजर् सुरक्षा 

िथा पनजजर्रण 

शाखामा 

आिश्यर् पेपर, 

मसी, स्टीच 

नपि,पेि, िेटिर्ा  

सम्बनन्ध रे्िल 

सिुछहरी गा पार्ायाालय 

पोिाङ 

  

  

  
  

  
  

  
  

१,६०,२५० 

सम्पुणा िडा 

र्ायाालयहरुबाट आउिे 

समस्याहरु सुल्झाउिे र 

सिेाग्राहीहरुर्ो नििेदि 

िथा नसफाररस बिाईयो 

। 

  

  
  

  

६ 

स्थानिय िहर्ा 

र्माचारी र 

जिप्रनिनिनधहरुर्ो 

लानग अिुगमि 

िथा मलु्याङर्ि  

सामानजर् सुरक्षा 

भत्ता नििरण ह ाँदा 

िथा  पचाापम्प्लेि 

छापी प्रचार प्रसार  

गिे र्ायाक्रम ह ाँदा 

७ िटै िडा 

र्ायाालयहरुमा 
  

   
५६,००० 

छुटेर्ा सम्पुणा 

लाभग्राहीहरुर्ो दिाा 

गररिुर्ासाथै क्षेर 

िोनर्एर्ा 

बालबर्ानलर्ाहरुर्ो 

पनि जन्मदिाा र 

बालपोषण भत्ता 

  



 
 
 

 

रोिगार सेवा केन्रः 
रोजगार सेवाकेन्र प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम आ.व. ०७८/०७९ को बावर्यक प्रगतत वववरण 

मस.

नं. 

योजनाको नाि इ

का

ई 

  आ.ि. २०७७/०७८ को 

िामषफक 

योजना/कायफक्र

ि सञ्चालन 

स्थान 

सिभागी/ लाभान्विि संख्या योजना/कायफक्रिको 

िुख्य िुख्य उपलब्धीिरु 

कैमर्यि 

लक्ष्य प्रग

मि 

बजेट 

लागि 
 

 

मनहला 

 

 

पुरूष 

 

 

जम्मा 
  

 

१ 

 

 

नागाव 
िा।पा।लनमावण 
योिना । 

१ ७ ७ 
  

४०३९०० 

सुनछहरी र्ा.पा. 

४ नां वडा सू्यरी  

४ ३ ७ खानेपानी बस्ती सम्म 

ल्ाउन पाइपलाइन 

खनेको  

 

२ लसद्धथान देजि 
हिुडाँडा सम्म 
गोरेटो बाटो 
लनमावण योिना 

१ ५ ५ २८८५०० सुनछहरी र्ा.पा.१ 

नां वडा सेरम  

३ २ ५ नबद्यालय सम्म जान 

आउन सनजलो  

 

३ िनसेवा मा क्रव 
शौचािय ममवि 

१ ५ ५ २८८५०० सुनछहरी र्ा.पा.१ 

नां वडा सेरम  

४ १ ५ खेलमैदान शौचालय 

ममगत प्रनतक्षालय  

 

४ क्रकम्िेघाट देजि 
घसु्वाङ सम्म 
िोड्ने मोटर बाटो 
ममवि 

१ ९ ९ ५१९३०० सुनछहरी र्ा.पा.१ 

नां वडा सेरम  

७ २ ९ बजार र्ाउुँपानलका बाट 

सामान ढुवानी र्नग सनजलो  

 

५ डेम्बर गैरा देजि 
मलसना सम्म 
मोटर बाटो 
लनमावण योिना 

१ १३ १३ ७५०१०० सुनछहरी र्ा.पा.२ 

नभनत्रर्ाम  

२ ११ १३ वडा कायागलय जान 

सहज  

 

६ दाङिे समु्प्रा देजि 
िम्घास मोंटरबाटो 
लनमावण योिना 

१ १३ १३ ७५०१०० सुनछहरी र्ा.पा.३ 

नां वडा 

बानहरीर्ाम  

४ ९ १

३ 

नर्ट्टी बालुवा 

ढुवानी र्नगको 

लानर् सनजलो 

 

७ शािा मोटर बाटो 
ममवि 

१ ९ ९ ५१९३०० सुनछहरी र्ा.पा. 

४ नां वडा सू्यरी  

४ ५ ९ मुख्या सड्क 

देखी ग्रानमण 

सड्क मार्ग 

सम्म ढुवानी 

र्नग सनजलो  

 

८ पोवाङ स्यूरी वडा 
कायाविय 
मो।बा।स्िरउन्नलि 
योिना 

१ १० १० ५७७००० सुनछहरी र्ा.पा. 

४ नां वडा सू्यरी  

५ ५ १० र्ाउुँपानलका बाट सू्यरी 

वडाकायागलय आवत 

जावत र्नग सनजलो  

 

९ हेपा देजि समु्प्री र 
मो।बा।देजि 
मेहिधारा सम्म 
लसक्रढ िथा गोरेटो 
बाटो लनमावण 

१ ५ ५ २८८५०० री र्ासुनछह .पा. 

५ नां वडा 

नारावाङ 

३ २ ५ मोटर बाटो बाट घर 

नवद्यालय सम्म आउन जान 

सहज भएको  

 

१० मो।बा।देजि १ १० १० ५७७००० सुनछहरी र्ा.पा. ५ ५ १ मोटर बाटो बाट घर  

दिाागराईयो 

जम्र्ा         ५,८०,२१८      



 
 
 

कवाङ हदैु 
वगेफािे सम्म 
लसक्रढ िथा गोरेटो 
बाटो लनमावण 

५ नां वडा जैमा   ० नवद्यालय सम्म जान 

सामान ढुवानी र्नग 

सहज भएको  

११ नमनुा मा।क्रव 
स्कुि िेिमैदान 
ममवि िथा 
घेराबार र िवुाङ 
कसिा 
मो।बा।ममवि 

१ ९ ९ ५१९३०० सुनछहरी र्ा.पा. 

५ नां वडा कसला   

६ ३ ९ सु्कलको खेलमैदान 

ममगत तथा जुवाङ 

कसला मोटर बाटो 

बाट सामानहरु 

ल्ाउन सहज 

भएको  

 

१२ नबचेिना प्राक्रव 
एवाङ िोिा चापा 
िकव  िा पा र 
मावाङ मोटर बाटो 
ममवि 

१ ५ ५ २८८५०० सुनछहरी र्ा.पा. 

५ नां वडा मावाङ  

३ २ ५ समुदाय लाई 

खानेपानीको लानर् 

सनजलो तथा 

नवद्यालय खाने 

पानीमा पहुच 

जेल्वाङ पोवाङ 

मोटर बाटो  सहज  

 

१३ झाक्रिडाडाँ देजि 
थनबाङ सम्म 
मो।बा।ममवि 
िथा लसक्रढँ र 
कोल्वाङ देजि 
कम्फुिोिा गोरेटो 
बाटो लनमावण 

१ ७ ७ ४०३९०० सुनछहरी र्ा.पा. 

५ नां वडा 

थनवाङ पोवाङ  

२ ५ ७ मोटर बाटो बाट 

बस्ती सम्म जान 

सहज तथा बेसी 

खकग  देखी घर खेत 

र्नग सनजलो भएको  

 

१४ बेलस देजि भिवाङ 
मोटर बाटो सम्म 
लसक्रढँ लनमावण 

१ ६ ६ ३४६२०० सुनछहरी र्ा.पा. 

६ नां वडा फर्ाम 

० ६ ६ अनाज घास दाउरा लैजान 

सनजलो भएको  

 

१५ झमु्पाधारा चनवाङ 
गोरेटो बाटो 
लनमावण 

१ ६ ६ ३४६२०० सुनछहरी र्ा.पा. 

६ नां वडा फर्ाम 

३ ३ ६ घर खेत नवद्यालय 

आउजाउ र्नग सनजलो  

 

१६ सलुिचौर-फगाम-
ढुङलस मोटर बांटो 
ममवि योिना 

१ १२ १२ ६९२४०० सुनछहरी र्ा.पा. 

६ नां वडा फर्ाम 

९ ३ १२ बजार देन्धख र्ाुँउघर सम्म 

सामाग्री ढुवानी र्नग 

सनजलो भएको  

 

१७ िेिबाङ देजि 
गराही हदैु कोवावङ 
िाने गोरेटो बाटो 
लनमावण योिना 

१ ६ ६ ३४६२०० सुनछहरी र्ा.पा. 

७ नां वडा 

जेल्वाङ 

२ ४ ६ मोटर बाटो बाट घर 

सम्म सामान ढुवानी 

र्नग सनजलो भएको  

 

१८ चिावउने देजि 
िङिान धारा हदैु 
कोवावङ िाने 
गोरेटो बाटो 
लनमावण योिना 

१ १५ १५ ८६५५०० सुनछहरी र्ा.पा. 

७ नां वडा 

जेल्वाङ 

४ ११ १५ ठुलो र्ाउुँ  सु्कल देन्धख घर 

सम्म जान नवदाथीहरु लाई 

सनजलो  

 

१९ सािघारी िेिवाङ 
मोटर बाटो ममवि 
योिना 

१ ८ ८ ४६१६०० सुनछहरी र्ा.पा. 

७ नां वडा 

जेल्वाङ 

३ ५ ८ सामाग्रीहरु ढुवानी 

र्नग सनजलो भएको  

 

   

 



 
 
 

स्थाननय न्यानयक ससमनत  आ.व. ०७८/०७९ को बावषवक प्रगनत वववरण 

मस.

नं. 

कायफक्रिको नाि  इ

का

ई 

  आ.ि. २०७८/०७९ 

को िामषफक 

योजना/

कायफक्रि 

सञ्चालन 

स्थान 

सिभागी/ लाभान्विि 

संख्या 

कायफक्रिको िुख्य िुख्य उपलब्धीिरु कैमर्यि 

ल

क्ष्य 

प्रग

मि 

बजेट 

लागि 
 

 

मनह

ला 

 

 

पुरूष 

 

 

जम्मा 
  

१ मेलनमलाप 

सम्बिी ४८ घणे्ट 

आधारभूत तानलम 

सांचालन  

१ ३० ३४ ६,६०,०

०० 

सुनछहरी 

र्ाउुँपानल

का पोवाङ  

६ २८ ३४ सहभार्ीहरुलाई नबबाद,नबबाद आउनका 

कारण तथा नबबाद समाधानका बैकन्धिक 

उपाय बारे जानकारी भएको  

 

नबबाद प्रनत सहभानर्को दृनष्टकोणमा 

पररवतगन आएको  

 

नबबाद समाधानका नबनध तथा प्रनियाबारे 

जानकारी प्राप्त भएको  

 

नबबाद समाधानको नहत र नहतमा आधाररत 

नजत नजतको अवधारणाबारे नसकाई तथा ज्ञान 

प्राप्त भएको  

 

सहभानर्हरु आफै नबबाद समाधानको 

अनभनय र्री यस नजतको नसद्धान्त प्रनत 

नबश्वस्त भएका छन् ।  

नबबाद समाधानमा मानवअनधकार सामानजक 

न्याय जस्ता नबषयमा छलफल र्री जानकारी 

प्राप्त र्रेका छन् ।  

 

२ उचुरी फछ्यौट  १ ४ १  र्ाउुँपानल

का  

१  १ टोल नवकास र वडा स्तरमा छलफल 

र्दाग ननमलेको मुद्धा न्यानयक सनमनतको 

रोहवरमा टुङर्ाएको  

 

 
 

सामाजिक सरुक्षा िथा पंजिकरण शािाः 
 

क्र.सं

. 

कायाक्रर्को 

नार् हक्रयाकलाप स्थान हर्हत 

सहभागी सखं्या 
बजेट(

हजार

र्ा) 

कायाक्रर्का 

रू्ख्य 

उपलव्धीहरु 

कैहफय

त 
र्हह

ला पुरुर् जम्र्ा 

१ अनभमनुखर्रण  

व्यनिगि घटिा दिाा 

नडनजटाइजसेिर दिाा 

नशनिर सम्बन्धी जािर्ारी 

गराइएर्ो  

गा.पा 

सभाहलमा  
१० ५६  ६६ १९५ 

र्ायाक्रमबारेमा 

जािर्ारी भएर्ो  

  

२ 
घटिा दिाा नर्िाब 

नडनजटाइजसेि  

सिै िडार्ो नििरण 

नडनजटाइजशेि गररएर्ो       
२३१ 

पंनजर्रण नििरण 

अिलाइाि प्रणालीमा 

गएर्ो  

 

३ 

 घटिा दिाा नशनिर 

र्ायाक्रम 

प्रचार प्रसार सचंार माध्यम 

र छापा माध्यमबाट       
९४ 

सबै िडामा र्ायाक्रम 

बारेमा जािर्ारी भएर्ो   

४ 

 

व्यनिगि घटिा 

िथा सा.स.ु भत्ता 

दिाा नशनिर 

७ िटै िडामा दिाा नशनिर 

सचंालि  

७ िटै 

िडामा  
२७१ १४७ ४१८ ३७५ 

छुट भएर्ा 

लाभग्राहीर्ो नििरण 

दिाा भएर्ो  



 
 
 
 

गररवव तनवारणका िागग िघ ुउद्र्म ववकास कार्यक्रम (मडे्पा) 
 
 

मस.

नं. 

योजना/कायफक्रि

को नाि 

इ

का

ई 

  आ.ि. २०७८/०७९ 

को िामषफक 

योजना/

कायफक्रि 

सञ्चालन 

स्थान 

सिभागी/ लाभान्विि 

संख्या 
योजना/कायफक्रिको िुख्य 

िुख्य उपलब्धीिरु 

कैमर्

यि 

ल

क्ष्य 

प्रग

मि 

बजेट 

लागि 

 

 

मनह

ला 

 

 

 

पुरू

ष 

 

 

ज

म्मा 
 

 

नयााँ उद्यिी मसजफना 

 सामानजक नवकास  

१ उद्यम नवकासका 

लानर् सामानजक 

पररचालन  

२ १००

% 

१००

% 

६८,४०

०। 

३ र ७ नां 

वडा 

 ८८  १०६ १९

४ 

ज

ना 

 वडा स्तरीय 

अनभमुन्धखकरण कायगिम 

 बस्ती छनौट तथा टोल 

छनौट 

  सहभानर्त्मक ग्रानमण 

लेखाजोखा   

 फारम ए,नब,नस,नड,जी१ र 

जी२  

 समुह र्ठन  

 

२ उद्यमनशलता 

नवकास तानलम 

२ १००

% 

१००

% 

१,५९,६

००। 

३ र ७ नां 

वडा 

५० ४० ९० 

ज

ना 

 ब्यवासाय सचेतना टोपे 

 व्यवसाय सुरु तानल तोसे 

 व्यवसानयक योजना  

 सम्भानवत उद्यमीको छनोट 

 इत्यदी 

 

३ लघु नवत्तमा पहुुँच 

कायगिम 

५ १००

% 
१००

% 
६८,४०

०। 
१,२,३,५ र 

७ नां वडा 

३७ १३ ५० 

ज

ना 

 बैङ्क तथा सहकारी सुँर् 

अन्तरनिया  

 उद्यम ऋणको प्रनिया बारे 

जानकारी 

 

४ बसु्त बजारीकरण 

तथा नवनत्तय 

परामशग कायगिम 

५ १००

% 
१००

% 
६८,४०

०। 
१,२,३,५ र 

७ नां वडा 

३७ १३ ५० 

ज

ना 

 बसु्तको प्रचार प्रसार 

 उद्यम सांर् आवश्य नवत्तीय 

परामशग  

 सम्बन्धित व्यवसायको 

बारेमा बजार मार् र 

उत्पादनको बारेमा 

जानकारी  

 

आनथगक नवकास 

५ ३ मनहने अल्लो 

ढाुँका कटाइग तथा 

बुनाइग तानलम तथा 

मेनसन हस्तान्तरण 

कायगिम 

१   ४,४३,८

१०। 

 ७ नां वडा १५ ० १५ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 ढाुँका बुनाइगको मेनसन 

हस्तान्तरण र्रीयो 

 

६ ७ नदने बांरु्र 

पालन प्रानवनधक 

नसप नवकास 

तानलम तथा बांरु्र 

नवतरण कायगिम 

१ १००

% 

१००

% 

१,३७,४

५०। 

७ नां वडा १०  ५ १५ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 बांर्र हस्तान्तरण र्रीयो 

 

७ ७ नदने तरकारी 

खेती प्रानवनधक 

नसप नवकास 

तानलम 

 

१ १००

% 

१००

% 

४२,४४

०। 

 ७ नां वडा ० १० १० 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 

 

 

 



 
 
 

८ १ मनहने हेयर 

कनटङ प्रानवनधक 

नसप नवकास 

तानलम तथा 

मेनसन हस्तान्तरण 

१ १००

% 
१००

% 
१,१५,९

५५। 

३  नां वडा ० ८ ८ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 हेयर कनटङको मेनसन तथा 

प्रनवनध हस्तान्तरण र्रीयो 

 

९ ७ नदने कुखुरा 

पालन प्रानवनधक 

नसप नवकास 

तानलम तथा बाख्रा 

हस्तान्तरण 

१ १००

% 
१००

% 
९०,४०

०। 

३ नां वडा ८ २ १० 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 बाख्रा तथा प्रनवनध 

हस्तान्तरण र्रीयो 

 

१० १५ नदने चाउनमन 

उत्पादन प्रानवनधक 

नसप नवकास 

तानलम तथा 

मेनसन हस्तान्तरण 

१ १००

% 
१००

% 
१,१४,७

००। 

३  नां वडा ६ ६ १२ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 चाउनमनको  मेनसन तथा 

प्रनवनध हस्तान्तरण र्रीयो 

 

११ ४५ डर ानभङ 

प्रानवनधक नसप 

नवकास तानलम 

१ १००

% 
१००

% 

२,५४,०

००।- 

३ नां वडा ० १० १० 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 

स्तरोन्निी िथा पुनिाजफगी िर्फ   

१ बाख्रा पालन 

तानलम तथा बाख्रा 

नवतरण  एां म 

प्रनवनध हस्तान्तरण 

कायगिम 

१ १००

% 
१००

% 
३,२०,०

००। 

५ नां वडा १२ ३ १५ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 बाख्रा पालनको बाख्रा  तथा 

प्रनवनध हस्तान्तरण र्रीयो 

 अवलोकन भ्रमण  

 घाुँस रोपन  

 घाुँस नवतरण इत्यदी। 

 

२ १ मनहने ढाुँका 

बुनाइग तानलम  

१ १००

% 
१००

% 
१,८०,०

००। 

५ नां वडा १५ ० १५ 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 

३ १ मनहने नसलाइग 

कटाइग तानलम 

१ १००

% 
१००

% 
१,२०,०

००। 

१ नां वडा १० ० १० 

ज

ना 

 नबषेश नबशेषज्ञ बाट तानलम 

प्रदान र्ररयो । 

 

 जम्मा  २१,८३,५५५/- रुपैयाुँ मात्र ८० जना नयाुँ उद्यमी नसजगना र ४० जना पुरानो स्तरोन्नती तानलम प्रदान र्रीएको छ 

। 

 

 

  

 
 
 

 

 



 
 
 

वडाबाट संचालिि क्रवलभन्न कायविमहरूः 
वडा गत प्रगतत वववरणः 

वडा नं. १ सेरम 

 
 

!= ;]jf k|jfx / ;+:yfut ljsf;;Fu ;DalGwt k|ult ljj/0f 

s= j8f ;ldltsf] a}7s ;DaGwL ljj/0f  

cfj @)&*÷)&( df ;'g5x/L ufpFkfnlsf j8f g+ ! sf] j8f ;ldltsf] ;Dk'0f{ j8f ;b:ox?sf] pkl:yltdf 

s'n #^ j6f a}7sx? ;DkGg ePsf 5g\ . ;j} a}7sx?af6 s'n ^@ j6f lg0f{ox? ePsf 5g\ . ul/Psf ;Dk'0f{  

lg0f{ox? sfof{Gjog ePsf 5g\ . 

  

v= /fhZj ;DaGwL k|ult ljj/0f  

  cfj @)&*÷)&( df s'n cfGtl/s cfo ? ! nfv (% xhf/ @ ;o ^@ ?k}of ePsf] 5 . cf j @)&*÷)&( 

df ePsf] cfGtl/s cfosf] lzif{sut ljj/0f b]xfo jdf]lhd 5 .  

 

 cfj @)&*÷)&( sf] oyfy{ cfGtl/s cfo ljj/0f पुस देखी असार सम्मको 
  

क्र स  लशर्यक नंम्बर वाित  रकम  कैकिर्त 

! !$@$# ससफारीस दस्तरु #!&)) . 
 

@ !$@$$ व्याजक्तगत घटना दताव !)*)) . 
 

# !$@$% नाता प्रमाणणत दस्तरु !)%)) . 
 

$ !%@$( अन्य दस्तरु !))) . 
 

% !!#!$ भसुमकर/मालपोत !$!@^@ . 
 

s'n hDdf !(%@^@ . 
 

 

@= ;fdflhs ljsf;;Fu ;DalGwt k|ult ljj/0f  

 

क्र 

स 

आर्ोजनाको 
नाम 

आर्ोजना 
सचंािन 

भएको स्थान 

िक्ष्र् िागत प्रगतत िाभान्न्वत सखं्र्ा मखु्र् उपिन्धधहरु कैकिर्त 

१ 

पुणव सरसफाई 

तथा डजस्वन 

ववतरण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

१००
% 

१ 

लाख 
१००% 

३ ओटा स्कुल 

स्वास््य चौकी र ९ 

ओटा टोल 

सरसफाई र सोच्च 

वातावरण 
 



 
 
 

२ 

िेहेन्दार ववद्यधथव 
प्रोत्साहन 

कायविम 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

१००
% 

७५ 

हिार 

 
 
१००% 

३ ओटा 
ववद्यालयमा 

अध्यायनरत ३२ 

िना ववद्याधथव 

पिाईमा हौसला तथा 
प्रोत्साशन 

 

३ 

िेष्ठ नागररक 

तथा पूणव अपाङ्ग 

सम्मान कायविम 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
 
१००
% 

१ 

लाख 

 
 
१००% १०६ िना सम्मान   

४ 
वविामूल खा . पा

योिन ममवत  

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००
% 

२ 

लाख 

१००% 
२५ घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

५ 
सिर खा पा 

ममवत योिनेा 
सुनछहरी 
गा०पा १ 

१००
% 

१ 

लाख 

१००% 
१५ घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

६ 

फलवाङ एक घर 

एक धारा खा पा 
ननमावण योिनेा 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
१००
% 

२ 

लाख 

 
१००% २१ घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

७ 
गोठबाङ खा पा 
ममवत योिनेा 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१ 

लाख 

१००% 
२० घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

८ 
धचमीगैरा देखी 
भेडा खोर खा पा 

ममवत 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००
% 

१ 

लाख 

 
१००% १५ घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

९ 
ग्याम खोला एक 

घर एक धारा खा 
पा ननमावण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००
% 

१ 

लाख 

५० 

हिार 

 
१००% 

९ घरधुरी 

माननसहरुलाई 

खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

१० 

मदहला 
स्वयमसेववका 
प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००
% 

४५ 

हिार 

 
१००% 

९ िना मदहला 
स्वयमसेववका र ४ 

िना स्वास््य कसमव 

स्वास्थ्य 

स्वयमसेनवकाहरु 

आफ्नो सेवा प्रनत 

उते्प्रररत भएका 

 

११ 
नविात सशशुको 
ननयसमत तौल 

कायविम 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००
% 

२५ 

हिार 

 
१००% 

५६ िना आमा तथा 
बच्चाहरु 

सशशु स्वास््य तथा 
पोषण मा सुधार  

 

१२ खासल भै खा पा सुनछहरी  १  ५० घरधुरी माननसहरुलाई  



 
 
 

ममवत योिना गा०पा १ १००
% 

लाख १००% खानेपानी  सहज 

रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

#= cfly{s ljsf; If]q;Fu ;DalGwt k|ult ljj/0f  

 

क्र 

स 

आर्ोजनाको 
नाम 

आर्ोजना 
सचंािन 

भएको स्थान 

िक्ष्र् िागत प्रगतत िाभान्न्वत 

सखं्र्ा मखु्र् उपिन्धधहरु कैकिर्त 

१ 

उन्नत िातको 
गहँू ववउँ खररद 

तथा ववतरण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००% 

१ 

लाख 

 
० %  

कायवन्वयन हुन 

सकेन 
 

२ 

उन्नत तरकारी 
ववउँ खररद तथा 

ववतरण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००% १ 

लाख 

 
१००% १५० िना 

कृषकहरुको जीवन 

स्तरमा सुधार 

बाुँझो जनमनको  

सदूपयोर् 

 

 

३ 
पशुपजन्क्ष 

उपचारको लागी 
ओषधी खररद 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

१००% 
१ 

लाख 

१००% 

१०४ िना 

पशु स्वास्थ भई 

व्यावसादहक 

पशुपालन गनवमा 
सहयोग    

 

४ 
सुन्तला तथा 
कागती ववरुवा 

ववतरण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
१००% 

१ 

लाख 

 
 
१००% 

१०० िना 

कृषकहरुको जीवन 

स्तरमा सुधार 

बाुँझो जनमनको  

सदूपयोर् 

 

 

५ 
दटमुर बबरुवा 
खररद तथा 

ववतरण कायविम 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
१००% 

१ 

लाख 

 
 
१००% 

१०० िना 

कृषकहरुको जीवन 

स्तरमा सुधार 

बाुँझो जनमनको  

सदूपयोर् 

 

 

 

$= ef}lts k"jf{wf/tkm{sf] k|ult ljj/0f  

 

क्र 

स 

आर्ोजनाको 
नाम 

आर्ोजना 
सचंािन 

भएको स्थान 

िक्ष्र् िागत प्रगतत िाभान्न्वत 

सखं्र्ा मखु्र् उपिन्धधहरु कैकिर्त 

१ 

िनसेवा मा वव 

िोका पल्ला तथा 
चनेल गेट िडान 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
१००% 

३ 

लाख 

५० 

हिार 

 
 
१००% 

१ नं वडा भरीका 
ववद्याधथव 

नवद्यालयलाई बाह्य सुरक्षा 

प्रदान भएको  

 

 



 
 
 

२ 
ससद्धथान गो . बा

ननमावण 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

१००% १ 

लाख 

१००% 
५० घरधुरी माननसहरु नहड्न 

सहजता प्राप्त भएको 
 

३ 

बाच्छेखोला 
आर०सस०सस फुट 

बिि ननमावण 

योिनेा 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
 
१००% 

२ 

लाख 

५० 

हिार 

 
१००% थनवाङ र झङ्की 

बजस्त 
माननसहरु नहड्न 

सहजता प्राप्त भएको 
 

४ 
सेरम खा०पा एवं 
ट्याङ्की धारा 
ननमाणव योिना 

सुनछहरी 
गा०पा १ 

 
१००% 

१० 

लाख 

 
१००% 

६० घरधुरी स्कुल 

स्वास््य र वडा 
कायावलय  

माननसहरुलाई खानेपानी  

सहज रुपमा उपलब्ध 

भएको 

 

 

%= jg tyf jftfj/0f tkm{sf] k|ult ljj/0f  

 

क्र 

स 

आर्ोजनाको 
नाम 

आर्ोजना 
सचंािन 

भएको स्थान 

िक्ष्र् िागत प्रगतत िाभान्न्वत 

सखं्र्ा मखु्र् उपिन्धधहरु कैकिर्त 

१ 

सररवाङ गोठबाङ 

तटवन्धन 

योिनेा 

सुनछहरी गा०पा 
१ 

 
१००% 

४ लाख 

५० 

हिार 

 
१००% 

गोठवाङ 

मुगाधारा बजस्त 
पदहरो ननयन्त्रण  

 

^= ;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf; 

क्र 

स 

आर्ोजनाको 
नाम 

आर्ोजना 
सचंािन 

भएको स्थान 

िक्ष्र् िागत प्रगतत िाभान्न्वत 

सखं्र्ा मखु्र् उपिन्धधहरु कैकिर्त 

१ 

आन्तररक स्रोत 

पदहचान तथा 
संकलन तथा 

कमवचारी क्षमता 
असभबदृ्धध र 

प्रोत्साहन 

कायविम 

सुनछहरी गा०पा 
१ 

 
१००% 

१ लाख 

 
१००% 

१ नं वडा का 
सम्पुणव घरधुरी 

आन्तररक रािश्व 

संकलन  
 

२ 

वडास्तरीय 

मदहला ववकास 

ससमनत गठन 

तथा पररचालन 

सुनछहरी गा०पा 
१ 

 

 

 
१ नं वडा भरीका 

मदहला 

दटकाचुली वडा स्तररय 

मदहला संिाल गठन 
 

३ फुसलवन गाउँघर 

क्रकसलननक्क 

सुनछहरी गा०पा 
१ 

 
३ लाख 

 
१२० घरधुरी 

१ िना अनसम 

ननयुजक्त गरी सेवा 
 



 
 
 

कमवचारी 
पारीश्रमीक 

प्रवाह 

 

3= k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdsf] k|ult ljj/0f  

 

ि स 
कायविम (योिना)  

 
उपिजब्ध 
 

िाभाजन्वि िनसंख्या  

जम्मा महहिा परुुर् 

१ िनसेवा मा वव ट्वाईलेट ममवत ट्वाईलेट ममवतले स्कुलमा 
सहिता 

५ १ ६ 

२ क्रकम्लेघाट रङकुसी मो बा ममवत बाटो ममवििे यािामा 
सहििा  
 

६ २ ८ 

३ ससद्धथान देखी हुलडाडा गो बा 
ननमावण 

बाटो ममवििे यािामा 
सहििा  
 

३ २ ५ 

  िम्मा १४ ५ १९ 

 उपिन्धधहरु     
न्यनुिम रोिगारी प्रदानिे गदाव न्यनु आय भएका घर पररवारिाई राहि पगुेको  
बाटो ममवि िस्िा योिनािे यािहुरुिाई यािामा सहििा  
काम गने भावनाको ववकास तथा श्रमको सम्मान 
 

 

ª= kl~hs/0f tyf JoflQmut 36gf btf{ 

ि स JoflQmut 36gf btf{ 
िाभाजन्वि िनसंख्या 

जम्मा 

१ hGdbtf{ %^ 

२ ljjfx btf{ @) 

३ d[To' btf{ !( 

४ ;DaGw ljR5]b btf{ $ 

५ a;fO{;/fO{ btf{ ^ 
 जम्मा !)% 

 

 

 



 
 
 

सनुछहरी गाउँपालिका 
१ नं वडा कार्ायिर् 

सेरम रोल्पा 
 

केही फोटोहरु 

 

 

 
 
 

  



 
 
 

वडा नं. २ लभरीगाम 

 

आ.व. ०७८/०७९ को बावषवक प्रगनत वववरणः 
 

क्र.स. योजिा/र्ायाक्रमर्ो 

िाम 

इर्ाई आ.ि. २०७८/०७९ र्ो िानषार् योजिा/र्ा

याक्रम 

सजचालि 

स्थाि 

सहभागी/ 

लाभानन्िि 

संख्या 

योजिा/र्ायाक्रमर्ो मखु्य 

मखु्य उपलब्धीहरु 

सम्पन्ि ह ि 

िसरे्र्ा 

योजिा/र्ायाक्रम 

योजिा/र्ायाक्रम 

सम्पन्ि ह ि 

िसक्िरु्ा र्ारण 
लक्ष्य 

 (%) 

प्रगनि 

 (%) 

बजेट/  लागि बजेट

र्ो 

श्रोि 

१ र्ोठीनभर नििाङ 

पयाटि प्रििाि 

सम्बन्धी प्रचारप्रसार 

र्ायाक्रम 

 

१ १०० १०० १,००,०००।-  िडा 

र्ायाालय 

१३० -स्थािीय जििाहरुलाई 

पयाटि सम्बन्धी प्रनशक्षण 

नदइएर्ो । 

 -ग्रामीण पयाटि निर्ासमा 

टेिा पगु्िे समीक्षा गररएर्ो । 

 -सहभागीहरुले र्ोठीनभर र 

नििाङलाई पयाटर्ीय 

के्षरर्ो रुपमा निर्ास गिा 

रुची देखाएर्ो । 

  

२ घरेलु नहसंा न्यूनिर्रण 

सम्बन्धी सडर् िाटर् 

प्रदशाि िथा 

सांस्रृ्निर् र्ायाक्रम 

१ १०० ० ३०,०००।-      -र्ायागि 

अन्यौल िथा 

र्माचारीर्ो 

अभािर्ा 

र्ारण र्ायाक्रम 

सजचालि गरी 

सम्पन्ि गिा 

िसनर्एर्ो । 

            

३ नटमरुर्ो निरुिा खररद 

िथा नििरण र्ायाक्रम 

१ १०० १०० २,००,०००।-  झेलगङु ८५ -रृ्षर्हरुले नटमरुर्ो निरुिा 

प्राप्त  गरेर्ो ।          

-राज्यर्ो प्रत्यक्ष 

उपनस्थनिर्ो अिभुिूी गरेर्ो 

।                                                            

-सहभागीहरुले व्यािसानयर् 

रृ्नष खेिीर्ा लागी 

उत्सुर्िा देखाएर्ो । 

  

४ िरर्ारीर्ो नबउ 

निजि, र्ीटिाशर् 

औषधी र रृ्नष 

उपर्रण खररद िथा 

नििरण र्ायाक्रम 

१ १०० ० ५०,०००।-    

 

 -र्ायाक्रमर्ो 

नशषार् िथा 

रर्मर्ो 

अिपुाि 

िनमलेर्ो र्ारण 

र्ायाान्ियि गिा 

िसनर्एर्ो । 

५ दािे ओखरर्ो र्लमी 

निरुिा खररद िथा 

नििरण र्ायाक्रम 

१ १०० १०० ३,००,०००।-  झेलगङ र 

बासा 

८३ -८३ जिा रृ्षर्हरुलाई दािे 

ओखरर्ो र्लमी निरुिा 

नििरण गररएर्ो ।               

 - रृ्षर्हरु फलफूल खेिी 

प्रनि आर्नषाि भएर्ो ।                           

  



 
 
 

- फलफूल खेिीबाट यस 

के्षरर्ा रृ्षर्हरुर्ो आनथार् 

अिस्थामा सदुृढ ह िे अपेक्षा 

नलइएर्ो । 

६ पशपंुक्षीमा लाग्िे 

रोगर्ो न्यनूिर्रणर्ो 

लानग औषधी खररद 

१ १०० १०० ५०,०००।-  झेलगङु 

बासा 

 

२०० -रृ्षर्हरुले पशमंुक्षीर्ो 

लानग औषधी प्राप्त गरेर्ा । 

-नशनिर सजचालि पिाि 

रृ्षर्हरुले पशपंुक्षीमा लाग्िे 

रोग िथा त्यसर्ो निदाि 

सम्बन्धी ज्ञाि आजाि गरेर्ा 

। 

  

७ पोषण सम्बन्धी 

सचेििामलूर् 

र्ायाक्रम 

१ १०० १०० ५०,०००।-  िडा 

र्ायाालय 

८० -सहभागीहरुलाई पोषण 

सम्बन्धी प्रनशक्षण नदइएर्ो । 

-गाउाँटोलमा भएर्ा 

रु्पोषणर्ा उदाहरण 

सम्बन्धमा अन्िरनक्रया 

गररएर्ो । 

  

८ महामारी िथा सरुिा 

रोग न्यूनिर्रण 

सम्बन्धी 

जिचेििामलूर् 

र्ायाक्रम 

१ १०० १०० ७५,०००।-  गोहाखो

ला 

झेलगङु 

बासा 

नगच्छे 

५१० -जिचेििामलूर् 

र्ायाक्रमर्ो सजचालि 

िथा रोगर्ो न्यूनिर्रणर्ा 

उपायहरु सम्बन्धमा ज्ञाि 

आजाि गरेर्ा ।  

  

९ मनहला स्िास््य 

स्ियंसेनिर्ार्ो लानग 

मानसर् बैठर्मा 

यािायाि खचा 

१ १०० १०० २०,०००।-  आधारभिू 

स्िास््य 

सेिा रे्न्र 

४ -यािायाि खचा पाएपछी 

मनहला स्िास््य स्ियंसेनिर्ा 

प्रोत्सानहि भएर्ो । 

  

१० व्यनिगि घटिा दिाा 

िथा सामानजर् सूरक्षा 

सम्बन्धी 

अनभमखूीर्रण 

र्ायाक्रम 

१ १०० १०० १,००,०००।-  िडा 

र्ायाालय 

१२९ -स्थािीय जििाहरुलाई 

व्यनिगि घटिा दिाा िथा 

सामानजर् सूरक्षा सम्बन्धी 

प्रनशक्षण नदइएर्ो । 

 -व्यनिगि घटिा दिाा िथा 

सामानजर् सूरक्षार्ो र्ाम 

र्ारबाहीमा सहजिा आउि े

समीक्षा गररएर्ो । 

 -सहभागीहरुले  व्यनिगि 

घटिा दिाा िथा सामानजर् 

सूरक्षा सम्बन्धी ज्ञाि आजाि 

गरेर्ा । 

  

११ सुरनक्षि माितृ्ि िथा 

पणूा खोप निरन्िरिा 

सम्बन्धी 

अनभमखूीर्रण 

र्ायाक्रम 

१ १०० १०० १,२५,०००।-  गोहाखो

ला 

झेलगङु 

बासा 

नगच्छे 

३०० 

-सहभागीहरुलाई सुरनक्षि 

माितृ्ि िथा पणूा खोप 

सम्बन्धी प्रनशक्षण नदइएर्ो । 

-यस िडा सरुनक्षि माितृ्ि 

िथा पणूा खोप युि ह िे 

अपेक्षा गररएर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                                                       िम्मा रकमः रु. ३३,००,०००।-                                                                                                                                                    

 

  

१२ बासा खोप नक्लनिर् 

भिि निमााण योजिा 

१ १०० १०० ६,००,०००।-  बासा ४०० -खोप नक्लनिर् निमााण 

पिाि खोप र्ायाक्रम 

सजचालिर्ा लानग सहजिा 

आउिे अपके्षा गररएर्ो । 

 

 

 

 

 

१३ िडा र्ायाालयर्ा 

लानग ल्यापटप िथा 

नप्रन्टर खररद 

१ १०० १०० १,५०,०००।-  िडा 

र्ायाालय 

 ल्यापटप िथा नप्रन्टर खररद 

गररए पिाि र्ायाालयर्ो 

दैनिर् र्ामर्ाजमा सहजिा 

आएर्ो । 

 

 

 

 

१४ जििा 

आ .नि.बासार्ो लानग 

फनिाचर खररद योजिा 

१ १०० १०० १,२५,०००।-  जििा 

आ .नि .

बासा 

२०० -फनिाचरर्ो खररद गररएपछी 

निद्यालयमा फनिाचरर्ो 

पयााप्तिा भएर्ो । 

 

 

 

 

 

१५ गोहाखोला खािेपािी 

ममाि योजिा 

१ १०० १०० ३.००.०००।-  गोहाखो

ला 

३०० -ि पिाि खािेपािीर्ो ममा

त्यस स्थािर्ा बानसन्दार्ो 

खािेपािीर्ो समस्या 

समाधाि भएर्ो । 

 

 

 

 

 

 

१६ लामी खािेपािी ममाि 

योजिा 

१ १०० १०० ३,२५,०००।-  लामी ६० -खािेपािीर्ो ममाि पिाि 

त्यस स्थािर्ा बानसन्दार्ो 

खािेपािीर्ो समस्या 

समाधाि भएर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७ नििाङ सल्र्बाङ 

खािेपािी निमााण 

योजिा 

१ १०० १०० २,००,०००।-  नििाङ र 

सल्र्बाङ 

२०० -खािेपािीर्ो निमााण पिाि 

त्यस स्थािर्ा 

बानसन्दार्ो खािेपािीर्ो 

समस्या समाधाि भएर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

१८ जि आिाज प्रा .नि .

घेराबार निमााण 

योजिा 

१ १०० १०० ३,५०,०००।-  झेलगङु १५० -निद्यालयर्ो घरेाबार 

निमााण पिाि निद्यालय 

सुरनक्षि भएर्ो साथै 

निद्याथी छरपस्ट ह िे 

सम्भाििा र्म भएर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

१९ बासा खोप नक्लनिर् 

शौचालय निमााण 

योजिा 

१ १०० १०० १,५०,०००।-  बासा ४०० खोप नक्लनिर्मा शौचालय 

निमााण पिाि खोप 

नक्लनिर्मा आउिे सेिाग्राही 

िथा र्माचारीहरुलाई 

शौचर्ो लानग सहज भएर्ो 

। 

 

 

 

 

 



 
 
 

२०७८।०४।०१ देणख २०७९ आषाि मसान्तसम्मको व्यजक्तगत घटना दतावको वववरणः 
ि.स. क्रकससम                     दताव संख्या 

पुरुष मदहला िम्मा 
१ िन्म दताव ४६ ३२ ७८ 

२ मतृ्यू दताव १५ ११ २६ 

३ बसाइसराई दताव - - ५ 
४ वववाह दताव - - १७ 
५ सम्बन्ध ववच्छेद दताव - - १ 
                                                  िम्मा १२७ 

 

 

 

 गत आ.व. २०७८।०७९ मा र्स २ नं. वडा कार्ायिर्मा दैतनक रुपमा हुन ेसेवा प्रवाहबाट प्राप्त 

भएको गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी खातामा जम्मा गररसकेको आम्दानी :   
 
लमतत २०७८।०४।०१ देखख २०७९।०३।२० गत ेसम्मको जम्मा : रु. ४,९५,६७२.३०।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

वडा न.ं ३ बाहहरीगाम 

              

 
क्र.

स. 

योजिा/र्ायाक्र

मर्ो िाम 

इर्ा

ई 

आ.ि. २०७८/०७९ र्ो िानषार् योजिा/

र्ायाक्रम 

सजचाल

ि स्थाि 

सहभा

गी/ 

लाभा

नन्िि 

संख्या 

योजिा/र्ायाक्रमर्ो मखु्य 

मखु्य उपलब्धीहरु 

सम्पन्ि ह ि 

िसरे्र्ा 

योजिा/र्ा

याक्रम 

योजिा/र्ायाक्रम 

सम्पन्ि ह ि 

िसक्िरु्ा र्ारण 
ल

क्ष्य 

 

(%

) 

प्रग

नि 

 

(%

) 

बजेट/  

लागि 

बजेट

र्ो 

श्रोि 

१ दााँिे ओखर 

नबरुिा खररद 

िथा नििरण 

र्ायाक्रम 

 

१ १०

० 

१०

० 

२,००,००

०।- 

 िडा 

र्ायाालय 

२०० -रृ्षर्हरुलाई दााँिे 

ओखरर्ो नबरुिा नििरण 

गररएर्ो । 

 -व्यािसानयर् रृ्नष 

खेिीमा टेिा पगेुर्ो । 

 -रृ्षर्हरुले व्यािसानयर् 

रृ्नष खेिीमा रुची देखाएर्ो 

। 

  

२ पश ुपन्छीर्ो 

लानग औषधी 

खररद र्ायाक्रम 

१ १०

० 

१०

० 

२५,०००।

- 

 पश ुसेिा 

इर्ाई 

रे्न्र 

 -मा पश ुइर्ाई रे्न्र

औषधीर्ो पयााप्तिा भएर्ो, 

दैनिर् र्ायाालयमा आउिे 

सेिाग्राहीहरुले आिश्यर् 

औषधी सहज रुपमा पाउिे 

अपेक्षा गररएर्ो । 

  

३ मनहला 

सशनिर्रण 

सम्बन्धी सडर् 

िाटर् िथा 

सांस्रृ्निर् 

र्ायाक्रम 

१ १०

० 

० २५,००।-      -र्ायागि 

अन्यौल िथा 

र्माचारीर्ो 

अभािर्ा र्ारण 

र्ायाक्रम 

सजचालि गरी 

सम्पन्ि गिा 

िसनर्एर्ो । 

४ व्यनिगि घटिा 

दिाा िथा 

सामानजर् 

सरुक्षा सम्बनन्ध 

अनभमनुखर्रण 

र्ायाक्रम 

१ १०

० 

० १,५०,००

०।- 

    

  

 -स्थािीय िहर्ो 

नििााचि िथा 

र्ाया व्यस्ििार्ो 

र्ारणले गदाा 

र्ायाक्रम 

सजचालि गरी 

सम्पन्ि गिा 

िसनर्एर्ो । 

५ गोम्बाङ टोल 

निर्ास 

संस्थार्ो भिि 

१ १०

० 

१०

० 

३,५०,००

०।- 

 गोमबाङ  -टोल निर्ास संस्थार्ो 

भिि निमााण पिाि 

संस्थार्ो र्ामर्ाज िथा 

  



 
 
 

निमााण योजिा भेलार्ो लानग सहजिा 

आएर्ो । 

६ ल्यापटप िथा 

नप्रन्टर खररद 

१ १०

० 

१०

० 

१,५०,००

०।- 

 िडा 

र्ायाालय 

 -खररद पिाि र्ायाालयमा 

मेनशिरी औजारर्ो संख्या 

दैनिर्  बढेर्ोले

र्ायाालयीय र्ामर्ाजमा 

चसु्ििा आएर्ो । 

  

७ फनिाचर िथा 

नफक्चसा 

१ १०

० 

१०

० 

५०,०००।

- 

 गाम 

स्िास््य 

चौर्ी 

 -फनिाचर खररदले गाम 

स्िास््य चौर्ी र्ायाालय 

व्यिस्थापि गिा सहजिा 

आएर्ो । 

  

८ बाङिाङ खोला 

बाङिाङ 

िम्घास बगर 

मोटर बाटो 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

१,५०,००

०।- 

 बाङिाङ ५०० -त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुलाई दैनिर् 

जीििमा आिश्यर् 

सामाग्रीर्ो ढुिािी िथा 

यािायािर्ा साधिर्ो 

प्रयोग गरी आििजािि 

गिार्ा लानग सहजिा 

आएर्ो । 

  

९ नबबाङ र्ोिा 

नबबाङ डााँडा 

मोटर बाटो 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

३,००,००

०।- 

 नबबाङ 

र्ोिा 

६०० -त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुलाई दैनिर् 

जीििमा आिश्यर् 

सामाग्रीर्ो ढुिािी िथा 

यािायािर्ा साधिर्ो 

प्रयोग गरी आििजािि 

गिार्ा लानग सहजिा 

आएर्ो । 

  

१० मादै धरमशाला 

पोखरा 

मौलािि मोटर 

बाटो निमााण 

योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

३,००,००

०।- 

 मौलािि ६०५ -त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुलाई दैनिर् 

जीििमा आिश्यर् 

सामाग्रीर्ो ढुिािी िथा 

यािायािर्ा साधिर्ो 

प्रयोग गरी आििजािि 

गिार्ा लानग सहजिा 

आएर्ो । 

  

११ िगो देनख 

टारु्रा ियााँ 

बस्िी मोटर 

बाटो निमााण 

योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

३,००,००

०।- 

 िगो ४०० -त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुलाई दैनिर् 

जीििमा आिश्यर् 

सामाग्रीर्ो ढुिािी िथा 

यािायािर्ा साधिर्ो 

प्रयोग गरी आििजािि 

गिार्ा लानग सहजिा 

आएर्ो । 

  



 
 
 

१२ पाङबाङ धारा 

ग्यानबििाल 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

० १,५०,००

०।- 

 पाङबाङ    

 

-उपभोिा 

सनमनिले योजिा 

सम्झौिा गरेर्ो 

िर र्ाम 

सजचालि िै 

नफिाा गएर्ो । 

 

 

 

 

१३ झै खािेपािी 

मलु ममाि 

योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

७५,०००।

- 

 झै २०० -खािेपािीर्ो मलु ममाि 

माफा ि त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुले सहज 

िररर्ाले सफा खािेपािी 

उपभोग गिा पाएर्ा । 

  

 

 

१४ डाङजे 

खािेपािी 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

५०,०००।

- 

 डाङजे १७५ -खािेपािीर्ो निमााण भए 

पिाि लनक्षि 

समदूायमा खािेपािीर्ो 

निद्यमाि व्यिस्था भई 

खािेपािीर्ो समस्या हटेर्ो 

। 

  

 

१५ दहखोला 

खािेपािी 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

१,५०,००

०।- 

 दहखोला ३५० -खािेपािीर्ो निमााण भए 

पिाि लनक्षि 

समदूायमा खािेपािीर्ो 

व्यिस्था भई निद्यमाि 

खािेपािीर्ो समस्या हटेर्ो 

। 

  

 

 

१६ दाङ्जे 

खािेपािी 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

५०,०००।

- 

 दाङ्जे २१० -खािेपािीर्ो निमााण भए 

पिाि लनक्षि 

समदूायमा खािेपािीर्ो 

व्यिस्था भई निद्यमाि 

खािेपािीर्ो समस्या हटेर्ो 

। 

  

 

१७ धमुा खािेपािी 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

१,००,००

०।- 

 धमुा ३१५ -खािेपािीर्ो निमााण भए 

पिाि लनक्षि 

समदूायमा खािेपािीर्ो 

स्था भईव्यि निद्यमाि 

खािेपािीर्ो समस्या हटेर्ो 

। 

  

 

१८ पाङबाङ 

खािेपािी मलु 

ममाि योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

७५,०००।

- 

 पाङबाङ ५० -खािेपािीर्ो मलु ममाि 

माफा ि त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुले सहज 

िररर्ाले सफा खािेपािी 

उपभोग गिा पाएर्ा । 

  

 

 



 
 
 

                                                                                                                                  

िम्मा रकमः रु. ३३,००,०००।-                                                                                                                                                    
  

१९ बाङिाङ ररग 

खािेपािी ममाि 

योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

५०,०००।

- 

 बाङिाङ १९० -खािेपािीर्ो ममाि माफा ि 

त्यस के्षरर्ा बानसन्दाहरुले 

सहज िररर्ाले सफा 

पाएर्ा । 

  

 

२० नबबाङ डााँडा 

खािेपािी मलु 

ममाि योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

१,००,००

०।- 

  ३३५ -खािेपािीर्ो मलु ममाि 

माफा ि त्यस के्षरर्ा 

सहजबानसन्दाहरुले  

िररर्ाले सफा खािेपािी 

उपभोग गिा पाएर्ा । 

  

 

 

२१ रोमैखोला 

खािेपािी मलु 

ममाि योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

५०,०००।

- 

 रोमैखो

ला 

२०० -खािेपािीर्ो मलु ममाि 

माफा ि त्यस के्षरर्ा 

बानसन्दाहरुले सहज 

िररर्ाले सफा खािेपािी 

उपभोग गिा पाएर्ा । 

  

२२ चौबारी प्रा .नि .

रु्इपाधारा 

ििर्ो मौला

नफल्ड निमााण 

योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

१,५०,००

०।- 

 मौलािि ४५० -नफल्ड निमााण पिाि 

निद्यालयर्ो प्राङ्गण 

फरानर्लो भएर्ो, 

निद्याथीर्ो दैनिर् शैनक्षर् 

रृ्यार्लापमा सर्ारात्मर् 

प्रभाि परेर्ो । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

२३ धामसे नफल्ड 

निमााण योजिा 

१ १०

० 

१०

० 

३,००,००

०।- 

 धामसे ६०५ -र् धानमार् मेला िथा िानषा

र्ायाक्रम सजचालिर्ा 

लानग फरानर्लो ठाउाँ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
२०७८।०४।०१ देणख २०७९ आषाि मसान्तसम्मको व्यजक्तगत घटना दतावको वववरणः 
ि.स. क्रकससम                     दताव संख्या 

पुरुष मदहला िम्मा 
१ िन्म दताव ४६ ५५ १०१ 
२ मतृ्यू दताव १७ ११ २८ 
३ बसाइसराई दताव - - १२ 
४ वववाह दताव - - ३० 
५ सम्बन्ध ववच्छेद दताव - - १ 
                                                  िम्मा १७२ 
 

 गत आ.व. २०७८।०७९ मा र्स ३ नं. वडा कार्ायिर्मा दैतनक रुपमा हुन ेसेवा प्रवाहबाट प्राप्त 

भएको गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी खातामा जम्मा गररसकेको आम्दानी :   
 
समनत २०७८।०४।०१ देणख २०७९।०३।२० गते सम्मको िम्मा : रु.९८,०५५।– (ननमवला डी.सी. ले 

दाणखला गरेको) + रु.१,७१,३३९.३९।- = २,६९,३९४.३९।- 
 
                                                     
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

वडा नं. ४ स्र्रुी 
 

आ.व. ०७८/०७९ को वावर्यक प्रगतत वववरणः 
 

क्र.स
. 

कार्यक्रमको 
नाम 

कृर्ाकिा
प  

स्थान   लमतत  महह
िा  

पुरु
र्  

ज
म्मा  

वजेट रु कार्यक्रमको 
मुख्र् 

उपिन्धधहरु  

कैकिर्त  

 १ बाख्रा 
पालनको 
लाधग खोर 
ननमावण   

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

 २० ३० ५० १०००००(ए
क लाख) 

यो 
कायविमको 
सम्झौता गरर  
काम नगरेको  

 

२ कृषक 

समुहलाई 

तरकारी ववउ 

खररद तथा 
ववतरण  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९/०२/
१२ 

६५ ५ ७० १०००००(ए
क लाख) 

यहाँको 
कृषकलाई 

आय 

आिवनमा 
सहयोग 

पुर याउने  

सम्बजन्धत 

कृषकलाई  

३ सुनछहरी 
नसवरी फमव 
नेट 

घरननमावण  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९/०२/
१२ 

४२ ४३ ८५ १०००००(ए
क लाख) 

 
 

ववरुवालाई 

सुरक्षक्षत तथा 
धैरै ववरुवा 
उत्पादन मा 
सहयोग 

पुर याउने  

 सम्बजन्धत 

क्रकसानलाई  

४ ससद्ध प्रा.वव .
सोलार खरीद 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९/०२/
१२ 

१५ २० ३५ २५००००(दईु 

लाख पचास 

हिार) 

यसलाई 

संसोधन गरर  
ससध्द 

प्राववलाई 

कम्पूटर तथा 
ल्यापटप 

खररद  तथा 
ववतारण 

गरेको  
२००००० दईु 

लाख मात्र  

पचास हिार 

नाढ्गा खापा 
ननमावण 

योिना मा 
संसोधन 

गरेको 
िम्मा 

२५०००० दईु 

पचास हिार 

मात्र रुपैयाँ    

५ सुधाररयको 
चुलोववतरण 

INF संग 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 

२०७८/०८/
२३ 

५० ५० १०० १०००००(ए
क लाख) 

धुवा मुक्त 

बनाउने  
धुवावाट 

वडा 
कायावलय र 

infnepalसंग



 
 
 

साझदेारीमा  ननणवय 

गररयो  
रोल्पा लाग्ने 

रोगलाई कम  

गनव  

को 
साझदेारीमा  

६ ननशुल्क 

स्वास््य 

ववमा अनत  

ववपन्न 

पररवारलाई  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

 ५०  ५०  १०० १०००००(ए
क लाख) 

यो कायविम 

नगररएको ले 

क्रिि गएको  

कोदह कसैले 

ववमा गछुव  
भनन ईच्छुक 

नभएको ले  

७ अपाङगलाई 

सम्मान 

कायविम  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८ 

मंससर १७ 

गते  

१३ १२ २५ ५००००(पचा
स हिार) 

अपाङ्ग्ता 
भएको 

व्यक्तलाई 

मनोवाल 

विाउन  

अपाङग्ता 
भएका 

व्यजक्तलाई  

८ युवा लक्षक्षत 

कायविम  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९वैसा
ख ८ गत े

१२ १५ २७ ५००००)पचा
स हिार( 

युवा लक्षक्षत 

कायविमले 

यहाँको युवा  
तथा 

आमालाई 

लगाएर 

मददरा 
न्यूननकरण 

गने तथा 
वाल वववाह 

न्यूननकरण 

गनव  

सयुक्त 

सुनछहरी 
युवा 

कलवलाई  

९ वडा स्तररय 

प्रा.वव.हाजिरर 

िवाफ 

प्रनतयोधगता 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८ चैत्र 

२२  

१०० २०० ३०० ५००००)पचा
स हिार( 

ववध्याधथवको 
मनोवल 

विाउन तथा 
आगमी 

ददनमा अझ ै

ववध्याधथवको 
िोस िाँगर 

विाउन  

ससध्द 

प्राववलाई  

१० दसलत 

गैरदसलत र 
सरोकारवाल
संग ववच 

अन्तरक्रिया   

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

 १०० १५० २५०  ५००००)पचा
स हिार( 

 यो योिना 
संसोधन 

गररएको 
नाढ्गा 
खापामा  

५०००० 

पचास हिार 

मात्र  

११ मदहला तथा 
आमा 
समुहववच 

लोकदोहोरी 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८ साल 

चैत्र १९ 

गते  

७ ११ १८ ५००००)पचा
स हिार( 

मदहलामा 
रहेको 

क्षमतालाई 

वादहर 

मदहला तथा 
आमा 

समुहलाई 



 
 
 

प्रनतयोधगता 
कायविम   

गररयो  प्रस्फुटन गनव 
तथा 

मदहलाको 
मनोवल  

विाउन 

१२ पोषण मैबत्र 

वडा घोषणा  
वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

 २०० ३०० ५०० १५००००)ए
क लाख 

पचास 

हिार( 

यो कायविम 

लाई संसोधन 

गररएको 
२०७८ माघ 

०५ गतेको 
ददन वडा 
ससमनतको 
वैठकले 

पाररत गरर 
संमोधन 

गररएको हो  
। 

५००००पचास 

हिार 

उपल्लो खापा 
मा र 

१०००००एक 

लाख रपैयाँ 
नरेववटालु 
खापामा 
रकम 

रुपान्तरण 

गरेको    

१३ पोषण 

कणवरमा 
खाध्य बस्त ु

तथा पोषण 

सामाधग्र 

खररद  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो 
स्वास््य 

कायावलय
लाई 

जिम्मा 
ददइयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९असा
र गते   

१००० ३० १०३० २००००(ववस 

हिार) 

यो 
कायविमले 

पोषण 

सम्बजन्ध 

िानकारर 

गराउने  

स्वास््य 

चौक्रक लाई  

१४ मदहला 
स्वास््य 

स्वयम 

सेवीकाहरुला
इ यातायात 

खचव  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो 
स्वास््य 

कायावलय
लाई 

जिम्मा 
ददइयो   

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

 ९ ० ९ ५००००)पचा
स हिार( 

मदहला 
स्वायम 

सेववकालाई 

प्रोत्साहन 

स्वरुप  अझ ै

मनोवाल 

विाउन  

स्वास््य 

चौक्रकलाई 

१५ गररव तथा 
िेहेन्दार 
ववद्याधथवलाई 

पोशाक र 
झोला ववतरण  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९िेष्ठ 

११ 

६ ६ १२  ५००००)पचा
स हिार( 

गररव 

ववध्याधथवलाई 

पोषाकले 

आफ्नो 
मनोवल 

वडा 
कायावलय  



 
 
 

विाउन तथा 
ववध्याधथव 
लाई रेगुलर 
ववध्यालय 

िान प्रेरररत 

गनव  
१६ सुनछहरी 

होम स्टेय 

सम्बजन्ध 

तासलम 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

असार १५ 

र १६  

१०० १४० २४० ८००००)अ
सी हिार( 

यहाँको 
समुदायलाई 

होमस्ट 

सम्बजन्ध 

िानकारी  

वडा 
कायावलय  

१७ सुनछहरी 
प्रा.वव .तथा 
गाउँघर 

जक्लननक  

पलस्तर र 
रङरोपन  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८वैसा
ष ०२   

५० ५० १०० ३५००००)नत
न लाख 

पचास 

हिार( 

गाउघर 

क्रकसलननकस 

को वालको 
क्षामता 
वडाउन र 

आकषवण गनव  

उपभोक्ता 
ससमनत  

१८ नाड्गा  
खा.पा .
िमागत 

योिना 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

असार ०१  

१०००  १०० ११०० १५००००)ए
क लाख 

पचास 

हिार( 

 

सामुदायको 
माननसलाई 

पाननकाव 

अभाव लाई 

ननमुवल गनव 
तथा त्यहाँको 
माननसलाई 

सहि गराउन  

उपभोक्ता 
ससमनत  

१९ वनुवाखोला 
ने.रा.मा.वव .
गोरेटो वाटो 
ननमावण  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८ चैत्र 

२३ 

१००० १००
० 

२००० ५००००)पचा
स हिार( 

माननस लाई 

यताउया 
दहडडुल गनव  

सहि 

वनाउन  

उपभोक्ता 
ससमनत  

२० नकनत 

घोगता बगाले 

काफल 

िमागत 

ससचाई 

योिना  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९असा
र ०३  

५०० १०० ६०० २५००००)दु
ई लाख 

पचास 

हिार( 

कृवष 

उत्पादनमा 
बदृद गनव तथा 
आय आिवन 

गनव  

 

२१ राङ्धग्र 

छमखङ 

तटबन्धन 

ससमेन्ट 

कङक्रिट  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

असार ०४  

४०० २०० ६०० १५००००)ए
क लाख 

पचास 

हिार( 

तट्वन्धनले 

गदाव त्यहाँको 
िसमन लाई 

वचाउन तथा 
त्यहाँको 

उपभोक्ता 
ससमनत  



 
 
 

वातावरण 

लाई िोगाउन  

२२ सदहद स्मनृत 

हल 

तटबन्धन  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

असार ०५ 

३० १९ ४९ १०००००)ए
क लाख ( 

सदहद स्मनृत 

हल लाई 

पदहरो वाट 

िोगाउन  

उपभोक्ता 
ससमनत  

२३ नाड्गा 
साक्रकना 
राङ्ग्री 
िमागत 

मो.वा .
ननमावण 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९असा
र ०७  

२०० १०० ३०० २५००००)दु
ई लाख 

पचास 

हिार( 

वाटो ले गादाव 
त्यहाँको 
िन्तालाई 

यातायातको 
सुववधा ददन  

उपभोक्ता 
ससमनत  

२४ बाल सशक्षा 
भवन प्लस्तर 

तथा रङरोपन   

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७८ चैत्र 

२३  

३० ३० ६० १५००००)ए
क लाख 

पचास 

हिार( 

रङरोपन ले 

वाल सशक्षा 
भवनको  
क्षामता 
विाउन र 

आकषवण गनव    

उपभोक्ता 
ससमनत  

२५ ने.रा.मा.वव .
भर याङ 

ननमावण 

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९असा
र ०६  

१०० २०० ३०० २००००० )
दईु लाख( 

भर याङले 

गदाव 
ववध्याधथव 
लगाएत 

माननसलाई 

यताउता गनव 
सहि 

बनाउन  

उपभोक्ता 
ससमनत  

२६ पौराणणक 

टोमटा 
आरणको 
लाधग िस्ता 
पाता खररद 

तथा ववतरण  

वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

िेष्ठ २९  

२० २० ४० ५००००(पचा
स हिार) 

आराणलाई 

पानन पदाव 
पनन काम 

गनव सहि 

हुन सामान 

यथावथ नै 
राख्न  

वडा 
कायावयलद्वा

रा   

२७ वडा कायावलय 

व्यवस्थापन  
वडा 
पासलकाको 
वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

सुनछह
री ४ 

स्यूरी 
रोल्पा 

२०७९ 

असार ०१ 

१० १६ २६ १५००००)ए
क लाख 

पचास 

हिार( 

वडाकायावलय
को ववसभन्न 

सामानले 

गदाव काम 

गनव सहि 

हुने   

वडा 
कायावलय  

२८ सामुदानयक 

वनका 
वडा 
पासलकाको 

सुनछह
री ४ 

२०७९ 

असार १२र 
२० १५ ३५ १०००००)ए

क लाख( 
वन सम्बजन्ध 

ववभन्न 

वडा 
कायावलय  



 
 
 

पदाधधकारीला
ई 

असभमुणखकर
ण कायविम  

वैठक वसस 

ननणवय 

गररयो  

स्यूरी 
रोल्पा 

१३ गते पदाधधकारर
लाई तासलम 

ददइर वन 

हराभरा 
वानाउन तथा 

वनबाट 

आधथवक आय 

आिवन गनव  
 

सामान्जक सरुक्षा तिय    
सामाजिक सुरक्षा सुनछहरी गाउँपासलका-४ स्यूरी रोल्पा पहहिो ककस्ता 
अक्षरुवप ववस लाख ववस हिार छ सय एकचासलस मात्र  रु २०२०६४१।- 

सामाजिक सुरक्षा सुनछहरी गाउँपासलका-४ स्यूरी रोल्पा दोस्रो  ककस्ता 
अक्षरुपी ववस लाख अनतवस हिार एक सय नतरासी मात्र रु२०३८१८३।- 
 

सामाजिक सुरक्षा सुनछहरी गाउँपासलका-४ स्यूरी रोल्पा तेस्रो  ककस्ता 
अक्षरुवप ववस लाख चौरासी हिार नौ सय नतस मात्र रु २०८४९३०।- 
 

सामाजिक सुरक्षा सुनछहरी गाउँपासलका-४ स्यूरी रोल्पा चौथो ककस्ता 
अक्षरवप एकाई लाख छैछसठी हिार पाँच सय छयासस रु २१६६५८६।- 
आव २०७८/०७९को  िम्मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता                                    २०२०६४१।- 

२०३८१८३।- 

२०८४९३०।- 

+ २१६६५८६।- 

  अक्षरुवप नतरासी लाख दस हिार नतस सय चासलस रुपैयाँ मात्र       ८३,१०,३४०।- 

प्रधानमजन्त्र रोिगार तफव  िम्मा २६ िनाल ेरोिगार पाएका छन  

 
 



 
 
 

वडा न ं ५ 

जैमाकसिा 
 

आ.व. ०७८/०७९ को बावर्यक प्रगतत वववरणः 
 
 

क्र.

स.ं कायाक्रर्को नार् 

हक्रया

कला

प स्थान हर्हत 

सहभागी सखं्या 

बजेट(ह

जारर्ा) कायाक्रर्का 

र्ूख्य 

उपलव्धीहरु 

कैहफ

यत 

र्हह

ला पुरुर् जम्र्ा 

१ 
र्ोटधारा देनख थिबाङ सम्म 

नसाँढी निमााण 
  

थिबाङ  
१२० १२५ २४५ 

१५०००

० 

नहडडुल गिा 

सनजलो भएर्ो 

  
२ 

लक्ष्मी प्रा.नि.भौनिर् पिूााधार 

ममाि 
  

थिबाङ 
  ११८ ११० २२८ 

१५०००

० 
पिूााधार ममाि 

३ 

पिूेखोला देनख गापा 

बह उदेनश्यय सभा हल सम्म 

नसाँढी निमााण 

  

पोबाङ 

  २७० २५० ५२० ३००००

० 

नहडडुल गिा 

सनजलो भएर्ो 

४ ििचेििा प्रा.नि. खािेपािी 

ममाि 

  

माबाङ 

  ४०० ४५० ८५० १००००

० 

खािेपािी 

आपिुीमा 

सहज भएर्ो 

  

५ एबाङ खोला चापाखर्ा  

खािेपािी ममाि 

  

माबाङ 

  ५०० ४८० ९८० १००००

० 

खािेपािी 

आपिुीमा 

सहज भएर्ो 

  

७ 
नजमरुङ िटबन्धि िार जाली 

खररद 
  

जैमा 
  ५० ७० १२० 

२००००

० 

पनहरो जािबाट 

रोनर्एर्ो 
  

८ 

मेहलधारा मा.नि. अधरुो 

सौचालय निमााण िथा 

निद्यालय घेरािार 

  

जैमा 

  ४७० ५३० १००० २५०००

० 

पिूााधार सरुक्षा   

९ उपल्लो र्सला खेल मैदाि  

िाल निमााण िथा घेरािार 

  

र्सला 

  २२० २३५ ४५५ २००००

० 

खेलरु्द 

र्ायाक्रममा 

सहजिा 

  

१० 
ज्ञािोदय प्रा.नि.नफल्ड ग्यानिि 

िाल निमााण 
  

हाम्जा 
  २६५ २८० ५४५ 

१५०००

० 

पनहरो जािबाट 

रोनर्एर्ो 
  

११ 

हाम्जा खोला िटबन्धि 

ग्यानिि निमााण योजिा 

क्रमागि 

  

हाम्जा 

  १५० २०० ३५० १५०००

० 

पनहरो जािबाट 

रोनर्एर्ो 
  

१२ 
जबुाङ गाउाँ घर नक्लनिर् भिि 

िटबन्धि 
  

जबुाङ 
  ६२ ७० १३२ 

२००००

० 

पनहरो जािबाट 

रोनर्एर्ो 
  

१३ 

मोटरबाटो देनख सेलिािे 

जिुाङ सम्म नसाँढी िथा गोरेटो 

निमााण 

  

जबुाङ 

  ४० ४५ ८५ १५०००

० 

नहडडुल गिा 

सनजलो भएर्ो 
  



 
 
 

१४ ज्ञािोदय लङुग्री एर्िा यिुा 

क्लि र्ायाालय व्यिस्थापि 

  

जबुाङ 

  ३५ २७ ६२ १००००

० 

पिूााधार 

निमााण 
  

१५ पटुबाङ खािेपािी ट्याङर्ी 

संरक्षण 

  

जबुाङ 

  ७५ ८५ १६० 

५०००० 

खािेपािी 

आपिुीमा 

सहज भएर्ो 

  

१६ 
िउलीबाङ सम्री नसाँढी िथा 

गोरेटो बाटो निमााण 
  

िारबाङ 
  ५५ ४५ १०० 

२००००

० 

नहडडुल गिा 

सनजलो भएर्ो 
  

१७ सयुोदय यिुा समहू नफल्ड 

निमााण 

  

िारबाङ 

  ४४ ३५ ७९ १००००

० 

खेलरु्द 

र्ायाक्रममा 

सहजिा 

  

१८ 
पोबाङ स्िास््य चौर्ी 

निधनुिय नफल्टर खररद 
  

पोबाङ 
  १३५ १२५ २६० 

४०००० 
    

१९ 
घोर्टाखोला िटबन्धि निमााण 

  
  

      ० 
२००००

० 

पनहरो जािबाट 

रोनर्एर्ो 
  

२० 

रु्लापािी खािेपािी ममाि 

  

  

      ० 

५०००० 

खािेपािी 

आपिुीमा 

सहज भएर्ो 

  

२१ िमिुा मानि र्सला खािेपािी 

निमााण 

  

र्सला 

  २०० २३० ४३० ३००००

० 

खािेपािी 

आपिुीमा 

सहज भएर्ो 

  

२२ 

२ िषा मूनिर्ा बाल 

बानलर्ार्ो नियनमि स्िास््य 

जााँच, प्रोत्साहि स्िरुप िुि 

नििरण 

  

िडा नभर 

        

१०००० 

पोषणमा सधुार   

२३ 
जेष्ठ िागररर् िथा अपाङग 

सम्माि र्ायाक्रम 
  

िडा नभर 
  ९० ८० १७० 

६०००० 
    

२४ 

गभाििी  िथा सतु्रे्री 

मनहलाहरुलाई पोषण सम्बन्धी 

र्ायाक्रम 

  

िडा नभर 

        

५०००० 

पोषणमा सधुार   

२५ 
सािाजनिर् सुििुाई र्ायाक्रम 

  
िडा नभर 

        
२०००० 

सशुासिमा 

बनृि 
  

२६ घटिा दिाा िथा आन्िररर् 

आम्दािी संर्लि अनभयाि 

  

िडा नभर 

        

२०००० 

सेिामा पह ाँच   

जम्र्ा 
३२९

९ 

३४७

२ 
६७७१ 

३३०००

०० 
    

           

पनन्जर्रण सम्बन्धी नििरण  

       हर्हत २०७८ श्रावन ०१ देहि २०७९ असार ३१ गते सम्र् दताा भएका 

घटना दताा हववरण 

       १   जन्मदिाा २६४ 

       २   मतृ्यदुिाा ५४ 

       



 
 
 

३   नििाह दिाा ६७ 

       
४   

बसाइसराइ 

दिाा ८ 

       
    

सम्बन्ध 

निच्छेद २ 

       ५     ३९५ 

       

           
आ. व. २०७८/०७९ र्ा ५ नं वडार्ा सार्ाहजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको हववरण 
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जेष्ठ नागररक भत्ता 
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वडा नं. ६ 

फगाम 

आ.व. ०७८/०७९ को बावर्यक प्रगतत वववरणः 
 

     k"jf{wf/ tkm{  

qm=; of]hgfsf] gfd  k|fKt /sd   s}lkmot  

! ;'lnrf}/, kmufd, w'ª;L  df]6/af6f] dd{t  # nfv  e'StfgL 

x'g afsL  

@ kmufd bfª;Lafª hf]8\g] df]6/af6f]   ^ nfv   

#  g]kfn /fli6«o df=lj= 3]/faf/ of]hgf % nfv   

$ hDdfª em}afª l;rfFO of]hgf  $ nfv   

% e'ª/Lafª uf]/]6f]af6f] lgdf{0f  ! nfv   

^ hfb'ª 5x/f ;fd'bflos ejg lgdf{0f ofhgf  @ nfv   

& tNnf] vfn' b]lv pkNnf] vfn' ;Dd hf]8\g] uf]/]6f] 

af6f]  

! nfv   

* ;l/afª nAafª hf]8\g] uf]/]6f]af6f] lgdf{0f  ! nfv %) xhf/  

(  xfDk|f vf]nf bfDkmn] hf]8\g] uf]/]6f]af6f] lgdf{0f   ! nfv   

!)  rgafª wd{zfnf 6ª;n s'gf df]6/af6f] lgdf{0f 

of]hgf  

!% nfv   

!! k'rafª l;rfO of]hgf   ! nfv #) xhf/    

!@ g]kfn /fli6«o df=lj= zf}rfno lgdf{0f of]hgf  # nfv    

 

cfly{s ljsf; tkm{  

! pGgtvfnsf] t/sf/L ljpljhg vl/b tyf ljt/0f  ! nfv   



 
 
 

@ kz' :jf:Yo lzlj/ tyf cf}ifwL vl/b tyf ljt/0f   ! nvf %) xhf/   

# s[ifsx?nfO{ s/];faf/L lgdf{0f ;DaGwL tflnd  ^$ xhf/   

$ Rofpsf] ljp vl/b ljt/0f   %) xhf/   

% ;:s[lt ;+/If0f  %) xhf/   

^ dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsf k|f]T;fxg sfo{qmd  %^ xhf/   

 

o; jif{ o; j8faf6 lkm|h ePsf sfo{qmx?  

! kmlg{r/ vl/b tyf ljt/0f       

@ kmufd d]xnwf/f kf]afª hf]8\g] df]6/af6f]    

# ;fd'bflos lkmN8 lgdf{0f    

  

o; afx]s ljleGg ;dodf ufpFkflnsf :t/af6 ljleGg ;r]tgf d'ns sfo{qmdx? ;DkGg ePsf 

5g\ .  

cfly{s jif{ )&*.)&( df o; j8f sfof{noaf6 ePsf k|zf;lgs k|ult ljj/0f   

 gful/stf l;kmf/L; !@% hgf  

 gful/stf k|ltlnlk  !% hgf  

 hUuf gfd;f/L  $ hgf  

 gftf k|dfl0ft @! hgf  

 gfd km/s y/ km/s l;kmfl/; !& hgf  

 ;fdfGo l;kmf/L; ^$ j6f  

 cGo l;kmfl/; %! j6f  

 laB't ld6/ l;kmfl/; #%  

 3/af6f] k|dfl0ft !@ j6f  



 
 
 

 d[To" tbf{  

    k'?if * hgf  

 dlxnf ^ hgf  

 hDdf !$ hgf  

 hGd btf{  

  k'?if (% hgf  

  dlxnf !!% hgf  

  hDdf @!) hgf  

 ljjfx btf{ %) hf]8L  

 j;fO{ ;/fO{ @ kl/jf/  

 ;DaGw ljlR5]b )  

;fdflhs ;'/If eQf k|fKt ug]{ AolQmx?  

qm=;= ljj/0f   k|fKt /sd  s}lkmot  

! h]i7 gfu/Ls   !*! hgf   
@ blnt h]i7  !( hgf   

# Psn dlxnf  $% hgf   

$ ljw'jf dlxnf  $# hgf   

% k"0f{ ckfË  ! hgf   

^  cflD;s ckfË  !% hgf   

&  If]q tf]lsPsf afnaflnsf  !*) hgf   

* blnt afnaflnsf  $@ hgf   

 hDdf  %@^ hgf   



 
 
 

 

uPsf] cfly{s jif{df p7]sf] cfGt/Ls /fh:j ljj/0f  

qm=;= ljj/0f   k|fKt /sd  s}lkmot  

! cfo s/   !*#).–  
@ cGo l;kmf/L;  %@,!$).–  

# dfnkf]t÷3/s/  !!,(&$=^&.–   

$ gftf k|dfl0ft b:t'/   $#)).–  

% klGhs/0f ljnDa b:t'/  #!,$)).–   

 Aoj;flos gljs/0f  #)%).–  

 cGo /fh:j  $))).–  

                hDdf  !,!@,!($=^&.–  

 

  



 
 
 

 

वडा नं. ७ जेल्बाङ 

नस

.िं  

योजिा िथा र्ायाक्रर्ो िाम निनियोनजि रर्म 

रु 

खचा रु लाभानन्िि 

घरसंख्या 

प्रगनि 
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३ भडेेखोला औखरेिी दपो खा .पा.पाईप खररद  ५ ,००,।०००  ५ ,००,।०००  ७५ १ 00%  

४ जिजागनृि प्रा .नि .घरेाबार निमााण योजिा   ३ ,००,।०००  ३ ,००,।०००  ५३ १ 00%  

५ शनहद स्मनृि प्रा .नि .घरेाबार निमााण योजिा   २ ,५०,।०००  २ ,५०,।०००  ४५ १ 00%  

६ जि उज्जल प्रा .नि .घरेाबार निमााण योजिा   २ ,००,।०००  २ ,००,।०००  ५२ १ 00%  

७ राङसी खा .पा.ममाि योजिामहुाि निमााण िथा ट्याङर्ी  १ ,५०,।०००  १ ,५०,।०००  १९ १ 00%  

८ निनभन्ि फलफुल निरुिा नििरण र्ायाक्रम  २ ,५०,।०००  २ ,५०,।०००  ३६           १ 00%  

९ िडा र्ायाालयर्ो फनिाचर खररद २ ,००,।०००  २ ,००,।०००  १५ १ 00%  

१० र्ला सास्रृ्निर् संस्र्ार संरक्षण  र्ायाक्रम १ ,५०,।०००  १ ,५०,।०००  ५६० १ 00%  

११ पश ुऔषधी खररद र्ायाक्रम ५० ,।०००  ५० ,।०००  ५६० १ 00%  

१२ बह के्षरीय पोषण र्ायाक्रम ५० ,।०००  ५० ,।०००  सि ैटोलमा १ 00%  

१३ मनहला स्िास््य स्ियम ंसेनिहरुर्ो मानसर् बैठर् भत्ता ५० ,।०००  ५० ,।०००  ९ जिा १ 00%  

१४ अधरुो रोल्िाङ मा .नि.भिि निमााण योजिा  १५ ,।००००  १५ ,।००००  ५६० १ 00%  

 जम्मा रु ३३ ,००,।०००  ३३

,००,।०००  

  

 

२. गाउाँपाहलकाबाट संचाहलत योजनाहरुुः- 

 सिुछहरी गाउाँपानलर्ाबाट िपनसलर्ा योजिाहरु संचालि भई सम्पन्ि भएर्ा छि  

    िपनसल 

१  अधरुो िडा र्ायाालय भिि निमााण योजिा रु १०,००,०००। 

२ मानझिाङ गाउाँघर नक्लनिर्र्ो शौचालय निमााण योजिा रु १,००,०००। 

३ ऐसेलखुर्ा  गाउाँघर नक्लनिर्र्ो शौचालय निमााण योजिा रु १,००,०००। 

४ शलु्र्िाङ गाउाँघर नक्लनिर्र्ो शौचालय निमााण योजिा रु १,००,०००। 

५ िमिुा बालनशक्षा भििर्ो शौचालय निमााण योजिा रु १,००,०००। 

६ रोल्िाङ मा.नि.र्ो अधरुो भिि निमााण योजिा रु ३०००००। 

७ रोल्िाङ मा.नि.भिि रंगरोगि रु                        ३५००००। 



 
 
 

८ भमु्याथला नफल्ड निमााण योजिा रु                     २५००००। 

                                                                   जम्र्ा रु. २३,००,०००। 

   

३. हवहभन्न कायाालयबाट आएका योजनाहरुुः- 

१ प्रदशे सरर्ारबाट  रोल्िाङ मा.नि.र्ो नफल्ड निमााण योजिा रु १०,००,०००। 

२ प्यठूाि सामानजर् नडनभजि र्ायाालयबाट नफल्ड निमााण योजिा रु १०,००,०००। 

३ सडर् िोडाबाट जेलिाङ सालघारी मोटरबाटो स्िरिनृि योजिा  रु ४३,३०,०००। 

४ िि िथा पयाटि र्ायाालयबाट  जलजला जािे गरुरल्ला पदमागा निमााण योजिा रु १५,००,०००। 

५ प्रदशे सरर्ारबाट स्माटा रृ्नष गाउाँर्ायाक्रम संचालिर्ा लानग रु ३०,००,०००। 

६ प्रदशे सरर्ारबाट जलजला खोलामा पलु निमााण योजिा रु १७००००। 

७ गाउाँपालर्ाबाट आल ुपरे्ट गाउाँर्ायाक्रम संचालिर्ा लानग रु ६,००,०००। 

१४ िि िथा पयाटि जलजला खोलामा र्ाठेपलु निमााण र डस्िनिि खररदर्ा लानग  ३,००,०००। 

                                                                                

 

४. अन्य कायाक्रर् तथा ताहलर्हरुुः-  

        यस ७ िं िडा जेलिाङमा प्रधािमन्री रोजगार र्ायाक्रमर्ा लानग छिौट भएर्ा २९ जिाले  

चलााउिे दनेख जङखािधारा ह द,ै र्ोिााङ सम्म गोरेटो बाटो ,जेलिाङ दखेी गराही ह द ैर्ोिाङसम्म गोरेटो 

बाटो निमााणर्ा साथै  जेलिाङ दनेख हाम्जा मोटर बाटो ,जेलिाङ पोिाङ मोटर बाटो ममाि गिे र्ाम 

भयो । 

 

५. व्यावसाय तफा ुः- 

गाउाँपानलर्ामा दिाा भएर्ा व्यािसायहरु 

 खरुा पसल िथा िास्िा पसल ३८ िटा 

 नपसािी मील  ९ िटा  

 हािे आरा  ४ िटा 

 

६. प्रशासहनक कार् तफा ुः- 



 
 
 

२०७८ श्रिाण दखेी २०७९ असार मसान्ि सम्मर्ो व्यनिगि घटिा दिाा नििरण 

 जन्र् दतााको हववरणुः-    १५२   जना             

 हववाह दतााको हववरणुः-   ५३   जोहड 

 रृ्त्यू दतााको हववरणुः- २३ जना 

 बसाई सराईको हववरणुः- १० घरका ३४ जना 

 सम्वन्ध हवच्छेदुः- २  

 नागररकता हसफाररस तफा ुः- 

१६२ जना र््य नयााँ १२९ जना र प्रहतहलपी ३३ जना 

 

७. आन्तररक आम्दानी तफा ुः- 

 मालपोि र्र रु १४९२२५। 

 घर र्र रु ३३१८०। 

 रृ्नष िथा पश ुजन्य िस्िरु्ो व्यािसाय र्र रु १०९२५। 

 नसफाररस दस्िरु रु ९५३००। 

 िािा प्रमानणि दस्िरु रु १५०००। 

 व्यनिगि घटिा दिाा दस्िरु रु ५६३००। 

 व्यािसाय र्र रु ५५४२०। 

 अन्य राजश्व रु ११०२३ । 

                                  जम्मा रु.४२६३७३। गा.पा.र्ो राजश्व खािामा जम्मा गररनदएर्ो । 

 

८. सार्ाहजक सुरक्षा तफा ुः- 

आ.व.२०७८/०७९ को अहन्तर् हकस्ता  सार्ाहजका सुरक्षा भत्ता पाउने व्यहिहरुको 

हववरणुः- 

१ जेष्ठ िागररर् भत्ता (७० िषा भन्दा माथी) १९५ जिा  

२ दनलि जेष्ठ िागररर्   २७ जिा 

३ जेष्ठ िागररर्ा एर्ल मनहला ४७ जिा 



 
 
 

४ निधिा मनहला   ४०जिा 

५ पणूा अपाङ्गिा ५ जिा  

६ अनि अशि अपाङ्गिा भत्ता  १२ जिा 

७ क्षेर िोनर्एर्ा बालबानलर्ा १७८ जिा  

८ दनलि बालबानलर्ा ३८ जिा 

 

९. यस वडा कायाालयर्ा रहेका हजन्सी सार्ानहरुको हववरणुः- 

 नस्टल दराज ३ थाि 

 अनफस टेिलु २ थाि 

 र्ाठर्ो घरााभएर्ो टेिलु ५थाि 

 र्ाठर्ो दराज १ थाि 

 अनफस र्ची २ थाि  

 नट टेिलु २ थाि  

 र्म्प्यटूर रु्ची ४ थाि 

 नस्टल सोफा १ सेि 

 एसर ल्यापटप २ सेट 

 साधा फोटो र्पी सनहिर्ो नप्रन्टर १ सेट 

 रंनगि फोटो र्पी सनहिर्ो नप्रन्टर १ सेट 

 सोलार पािा ४ थाि  

 सोलार व्याट्री  २ थाि  

 इिभेन्टर १ थाि  

 फलामर्ो पोलङ २ िटा 

 पलानस्टर् रु्ची ७० िटा 

 सिेुस ुर िनलाि िेट १/१ सेट 

 र्ाठर्ो र्ची १० िटा 

 लो िेड ३ थाि 

 र्ाठर्ो साधा टेिलु १ थाि 



 
 
 

 ग्यास २ सेट 

 दस्िा/नसरर् २/२ सेट 

 

१०.वडार्ा देहिएका सर्स्याहरुुः- 

र्) उपभोिा सनमनिहरुर्ो निचमा र्ामर्ो िालमेल िह दा र्ाममा र्नथिाई भएर्ो । 

ख) योजिा संझौिा गदाा उपभोिा सनमनि र प्रानिनधर् निच सरसल्लाह िभई योजिा संझौिा गदाा 

योजिार्ो र्ाममा र्नथिाई भएर्ो । 

ग) योजिार्ो अिगुमिमा गाउाँपानलर्ाबाट नढला ससु्िी । 

११. गाउाँपाहलकालाई सझुाबुः- 

र्) सिुछहरी गाउाँपानलर्ा भरी आ-आफ्िो के्षरमा िि जंगल संरक्षण गिा लगाई नसफाररस नबिा र्ाठ 

िर्ात्ि सबैमा जािर्ारी गराउिे । 

ख) आ-आफ्िो के्षरमा अबैध जडीिडुी निर्ासी िगिा जािर्ारी गराउिे । 

ग) निनभन्ि घमु्िी व्यापारीहरुबाट नलईिे र्र गाउाँपानलर्ा भरी एर् रुपिा गराउि सबै िडालाई निदशेि 

गिुा पिे । 

 
 

११. सूचना अलधकारी र प्रमिुको नाम पद  

क. कायाविय प्रमिुः प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि श्री वीर बहादरु पनु  

ि. सूचना अलधकारीः अलधकृि छैठौं श्री रमेश लगरी  

 
 
 
  



 
 
 
 

 

१२. सनुछहरी गाउँपालिकाबाट हाि सम्म लनमावण भएका ऐन, कानूनहरूः  

 

सनुछहरी गाउाँपाहलका, रोल्पाबाट जाररभएका कानूनहरु 

सनुछहरी गाउाँपाहलका, रोल्पा बाट जारर भएका कानूनहरुको हववरण 

क) ऐनहरु (५ वटा) 

क्र.स ऐनको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत हर्हत 

ऐनको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो सहर्ारी 

ऐि, २०७४ 

२०७४-

११-२३ 

सभा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२. गाउाँ िगर निपद ्जोनखम न्यिूीर्रण 

िथा व्यिस्थापि ऐि २०७५ 

२०७५-

०९-२५ 

सभा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

३. निनियोजि ऐि २०७८ २०७८-

०३-१० 

सभा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

४. सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो आनथार् 

ऐि २०७८ 

२०७८-

०३-१० 

सभा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

५. सिुछहरी गाउाँपानलर्ा र्ो रृ्नष 

ब्यबसाय प्रबधाि ऐि,२०७४ 

२०७४-

०५-२८ 

सभा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

ि) हनयर्ावलीहरु (३ वटा) 

क्र.स हनयर्ावलीको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत हर्हत 

हनयर्ावलीको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. गाउाँ र्ायापानलर्ा 

र्ायासम्पादि नियमािली 

२०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२. गाउाँ र्ायापानलर्ा र्ाया 

निभाजि नियमािली २०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

३. सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो 

नशक्षा नियमािली २०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

ग) हनदेहशकाहरु (३ वटा) 

क्र.स हनदेहशकाको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत हर्हत 

हनदेहशकाको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. जेष्ठ िागररर् पररचय पर 

नििरण निदनेशर्ा,२०७५ 

२०७५-

०६-०५ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२. स्थािीय उजाा निर्ास सम्बन्धी 

निदनेशर्ा, २०७४ 

२०७४-

०१-२४ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

३. मेनशिरी औजार संचालि िथा २०७७- र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि  

ain%20kanunharu%20sabai/१३.%20सुनछहरी%20गाउँपालिकाको%20सहकारी%20ऐन%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/२३.%20गाउँ_नगर%20विपद्%20जोखिम%20न्यूनीकरण%20तथा%20व्यवस्थापन%20%20ऐन-final.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/biniyojan%20ain%202078.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/final_सुनछहरी%20गाउँपालिकाको%20आर्थिक%20ऐन%20२०७८.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/सुनछहरी%20गाउँपालिका%20को%20कृषि%20ब्यबसाय%20प्रबर्धन%20ऐन%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/४.%20गाउँ%20कार्यपालिका%20कार्यसम्पादन%20नियमावली%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/६.%20गाउँ%20कार्यपालिका%20कार्य%20विभाजन%20नियमावली%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/१४.%20सुनछहरी%20गाउँपालिकाको%20शिक्षा%20%20नियमावली%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/जेष्ठ%20नागरिक%20परिचय%20पत्र%20निर्देशिका%20२०७५%20final%20.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/२८.%20स्थानीय%20उर्जा%20विकास%20सम्बन्धी%20निर्देशिका,%20२०७४_1.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/मेशीनरी%20औजार%20संचालन%20तथा%20ब्यबस्थापन%20निर्देशिका%20.pdf


 
 
 

क्र.स हनदेहशकाको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत हर्हत 

हनदेहशकाको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

ब्यबस्थापि निदनेशर्ा ०६-२० गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

घ) कायाहवहधहरु (२१ वटा) 

क्र.स कायाहवहधको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत 

हर्हत 

कायाहवहधको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. नशक्षर् अिदुाि र्ायानिनध २०७६ २०७६-

०५-२७ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२. एफ.एम रेनडयो व्यिस्थापि िथा सजचालि 

र्ायानिनध, २०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

३. गाउाँ-सभा संचालि र्ायानिनध २०७४ २०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

४. स्थािीय िहमा र्रारमा जिशनि 

व्यिस्थापि गि ेसम्बन्धी र्ायानिनध, 

२०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

५. घ िगार्ो निमााण व्यिसायी इजाजिपर 

सम्बन्धी र्ायानिनध २०७५ 

२०७५-

०१-०४ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

६. व्यिसाय दिाा र्ायानिधी २०७४ २०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

७. उपभोिा सनमनि गठि पररचालि िथा 

ब्यबस्थापि सम्बनन्ध र्ायानबनध २०७४ 

२०७४-

०७-२६ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

८. मनदरा नियन्रणा र्ायानिनध २०७५ २०७५-

११-२६ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

९. अपांगिा पररचय पर नििरण 

र्ायानिनध,२०७५ 

२०७५-

०९-२५ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१०. र्न्टेन्सी रर्म व्यिस्थापि र खचा सम्िनन्ध 

र्ायानिनध २०७६ 

२०७६-

०५-२७ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

ain%20kanunharu%20sabai/शिक्षक%20अनुदान%20वितरण%20कार्यविधी%20सुनछहरी.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/११.%20एफ.एम%20रेडियो%20व्यवस्थापन%20तथा%20सञ्चालन%20कार्यविधि,%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/१०.%20गाउँ-सभा%20संचालन%20कार्यविधि%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/स्थानीय%20तहमा%20करारमा%20जनशक्ति%20व्यवस्थापन%20गर्ने%20सम्बन्धी%20कार्यविधि,%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/9.%20घ%20वर्गको%20निर्माण%20व्यवसायी%20इजाजतपत्र%20सम्बन्धी%20कार्यविधि.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/11.व्यसाय%20दर्ता%20कार्यविधी%20२०७४%20संसोधित.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/उपभोक्ता%20समिति%20गठन%20परिचालन%20तथा%20ब्यबस्थापन%20सम्बन्धि%20कार्यबिधि%20२०७४%20FINAL_0.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/25.%20मदिरा%20नियन्त्रणा%20कार्यरविधी.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/24.अपांगता%20परिचय%20पत्र%20वितरण%20कार्यविधि,२०७५.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/कन्टेन्सी%20रकम%20व्यवस्थापन%20र%20खर्च%20सम्वन्धि%20कार्यविधि.pdf


 
 
 

क्र.स कायाहवहधको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत 

हर्हत 

कायाहवहधको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

११. र्माचारी प्रोत्साहि भत्ता र्ायानिनध, २०७६ २०७५-

०९-०३ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१२. टोल निर्ास संस्था गठि र्ायानिनध २०७८ २०७८-

०१-२४ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१३. समहू गठि र सजचालि सम्बन्धी र्ायानिनध 

२०७८ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१४. सिुछहरी गाउाँपानलर्ा मनहला स्िास््य 

स्ियसेनिर्ा पररचालि र्ायानिनध २०७८ 

२०७८-

०४-२० 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१५. िक्सा पास प्रनक्रयामा िआई पनहले िै 

बिेर्ा घरहरुर्ो घर िक्सा अनभलेखीर्रण 

सम्बन्धी मापदण्ड िथा र्ायानिनध ,2078 

२०७८-

१०-०६ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१६. सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो फोहोर 

व्यिस्थापि िथा िािािरण स्िास््य 

र्ायानिनध. २०७५ 

२०७५-

०३-३० 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१७. निपन्ि िागररर् औषनध उपचार सहायिा 

र्ायानिनध २०७८ 

२०७८-

०९-०६ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१८. स्थािीय निपद ्व्यिस्थापि र्ोष सजचालि 

र्ायानिनध, २०७५ 

२०७५-

१०-०९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

१९. रृ्षर् समहू गठि िथा पररचालि सम्बन्धी 

र्ायानिनध २०७७ 

२०७७-

०४-२६ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२०. गाउाँ र्ायापानलर्ार्ो बैठर् संचालि 

सम्बन्धी र्ायानिनध २०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

२१. न्यानयर् सनमनिले उजरुीर्ो र्ारिाही 

नर्िारा गदाा अपिाउिपुि ेर्ायानिनधर्ा 

सम्बन्धमा व्यिस्था गिा बिेर्ो 

निधेयर्/र्ायानिनध 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

ङ) र्ापदण्डहरु (१ वटा) 

ain%20kanunharu%20sabai/कर्मचारी%20प्रोत्साहन%20भत्ता%20कार्यविधि,%20२०७६.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/टोल%20विकास%20संस्था%20गठन%20कार्यविधि.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/समुह%20गठन.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/सुनछहरी%20गाउँपालिका%20महिला%20स्वास्थ्य%20स्वयसेविका%20परिचालन%20कार्यविधि%20२०७८.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/घर%20नक्सा%20अभिलेखीकरण%20सम्बन्धी%20मापदण्ड%20तथा%20कार्यविधि.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/फोहोरमैला%20व्यवस्थापन%20तथा%20वातावरण%20स्वास्थ्य%20सरसफाइ%20कार्यविधि%20२०७५.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/विपन्न%20नागरिक%20_औषधि%20उपचार%20सहायता%20कार्यविधि%20२०७८.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/२४.%20स्थानीय%20विपद्%20व्यवस्थापन%20कोष%20सञ्चालन%20कार्यविधि,%20२०७५%20latest_1.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/कृषक%20समूह%20गठन%20तथा%20परिचालन%20सम्बन्धी%20कार्यविधि%20२०७७.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/३.%20गाउँ%20कार्यपालिकाको%20बैठक%20संचालन%20सम्बन्धी%20कार्यविधि%20२०७४.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/१९.%20न्यायिक%20समितिले%20उजुरीको%20कारवाही%20किनारा%20गर्दा%20.pdf


 
 
 

क्र.स र्ापदण्डको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत हर्हत 

र्ापदण्डको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. र्ोनभड-१९ रोर्थाम िथा 

नियन्रण राहि नििरण मापदण्ड 

२०७६ 

२०७७-

०१-३० 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा प्रर्ानशि 

गिे प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

च) अन्य (१ वटा) 

क्र.स अन्य कानूनको नार् 

स्वीकृत 

हर्हत 

स्वीकृतगने 

हनकाय 

राजपत्रर्ा 

प्रकाहशत 

हर्हत 

अन्य 

कानूनको 

हलङ्क कैहफयत 

प्रहवष्टी 

हर्हत 

१. सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो आनथार् 

र्ायानिनध नियनमि िथा व्यिनस्थि गिा 

बिेर्ो र्ाििू, २०७४ 

२०७४-

०४-२९ 

र्ायापानलर्ा  हलङ्क राजपरमा 

प्रर्ानशि गिे 

प्ररृ्यामा रहरे्ो 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

ain%20kanunharu%20sabai/कोभिड-१९%20रोकथाम%20तथा%20नियन्त्रण%20राहत%20वितरण%20कार्यविधि.pdf
ain%20kanunharu%20sabai/१२.%20गाउँपालिकाको%20आर्थिक%20कार्यविधि%20नियमित%20तथा%20व्यवस्थित%20गर्न%20बनेको%20कानून,%20२०७४.pdf


 
 
 

१३.सनुछहरी गाउँपालिका अन्िगवि रहेका अन्य सरकारी कायावियहरूको क्रववरणः 
 

ि.सं. कायाविय कायाविय स्थान वडा नं.  िनशजि 
दरबन्दी 

कायवक्षिे 

१ र्िाका प्रहरी कायाविय 
पोबाङ 

पोबाङ ५ २९ िना गा.पा क्षेि र 
वडा नं. ५ र 
१ 

२ प्रहरी चौकी स्यूरी स्यूरी ४ ९ वडा नं. ४ 

३ र्िाका प्रहरी चौकी गाम बाक्रहरीगाम 
ठुिोगाउँ 

३ ९ वडा नं. २ र 
३  

४ र्िाका प्रहरी चौकी 
िेल्बाङ 

िेल्बाङ ठुिो 
गाउँ 

७ ९ वडा नं. ६ र 
७ 

      

 

१४. सनुछहरी गाउँपालिका अन्िगवि रहेका अन्य गैर सरकारी कायावियहरूको क्रववरणः 
 

ि.सं. कायाविय कायाविय स्थान वडा नं.  िनशजि कायवक्षिे 

१ नेपाि एसबीआर् बैंक 
सनुछहरी शािा  

पोबाङ ५ ६  

१ INF नेपाि रोल्पा शािा  पोबाङ ५  सनुछहरी गाउँपालिका 
र थबाङ गाउँपालिका 

३ ददपज्योलि सहकारी संस्था 
लि. 

पोबाङ ५ ५ सनुछहरी गाउँपालिका 
र थबाङ गाउँपालिका 

४ नेपाि रेडिस सोसार्टी 
उप शािा पोबाङ रोल्पा  

पोबाङ  ५  सनुछहरी गाउँपालिका 

५  नेपाि मगर संघ  पोबाङ ५   
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

यस आ.व.र्ा देहिएका रु्ख्य सर्स्याहरूुः 

 स्थािीय िहर्ो नििााचिर्ा र्ारण योजिा िथा र्ायाक्रममा प्रभाि पारेर्ो ।  

 रे्ही र्ायाक्रमहरू सम्पन्ि ह ि िसरे्र्ो । 

 बाढी पनहरोले सनुलचौर पोबाङ थबाङ जोड्िे सडर् पटर् पटर् अिरूि ह ाँदा आिाि जािि, निमााण सामग्री 

ढुिािी अत्यािश्यर् खाद्यान्ि सरसामाि ढुिािीमा बाधा उत्पन्ि भएर्ो। 

 र्माचारी जिशनि अभािर्ा र्ारण र्ायासम्पादिमा असर परेर्ो  

  आ.ि.र्ो अन्त्यमा छोटो समयमा सम्पन्ि गिुा पदाा निमााण र्ायार्ो गणुस्िरमा प्रभाि परेर्ो । 

 

 

 

हनश्कर्ाुः 

मानथ उल्लेनखि निनभन्ि र्ारणले गदाा गाउाँपानलर्ार्ो र्ाया सम्पादिमा असर परी अपेनक्षि लक्ष्य 

अिरुूप प्रगनि हानसल ह ि िसरे् िापनि िुलिात्मर् रूपमा सिुछहरी गाउाँपानलर्ार्ो र्ाया सम्पादि सेिा 

प्रिाह सहज सरल र छररिो रहरे्ो छ । गाउाँपानलर्ार्ो ियााँ प्रशासनिर् भिि निमााण सम्पन्ि भइ उि 

भििबाट सेिा प्रिाह सहज, सरल र व्यिनस्थि ह ि पगेुर्ो छ । स्थािीय िहर्ो नििााचि सम्पन्ि भइ ियााँ 

जिप्रनिनिनधहरूर्ो र्ायार्ालमा थप उत्साह र नसजािनशलिार्ा साथ नियनमि, निर्ासात्मर् र्ायाहरू 

प्रभािर्ारी ह िे अपेक्षा रहरे्ो छ । र्ायाालयर्ो जिशनि व्यिस्थापि भइा सरे्र पनि पिुः सरूिा भइा 

अन्यर जााँदा रे्ही समस्या ह ि आएर्ो छ । आगामी आ.ि. दनेख गाउाँपानलर्ार्ो र्ायासम्पादि 

लगायिर्ा र्ाया निव्र, नसजािनशल, गणुस्िरीय, र्म लागिमा सरल र सहज रूपमा सम्पन्ि ह िे छि । 

गाउाँपानलर्ामा दनेखिे अन्य समस्या र र्नठिाइाहरूर्ो सामिा र समाधाि गद ै गाउाँपानलर्ार्ा 

जिप्रनिनिनध, र्माचारी, हरेर् के्षरर्ा पदानधर्ारी/प्रनिनिनध र आम सिुछहरी बासीर्ो समन्िय र 

सहर्ायामा अगाढी बढि ुपिे दनेखन्छ । 
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बह के्षरीय पोषण र्ायाक्रमबाट अनभमनूखर्रण र्ायाक्रम सम्पन्ि  

 



 
 
 

 
 

बह के्षरीय पोषण र्ायाक्रमबाट अनभमनूखर्रण र्ायाक्रम सम्पन्ि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

बह के्षरीय पोषण र्ायाक्रमबाट रु्खरुा नििरण र्ायार्म 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

बह के्षरीय पोषण र्ायाक्रम अन्िगाि सरस्ििी मा.नि. घसु्बाङमा रू. ७ लाखमा निनमाि िास सनहिर्ो सौचालय  

 

 



 
 
 

                 

  प्रधािमन्री रोजगार अन्िगाि फगाम ठुलोगाउाँमा निनमाि नसनढंबाटो  



 
 
 

 
    प्रधािमन्री रोजगार अन्िगािर्ा योजिाहरू 
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   स्िास््य स्िसेंनिर्ाहरूर्ो िानलम र्ायाक्रम 



 
 
 

 

खािेपािी योजिार्ो Reservoir ट्याङर्ी निमााण ह दै 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

सिुछहरी गाउाँपानलर्ालाइा जग्गा दाि गिे दािाहरूलाइा गाउाँपानलर्ाले सम्माि गरेर्ो फोटो 

 

 

   ििनििाानचि जिप्रनिनिनधहरूर्ो प्रमाणपर नििरण र्ायाक्रम 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

   स्वास्थ्य सम्बिी कायगिम 



 
 
 

 
 

 
 

 

    स्वास्थ्य सम्बिी कायगिम 



 
 
 

 

 
 

    स्वास्थ्य सम्बिी कायगिम 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

   स्वास्थ्य सम्बिी कायगिम 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

  रोल्बाङ मा.नव जेल्बाङ रङरोर्न योजना 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

सनुछहरी गाउँपालिकाका कमवचारीहरू 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

कमवचारी र िनप्रलिलनलध ज्यूहरूको गाउँ सभामा लिर्एको संयिु फोटो 
 

 

 

 



 
 
 

 

    नवलनवावजचि िनप्रलिलनलधहरूको प्रमाणपि क्रविरण कायविम 

 

 

  लनविवमान िथा नवलनवावजचि  गा.पा. अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अन्य िनप्रलिलनलधका साथ कमवचारीहरू 



 
 
 

 

   भारिीय रािदिुावासबाट अनदुानमा प्राि एम्बिेुन्स 

 

 
 

    गाउँपालिकाको कमवचारी आवास भवन 

 



 
 
 

 

 

    गाउँपालिकाको नया ँप्रशासलनक भवन 

  

 
 

  आ.व. ०७८/७९ सम्म सेवा प्रवाह भएको बहउुदेश्यीय हि 

समाि 


