
 

 

 
 

 
 

 
 

शदु्धोधन गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मानपकडी, रुपन्देही 
िमु्बिनी प्रदेश, नपेाि 

 
 

सूचनाको हक सबिन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(३) र सूचनाको हक सबिन्धी 
लनर्माविी, 2065 को लनर्म 3 िमोम्िम सावयिलनक गररएको सूचना वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. 207८/7९ 

अधयवावषयक प्रगलि प्रलििेदन 

(श्रावण देम्ि पौष) 
 



   

 

ववषर्सूची 
क्र.सं.   वववरण          

1.  गाउँपालिकाको पररचर्         

2.   गाउँपालिकाको काम, कियव्र् र अलधकार       

3.  गाउँपालिकाको संगठन संरचना, कमयचारी वववरण एव ्कार्य ववववरण     

4.  सबपादन गरेका मखु्र् मखु्र् कामको वववरण       

5.  सूचना अलधकारी, प्रवक्ता र प्रमिुको नाम पद      

6.   गाउँपालिकाको वेवसाइट         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शदु्धोधन गाउँपालिकाको पररचर्ः 
साववक सौ-फसायवटकर, िडवा वनगाई,मानपकडी र मानमटेररर्ा गाउँपालिका गाभेर िनेको शदु्धोधन 
गाउँपालिका िमु्बिनी प्रदेश अन्िगयि िमु्बिनी अञ् चिको रुपन्देही म्ि्िाका 10 गाउँपालिका मध्रे् एक हो 
। पूवयपम् चम िोकमागय  अन्िगयि िामनगरदेम्ि 5 वकिोलमटर दम्िण, 83.41600 पूववय देशान्िर र 
27.62350 उत्तर अिांशसबम अवम्थिि र्ो गाउँपालिका समनु्र सिहदेम्ि कररि 92.1 लमटरको उचाईमा 
छ । 57.66 वगय वकिोलमटर िेत्रफि भएको र्ो गाउँपालिका रुपनेदही म्ि्िाको लनवायचन िेत्र नं.3 मा 
पदयछ । पूवयमा लििोत्तमा नगरपालिका, पम् चममा गहडहवा गाउँपालिका, उत्तरमा  िटुवि उपमहानगरपालिका 
र सहनामहना नगरपालिका र दम्िणमा लसर्ारी, मार्ादेवी र गहडहवा गाउँपालिकाको लसमाना लभत्र उत्तर 
पम् चमिाट िनेने दानव नदीसंगह प्राकि लिक, भौगोलिक, साँथकि लिक, मनोरमिािे र्ो गाउँपालिका लसंगाररएको 
छ । िु् िा ददसा मकु्त, पूणय िोपर्कु्त र पूणय सािर र्स गाउँपालिकाको सिहलिर िथिी ििा िेिी र्ोनेर् 
िलमन रहेको छ । राविर् िनगणना 2068 का अनसुार र्स गाउँपालिकामा पहाडी मूिका ब्राह् मण, 
िेत्री,मगर, गरुुङ्ग, नेवार, कामी, शाकी, दमाई िगार्ि रहिाने िारु, र्ादव, िोध, कुमी, हररिन, मसुिमान 
आदद िाििालिका सािसािह ववलभन् न धमय र संथकि लिका 6,145 रर छन ्िसमा मवहिा 17986 र परुुष 
16,652 गरी िबमा 34,638 िनसंख्र्ा रहेको छ । र्थिह र्हाँको लिंगको अनपुाि 92.6 र गररवव 
14.92 रहेको छ । 

शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देही म्ि्िाको ववकलसि गाउँपालिकाहरु मध्रे् एक हो । र्सको भ-ूिनोट समिर 
एकह  िािको छ । समिि भ-ूभाग र उवयर मलििो माटोका कारण प्रशथि कि वष उत् पादन हनु्छ िर आि 
भोलि रर रडेरीका िालग िलमन प्िवटङ्ग हदुह गएकोिे उत्पादन ददन प्रलिददन रट्दह िानूका सािसािह वािावरम्णर् 
असर समेि परेको छ । र्हा मौसम  अनसुारका िेिी िाह्रह मवहना गनय सवकन्छ । मखु्र् िािी धान, गहुँ, 
मकह , मास, मसरुो, रहर, आिस, िोरी, मबफुिी, आि ुआदद हनु । आिभोलि व्र्वसावर्क रुपमा िरकारी 
िेिी, पशपुािन, कुिरुापािन गररदह आएको छ । उत्पाददि िाद्यान्र् ििा िरकारी नम्िकह का थिानीर् 
हाटििारहरु, भहरहवा र िटुविमा िेचलििन गररन्छ । 

र्स म्ि्िामा उष्ण प्रदेशीर् हावापानी पाइएिा पलन िाह्रह मवहना एकह नासको हावापानी छहन । चहत्र मवहनादेम्ि 
आम् वन, कालियक, मंलसर र फागनुमा र्हाको हावापानी समम्शिोष्ण हनु्छ  भने पौष र मार महानामा लनकह  
िाडो हनु्छ । िेष्ठको अन्त्र्देम्ि आम् वनको सरुुसबम मनसनुी वार्कुा कारण प्रशथि िषाय हनुे गछय । 

 

ऐलिहालसक पिष्ठभमूीः 
ववश्व ववख्र्ाि शाम्न्िका प्रलिवक गौिम िदु्धका वपिा शदु्धोधनको नामिाट र्स गाउँपालिकाको नामाकरण 
गररएको हो । परापूवय कािदेम्ि र्स थिानमा िारु, र्ादव, मसुिमान िगार्िका ववलभन् न िालसन्दाहरुको 
िसोवास छ । कि वषमा आधाररि िीवनशहिी, परुानो इलिहास नह भेटाउन गाह्रोपने र्हाँका हाटििार िहाँिाट 
रहिाने िालसन्दाहरुिे सामान साटासाट र वकनिेच गने चिन, समहुमा लमिेर िथने िानी, गचुपु्प परेका 
िथिीहरु, िामी इलिहास िोकेको दरवाहा मेिा, मौलिक चाडपवय, परबपार, संथकि लि र भाषा गाउँपालिकाका 
महत्वपूणय र ऐलिहालसक पि हनु । 

शदु्धोधन गाउँपालिका धालमयक, सामाम्िक सवहष्णिुा भएकव गाउँपालिका हो । र्हाँ ब्राह्मण, िेत्री, मगर, 
गरुुङ्ग, नेवार, कामी , शाकी, दमाइ िगार्ि पहाडी मूिका ववलभन्न मालनस र रहिाने िारु, र्ादव, िोध, कुमी, 



 

हररिन, मसुिमान आदद िगार्िका िपु्रह िाििालिका सािह वहन्द,ु िदु्ध, इसाइ, इथिाम धमायविबिीहरु 
िसोवास गदयछन।  दशह, लिहार, िनहपूम्णयमा, लिि, छठ, होिी िदु्धिर्न्िी वक्रसमस, इद िगार्िका ववलभन्न 
चाडपवय मनाइन्छ । मठमम्न्दर, ववलभन् न धालमयकथिि, देउसी भहिो, भिनकि िन, कौरा, िारुनाच आदद र्हाँका 
मौलििक साँथकि लिक धरोहर हनु । 

र्हाँका िालसन्दाहरु अत्र्न्िह लमिनसार, सोझा प्रकि लिका र ववकासप्रमेीको रुपमा पररम्चि छन । 
पञ् चार्िकािदेम्ि नह र्हाँको ववकासमा िपु्रह व्र्म्क्तत्वहरुको र्ोगदान रहेको छ । 2016 साि देम्ि नह 
ववद्यािर्को थिापना गने, भहिभुिु लसंचाइको सवुवधा, र्ािार्ाि िगार्िका ववलभन् न ववकासका कार्यमा र्हाँका 
िनिाको प्रत्र्ि र्ोगदान रहेको छ । 2046 सािको पररवियन पश्चाि रािनीलिक चेिनामा लनकह  फड्को 
मारेको ववलभन् न समर्मा भएका आवालधक लनवायचन र लिनको पररणामािाट िाहा पाउन सवकन्छ। 

 

गाउँपालिकाको काम, कियव्र् र अलधकार 
 नगरप्रहरीको गठन, संचािन, व्र्वथ िापन, लनर्मन ििा नगर प्रहरी सबिन्धी नीलि, कानून र 

मापदण्डको लनमाणय ििा कार्ायन्वर्, 
 सहकारी संथिा सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदणडको लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, 
 एफ.एम रेलडर्ो सञ् चािन  अनमुलि, नवीकरण, लनर्मन र िारेिी, 
 थिानीर् कर( सबपम्त्त कर, रर िहाि कर , रर िनेगा रम्ििेशन शु् क, सवारी साधन कर) सेवा 

शु् क दथिरु र्र्यटन शु् क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर(मािपोि), दण्ड िररवाना, मनोरञ् िन 
कर सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, लनर्मन र सकिन । 

 थिानीर् सेवाको व्र्वथिापन समन्िन्धी सबिन्धी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिय, र्ोिना, कार्ायन्वर् र 
लनर्मन। 

 थिानीर् िथर्ांक र अलभिेि संकिन 

 थिानीर्थिरका ववकास आर्ोिना ििा पररचािन  

 आधारभिू र माध्र्लमक म्शिा सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन, 
मू्र्ाङ्कन र लनर्मन । 

 आधारभिू थवाथथर् र सरसफाई ििा पोषण सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको ििुयमा, 
कार्ायन्वर्न ििा लनर्मन । 

 थिानीर् ििार व्र्वथिापन, वािावरण संरिण र िहववक ववववधिा 
 थिानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कि वष सडक, लसचाई  

 गाउँसभा, म्ि्िा सभा, थिानीर् अदािि, मेिलमिाप र मध्र्थििाको व्र्वथिापन 

 थिानीर् अलभिेि व्र्वथिापन 

 रर िनेगा धनी पिुाय वविरण 

 कि वष ििा पशपुािन, कि वष उत्पादन व्र्वथिापन, पश ुथवाथथर्, सहकारी 
 िेष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्र्म्क्त र अशक्तहरुको व्र्वथिापन 



 

 िेरोिगारीको िथर्ांक संकिन 

 कि वष प्रसादको व्र्वथिापन, संचािन र लनर्न्त्रण 

 िानेपानी, साना ििववद्यिु आर्ोिना, िहकम््पक उिाय 
 ववपद व्र्वथिापन सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र 

लनर्मन। 

 ििाधार, वन्र्िन्ि,ु िानी ििा िलनि पदाियको संरिण । 

 भाषा, संथकि लि र िलििकिाको संरिण र ववकास । 

 

 

3. शदु्धोधन गाउँपालिकाको संगठन संरचना, कमयचारी वववरण एवं कार्य वववरण 

क) संगठन संरचनाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ि) कमयचारी वववरण 

क्र .सं.  कमयचारीको नामिर पद शािा सबपकय  नं. 
1 श्री झवविाि भट्टराई प्रमिु प्रशासवकर् अलधकि ि  9857070475 

2 चन्रकान्ि शमाय म्शिा अलधकि ि म्शिा 9847023312 

3 श्री भलुम वर िनाि पश ुववकास अलधकि ि पश ुसेवा 9857058611 

4 श्री िक्ष्मण पाण्डेर् िेिा अलधकि ि आलियक प्रशासन 9857075196 

5 श्री प्रांस ुढकाि वररष्ठ कववराि लनरीिक आर्ुयवेद  9867126915 
6 श्री दद्िीराि अर्ायि अलधकि ि छहठौ प्रशासन ९८४९०४७०८० 
7 श्री गनु्िे वरी प्रसाद चौधरी अलधकि ि छहठौ र्ोिना 9857072526 
8 श्री सलमर भण्डारी िनथवाथथर् लनररिक थवाथथर् 9847026291 
9 श्री िलििा न्र्ौपाने लस .अ.न.मी अलधकि ि छहठौ  थवाथथर् 9847147600 
10 श्री सीियना पौडेि लस अ न मी थवाथथर् ९८६७२०५३२७ 
11 श्री िोधराि िनाि अलधकि ि छहठौ पशसेुवा 9846928333 
12 श्री गौरव िालमछाने ईम्न्िलनर्र प्राववलधक 9847533633 
13 श्री मान िहादरु भण्डारी उद्यम ववकास सहिकिाय उद्यम ववकास 9857021612 
14 श्री रािन गौिम ईम्न्िलनर्र प्राववलधक 9847421290 
15 श्री महेश प्रसाद िारु सूचना प्रववलध अलधकि ि सूचना प्रववलध 9847264634 
16 श्री राि ुअलधकारी रोिगार संर्ोिक रोिगार सेवा केन्र 9843640582 
17 श्री केशवराि भट्टराई िा पा स टे िानेपानी /वािावरण  9847450571 
18 श्री हरर प्रसाद पोिरेि वडा सम्चव वडा नं. २ ९८४७०७२९२३ 
19 श्री अनेनी प्रसाद पौड्याि वडा लसचव वडा नं. ३ 9857033197 
20 श्री वहरािाि भसुाि वडा सम्चव वडा नं. १ 9841913821 
21 श्री लगिा पछाई स .म.वव.लन .  मवहिा , िाििालिका 9847046676 

22 श्री मोहन परुी सहार्क पाँचौ प्रशासन ९८५७०६९०५२ 

23 श्री शमु्शि िरेि प्राववलधक सहार्क कि वष 9857039336 
24 श्री रमेश रेनेमी प्राववलधक सहार्क कि वष 9847172253 
25 श्री छत्र िहादरु िापा सहार्क पाँचौ प्रशासन ९८६७०२१७१७ 
26 श्री केशव पन्ि वडा सम्चव वडा नं. ४ 9847393517 
27 श्री गंगा गहरे सहार्क पाचौ सा .सु.ििा पम्न्िकरण  9847166626 
28 श्री ज्ञानहरर अर्ायि आ .िे  प आन्िररक िेिा पररिक 9847426429 
29 श्री कि ष्ण प्रसाद म्रलमरे िेिापाि आलियक प्रशासन 9857031964 
30 श्री शारदा िनाि सहार्क पाचौ न्र्ावर्क शािा 9847029663 
31 श्री उमेश अर्ायि सि- इम्न्िलनर्र प्राववलधक 9844732743 
32 श्री चन्रकिा लिवारी प्राववलधक सहार्क म्शिा 9847257990 
33 श्री प्रमे कँुवर कबप्र्टुर अपरेटर प्रशासन 9847092778 
34 श्री िक्ष्मण ित्री सि- इम्न्िलनर्र प्राववलधक 9857010213 

35 श्री दामोदर म्रलमरे  पश ुसेवा प्राववलधक पश ुसेवा 9849631917 
36 श्री िक्ष्मी ित्री स मा वव लन राि व 9841765477 



 

37 श्री हररहर धोवी वडा सम्चव वडा नं. ६ 9867011387 
38 श्री होम िहादरु चौधरी वडा सम्चव वडा नं. ७ 9847044903 

39 श्री रािदेव चौधरी अ स ई प्राववलधक 9868185484 
40 श्री लनशा न्र्ौपाने अ स ई प्राववलधक 9867353032 
41 श्री रमेश एम सी अ स ई प्राववलधक  
42 श्री कवविा देवव गौिम ममु्िर्ा  9857011432 
43 श्री हररिाि उपाध्र्ार् ममु्िर्ा  9857024932 
44 श्री रामवचन केवट अलमन  9866413668 
45 श्री सरोि ढकाि एम आई एस अपरेटर  9817588450 
46 श्री वविर् भट्टराई प्राववलधक सहार्क रोिगार सेवा केन्र ९८४९६६४४१८ 
47 श्री रेन ुचौधरी वफ्ड सहार्क  9814428522 
48 श्री ववष्ण ुप्रसाद चौधरी सि-इम्न्िलनर्र प्राववलधक 9867192484 
49 श्री सरथविी िनाि पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9847019506 
50 श्री लिसयना िापा पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9847328482 
51 श्री शालिकराम िनाि पश ुप्राववलधक पशसेुवा 9807583162 
52 श्री रन्िना चौधरी िारु नगर प्रहरी सहार्क लनरीिक  ९७४२९९४००२ 
53 श्री सरेुश िोध सामाम्िक पररचािक पशसेुवा ९८१७५८१७५७ 
54 श्री रालधका चौधरी उद्यम ववकास सहिकिाय  ९८१५४८३३६८ 
55 श्री उषा िामाङ उद्यम ववकास सहिकिाय  ९८४४७९६०३५ 
56 श्री रन्ि ुज्ञवािी सहार्क कमयचारी  9849156589 
57 श्री मार्ा िापा  सहार्क कमयचारी  9867184587 
58 श्री अमििा चौधरी सहार्क कमयचारी  9819432798 
59 श्री लसिा िरेि सहार्क कमयचारी  9867321184 
60 श्री अलनिा िते्री  सहार्क कमयचारी  9814434972 
61 श्री अलनि चौधरी सहार्क कमयचारी  9807508763 
62 श्री समु्थमिा भण्डारी सवेुदी सहार्क कमयचारी  9815484971 
63 श्री अन्ि ुपाि सहार्क कमयचारी  9864458587 
64 श्री हरर प्रसाद चौधरी सहार्क कमयचारी  9805447443 
65 श्री कोमि प्रसाद अलधकारी कार्ायिर् सहर्ोगी  9847244480 
66 श्री श्रीकान्ि चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9826479750 
67 श्री ज्ञानेन्र चौधरी नगर प्रहरी िवान   ९८६७४२५०८४ 
68 श्री समुन पौडेि नगर प्रहरी िवान  ९८६७४२५०८० 
69 श्री सिुन रेनेमी नगर प्रहरी िवान  ९८६७४२५०८५ 
70 श्री नरु िहादरु िापा  नगर प्रहरी िवान  ९८६७४२५०८१ 
71 श्री वविर् ववश्वकमाय हिकुा सवारी चािक  9810178336 
72 श्री अिर् चौधरी हिकुा सवारी चािक  9805481339 
73 श्री ववरेन्र चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9807425421 
74 श्री राधा भषुाि कार्ायिर् सहर्ोगी  9804424231 
७५ श्री गंगा िन्िाडे कार्ायिर् सहर्ोगी  9823040289 
७६ श्री पिथवी नारार्ण हररिन कार्ायिर् सहर्ोगी  9811552045 
७७ श्री ववन्द ुचौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  9825407878 



 

७८ श्री पावयिी चौधरी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८६७४५२१५२ 
७९ श्री सरुि गहरे सरुिा गाडय  9867452152 
८० श्री दास ुप्रसाद िारु सरुिा गाडय  ९८१७५७७९३२ 
 
 
ग. कार्य वववरणः 
1. सामान्र् प्रशासन शािा 
 (क) थिानीर् सेवा ििा िनशम्क्त ववकास 

 (ि) सावयिलनक िरीद ििा सबपम्त्त व्र्वथिापन 

 (ग) थिानीर् िह, प्रदेश र संरसँगको सबिन्ध र समन्वर् ििा वडासँग समन्वर्ः 
 (र) नगर प्रहरी व्र्वथिापन 

 (ङ) न्र्ावर्क सलमलिको सम्चवािर्  

 (च) सूचना ििा सञ्चार प्रववलध ववकास ििा ववथिार र एफ.एम. सञ्चािन 

 (छ)ििार अनगुमन, गणुथिर, नापिौि, िाद्य सरुिा र उपभोक्ता वहि संरिण 

 (ि) िहठक ििा ववद्यार्न 

 (झ) ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपाधी , ववभषूण आदद । 

 (ञ) आन्िररक िेिापरीिण िफय ः 
 (ञ) सावयिलनक लनिी साझेदारी  

 (ट) उद्योग ििा उद्यमम्शििा ववकास र िानी ििा िलनि पदाियको संरिण 

 (ठ) गहरसरकारी संथिा पररचािन, समन्वर् ििा लनर्मन  

 (ड) संथकि लि, सबपदा, िलििकिा ििा पर्यटन प्रिद्धयन  

 

2. रािश्व ििा आलियक प्रशासन शािा 
(क) रािश्व नीलि ििा प्रशासन  

 रािश्व सबिन्धी नीलि, कानून ििूयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मन (रािश्व चहुावट लनर्न्त्रण समेि) गने । 

 सबपम्त्त कर, ररवहाि कर, रर िनेगा रम्ििेशन शु् क, सवारी साधन कर, सेवा शु् क, पर्यटन 
शु् क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर(मािपोि), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर , िहािववटौरी 
कर, ररिनेगा कर, मिि वा माररएको िीविन्िकुो हाड, लसंग, प्वाँि, छािामा कर, प्राकि लिक स्रोि 
साधन, व्र्वसावर्क कर सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, िाँडफाँड, संकिन र लनर्मन, 
अन्र् आर् व्र्वथिापन गने । 

 सावयिलनक िचय ििा प्राकि लिक स्रोििाट प्राप्त हनु े रोर््टी सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड ििा 
लनर्मन र सोको सङ्किन ििा िाँडफाँड सबिन्धी कार्य गने । 

 आफ्नो िेत्रलभत्र रािश्वका दर अन्र् शु् कलनधायरण, संरीर् र प्रदेश कानून िमोम्िम प्राकि लिक श्रोि 
साधन र सेवा शु् किथिा रोर््टी सङ्किन, समन्वर् र लनर्मन को सहिीकरण अलभिेिन गने । 

 थिानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवाशु् क ििा दथिरु(नीलि, काननु, मापदण्ड, लनर्मन, 
शु् कलनधायरण, संकिन ििा व्र्वथिापन) गने । 

 काननु िमोम्िम ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटो, ननु, थिेट, फार्रक्िे िथिा िानी िनीिपदाियको सवेिण, 
अन्वेषण, उत्िनन र सो सबिन्धी रोर््टी सङ्किन सबिन्धी कार्य गने । 



 

 पानीरट्ट, कुिो, पहनीिथिा सेवा सञ्चािनिाट प्राप्त रोर््टी सङ्किन गने । 

 प्राकि लिक स्रोिको उपर्ोग सबिन्धी नीलिलनधायरण र कार्ायन्वर्न ििा प्रदेश र संरीर् मापदण्ड पािना 
गने। 

 प्रचलिि कानून िमोम्िम दण्ड िररवाना गने गराउने । 

 िाँकी िक्र्ौिा रकमको िगि र असिु  उपर गने गराउन ेििा ववत्तीर् स्रोि साधनको समिा मूिक 
िाँडफाँड गने । 

 रािश्व परामशय सलमलि सबिन्धी ववषर्मा कामगने र अलभिेि राख्न े। 

 थिानीर् रािश्व प्रवद्धयनका िालग प्रोत्साहन गने गराउने ििा रािश्वको सबभाव्र्िा अध्र्र्न गने 
गराउने। 

 रािथव सूचना ििा िथर्ाङ्कको आदान प्रदान गने गराउने । 

 सङ् रीर् ििा प्रदेश कानून िमोम्िम ििेट राटापूलियको स्रोि व्र्वथिा । 

 

ि) आलियक प्रशासन 

 आलियक कार्यववलध, नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, आलियक प्रशासन र व् र्वथिापन 

 ििेट सीमा लनधायरण, ििेट ििूयमा, कार्ायन्वर् र लनर्मन  

 सम्ञ् चि कोष ििा आकम्थमक कोषको व्र्वथिापन  

 िगानी र िाभांसको व्र्वथिापन  

 िेि व्र्वथिापन, िचय, राि व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष ििा अन्र् सरकारी कोष ििा सबपम्त्तको 
एकीकि ि वववरण 

 समविगि आलियक अवथिाको वव िेषण 

 ऋण ििा अनदुानको व्र्वथ िापन र लनर्मन  

 िगानी प्रिेपण र ववम्त्तर् व्र्वथिापन 

 कारोिारको िेिांकन, लनर्न्त्रण ििा व्र्वथिापन 

 रािश्व ििा व्र्र्को अनमुान 

 िेरुिू फछ्यौट 

 आलियक प्रशासन र व्र्थिापन सबिन्धी अन्र् ववषर् । 

 

3. पूवायधार ववकास ििा भवन लनर्मन शािा 
 क) सडक ििा र्ािार्ाि व्र्वथिा सबिन्धी कार्य 
 ि) भवन ििा भवन संवहिा एवं लनमायण इिािि (लडिाइन समेि) 
 (ग) िनेगा नापी ििा नक्सा, ररिनेगा धनी पिुाय, भ—ूउपर्ोग ििा वथिी ववकास 

 (र) ििववद्यिु, उिाय, सडक वत्ती र लसंचाई 

  (ङ) वािावरण, पर्ायवरण एवं ििाधारिेत्र संरिण ििा फोहरमहिा व्र्वथिापन 

  (च) ववपद् व्र्वथिापन, िारुण र्न्त्र, एबविेुन्स 

  (छ) सावयिलनक लनिी साझेदारी 
 
 
 
 



 

4. आलियक ववकास शािा 
(क) कि वष, पशपुन्छी ििा सहकारी 
 (1) कि वष 

 कि वष, कि वष प्रसार, कि वष उत्पादन व्र्वथिापन सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, 
कार्ायन्वर् र लनर्मन । 

 कि वष ििार सूचना, कि वष ििार ििा हाटििारको पूवायधार लनमायण, साना लसँचाई लनमायण, 
िालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, कि वष सामग्री आपूलिय र कि षक िमिा ववकास कार्यक्रमको 
सञ् चािन। 

 कि वषिन्र् प्राकि लिक प्रकोप ििा महामारी रोगको लनर्न्त्रण । 

 कि वष वािावरण संरिण ििा िहववक ववववधिाको संरिण र प्रवद्धयन । 

 कि वष प्रसार ििा िनशम्क्तको प्रिेपण व्र्वथिापन र पररचािन। 

 उच्च मू्र्र्कु्त कि वषिन्र् वथिकुो प्रवद्धयन, ववकास ििा ििारीकरण ।  

 कि वष सबिन्धी वीमा र किाय सहिीकरण । 

 शीि भण्डारणको व्र्वथिापन । 

 कि षकहरुको िमिा अलभविवद्ध, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण । 

 कि वष िीउवविन, नश्ल, मििाद र रसार्न ििा औषलधहरुको आपूलिय, उपर्ोग र लनर्मन । 

 कि षक समूह, कि वष सहकारी र कि वष सबिन्धी थिानीर् संर संथिाहरुको समन्वर्, व्र्वथिापन 
र लनर्मन  

 कि वष सबिन्धी प्रववलधको संरिण र हथिािर 
 कि वष िथर्ाङ्कको व्र्वथिापन र सूचना प्रणािी ििा कि वष सबिन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार । 

 कि वष स्रोि केन्रको थिापना र व्र्वथिापन । 

  

(2) पशपंुिी उपशािा 
 पशपुािन र पश ुथवाथथर् सबिन्धी थिानीर् नीलि, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 

र लनर्मन । 

 पशपंुिी ििार सूचना, हाटििारका पूवायधार लनमायण, िालिम, प्राववलधक टेवा, कि षक िमिा 
ववकास कार्यक्रमको सञ् चािन र लनर्मन । 

 पशपुन्छीिन्र् प्राकि लिक प्रकोप ििा महामारी रोगको लनर्न्त्रण । 

 पशपुन्छी म्चवकत्सा सेवाको व्र्वथिापन । 

 पशनु ि सधुार पद्धलि ववकास र व्र्वथिापन । 

 पशपुन्छी सबिन्धी िीमा र किाय सहिीकरण । 

 थिानीर् चरण ििा िकय  ववकास र व्र्वथिापन । 

 पश ुआहारको गणुथिर लनर्मन। 

 थिानीर्थिरमा पशपुन्छी सबिन्धी िथर्ाङ्कको व्र्वथिापन र सूचना प्रणािी 
 पश ुिधशािा र शीि भण्डारको व्र्वथिापन र लनर्मन । 

 पशपुािन ििा पश ुथवाथथर् सबिन्धी अन्र् कार्य । 

 3.सहकारी  



 

 सहकारी संथिा सबिन्धी थिानीर् नीलि, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्वर्न र 
लनर्मन । 

 थिानीर् सहकारी संथिाको दिाय, अनमुलि, िारेिी र ववरटन । 

 सहकारी वचि ििा ऋण पररचािन सबिन्धी थिानीर् मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन । 

 सहकारी सबिन्धी राविर्, केम्न्रर्, ववषर्गि, प्रादेम्शक र थिानीर् संर संथिासँग समन्वर् 
र सहकार्य। 

 सहकारी सबिन्धी थिानीर् िथर्ाङ्क व्र्वथिापन र अध्र्र्न अनसुन्धान । 

 थिानीर् सहकारीको िमिा अलभविवद्ध । 

 थिानीर् सहकारी िेत्रको प्रवद्धयन, ववकास र पररचािन । 

 (ि) वन, भ-ूसंरिण, वन्र्िन्ि,ु ििाधार, िलडिटुी ििा िहववक ववववधिा 
 (ग) उद्योग ििा उद्यमम्शििा ववकास र िानी ििा िलनि पदाियको संरिण 

 (र) रोिगार प्रिद्र्धन ििा गररिी न्रू्नीकरण 

 

5. सामाम्िक ववकास शािा 
(क) आधारभिू ििा माध्र्लमक म्शिा  

 प्रारम्बभक िाि म्शिा ििा ववद्यािर् म्शिा, अनौपचाररक म्शिा, ििुा ििा वहकम््पक म्शिा ( 
गरुुकुि, मदरसा, गबुवा आदद), लनरन्िर लसकाइ ििा ववशेष म्शिा सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, 
र्ोिना लनमायण, कार्ायन्वर् र लनर्मन । 

 प्राववलधक म्शिा ििा व्र्वसावर्क िालिमको र्ोिना ििुयमा, सञ् चािन, अनमुलि र लनर्मन । 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वविरण ििा कार्ायन्वर् । 

 ववद्यािर् म्शिक ििा कमयचारी व्र्वथिापन । 

 ववद्यार्िको नक्साङ्कन, अनमुलि, थवीकि लि समार्ोिन ििा लनर्मन 

 शहम्िक पूवायधार लनमायण र ममयि सबभार । 

 आधारभिू िह (किा 8) को परीिा व्र्वथिापन । 

 ववद्यािी लसकाइ उपिब्धीको परीिण र व्र्वथिापन । 

 ववद्यािी प्रोत्साहन ििा छात्रविम्त्तको व्र्वथिापन । 

 शहम्िक परामशय सेवाको अनमुलि ििा लनर्मन । 

 थिानीर्थिरको शहम्िक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरिण, प्रवद्धयन र थिरीकरण । 

 माध्र्लमक िहसबमको शहम्िक कार्यक्रमको समन्वर् र लनर्मन । 

 पथुिकािर् एवं पत्रपलत्रका । 

 थिानीर् पथुिकािर्, वाचनािर् ििा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्र सञ् चािन ििा व्र्वथ िापन । 

(ि) िेिकुद ििा अलिररक्त वक्रर्ाकिाप  

 थिानीर्थिरमा िेिकुद प्रशासन ििा संरसंथिाको लनर्मन र समन्वर् । 

 िेिकुदको ववकास र प्रवद्धयन । 

 िेिकुद प्रलिर्ोलगिा आर्ोिना र सहभालगिा  

 अलिररक्त वक्रर्ाकिाप सबिन्धी ववषर् । 

(ग) आधारभिू थवाथथर् ििा सरसफाई 



 

(र) िानपेानी व्र्वथिापन  

 (ङ) िैंलगक समानिा ििा सामाम्िक सरुिा  

o िैंलगक समानिा 
o वािवालिका 
o र्वुा  

o िेष्ठ नागररक 

o अपांगिा भएका व्र्म्क्त र एकि मवहिा 
 (च) गहरसरकारी संथिा पररचािन, समन्वर् ििा लनर्मन 

 (छ) सामाम्िक सरुिा कार्यक्रम ििा व्र्म्क्तगि रटना दिाय 
 (ि) संथकि लि, सबपदा, िलििकिा ििा पर्यटन प्रिद्धयन 

 

6. र्ोिना, अनगुमन ििा िथर्ाक शािा 
(क) र्ोिना ििुयमा, कार्यर्ोिना िर्ारी, उपभोक्ता सलमलि पररचािन 

 ववकास आर्ोिना ििा पररर्ोिना सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना र लनर्मन । 

 थिानीर् ववकास नीलि, अ्पकािीन , मध्र्कािीन ििा दीरयकािीन ववकास र्ोिना ििूयमा, अनगुमन 
ििा मू्र्ांकन । 

 आलियक, सामाम्िक, साँथकि लिक, वािावरणीर्, प्रववलध र पूवायधारिन्र् ववकासका िालग आवर्क 
आर्ोिना ििा  पररर्ोिनाहरुको ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन । 

 िावषयक ववकास कार्यक्रम, कार्ायन्वर्न, वावषयक कार्यिालिका लनमायण । 

 ववकास लनमायण प्रकि र्ामा थिानीर् िनसहभालगिा अलभििवद्धका कार्यक्रम ििुयमा र कार्यन्वर्न । 

 ववकास र्ोिनाहरुको वािावरणीर् मु् र्ाङ्कन । 

 उपभोक्ता सलमलिको वववरण, िमिा ववकास । 

 ववकासका प्रािलमकिा प्राप्त िेत्र लनधायरण । 

 ववकास आर्ोिना र पररर्ोिना सबिन्धी अन्र् कार्य । 

 संम्रर् र प्रादेम्शक आर्ोिना, पररर्ोिना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहिीकरण र सहर्ोग । 

 ववकास आर्ोिना ििा पररर्ोिना सबिन्धी अन्र् कार्य 
 

(ि) अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन  

 ववकास आर्ोिनाको अनगुमन, आवलधक प्रगलि ििा प्रलिफिको समीिा । 

 ववकास र्ोिनाको अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कनको आधार ििा प्रवक्रर्ा लनधायरण । 

 आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान ििा प्रभाव मू्र्ाङ्कन । 

 ववषर्िेत्रगि नीलिको अनगुमन ििा मू्र्ाङ्कन । 

 

िथर्ाङ्क व्र्वथिापन  

 िथर्ाङ्क संकिन, व्र्वथिापन ििा प्रर्ोग सबिन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर् र 
लनर्मन। 

 सूचना ििा अलभिेि केन्रको थिापना ििा सञ् चािन । 



 

 आधलुनक प्रववधमाफय ि व्र्म्क्तगि रटना दिाय( िन्म, मित्र्,ु वववाह, िसाईसराई, सबिन्ध ववच्छेद र 
धमयपतु्र धमयपतु्री), अलभिेि व्र्वथिापन ििा प्रलिवेदन । 

 थिानीर् िथर्ाङ्क संकिन, प्रशोधन, अलभिेम्िकरण ििा वववरण 

o आधारभिू िथर्ाङ्क संकिन र व्र्वथिापनः िनशाविक, प्राकि लिक, आलियक, सामाम्िक, 
सांथकि लिक, भौलिक पूवायधार, रोिगारीको अवथिा, कूि ग्राहथि उत्पादन,  प्रलिव्र्म्क्त आर्, 
मानव ववकास सूचकाङ्क, राि व ििा आर्व्र्र् सबमको िथर्ाङ्क संकिन र प्रशोधन गरी 
सूचना प्रणािीमा आवद्धिा र पा वय म्चत्र ििा श्रोि नक्साको अद्यावलधक एवं अलभिेि । 

o िेरोिगारको िथर्ाङ्क संकिन । 

o थिानीर् व्र्ापारको िथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्धान । 

o सामाम्िक सरुिा सबिन्धी थिानीर् िथर्ाङ्क र सूचना व्र्वथिापन  

o ववषर्िेत्रगि सूचना , िथर्ाङ्कको संकिन , अलभिेि । 

 प्रदेश ििा संरसँग िथर्ाङ्क एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वर्  

 सबभाव्र् प्राकि लिक श्रोि ििा साधनको अलभिेि व्र्वथिापन । 

 गाउँपालिकाका आवलधक ििा वावषयक कार्यक्रम र ििेट थवीकि लि । 

 

 

वडा सलमलििाट सबपादन हनु ेकार्य 
 (क) वडाथिरीर् िथर्ाङ्क संकिन ििा अद्यावलधक गनेः 
 (ि) वडाका ववकास लनमायणका र्ोिना ििुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन ििा आवलधक प्रगलि समीिा गनेः 
 (ग) वडाका ववकास लनमायणका कार्यहरु गनेः 
 (र) कानून िमोम्िमका लनर्मन कार्य गनेः 
 (ङ) अलभिेि व्र्वथिापन, लसफाररस ििा प्रमाम्णि गने 

 

आन्िररक िेिापररिण 

संगठनको आलियक कारोवार प्रचलिि ऐन, लनर्म, काननु िमोम्िम भए नभएको, कारोिारको र्िािय अवथिा 
प्रथििु गरे नगरेको भलन संगठन लभत्रकह  कमयचारीिाट गररने आलियक कारोिारको िाँच, मु् र्ाङ्कन, प्रलिवेदन र 
पिष्ठपोषणको समग्रिािाई आन्िररक िेिा पररिण भलनन्छ।र्ो आलियक वषयमा लनर्लमि रुपमा (३ ४ मवहना 
लिराएर िगािार)  गररने भएकािे र्सिाई लनर्लमििाको िेिापररिण पलन भलनन्छ ।र्ो ववशेष गरर िोम्िम 
व्र्वथिापन, आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािी ििा सशुासनमा केम्न्रि रहन्छ । आन्िररक िेिा पररिण अम्न्िम 
िेिा पररिणको िालग महत्वपूणय आधार हो वकनकी आन्िररक िेिापररिण िलि प्रभावकारी हनु सक्र्ो त्र्लि 
अम्न्िम िेिापररिण सफि हनु सक्छ । 

                    नेपािको वियमान शासकीर् संरचना संववधानअनसुार संर, प्रदेश र थिानीर् गरर िीन 
िहको रहेको छ । शासकीर् संरचना अनसुार आन्िररक िेिा पररिण पलन िीन िहमा हनुे व्र्वथिा रहेको 
छ । संर र प्रदेश मािहिका कार्ायिर्को आन्िररक िेिापरीिण आलियक कार्यववधी लनर्माविी 2064 
को दफा 96 िमोम्िम महािेिा लनर्न्त्रक कार्ायिर् अन्िगयि प्रत्रे्क म्ि्िामा रहेका कोष ििा िेिा 
लनर्न्त्रक कार्ायिर्िाट हनुे व्र्वथिा रहेको छ भने थिानीर् िहको आन्िररक िेिा पररिण थिानीर् सरकार 



 

संचािन ऐन 2074 को दफा 77 को उपदफा 2 िमोम्िम थिानीर् िहमा रहेको आन्िररक िेिा पररिण 
िनशम्क्तिाट गने व्र्वथिा रहेको छ । 

आन्िररक िेिा पररिणको उद्धेर् 

 संगठनिे लनददयि उद्धेर् हालसि गनय गरीएका िगानी लनर्लमि, लमिव्र्र्ी र प्रभावकारी भए नभएको 
पररिण गरर व्र्वथिापनिाई सझुाव प्रदान गनुय 

 संगठनको आबदानी ििा िचय र त्र्सको िेिाङ्कन प्रचलिि काननुद्धारा लनददयि प्रवक्रर्ा अनरुुप भए 
नभएको पररिण गरर ववत्तीर् पारदम्शयिा र िवाफदेवहिा कार्म गनय सहर्ोग परु्ायउन ु

 व्र्वथिापनिाई आवर्क पने ववत्तीर् प्रलिवेदनहरु समर्मह सवह र भरपदो रुपमा उपिब्ध गराई 
ववत्तीर् अनशुासन कार्म गनय सहर्ोग परु्ायउन ु

 आन्िररक िेिापररिण सबिन्धी सधुारको ववषर्वथिहुरुिाई प्रभावकारी पानय नीलिगि पिष्ठपोषण गनुय 
 महािेिा पररिणिाट हनुे अम्न्िम िेिापररिणिाई सहर्ोग गनुय  

आन्िररक िेिापररिणको िेत्र 

 ववत्तीर् कारोवारको गम्णिीर् शदु्धिाको परीिण गने 

 प्रचलिि काननुको पािना भए नभएको पररिण गने 

 ववत्तीर् साधनको उपर्ोग लमिव्र्र्ी , दि र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको पररिण गने 

 थवीकि ि वावषयक कार्यक्रमिाट लनधायरीि िक्ष्र् प्राप्त भए नभएको पररिण गने 

 ववत्तीर् प्रलिवेदनहरुिे आलियक कारोवारको सवह र र्िािय म्चत्रण प्रथििु गरे नगरेको पररिण गने 

 संगठनिे अपनाएको आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािीको प्रभावकारीिाको मु् र्ाङ्कन र ववश्लषेण गने 

 िेिाङ्कन ििा प्रलिवेदनको थवीकि ि ढाँचा ििा मापदण्ड पािना भए नभएको पररिण गने 

 िचयको िोम्िम ववश्लषेण गने 

 िेिा प्रणािीमा सधुार गने 

आन्िररक िेिापररिण प्रवक्रर्ा 

आन्िररक िेिापररिण प्रवक्रर्ामा िेिा पररिण कार्यको र्ोिना िर्ारी देिी िेिापररिण प्रलिवेदनिाई 
अम्न्िम रुप ददने सबमका देहार् िमोम्िमका चरणहरु पदयछन ्। 

 िेिा परीिण र्ोिना 
 प्रारम्बभक पररिण 

 िेिा पररिण कार्यसबपादन 

 िेिा पररिण प्रलिवेदनको िर्ारी 
 िेिा पररिणको क्रममा आएका ववषर्मालि छिफि 

 िेिा पररिण प्रलिवेदनिाई अम्न्िम रुप ददन े

शदु्धोधन गाउँपालिका अन्िगयि ववलभन्न शािािाट भए गरेका आलियक गलिववधीमा भए गरेका कलम कमिोरी 
समर्मह पत्ता िगाइ सधुार गनय ििा आलियक कारोवारिाई चथुि, दरुुथि र प्रभावकारी िनाउन आन्िररक िेिा 
पररिण शािाको थिापना गरीएको छ । आन्िररक िेिा पररिण शािािाट र्स आ.व.मा भएको मखु्र् कार्य  



 

आ.व. 207७/7८ को श्रावण मवहनादेम्ि आषाढ मसान्िसबमको ििेट कार्यक्रम र र्ोिनाहरुसँग सबिम्न्धि 
शे्रथिालिि भरपाईको आन्िररक िेिा पररिण गरर सो को र्िायि प्रलिवेदन िर्ार पारेको हो ।र्सका सािह 
गाउँपालिकाको आन्िररक आबदानी वववरण िर्ार, िेरुि ुफथर्ौटमा काननुी सहर्ोग, नीलिगि ववषर्मा रार् 
परामशय आदद आ.िे.प. शािािाट भएका केही प्रलिलनधीमिुक कार्यहरु हनु ।   

 

प्रशासन शािा अन्िगयि आ.व.207८/7९ को अधयवावषयक कार्यप्रगलि प्रलिवेदन 

1. गाउँपालिकामा कार्यरि चौिो िहका कमयचारीको गाउँपालिका थिरीर् पनुराविोकन सलमलि र अन्र् 
कमयचारीहरुको म्ि्िा थिरीर् पनुराविोकन सलमलि माफय ि आ.व. 2077/078 को कार्यसबपादन 
मु् र्ाकन सबिम्न्ध कार्यमा आवर्क सहम्िकरण गरर मु् र्ांकनको कार्य सबपन्न गररएको । 

2. गाउँपालिका/ वडा कार्ायिर्मा कार्यरि सबपूणय कमयचारीहरुको हाम्िरी, भ्रमण र ववदाको  व्र्म्थिि 
अलभिेम्िकरण सबिम्न्ध कार्य गररएको । 

3. गाउँपालिकामा नर्ाँ लनर्मु्क्त भएका, सरुवा वा िढुवा भएर अन्र्त्र कार्ायिर्मा गएका  अन्र्त्र कार्ायिर्िाट 
आएका िगार्ि थवम्च्छक ििा अलनवार्य अवकास प्राप्त कमयचारीहरुिाई कार्ायिर्को िफय िाट ववलभन्न 
लमलिमा थवागि ििा ववदाई कार्यक्रम लनर्लमि रुपमा संचािन गररदह आएको । 

4. प्रशासन शािा माफय ि गाउँपालिका/ वडा कार्ायिर् ििा थवाथथर् संथिाहरुमा कार्यरि करार र दहलनक 
ज्र्ािादारी कमयचारीहरुको अधयवावषयक रुपमा बर्ाद िप ििा करार सेवा नलिकरण सबिम्न्ध कार्यहरु 
गररएको। 

5. गाउँपालिका कार्ायिर् अन्िगयिका ववलभन्न शािाहरु र वडा कार्ायिर्को समन्वर्  र सहकार्यद्धारा 
कमयचारीहरुिे सेवाग्राहीिाई प्रवाह गनय सेवामा प्रभावकाररिा ्र्ाउने ववलभन्न प्रर्ासहरु गररदह आएको। 

6. शदु्धोधन गाउँपालिकामा िनप्रलिलनलध ििा कार्यरि कमयचारीहरुको आ.व.2077/78 को सबपम्त्त वववरण 
संकिन गरी िनप्रलिलनलध ििा थिार्ी र करार कमयचारीहरुको सबपम्त्त वववरण मखु्र्मन्त्री ििा 
मन्त्रीपररषदको कार्ायिर् िटुविमा पठाउने कार्य गररएको ।सािह अन्र् लनिामिी िफय का कमयचारीहरुिाई 
समर्मा सबपम्त्त वववरण फारम भनय िगाई राविर् वकिाव िािामा पठाउन िाकेिा गरेको । 

7.  र्स शदु्धोधन गाउँपालिका ििा वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयचारीहरुिाई कार्यवववरण सवहिको म्िबमेवारी 
ददइएको । 

8. लनर्लमि कमयचारी िहठक संचािन गरी ववभन्न लनर्यणहरु गरी कार्ायन्वर्नमा  ्र्ाई सेवा प्रवाहिाई िप 
प्रभावकारी िनाउने प्रर्ास गररएको । 

9. र्स आ.व.078/79 मा कार्यपालिकाको िहठकका िालग उपम्थिलि पत्र िर्ार ििा िहठकमा भएका 
लनणयर्हरुिाई कबप्र्टुराइि गररएको । 

 
 

र्ोिना ििा अनगुमन शािाको प्रगलि प्रलिवेदन 
 

 गाउँपालिकाथिरीर् र्ोिनाको प्रगलि सरांश 



 

िबमा 
र्ोिना 
संख्र्ा 

उ.स.गठन 

भएको/ठेक्का 
सूचना 
भएको 

उ.स.सबझौिा/ठेक्का 
सबझौिा भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 

िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

४६ 
उ. स. ४२ 

ठेक्का ४ 

उ. स. ४२ ठेक्का 
४ गरी िबमा 

४६ 

३५ ११  80 30  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



पूवायधार ववकास ििा वािावरण व्र्वथिापन शािाको प्रगलि प्रलिवेदन 

 

आ.व. २०७८।०७९ मा ठेक्का प्रकि र्ा िाट संचालिि आर्ोिनाहरुको वववरण( हाि सबम ) 

क्र.
सं. 

ठेक्का नं. कामको वववरण 

लनमायण 
व्र्वसावर्को 

नाम  

ठेक्का रकम रू. ववलनर्ोम्िि रकम 
रू. 

रकमको स्रोि रु. 

आ.व.078
/79 सबम 
भकु्तालन 
रकम रू. 

पेम्क 
रकम 
रु. 

सबझौिा लमलि 
कार्य सबपन्न 
हनेु लमलि 

कह वफर्
ि 

केन्र/प्रदेश गा.पा 
     

1 
NCB/SRM/01/078/

79 

गाउँपालिकाको 
कार्ायिर् 
परीसरमा 
क्र्ाम्न्टन र 
पावकय ङ्ग एरीर्ा 
लनमायण  गने 

कार्य 

अलभर्न्ि 

कन्थर
क्सन 
प्रा.लि. 

4667554
.09 

7500000
.00 

0.00 
7500000

.00 
0.00 

0.
00 

078/06
/17 

078/10
/28 

गा.पा 

2 
NCB/SRM/02/078/

79 

भगिापरु मा.वव 
को  भवन 
लनमायण गने 

कार्य 

िनक 

िननी 
कन्थर
क्सन 
प्रा.लि. 

4993941
.17 

8300000
.00 

8300000
.00 

0.00 0.00 
0.
00 

078/06
/20 

078/10
/28 

केन्र 

लिशेष 
अनदुा
न 

3 
NCB/SRM/03/078/

79 

4 नं. वडा 
कार्ायिर् 
परीसरमा 

वाउन्री वाि 

वहमम्श
िा 

कन्थर
क्सन 
प्रा.लि. 

1646633.
64 

2500000
.00 

0.00 
2500000

.00 
0.00 

0.
00 

078/07
/22 

078/10
/28 

गा.पा 



 

लनमायण  गने 
कार्य 

4 
NCB/SRM/04/078/

79 

1 नं. वडा 
कार्ायिर् भवन 
र थवाथथर् 

केन्र परीसरमा 
वाउन्री वाि 
लनमायण  गने 

कार्य 

रुपन्देही 
वव्डसय 
एण्ड  

कन्थर
क्सन  

1697038
.33 

2500000
.00 

0.00 
2500000

.00 
0.00 

0.
00 

078/07
/26 

078/10
/28 

गा.पा 

5 
NCB/SRM/05/078/

79 

भिुौिी-कदम 

टोि-महवुारी 
सडक 

कािोपते्र गने 
कार्य,वडा नं.2 

िागेश्वरी 
लनमायण 

सेवा 

5996723
.19 

1000000
0.00 

500000
0.00 

5000000
.00 

    
078/09

/26 
079/02

/15 

प्रदेश 

समपु
रक 

6 
NCB/SRM/06/078/

79 

मानपकडी-
कुवारी-िभनी 
डाँडा सडक 
कािोपते्र गने 
कार्य,वडा नं.5 

अलभर्न्ि 

कन्थर
क्सन 
प्रा.लि. 

6615600
.46 

1000000
0.00 

500000
0.00 

5000000
.00 

    
078/09

/21 
079/02

/15 

प्रदेश 

समपु
रक 

7 
NCB/SRM/07/078/

79 

मटेरीर्ा-
मधवुनी सडक 

अलभर्न्ि 

कन्थर
6657167.

51 
1000000

0.00 
500000

0.00 
5000000

.00 
    

078/09
/21 

079/02
/15 

प्रदेश 

समपु
रक 



 

कािोपते्र गने 
कार्य,वडा नं.7 

क्सन 
प्रा.लि. 

8 
NCB/SRM/08/078/

79 

वपपरवहर्ा,सेमरा 
डाँडा र 

केरावारीमा 
सडक 

कािोपते्र गने 
कार्य,वडा नं.6 

िागेश्वरी 
लनमायण 

सेवा 

2717101.
96 

4500000
.00 

0.00 
4500000

.00 
    

078/09
/26 

079/02
/15 

गा.पा 

9 
NCB/SRM/09/078/

79 

गाउँपालिका 
पररसरमा 
Boundary र 
रंग रोगन गने 
कार्य   

                  
ठेक्का 
आ
व्हान 

10 
NCB/SRM/10/078/

79 

वाडय न. ३ 
भवनमा 
Boundary 

वाि लनमायण  

                  
ठेक्का 
आ
व्हान 

11 
NCB/SRM/11/078/

79 

वाडय न. १,६,७  

मा दानव नदद 
लनर्न्त्रण गने 

कार्य  

                  

ठेक्का 
आ
व्हान 



 

12 
SQ/SRM/WORKS/

1/078/79 

वहरापरु 

लमराकि 
लभिेि -भाटा 

सडक 
थत्तारोनिी गने 

कार्य  

                  
ठेक्का 
आ
व्हान 

13 
SQ/SRM/WORKS/

2/078/79 

श्रीनगर अग्रो 
फमय- कुटी 
सडक 

कािोपते्र  गने 

कार्य  

                  
ठेक्का 
आ
व्हान 

14 
SQ/SRM/WORKS/

3/078/79 

लसत्ति पाटी-
रेहरा सडक 
कािोपते्र  गने 

कार्य  

                    

        

3499176
0.35 

5530000
0.00 

2330000
0.00 

3200000
0.00 0.00 

0.
00       

 

  



 

आ .व. 207७/7८ का आर्ोिना र ७८/७९ अ्र्ा भएका आर्ोिनाहरुको वववरण 

क्र.सं. ठेक्का नं. कामको वववरण 
लनमायण 

व्र्वसावर्को 
नाम  

ठेक्का रकम रू. ववलनर्ोम्िि रकम 
रू. 

रकमको स्रोि रु. आ.व.077/78 
सबम भकु्तालन 
रकम रू. 

पेम्क रकम रु. सबझौिा लमलि 
सबपन्न 
अवथिा 

बर्ाद 
िप 

कह वफ
र्ि केन्र/प्रदेश गा.पा 

1 NCB/SRM/15/076/77 

वडा नं.3 को वडा 
कार्ायिर् भवन लनमायण 

गने कार्य 

ममु्क्त 

कन्थरक्सन 
प्रा.लि. 

12787838.94 16400000.00 0.00 12787838.94 6900128.79 1000000 077/02/13 सबपन्न    गा.पा 

2 NCB/SRM/01/077/78 

फसायवटकर मा.वव को 
लसलभि इम्न्िलनर्रीङ्ग 

ब्िक भवन लनमायण गने 
कार्य 

िोहनी ब्रदसय 
- नारार्ण 
लनमायण िे 

.भी. 

34555424.26 15000000.00 1500000.00 0.00 6833966.94 5880000.00 077/10/08 
६० 
% 

सबपन्न 

  
लिशेष 
अनदुान 

3 NCB/SRM/02/076/77 
फसायवटकर हाटििार 

लनमायण गने कार्य,वाडय ४ 

नरलसंह 
मिारानी 

कन्थरक्सन 
प्रा.लि 

3319641.13 ५०,००,०००.०० ५०,००,०००.०० 0.00 1421120.65 0.00 077/10/09 सबपन्न   

केन्र  
ससिय 
अनदुान 
कि वष 

7 NCB/SRM/06/077/78 

वकसिुी चोक देम्ि लससह 
मा.वव.हुंदह परौिा भाटा 

पिु सबम सडक 
कािोपते्र गने कार्य 

लनम 

कन्थरक्सन 
कबपलन 
प्रा.लि. 

6950784.22 10000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 1200000.00 077/12/30 
४० 
% 

सबपन्न 

  
समपरुक 

(प्रदेश) 

8 NCB/SRM/07/077/78 

ििरुीर्ा देम्ि लसंगापरु 
सबम सडक कािोपते्र 

गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

6498137.53 10000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 0.00 078/03/21 
३० % 
सबपन्न 

  
समपरुक 

(प्रदेश) 



 

9 NCB/SRM/08/077/78 

कोटवहर्ा चोक देम्ि 
भिुौिी सबम सडक 
कािोपते्र गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

6735651.66 10000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 0.00 078/03/18 
५० 
% 

सबपन्न 

  
समपरुक 

(प्रदेश) 

10 NCB/SRM/09/077/78 

कि वष उपि सङ्किन ििा 
लिवक्र केन्रको भवन  

लनमायण गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

2094348.33 3073486.81 3073486.81 0.00 606728.00 0.00 078/01/23 सबपन्न   

केन्र  
ससिय 
अनदुान 
कि वष 

12 NCB/SRM/11/077/78 
म्शशह मा.वव.को भवन 
लनमायण गने कार्य 

नेशनि 

म्टी 
वविडसय 

1779462.83 3000000.00 3000000.00 0.00 648356.67 0.00 078/01/21 सबपन्न   

प्रदेश 
ससिय 
अनदुान  

13 NCB/SRM/12/077/78 

िेिवा आधारभिु 
ववद्यािर्को भवन 
लनमायण गने कार्य 

वहमम्शिा 
कन्थरक्सन  

प्रा.लि. 
2296603.80 3600000.00 3600000.00 0.00 787126.58 0.00 078/02/09 

८० % 
सबपन्न 

  

केन्र 
ससिय 
अनदुान  

16 SQ/SRM/03/077/78 

दानव नदीको मालि्िो 
लसकडा राटमा नदी 
लनर्न्त्रण गने कार्य 

श्रीकि ष्ण 

कन्थरक्सन  
754354.10 1176969.94 0.00 1176969.94 0.00 0.00 078/02/20 

३० % 
सबपन्न 

  

गा.पा 

17 SQ/SRM/04/077/78 

दानव नदीको परौंिा 
भाटा पिुको ि्िो 
भागमा नदी लनर्न्त्रण 

गने कार्य 

श्रीकि ष्ण 

कन्थरक्सन  
596199.30 925986.84 0.00 925986.84 596199.30 0.00 078/02/20 सबपन्न   

गा.पा 



 

18 SQ/SRM/05/077/78 

दानव नदीको कोिवुा 
राट (1) मा नदी 
लनर्न्त्रण गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

586067.16 871556.95 0.00 871556.95 0.00 0.00 078/01/23 
३० % 
सबपन्न 

  

गा.पा 

19 SQ/SRM/06/077/78 

दानव नदीको कोिवुा 
राट (2) मा नदी 
लनर्न्त्रण गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

574760.38 871556.95 0.00 871556.95 0.00 0.00 078/01/23 
३० % 
सबपन्न 

  

गा.पा 

20 SQ/SRM/07/077/78 

दानव नदीको नौलडहवा 
राट (1) मा नदी 
लनर्न्त्रण गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

598066.63 871556.95 0.00 871556.95 0.00 0.00 078/01/23 
३० % 
सबपन्न 

  

गा.पा 

21 SQ/SRM/08/077/78 

दानव नदीको नौलडहवा 
राट (2) मा नदी 
लनर्न्त्रण गने कार्य 

ववङस 

वविडसय 
कबपलन 
प्रा.लि. 

590667.95 871556.95 0.00 871556.95 0.00 0.00 078/01/23 
३० % 
सबपन्न 

  

गा.पा 

       80718008.22 76662671.39 26173486.81 33377023.52 17793626.93 8080000.00         
 



भवन लनमायण ििा िथिी ववकास शािाः 

क्र.स. वववरण िबमा संख्र्ा कह वफर्ि 

१. रर नक्सा लनवेदन  १२२  

२. प्रिम चरणको थवीकि ि ४  

३. दोस्रो चरणको इिािि ६  

४. लनर्लमि ििा लनमायण सबपन् न ९६  

नावप सेवा 
५. व्र्म्क्तगि रर िनेगा नाप िाँच लनवेदन  ३६  

६. व्र्म्क्तगि रर िनेगा नाप िाँच लनवेदन कार्य 

सम्पन् न 

९६  

 

 

आलियक प्रशासन शािाको अियवावषयक प्रगलि वववरण 

िचय िफय  
शीषयक िबमा ििेट िबमा िचय िचय प्रलिशि 

चाि ु 310095000 117109942.4 37.77 

पुमँ्िगि 278533044 39399004 14.15 

िबमा 588628044 156508946.4 26.59 
 

 

स्रोिगि िचय 
स्रोि ििेट िचय िचय प्रलिशि 

गाउपालिका थिररर् 

  383133044 80330400.5 20.96 
संम्रर् सरकार 

  190950000 76178545.9 39.89 
प्रदेश सरकार 

  14545000 0 0 

िबमा 588628044 156508946.4 26.58 
 

वडागि िचय 

वडा  विेट िचय िचय प्रलिशि 

1 10900000 1946972 17.86 

2 10900000 645625 5.92 

3 10900000 619341 5.68 



 

4 10900000 902114 8.28 

5 10900000 1901831 17.45 

6 10900000 1918488 17.60 

7 10900000 1321615 12.12 

िबमा 76300000 9255986 12.13 
 

 

आबदानी िफय  
संरीर् सरकार 
म्शषयक अनमुान प्राप्त  रकम 

सशिय अनदुान 166050000 95247040 

समालनकरण अनदुान 128300000 64150000 

लिषेश अनदुान 24900000 17000000 

रािश्व िाँडफाड िाट प्राप्त 
रकम 75098000 31763375.78 
िबमा 394348000 208160415.8 

 

िमु्बिनी प्रदेश सरकार 

म्शषयक अनमुान प्राप्त रकम 

सशिय अनदुान 8000000 2000000 

समालनकरण अनदुान 6063000 3031500 

लिषेश अनदुान 6544000 1636000 
रािश्व िाँडफाड िाट प्राप्त 
रकम 14340255 4500000 

समपरुक अनदुान 15000000 3750000 

िबमा 49947255 14917500 

   

 

 

 

 

 



गाउँपालिका र वडाहरुको पसु मसान्िसबमको आन्िररक आर्को वववरण

वडा र 
गाउँपालिका सबपलि कर भलूमकर 

मािपोि 

रर 
िहाि 
कर 

व्र्वसार् 

रम्ििेशन 
दथिरु 

लसफाररस 
दथिरु 

व्र्म्क्तगि 
रटना 
दथिरु 

नक्सा पास 
दथिरु अन्र् दथिरु अन्र् 

रािश्व 
अन्र् कर 

प्रशासनीक 
दण्ड, 

िररवाना 
र िफि 

िबमा 

वडा नं. १ 134607 161920 16840 52850 145640 49900 0 17500 256200 15020 0 850477 

वडा नं. २ 303974 234139 27100 120540 238658 38100 2200 26500 683510 60773.4 0 1735494.4 

वडा नं. ३  44861 240808 37540 71700 176510 33000 0 17000 226570 14300 0 862289 

वडा नं. ४ 87616 225167 41351 473951 946760 23700 0 8000 4028 271490.80 0 2082063.8 

वडा नं. ५ 32208 340977 0 115200 157205 23200 0 12500 292629 181586 0 1155505 

वडा नं. ६ 14240 227150 25980 33600 100855 61700 0 18000 94220 4300 0 580045 

वडा नं. ७ 14113 313187 0 22100 119170 54000 0 40000 189709 5000 0 757279 

गाउँपालिका 0 0 0 6000 0 0 788590.63 30000 286408 35514.18 150815 1297327.1 

िबमा 631619 2E+06 1E+05 895941 1884798 283600 790790.6 169500 2033274 587984.4 150815 9320480.3 



 

 

 

आ.व. २०७८/०७९ को साउन देम्ि पौष  सबमको  अधयवाषीक प्रगलि कि वष ववकास िफय को  

qm=;+= ;DkGg ePsf sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{ kl/df0f s}lkmot 

! t/sf/L ldlgls6 ljt/0f Kofs]6 !))) ;DkGg ePsf] 

@ xfOlj|8 t/sf/Lsf] lap ljt/0f Kofs]6 @)) ;DkGg ePsf] 

# Rofpsf] ljp ljt/0f Kofs]6 $))) ;DkGg ePsf] 

$ ;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg 

s]Gb| -ks]6_ljsf; sfo{qmd gofF 

;+Vof ! ;'rgf k|sflzt u/L lgj]bg 

;+sng ePsf] 

% ;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg 

s]Gb| -ks]6_ljsf; sfo{qmd k'/fgf] 

;+Vof @ ;Demf}tf eO sfd eO/x]sf] 

^ s[ifs ;d'x btf{ ;+Vof &   

& s[lif kmfd{ btf{ l;kmf/L; ;+Vof %   

* ;x'lnot ljw't ld6/ l;kmfL; ;+Vof !%   

( s[ifssf] v]tjf/Ldf uO{ ;d:of 

;dfwfg 

w/kl/jf/ #)   

!) Dffudf cfwf/Lt :ynut tflnd ;+Vof  #  !# j6f dWo] # j6f ;DkGg 

ePsf] !) j6f  ;+rfngsf] 

s|ddf /x]sf] 

!! ufpFkflnsf :y/Lo tflnd  ;+Vof   @ lgj]bg ;ªsng eO{;+rfngsf] 

s|ddf /x]sf] 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

पश ुसेवा शािा 



 

क्र.सं. कार्यक्रम/वक्रर्ाकिाप इकाई श्रावण भार आम्श्वन कालियक िबमा कह वफर्ि 

१ 

कि लत्रम गभायधान सेवा सख्र्ा २७८ २६१ 270 २७३ १०८२  

गाई सख्र्ा १९८ १८३ 177 १६९ ७२७  

भहसी सख्र्ा ८० ७५ 93 १०४ ३५२  

िाख्रा सख्र्ा ० ३ 0 ० ३  

२ 

उपचार सेवा सख्र्ा ३५९४ १५३९ ३१६८ ३७९७ ११९९९  

मेलडकि उपचार सख्र्ा ३५४४ १५०० 3136 ३६४४ ११८२४  

माइनर सम्ियकि उपचार सख्र्ा ४३ २९ 18 १९ १०९  

गाईनाकोिोम्िि उपचार सख्र्ा ७ १० 14 ३४ ६६  

३ 

पश ुिन्ध्र्ाकरण सेवा  १६ 11 11 ४ 42  

िोका सख्र्ा १० 6 5 ४ 25  

गोरु/राँगा सख्र्ा ० 0 0 ० 0  

िगरु सख्र्ा ६ ५ 6 ० 17  

४ 
प्रर्ोगशािा सेवा  २७ 57 52 ३१ 167  

गोिर पररिण सख्र्ा २३ 54 45 २२ 144  

िनुेिो पररिण सख्र्ा ४ 3 7 ९ 23  

५ 
िोप सेवा  २१ 16 29 १० 76  

रेववि िोप सेवा सख्र्ा २१ 16 29 १० 76  

६ 

व्र्वसावर्क फामय दिाय  ९ 5 5 ४ 23  

गाई/भहसी सख्र्ा 9 ५ 5 ३ 22  

िाख्रा सख्र्ा ० ० 0 ० 0  

कुिरुा सख्र्ा ० ० 0 ० 0  

माछा सख्र्ा ० ० 0 १ 1  

व्र्वसावर्क फामय नववकरण सख्र्ा १० १२ 10 ९ 41  

७ ररेि ुििा साना उद्योग लसफाररस सख्र्ा १३ २३ 19 ४ 59  

8 औषधी खरिद पटक  ० १ ० 1  

९ हिउँदे घ ँसको विउँवितिण के जि  ० ० १६७१ 1671  

१० पश ुआि ि  मिसन क र्यक्रि के जि  ० ० ९१४ 914  

 

म्शिा, र्वुा ििा िेिकुद शािाको प्रगलि 

म्शिा, र्वुा ििा िेिकुद शािा अन्िगयिका कार्यहरुः 
1) सिह ववद्यािर्हरुको एकीकि ि शहम्िक व्र्वथिापन सूचना प्रणािी (IEMIS)िर्ार गरी 

Upload गरीएको । 

2) सिह म्शिक कमयचारी िा. वव. के. सहिकिायहरुको दोस्रो त्रहमालसक सबमको ििव भत्ता 
लनकासा ददइएको। 



 

3) आ.व. २०७८/०७९ को थवीकि ि कार्यक्रम िमोम्िम सामदुावर्क आधारभिू ववद्यािर्को 
शहम्िक ििा व्र्वथिापकीर् सधुारका िालग ् र्ापटप िरीद गरी पाँच वटा लनबन माध्र्लमक 
ववद्यािर्िाई हथिान्िरण गने कार्य सबपन्न गररएको। 

4) गाउँपालिका म्थिि सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ददवा िािा कार्यक्रम (िाि म्शिा देम्ि 
किा ५ सबम) सञ्चािन गररएको। 

5) गाउँपालिका म्थिि सामदुावर्क ववद्यािर् ििा मदरसाका सबपूणय प्रधानाध्र्ापक ििा 
माध्र्लमक ववद्यािर्का िेिापािहरुिाई िेिा िालिम सञ् चािन गरीएको। 

6) आधारभिू िह (किा १-३) को पाठ् र्क्रम २०७६ िमोम्िम किा १ देम्ि ३ मा 
अध्र्र्नरि ववद्यािीको लसकाइ उपिम्ब्ध मू्र्ाङ्कनका िालग मू्र्ाङ्कन अलभिेम्िकरण फारम 
छपाई गरी सबपूणय सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा वविरण गरीएको। 

7) सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि अथिार्ी, करार ििा राहि म्शिक, िािववकास सहिकिाय 
र ववद्यािर्का कमयचारीहरुको आ.व. २०७७/०७८ को सबपत्ती वववरण संकिन, दिाय 
गरी अलभिेम्िकरण गरीएको। 

8) सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरि थिार्ी म्शिकहरुको शहम्िक सत्र २०७७ को 
कार्यसबपादन मू्र्ाङ्कन संकिन ििा मू्र्ाङ्कन गरी म्शिा ववकास ििा समन्वर् इकाइमा 
पठाइएको। 

 

 

 शदु्धोधन गाउँपालिका रािश्व उप-शािाको आ.व. २०७८/०७९ को अधय वावषयक प्रगलि 
वववरण 

क्र.स. शीषयक नबिर आर् शीषयक नाम संकलिि रकम रु. कह वफर्ि 

१ ११६१३ व्र्वसार् रम्ििेशन दथिरु ६०००.००  

२ १४२४२ नक्सापास दथिरु ६,७५,१८८.५८  

३ १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, िररवाना र 
िफि 

१,३२,०९५.४३  

४ १४५२९ अन्र् रािथव २,८२,४०७.७६  

५ १४२४९ अन्र् दथिरु ३०,०००.००  

6 ११६९१ अन्र् कर(मू्र् अलभविवद्ध 
कर) 

३५,५१४.१८  

िबमा रािथव ११,६१,२०५.९५  



 

 

 

मवहिा िाििालिका ििा समािक्र्ाण उपशािाको प्रगलि 

क्र स 

छनौट भएका 
कार्यक्रमहरुको 

वववरण 

कार्यक्रम
को ििेट 
रकम रु. 

िाभग्राही संख्र्ा 
कार्ायन्वर्न
को अवथिा 

ववम्त्तर् 
प्रगलि 

कार्यन्वर्न 
नभएकोमा 
सोको कारण 

कह वफर्ि 

मवहिा  

परुष
 

कु
ि

 

१ 

अपाङ्ग पररचर्पत्र 
वविरण 

१००००
० १२ ३८ ५० सबपन्न 

२४००
०     

२ 

िेष्ठ नागररक 
पररचर्पत्र 
वविरण 

१००००
० 

९ १२ २१ सबपन्न 

० 

  

िचय 
नभएको 

३ िैंलगक वहंसा 
ववरुद्धको १६ 
ददने अलभर्ान 
कार्यक्रम 

१५०००
० 

      सबपन्न 
नभएको 

  

  

कार्यक्र
म 

गरररहेको 

४ समववकास िालिम   २५ १९ ४४ सबपन्न ८४६०
०   

  

        
 

 

          

 

 

 

 

 

 

न्र्ावर्क उपशािाको प्रगलि  

थिालनर् ववकास कोष (सामाम्िक पररचािन) उद्यम ववकास शािा मवहनाः२०७८ श्रावण देम्ि २०७९ 

मंम्शर २० सबम 

 गाउँपालिकाथिरीर् र्ोिनाको प्रगलि सराशं 

िबमा 
ऋणपुमँ्ि 

ििा िालिम 
कार्यक्रम 
संख्र्ा 

उद्यम म्शििा 
ििा 

प्राववलधक 
म्शप ववकास 

िालिम  

लस एम लस 
ििा 

सा.वव.कोष 
िहठक भएको 

संचािनमा 
रहेको 

सबपन्न 

भएको 
प्रवक्रर्ा 
शरुु 

नभएको 

 प्रगलिको अवथिा 
(सरदर) 

कह वफर्ि 

िक्ष्र् 
प्रगलि% 

भौलिक 
प्रगलि% 

35 2 10 1 11   50 30   



 

क्र सं वववरण संख्र्ा 

१ न्र्ार्ीक सलमलिमा परेको उिरुी िबमा संख्र्ा  र अलग्िो 
आ.व मा फछ्यौट िाँकी २०+१० 

३० 

२ मेिलमिापमा पठाएको उिरुी िबमा संख्र्ा १२ 

३ अदाििमा पठाएको उिरुी िबमा संख्र्ा ४ 

४ न्र्ावर्क सलमलिमा उिरुी सफि भएको संख्र्ा  ६ 

५ थििगि लनरीिणिाट लमिेको संख्र्ा  १ 

६ न्र्ावर्क सलमलिमा पवक्रर्ामा रहेका  उिरुी संख्र्ा ७ 

 िबमा ३० 

 

प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमको प्रगलि 
िेरोिगार व्र्म्क्तको िथर्ाकं 

 १ िेरोिगार व्र्म्क्तहरुको लनवेदन संकिन। 

 २ EMIS मा िेरोिगारको सूची अद्यावलधक  – ४४९िना। 
 ३ िेरोिगार व्र्म्क्तहरुको प्रािलमकरण सूची सावयिलनक। 

४ कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररि आर्ोिना सञ्चािन गनय िालग सशिय अनदुान रकमिाट 
लसियना हनुे रोिगारी सख्र्ाको आधारमा वडागि प्रािलमवककरण सूम्च सावयिलनक–१३६िना । 

५ रोिगार उपभोक्ता सलमलि गठन – ४ वटा वडामा सबपन्न। 

र्ोिना 

१ वडािाट कामका िालग पाररश्रलमक आर्ोिना सञ्चािन गनयका िालग र्ोिना माग । 

२ वडािाट प्राप्त र्ोिनाहरुको प्रािलमकिाक्रमको सूम्च । 

३ र्ोिनाहरुको पूवय सब्र्ाविा अध्र्र्न । 

४ र्ोिनाहरु गाउँसभा िाट अनमुोदन । 

५ र्ोिनाहरुको EMIS मा प्रवविी । 

वहठक ििा अनगुमन 

१ थिालनर् लनदेशक सलमलिको वहठक । 

२ वडामा ववलभन्न समर्मा िेरोिगार व्र्म्क्त ििा आर्ोिनाहरुको छिफि ििा वहठक । 



 

EMIS अध्र्ावलधक 

ििेट, लनकासा, िचय सबिम्न्ध वववरण मालसक, चौमालसक रुपमा EMIS मा प्रववि । 

वािावरण िानपेानी सरसफाइ ििा ववपद् ब्र्ावथिापन शािाको अधयवावषयक  

र्ोिना सबिन्धी कार्य 
क्र.सं. वववरण ईक

ाइ
 

िक्ष्र्
 

प्रगलि पररमाण कह वफर्ि 

अम्र्िो मवहना 
सबमको 

र्स मवहना 
सबमको 

हाि सबमको िबमा   

१  x}08 kfO{k जडान वटा   4   4   

२ यस बर्ष  बाढी तथा नदि 
कटानबाट भएको 

क्षदतको अनगुमन 

ददन   2   2   

३ आगिालग ििा 
िाढीवपलडि िाइ 
राहि वविरण 

िना   15   15   

४ वािावरण ििा ववपद् 
ब्र्ावथिापन 
सलमिीको िहठक 

वटा   7   7   

५ लनिी िनेगाको माटो 
ििा लमथकट िाट 
रािश्व पाप्त 

रु   1278844.00 577684.00 1856528.00   

६ दानव नदीको 
लमथकट िाट रािश्व 
पाप्त 

रु   1850761.00 2116144.00 3966905.00   

७ निीजन्य पिाथष चोरी दनकासी 

जरीवाना 
रु   200000.00 125000.00 325000.00   

  अन्र्             

१ ववधेर्क सलमिीके 
िहठक 

वटा   2   2   

२ कार्यववलध िर्ार ििा 
पाररि  

वटा   4   4   

 



 

सामाजिक सुरक्षा उप शाखा    
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वडा 

नं. 

िेष्ठ नागररक 

भत्ता(७०बर्िमाजथ) 
िेष्ठ नागररक भत्ता 

(दजलत) 
िेष्ठ नागररक एकल 

मजिला 
जविवा (आजथिक 

सिायता) 
क बगि 

ख बगि (आजथिक 

सिायता) 
दजलत बालबाजलका िम्मा 
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सूचना अलधकारी, प्रवक्ता र प्रमिुको नाम  पद 

श्री झवविाि भट्टराई   प्रमिु प्रशासकीर् अलधकि ि 

श्री झवविाि भट्टराई    गनुासो सनु् ने अलधकारी      

श्री चन्रकान्ि शमाय    सूचना अलधकारी     

श्री रािेन्र कडेि    प्रवक्ता       

 

गाउँपालिकाको वेवसाइट, इमेि र सबपकय  नं. 
वेवसाइटःshuddhodhanmunrupandehi.gov.np 

इमेि:– info@shuddhodhanmunrupandehi.gov.np, shuddhodhanrum@gmail.com 

फोन:-०७१-423040, 423041, ४२३०४, 9857070475 

 


