
 
 

 
 

मालारानी गाउँऩाललका 

गाउँ कार्यऩाललकाको कार्ायलर् 
खनदह¸ अघायखाँची 

लुम्बफनी प्रदेश¸ नेऩाल 

 
 

सूचनाको हक सबफन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩदपा (३) र  

ननर्मावलीको ननर्म ३ फमोम्जम सावयजननक गररएको वववरण (स्वत: प्रकाशन) 
 



 
 

 

सचूना सावयजननक गने ननकार्को नाम् भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाको कार्ायलर्¸ खनदह¸ अघायखाँची । 

सचूना सावयजननक गरेको अवधध् आ. व. २०७६/०७७ 

१. ननकार्को स्वरुऩ र प्रकृनत्  

भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम 
रुम्विनी प्रदेश अन्तगगत अघागखाॉची ङ्ञजल्राका ६ वटा स्थानीमतहहरू भध्मे उत्तयऩङ्ञिभऩट्टी अवङ्ञस्थत भारायानी गाउॉऩाङ्झरका ऩहाङ्झड ऺेत्रभा अवङ्ञस्थत गाउॉऩाङ्झरका हो। नेऩारभा ७५३ 

स्थानीमतह रागू हङ्टॉदा अघागखाॉची ङ्ञजल्राभा साङ्जवकका अघागतोषको (१ ,६,९), भयेङ्को (१ ,६), खन, खनदह, फाॉगी, हॊसऩङ्टयय गोखङ्टङ्गा गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरूराई सभेटेय भारायानी गाउॉऩाङ्झरका 
फनाइएको हो।भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाको कूर जनसॊख्मा २०६८ को जनगणना अनङ्टसाय २८,०४४ जना छ बने] मसको ऺेत्रपर १०१ .०६  वगग ङ्जकरोङ्झभटय यहेको छ। मस 

गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र साङ्जवकको खनदह अन्तगगत खनदह फजायभा यहेको छ।मस गाउॉऩाङ्झरका राई ९ वडाभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ। 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झसभाना ऩूवगभा छत्रदेव गाउॉऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा बङू्झभकास्थान नगयऩाङ्झरका य उत्तयभा प्मूठान ङ्ञजल्रा य उत्तय प्मूठान  गङ्टल्भी ङ्ञजल्रा तथा दङ्ञऺणभा सङ्ञन्धखकग  य 
बङू्झभकास्थान नगयऩाङ्झरका सम्भ पैङ्झरएको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩमगटकीम ङ्जहसाफरे प्रच ङ्टय सम्बावना फोकेको स्थानीम तह भाङ्झनन्छ। महाॉ ऩमगटकीम ऺेत्रहरू, बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक, 

साॉस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक य धाङ्झभगक ङ्जहसाफरे भहत्त्व फोकेका स्थरहरू थङ्टप्र ैखारका यहेका छन।्घेयाको रेक ङ्ञजल्राकै अग्रो च ङ्टच ङ्टयो जहाॉफाट उत्तयभा भनोयभ ङ्जहभार य ऩूवग, ऩङ्ञिभ य 
दङ्ञऺणका पाॉटरगामत ऐङ्झतहाङ्झसक तथा धाङ्झभगक स्थरहरू अवरोकन गनग सङ्जकन्छ।मही रेकको च ङ्टच ङ्टयोभा भारायानी भङ्ञन्दय छ य मसैको नाभफाट गाउॉऩाङ्झरकाको नाभकयण गङ्चयएको 
छ।भारायानी भङ्ञन्दय य मसको ङ्जवङ्ञशष्टतका थङ्टप्र ैसाभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक ङ्जकॊ फदन्तीहरू ऩाइन्छन।् 

क. बौगोङ्झरक ङ्जववयण 

प्रदेश        : रङ्टङ्ञम्वनी     

ङ्ञजल्रा        : अघागखाॉची 
ङ्झनवागचनऺेत्र                  : प्रङ्झतङ्झनङ्झधसबा १ य प्रदेशसबा २ 

ऺेत्रपर        : १०१ .०६  वगग ङ्जकरोङ्झभटय 
केन्र        : वडा नॊ  .३ , खनदह  

वडा सॊख्मा                  :  ९ 



 
 

आऺाॊश                        :    २८o
 )३' ३०.९"  उत्तयीआऺाॊश  

देशान्तय                       :    ८३o ०७' २८.९"  ऩूवीदेशान्तय 
उच्च स्थानहरू                :    जारकाॉडा – १९५० ङ्झभ., घेयारेक (भारायानी ) – २३०० ङ्झभ.,   
रोहयीरेक–               : २१०० ङ्झभ.,  ङ्झसभेदेउयारी– २३५०ङ्झभ. 
ताऩक्रभ                   :      गभीमाभ– २४ .९५  ङ्झडग्री, जाडोमाभ– ६ .०३  ङ्झडग्री, औसत १५ .४९  ङ्झडग्री  य औसत वषाग –      १२०० ङ्झभ .ङ्झर.  

बउूऩमोग                      :      खेत–६८३,  ऩाखो–४९६६,  वनजॊगर–२०५७,  नदीनारा–१७१० य    गङ्टठी–३९१ गयी जम्भा–९८०७ हेक्टय 
 

ख. जनसङ्खख्मात्भक ङ्जववयण 

कङ्ट र जनसॊख्मा  : २८,०४४ जना (भङ्जहरा : १६१७५ जना,  ऩङ्टरुष :  ११८६९जना) 
धभग   :  ङ्जहन्दङ्ट, फौद्ध, इस्राभ, ङ्जक्रङ्ञिमन, प्रकृङ्झतऩङ्टजक। 

जनघनत्व         : २७७ .४९   
औषत ऩङ्चयवाय सॊख्मा             :   $)* 

साऺयता ङ्ञस्थङ्झत         :  भङ्जहरा – ६५ .७९% ,  ऩङ्टरुष– ८१ .७६ %  य  जम्भा – ७२ .५९%  

बाषागत ङ्ञस्थङ्झत                :  नेऩारी – २७,९७२ (९९.९४)% ,  नेवायी – ५९ (०.२१ )%  य अन्म १३  (०.०५)%  

जातजाङ्झतको ङ्ञस्थङ्झत            :  ब्राहभण – ९९६१, ऺेत्री – ७१३२, ङ्झफ .क . – ४३९२, भगय – ३६६७,  

 नेऩारी – १५३०, ऩङ्चयमाय– ७६६, नेवाय – ३१२, घती÷ब ङ्टजेर – ७०,   दशनाभी÷सन्मासी    – ५०, गङ्टरुङ् – २१, ठकङ्ट यी – १९ य अन्म – ८४ जना। 

आङ्झथगकरुऩरे सङ्जक्रम जनसॊख्मा : ० –१४ वषग सम्भको १०,७८३ जना,  
१५ – ५९वषग सम्भको १४,१३५ जना य ६० वषग भाथीको ३,१२६ जना 

 

 

 

 

 



 
 

ग. वडागत ङ्जववयण  

वडा 
नॊ. 

जम्भा जनसॊख्मा ऩङ्टरुष भङ्जहरा ऩङ्चयवाय 
सॊख्मा 

ऺेत्रपर 
(वगग .ङ्जक.ङ्झभ. ) 

वडासम्भको दङ्टयी 
(ङ्जक .ङ्झभ. ) 

१ 2023 831 1192 520 5.80 8 

2 2414 1011 1403 605 8.47 6 

3 3434 1414 2020 900 15.00 0 

4 4356 1796 2560 1094 9.70 4 

5 4410 1869 2541 1076 14.61 9 

6 3527 1529 1998 797 12.22 11 

7 2269 971 1298 562 8.04 8 

8 2341 1038 1303 550 10.02 13 

9 3270 1410 1860 720 17.19 17 

जम्भा 28044 11896 16175 6824 101.06  

  

 

 

 

 



 
 

घ. ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभगक, साॉस्कृङ्झतक तथा ऩमगटकीम स्थरहरु  
१ .भारायानी भङ्ञन्दय, dglrGt ] kfgL, घेयारेक 

२ .नयङ्झसॊहस्थान, नयङ्झसॊहदेङ्जव, ५२ हात अग्रो य  ५२ हात पयाङ्जकरो ङ्ञशरा, फाभरुक 

३. जारकाॉडा ऺेत्र, ङ्झसद्धफाफास्थान, बाङ्झगयथी भङ्ञन्दय, गङ्टपा ऺेत्र, खन 

 ४  घेयाको रेक, दायेघोडा य काम्रेचौय भङ्ञन्दय खनदह 

५. ङ्झसभे देउयारी, ङ्जहरेकाचौय, भहादेव भङ्ञन्दय, गोखङ्टङ्गा 
६. यागाभाये बगवती भङ्ञन्दय, हॊसऩङ्टयकोट, हॊसऩङ्टय 
७. देउयारी तथा भहादेव भङ्ञन्दय फाॉगी 
८. छहयाभाईं ऺेत्र j8f g+= @ 

९. रोहोयीको रेक, ङ्ञशवारम भङ्ञन्दय, यतनभाये, वडा नॊ.-6 

१०.३ सल्री बगवती भङ्ञन्दय, ङ्ञशवारम, कोदारे खोरा छहया, वडा नॊ.-2 

११.बण्डायथङ्टभ बगवती भङ्ञन्दय, खेरभैदान, छेडाका ठाॉठी 
१३.ङ्झसद्धफाफा आश्रभ, दायेघोडा, खनदह 
१४.सौताभाये, अघागखाॉची, गङ्टल्भी य प्मूठानको सॊगभस्थर 

ङ. भङ्टख्म फजाय ऺेत्र 

१. छेडाका ठाॉठी, चौयी – वडा नॊ . ! 

२. डाडाकटेयी, गहतेया, राभाऩोखया – वडा नॊ .२ 

३. खनदह, अधेयीऩोखयी – वडा नॊ .३ 

४. रङ्टटीऩोखयी, देउयारी, hjfx, g'jfnL 6f]nf –वडा नॊ .४ 

५. बण्डाय, गङ्टयाॉसे, आरूखोय–वडा नॊ .५ 

६. यतनभाये, रोहयी, भेहरऩानी, सौताभाये- वडा नॊ .६ 

७. ङ्जटभङ्टये, फाभरूक- वडा नॊ .७ 

८. कभेय ऩानी, भूर- वडा नॊ .८ 

९. गोखङ्टङ्गा, ङ्झसभेदेउयारी- वडा नॊ .९ 



 
 

 

च. वास मोजनाका राङ्झग घयधङ्टयी सवेऺण, २०७७ 

 सॊख्मा  : भङ्जहरा – २०,८५३ य ऩङ्टरुष – १८,९७५ गयीज म्भा – ३९,८२८ जना। 

        घयधङ्टयी  : दङ्झरत – १७९६,  जनजाङ्झत – १०२४ य अन्म ४५६६ गयी जम्भा – ७३८६। 

 

२. गाउॉऩाङ्झरकाको काभ, कतगव्म य अङ्झधकाय  

स्थानीम सयकाय सञ्जचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को (उऩदपा (१))  सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–८ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभको एकर अङ्झधकायहरु कामागन्वमनभा आएका छन ्। 
उऩदपा १ को सवगभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी गाॉउऩाङ्झरकाको काभ कतगव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने व्मावस्था यहेको छ ।  

क. गाउॉ प्रहयी सम्फन्धी 
ख. सहकायी सॊस्था सम्फन्धी 
ग. स्थानीम एप. एभ. सञ्चारन सम्फन्धी 
घ. स्थानीम कय सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय सम्फन्धी 
ङ. स्थानीम सेवाको व्मवास्थऩन सम्फन्धी 
च. स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी  

छ. स्थानीम स्तयभा ङ्जवकास आमोजना तथा ऩयीमोजना सम्फन्धी  

ज. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सम्फन्धी  

झ. आधायबतू स्वास्थ्म तथा सयसपाई सम्फन्धी  

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी  
ट. स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॊचाई सम्फन्धी 
ठ. नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मावस्थाऩन सम्फन्धी 
ड. स्थानीम अभबरेख व्मावस्थाऩन सम्फन्धी 
ढ. जग्गाधनी दताग प्रभाणऩङ्टजाग ङ्जवतयण सम्फन्धी 
ण. कृषी तथा ऩशङ्टऩारन,  कृङ्जष उत्ऩादन व्मावस्थाऩन,  ऩशङ्टस्वास्थ्म,  सहकायी सम्फन्धी 



 
 

त. ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्माङ्ञि य अशिहरुको व्मावस्थाऩन सम्फन्धी  

थ. फेयोजगायको तथ्माङ्क सॊङ्करन 

द. कृङ्जष प्रसायको व्मावस्थाऩन,  सञ्जचारन य ङ्झनमन्त्रण 

ध. खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यतङ्ट आमोजना, फैकङ्ञल्ऩक उजाग 
न. ङ्जवऩद् व्मावस्थाऩन 

ऩ. जराधाय वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथगको सॊयऺण 

ऩ. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊयऺण य ङ्जवकास 

गाउँऩालरकारे सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सहकामगभा प्रमोग गने साझा अङ्झधकाय सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–९ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने । 

उऩदपा (३ )को सवगभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩनेगयी देहामको ङ्जवषमभा सॊङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही गाउँऩालरकाको काभ,  कतगव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने– 

क. खेरकूद य ऩत्रऩङ्झत्रका 
ख. स्वास्थ्म 

ग. ङ्जवद्यङ्टत खानेऩानी तथा ङ्झसॊचाई जस्ता सेवाहरु सम्फन्धी, 
घ. सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय य दण्ड जयीवाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमगटन  शङ्टल्क  सम्फन्धी  
ङ. वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चया च ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमागवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी  
च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयवी ङ्झनवायण सम्फन्धी 
छ. व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भतृ्मू, य तथ्मङ्क  सम्फन्धी 
ज. स्थानीम स्तयभा ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊङ्खग्रहारम सॊयऺण, सम्वर्द्गन य ऩङ्टन: ङ्झनभाण सम्फन्धी 
झ. सङ्टकङ्ट म्वासी व्मावस्थाऩन सम्फन्धी 
ञ. प्रकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी सम्फन्धी 
ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी 

(5) उऩदपा (1) य (3) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि गाउँऩालरकाको अन्म काभ, कतगव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने- 

क. बङू्झभ व्मावस्थाऩन 



 
 

ख. सञ्चाय सेवा 
ग. मातमात सेवा 

स्थानीम सयकाय सञ्जचारन ऐन, २०७४ को दपा १२ (१ ) फभोङ्ञजभ वडा  सङ्झभङ्झतको काभ, कतगव्म य अङ्झधकाय कामागऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टने । उऩदपा (१ )फ भोङ्ञजभ 
कामगऩाङ्झरकारे वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतगव्म य अङ्झधकाय तोक्दा कम्तीभा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

क. वडा ङ्झबत्रका मोजना तजङ्टगभा, कामागन्वमन तथा अनङ्टगभन 
१. सहबाङ्झगता भूरक मोजना तजङ्टगभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती वा  टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टगभा प्रङ्जकमा अवरम्वन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सॊङ्करन,  

प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने, 

२. टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा वडाङ्झबत्र सञ्जचारन हङ्टने मोजनाहरुका राङ्झग उऩबोिा सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन गने,  

३. वडाङ्झबत्र मोजना तथा बौङ्झतक ऩूवागधायको सॊयऺण, भभगत सम्बाय, येखदेख तथा व्मवस्थाऩन गने,  
ख. तथ्माङ्क अद्यावङ्झधक तथा सॊयऺण 

१. ङ्झनजी घय ऩङ्चयवायको रगत याख्न,े 

२. ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभगक भहत्वका सम्ऩदा, प्राचीन स्भायक,  साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक बवन,  सावगजङ्झनक ऐरानी ऩङ्झतग, जग्गाको रगत 
याख्न ेतथा सॊयऺण गने, 

३. खङ्टल्राऺेत्र, चोक,  घाट,  ऩाटीऩौवा, सत्तर, धभगशारा, धाङ्झभगक तथा साॉस्कृङ्झतक स्थर, डाॉडाऩाखा, चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्ट वा, धाया, ढङ्टङ्गेधाया, 
गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा,  कङ्ट रो, नहय, ऩानीघट्ट, ङ्झभरेको तथ्माॊङ्क य सूचना सङ्जहतको वडाको ऩाश्र्वङ्ञचत्र तमाय तथा अध्मावङ्झधक गने, 

ग. ङ्जवकास कामग 
१. फार उद्यानको व्मवस्था गने, 

२. अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामगक्रभ, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्झफकास कन्र सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने,  

३. ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र, फार क्रव तथा फारक्र  तथा फार सञ्जजारको सञ्जचारन य व्मवस्थाऩन गने,  

४. वडा तहको स्वास्थ्म सॊस्था तथा सेवाको व्मावस्थाऩन गने, 

५. खोऩ सेवा कामगक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने, 
६. ऩोषण कामगक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने, 
७.  वडा तहभा स्वास्थ्म जनचेतना ङ्जवकास तथा स्वास्थ्म सूचना कामगक्रभको सञ्चारन गने, 



 
 

८. शहयी तथा ग्रभीण स्वास्थ्म ङ्ञक्रङ्झनकको सञ्चारन गने, गयाउने, 
९. सावगजङ्झनक शौचारम, स्नान गरृ तथा प्रङ्झतऺॉरमको ङ्झनभागण य व्मवस्थाऩन गने, गयाउन,े 

१०. वडा स्तयीम साभङ्टदानमक धायाको प्रवन्ध, कङ्ट वा, इनाय तथा ऩोखयीको ङ्झनभागण, सॊयऺण य गङ्टणस्तय ङ्झनमभन गने, 

११. घयफाट ङ्झनकास  हङ्टने पोहयभैराको सङ्करन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरुको सयसपाई , ढर ङ्झनकास, भयेका जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही  ऩानीको 
ङ्झनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने, गयाउन े

१२. कृङ्जष तथा परपूर नसगयीको स्थाऩना, सभन्वम य प्रवद्र्धन  तथा वडास्तयीइ अगङ्टवा कृषक तारीभको अङ्झबभूखीकयण गने ।  

१३. कृषी फीउ ङ्जवजन, भर तथा औषङ्झधको भाग सङ्करन गने, 

१४. कृङ्जषभा राग्ने योगहरुको ङ्जववयण सङ्करन गने, 
१५. ऩशङ्टऩञ्क्ऺी ङ्जवकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन गने, 

१६. वडाङ्झबत्र चयण ऺेत्र सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने, 
१७. स्थानीम सभङ्टदामका चाडऩवग, बाषा सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकासको राङ्झग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक तथा साॉस्कृङ्झतक कामगक्रभ गने गयाउने, 
१८. स्थानीम भौङ्झरकता झल्कने साॉस्कृङ्झतक ङ्चयङ्झतङ्चयवाजराई सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन गने 

१९. वडाङ्झबत्र खेरकूद ऩूवागधायको ङ्जवकास गने, 
२०. अन्तयङ्जवद्यारम तथा क्रव भापग त खेरकूद कामगक्रभको सञ्चारन गने गयाउने, 
२१. वडा ऺेत्रङ्झबत्रको  फाटोघाटो चारङ्ट अवस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने, 

२२. वडा ङ्झबत्र सडक अङ्झधकाय ऺेत्रभा अवयोध य अङ्झतक्रभण गनग नङ्छदने, 
२३. फाटोघाटो फाढी ऩङ्जहयो, हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट उत्ऩङ्ङ अवयोध हटाउने, 
२४. घयेरङ्ट उद्योगको रगत सॊकरन तथा सॊबाव्मता ऩङ्जहचान गने,  

२५. वडाङ्झबत्र घयेरङ्टउद्योगको उद्योगको प्रवद्धगन गने,  

२६. प्रचङ्झरत कानून कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञिगत घटना दताग, अद्यावङ्झधक  तथा सोको अङ्झबरेख सङ्करन तथा सॊयऺण गने,  
२७. व्मङ्ञिगत घटना दताग सम्फन्धी जनचेतना कामगक्रभ सञ्जचारन गने, 

२८. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण तथा अङ्झबरखे अद्यावङ्झधक गने, 

२९. वडाराई फारभैत्री फनाउन,े 



 
 

३०. वडा ङ्झबत्र आङ्झथगक य साभाङ्ञजक  रुऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अल्ऩसॊख्मक, ङ्झसभान्तकृत सभङ्टदामको 
अङ्झबरेख याखी साभाङ्ञजक य आङ्झथगक उत्थान सम्फन्धी काभ गने, 

३१. ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदाम ङ्जवच साभाङ्ञजक सद्भाव य सौहादगता कामभ गने, 

३२. फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववहा, रॊङ्जङ्गक ङ्जहॊसा,  दहेज तथा दाइजो , हङ्झरमा प्रथा , छाउऩडी कभरयी प्रथा , फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन  जस्ता साभा ङ्ञजक कङ्ट ङ्चय ङ्झत य 
अन्धङ्जवश्वासको अन्त्म गने, गयाउने । 

३३. प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही भारऩोत तथा बङू्झभ कय ,  वमवसाम कय, फहार कय,  ङ्जवऻाऩन कय, स:शङ्टल्क ऩाङ्जकग ङ्ग, नमाॉ व्मवसाम दताग, ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय, 

सवायी साधन कय,  भनोयञ्जजन कयको रेखाजोखा य सङ्करन गयी सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन सङ्जहत फङ्टझाउने, 
३४. अशक्त्त ङ्झफयाभी बएको वेवाङ्चयस वा असहाम व्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अश्ऩतार वा स्वास्थम केन्रभा ऩङ्टमागई औषधोऩचाय गयाउने, 
३५. असहाम वा फेवाङ्चयस व्मङ्ञिको भतृ्मू बएभा ङ्झनजको दाह सॊस्कायको व्मवस्था ङ्झभराउने 
३६. सडक फारफाङ्झरकाको उद्धाय य ऩङ्टनस्र्थाऩनाको राङ्झग रगत सङ्करन गने, 

३७. वडाङ्झबत्रको साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्न गने,  

३८. वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेत्र ङ्झफस्ताय गने, गयाउन,े 

३९. वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने, 

४०. प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ङ्जवद्याथी बनाग, ऩूणग खोऩ , खङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि सयसपाई , वातावयणभैत्री तथा फारभैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्भक कामगहरु गने  
गयाउन,े  

४१. वडाङ्झबत्र घयवास ऩमगटन (होभ स्टे) कामगक्रभ प्रवद्र्धन गने  

 

घ. ङ्झनमभन कामग: 
१. वडाङ्झबत्र सञ्जचाङ्झरत ङ्जवकास मोजना, आमोजना तथा सरॊग्न उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुका कामगको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने, 
२. ङ्झसकभी, डकभीराई बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभागण सम्फन्धी तारीभ ङ्छदने, 
३. खाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथग तथा उऩबोग्म साभाग्रीको गङ्टणस्तय य भूल्मसूची अनङ्टगभन गयी उऩबोक्त्ता ङ्जहत सॊयऺण गने,  

४. वडाङ्झबत्रका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्र्धन गयी रगत याख्ने  
५. हाट फजायको व्मवस्थाऩन   



 
 

६. ङ्जवद्यङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्त्रणभा सहमोग गने, 

 

ङ. ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने, 
१. नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

२. नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने 

३. फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस, 
४. फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहवयभा फस्ने ,  

५.  भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस, 
६. घय जग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस, 
७. जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, 
८. व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने  

९. ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने 

१०. ङ्झन्शङ्टल्क वा सशङ्टल्क स्वास्थ्म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने,  

११. वडाफाट जायी हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा अन्म कागजराई अॊग्रजेी बाषाभा सभेत ङ्झसपङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने, 

१२. घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने 

१३. व्मङ्ञिगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत गने, 

१४. जग्गाधनी दताग प्रभाणऩूजाग घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस गने,  

१५. कङ्ट नै व्माङ्ञिको नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक–पयक ऩयेकझ बए सो व्माङ्ञि एकै हो बङ्ङे ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१६. नाभ, थय जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१७. जग्गाधनी दताग प्रभाण ऩूजाग हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

१८. ङ्जकत्ताकाट   गनग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
१९. सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा  सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 
२०. जीङ्जवतसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 
२१. भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 
२२. जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने, 



 
 

२३. हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने, 
२४. नाभसायी गनग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
२५. जग्गाको हक सम्फन्धभा सीपाङ्चयस गने, 
२६. उद्योग ठाएॉसायी गनग ङ्झसऩाङ्चयस गने, 
२७. आधायबतू ङ्जवद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने, 
२८. जग्गा भूल्माॊकन ङ्झसपाङ्चयस गने, 
२९. ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
३०. अशक्त्त असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
३१. वैवाङ्जहक अॊङ्जङ्गकृत ङ्झसपाङ्चयस गने, 
३२. आङ्झथगक अवस्था कभजोय वा सम्ऩङ्ङ यहेको सम्वन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने, 
३३. धाया तथा ङ्जवद्यङ्टत जडानको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
३४. प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ अन्म ङ्झसपाङ्चयस वा प्रभाङ्ञणत गने । 

 

३. गाउँऩाललकामा यहने ऩदाङ्झधकायीहरुकभगचायी सॊख्मा य कामग ङ्जववयण 

    क. भारायानी गाउॉकामगऩाङ्झरकाभा यहेका ऩदाङ्झधकायीहरुको नाभावरी य सम्ऩकग  नम्फय  

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद ठेगाना सम्ऩकग  नम्वय                  

1 श्री फारकृष्ण शभाग (आचामग)  गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ भारायानी गाउँऩालरका  9857028457 

2 श्री प्रङ्झभरा ऺेत्री गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺ भारायानी गाउँऩालरका  9857068357 
3 श्री फारकृष्ण आचामग वडा अध्मऺ वडा नॊ. 1 9857067138 
4 श्री शोबाकय ब ङ्टसार वडा अध्मऺ वडा नॊ. 5 9857028043 
5 श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩोख्ररे वडा अध्मऺ वडा नॊ. 4 9857033488 
6 श्री नायामण प्रसाद अमागर वडा अध्मऺ वडा नॊ. 6 9747063264 
7 श्री खड्क प्रसाद ब ङ्टसार वडा अध्मऺ वडा नॊ. 7 9857065358 
8 श्री नयेन्र कङ्ट भाय फस्नेत वडा अध्मऺ वडा नॊ. 8 9857033751 



 
 

9 श्री पन फहादङ्टय ऩङ्टन भगय वडा अध्मऺ वडा नॊ. 9 9847411147 
10 श्री ङ्छदऩा प्रोख्रर कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-3 9867151809 

11 श्री जङ्टना ङ्ञघङ्झभये कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-9 9847343849 

12 श्री सीता ङ्जव.क. कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-5 9847598878 

13 श्री इङ्ञन्दया आचामग कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-2 9847228826 

14 श्री बन फहादङ्टय ङ्जव.क. कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-3 9867238588 

15 श्री ङ्झनभ फहादङ्टय सङ्टनाय कामगऩाङ्झरका सदस्म वडा नॊ.-6 9857066346 

16 श्री ङ्ञखभप्रसाद शे्रष्ठ सदस्म वडा नॊ.-1 9861933678 

17 श्री घनश्माभ ऺेत्री सदस्म वडा नॊ.-1 9847459588 

18 श्री सयस्वती ऩन्थी (ऩाण्डे) भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-1 9847310649 

19 श्री सङ्टङ्झभत्रा नेऩारी दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-1 9847320209 

20 श्री रोक फहादङ्टय कङ्टॉ वय सदस्म वडा नॊ.-2 9847234799 

21 श्री ङ्झरर फहादङ्टय ऩाण्डे सदस्म वडा नॊ.-2 9857061549 

22 श्री ङ्झभना नेऩारी  दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-2 9847338576 

23 श्री जनादगन खनार सदस्म वडा नॊ.-3 9857061231 

24 श्री शोबाखय खनार सदस्म वडा नॊ.-3 9847260448 

25 श्री सङ्टङ्झभत्रा ङ्जव.क. दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-3 9867914835 

26 श्री अशोक ब ङ्टसार  सदस्म वडा नॊ.-3 9857032412 

27 श्री सशे सङ्टनाय सदस्म वडा नॊ.-4 9847571333 

28 श्री रक्ष्भी ङ्जव.क. दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-4 9844733371 

29 श्री टङ्टल्कादेवी आचामग भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-4 9847344440 

30 श्री डार फहादङ्टय चौहान सदस्म वडा नॊ.-5 9847046745 

31 श्री ङ्झनभ फहादङ्टय भहत सदस्म वडा नॊ.-5 9847181716 

32 श्री कौङ्ञशरा आचामग भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-5 9867180666 

32 श्री सङ्टङ्जप्रमा मोञ्क्ञन ऩङ्टन भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-6 9808509695 

33 श्री ङ्झभना नेऩारी  दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-6 9867311129 

34 श्री ङ्ञजत फहादङ्टय खड्का सदस्म वडा नॊ.-7 9857063110 



 
 

35 श्री नेत्रप्रसाद ङ्झभश्र सदस्म वडा नॊ.-7 9847047652 

36 श्री सजृना खनार भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-7 9847378180 

37 श्री भनकरा ङ्जव.क. दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-7 9847039968 

38 श्री जोश फहादङ्टय थाऩा सदस्म वडा नॊ.-8 9847361773 

39 श्री फर फहादङ्टय हौजारी  सदस्म वडा नॊ.-8 9844727221 

40 श्री ऩद्मा ऩन्थी भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-8 9847039872 

41 श्री सङ्टङ्झभत्रा ऩङ्चयमाय दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म वडा नॊ.-8 9807556034 

42 श्री कभरा ऩौडेर सदस्म वडा नॊ.-9 9867319889 

43 श्री बङ्जवरार धती सदस्म वडा नॊ.-9 9847345768 

  

ग. भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाभा रहेका कभगचायीहरुको सॊख्मा 

क्र.स. तह/शे्रणीी ऩद सेवा, समूह, उऩसमूह 

स्वीकृत  

सॊख्मा 
कामगयत 

 सॊख्मा 
ङ्चयि 

सॊख्मा 

१ या.ऩ.ततृीम प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत प्रशासन/साभान्म प्रशासन १ १ ० 

२ सातौं शाखा अङ्झधकृत ङ्ञशऺा/ ङ्ञशऺा प्रशासन १ १ ० 

३ छैठौं कामगक्रभ अङ्झधकृत प्रशासन/साभान्म प्रशासन १ १ ० 

४ छैठौं अङ्झधकृत हे.ई. ७ ५ २ 

५ छैठौं अङ्झधकृत नङ्झसगङ् ३ ० ३ 

६ छैठौं रेखा अङ्झधकृत प्रशासन/रेखा १ १ ० 



 
 

७ छैठौं अङ्झधकृत छैठौं प्रशासन/साभान्म प्रशासन १ १ ० 

८ छैठौं इङ्ञन्जनीमय इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्ग/ङ्झसङ्झबर १ १ ० 

९ ऩाॉचौं सहामक हे.ई. ६ ५ १ 

१० ऩाॉचौं सहामक नङ्झसगङ् ३ ६ ० 

११ ऩाॉचौं सहामक प्रशासन/साभान्म प्रशासन ४ ३ १ 

१२ ऩाॉचौं आ.रे.ऩ सहामक प्रशासन/रेखा/आ.रे.ऩ. १ १ ० 

१३ ऩाॉचौं रेखा सहामक प्रशासन/रेखा १ १ ० 

१४ ऩाॉचौं प्रशासन सहामक(वडा तपग ) प्रशासन/साभान्म प्रशासन ४ २ २ 

१५ ऩाॉचौं सफ-इङ्ञन्जनीमय इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्/ङ्झसङ्झबर १ १ ० 

१६ ऩाॉचौं सफ-इङ्ञन्जनीमय (वडा तपग ) इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्/ङ्झसङ्झबर ४ १ ३ 

१७ ऩाॉचौं कम्प्मङ्टटय अऩयेटय सूचना प्रङ्जवङ्झध १ १ ० 

१८ ऩाॉचौं प्राङ्जवङ्झधक सहामक ङ्ञशऺा/ ङ्ञशऺा प्रशासन १ १ ० 

१९ चौथो सहामक (वडा तपग ) प्रशासन/साभान्म प्रशासन ५ ४ १ 

२० चौथो सहामक हे.ई. ६ ५ १ 

२१ चौथो सहामक नङ्झसगङ् ७ ४ ३ 



 
 

२२ चौथो अ.सफ.इङ्ञन्जनीमय इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्/ङ्झसङ्झबर १ १ ० 

२३ चौथो 
अ.सफ.इङ्ञन्जनीमय (वडा 

तपग ) इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्/ङ्झसङ्झबर 
५ ४ १ 

२४ चौथो खा.ऩा.स.टे. इङ्ञन्जनीमङ्चयङ्/ङ्झसङ्झबर १ १ ० 

२५ चौथो भङ्जहरा ङ्जवकास ङ्जवङ्जवध १ ० १ 

 जम्भा ६८ ५२ १९   

 

घ. कयाय सेवाभा कामगयत कभगचायीहरु 

क्र.स तह ऩद अन्तगगत 

स्वीकृत 

 सॊख्मा 
कामगयत  

सॊख्मा 

२६ छैठौं सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत ऩीएर ्जीएस ्ऩी १ १ 

२७ छैठौं इङ्ञन्जनीमय ऩङ्टन् ङ्झनभागण १ १ 

२८ छैठौं योजगाय सॊमोजक प्रधानभन्त्री योजगाय कामगक्रभ १ १ 

२९ ऩाॉचौं एभ.आई.एस.अऩयेटय ऩञ्जीकयण ङ्जवबाग १ १ 

३० चौथो ना.प्र.स्वा.प्रा. (ऩशङ्ट सेवा) एक गाउॉ एक प्राङ्जवङ्झधक २ २ 

३१ चौथो सफ-इङ्ञन्जनीमय ऩङ्टन् ङ्झनभागण १ १ 



 
 

३२ चौथो स.क.अ. गाउॉऩाङ्झरका १ १ 

३३ चौथो वास सहजकताग गाउॉऩाङ्झरका १ १ 

३४ ऩाॉचौं प्राङ्जवङ्झधक सहामक प्रधानभन्त्री योजगाय कामगक्रभ १ १ 

३५ चौथो ना.प्रा.स. (कृङ्जष सेवा) एक गाउॉ एक प्राङ्जवङ्झधक १ १ 

३६ चौथो ङ्जपल्ड सहामक ऩञ्जीकयण ङ्जवबाग १ १ 

३७ चौथो साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक गाउॉऩाङ्झरका अन्तगगत १ १ 

३८ चौथो सङ्टऩयबाइजय व्माक हो रोडय १ १ 

३९ चौथो खानेऩानी प्राङ्जवङ्झधक गाउॉऩाङ्झरका १ १ 

४० चौथो 
ऩशङ्ट सेवा साभाङ्ञजक 

ऩङ्चयचारक 
याङ्जष्डम स्वमभ ्सेवक १ १ 

४१ चौथो हरङ्टका सवायी चारक गाउॉऩाङ्झरका अन्तगगत १ १ 

४२ चौथो हेबी सवायी चारक व्माक हो रोडय १ १ 

४३ चौथो कामागरम सहामक वडा नॊ. ४।५।६ ३ ३ 

४४ चौथो कामागरम सहमोगी वडाहरुभा ९ य गाउॉऩाङ्झरकाभा ४ १३ १३ 

जम्मा ३४ ३४ 

 



 
 

ङ. वडा तहभा (स्थामी तपग ) 

ङ्झस.नॊ. कामगयत कभगचायी यहेको ऩद सॊख्मा कैङ्जपमत 

१ िडा सचिि¸ सहामक ऩाँिौ ४  

२ िडा सचिि¸ सहामक िौथो ३  

च. वडा तहभा (कयाय तपग ) 

ङ्झस.नॊ. कामगयत कभगचायी यहेको ऩद सॊख्मा कैङ्जपमत 

१ एक गाउॉ एक प्राङ्झफङ्झधक(कृङ्जष तपग ) १  

२ एक गाउॉ एक प्राङ्झफङ्झधक(बेटेनयी तपग ) २  

३ कामागरम सहामक/साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक ३  

४ कामागरम सहमोगी  ९  

 

कमयचारीको कार्य वववरण् शाखामा तोककए अनुसार तथा कार्यसबऩादन करार संझौता फमोम्जम हुनेछ । 

 

 

 

 



 
 

४. गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेवा  

क. भारायानी गाउॉ कामगऩाङ्झरकाको कामागरमफाट दैङ्झनक रुऩभा प्रवाह गङ्चयने सेवाहरु : 

१. गाउॉसबाफाट स्वीकृत तथाप्रदेश य सॊघीम सयकायफाट तोङ्जकएका मोजनाकाउऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूसॉग सम्झौता ।  

२. सम्ऩङ्ङ ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामगक्रभहरूको अङ्ञन्तभ तथा फहङ्टवङ्जषगम मोजनाहरूको क्रभागत ब ङ्टिानी ।  

३. प्राकृङ्झतक तथा अन्मङ्जवऩद प्रकोऩको याहत, ङ्जवऩङ्ङ आङ्झथगक सहामता य सॊस्थागत अनङ्टदान सहमोग । 

४. कृङ्जष एवभ ्ऩशङ्ट सेवासॉग सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध (मन्त्र, उऩकयण आङ्छद) हस्तान्तयण, आवश्मक ऩयाभशग तथा ङ्झसपाङ्चयस। 

५. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता, एकरभङ्जहरा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण य गैयसयकायी सॊस्थादताग तथा नङ्जवकयण ङ्झसपाङ्चयस ।  

६. आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, दङ्झरतवगग, अल्ऩसॊख्मक, ङ्जऩछडा वगग, व्मङ्ञिगत घटना दताग (कन्सङ्टरय) आङ्छद प्रभाङ्ञणत । 

७.  उद्योग, व्मवशाम, घयजग्गा, ङ्झनजी ङ्ञशऺण सॊस्था आङ्छद दताग तथा ‘घ’ वगगको ठेक्का इजाजत य नङ्जवकयण । 

८. न्माङ्जमक सेवा सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रका जाहेयी ङ्झनवेदनदताग, प्रङ्झतउत्तय, भेरङ्झभराऩतथा ङ्झनरुऩण । 

९. सफै तहका सयकायफाट स्वीकृत बई तोङ्जकएका मोजनाहरूको रागत अनङ्टभान तथा भूल्माङ्कन य अनङ्टगभन । 

१०. सूङ्ञचकृत गङ्ञम्बय प्रकृङ्झतका योगहरूको उऩचायभा सहङ्टङ्झरमतका राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ प्रभाङ्ञणत तथा ङ्झसपाङ्चयस । 

११.  ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा पयक पयक सेवा, सङ्टङ्जवधाका राङ्झग भाग गङ्चयएका ङ्झनकामगत ङ्झसपाङ्चयसहरू । 

१२. ङ्जवद्यारमगत खचगको भाग सङ्करन य ङ्झनकासा तथा शैङ्ञऺक कामगक्रभहरूको सभन्वम य आवश्मक ङ्झसपाङ्चयस ।  

१३. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने व्मङ्ञिहरूको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक तथा आवश्मक यकभ ङ्झनकासा । 

१४. खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्धी ङ्जववयण सङ्करन, अद्यावङ्झधक तथा आवश्मक ऩयाभशग य ङ्झसपाङ्चयस । 

१५. ऩङ्टन्ङ्झनभागण सम्फन्धी अनङ्टगभन, ङ्जववयण अद्यावङ्झधक तथा आवश्मक ऩयाभशग य ब ङ्टिानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस । 

१६. फेयोजगाय व्मङ्ञिहरूको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक तथा तोङ्जकएका मोजना कामगक्रभहरूको सभन्वम य सहङ्ञजकयण ।  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ख. नागङ्चयक फडाऩत्र 

l;=g+ ;]jf ;'ljwfsf] ljj/0f ;]jfu|fxLn] k'¥ofpg' kg]{ k|s[of tyf sfuhftx? nfUg] z'Ns÷b:t'/ ;]jf lng nfUg] 

;do 

lhDd]jf/ sd{rf/L tyf zfvf s|}lkmot  

! pkef]Qmf ;ldlt ;Fu 

of]hgf ;Demf}tf  
j8f k|ltlglwsf] /f]xj/df ;DalGw of]hgfsf 

pkef]Qmfx?sf]  e]nfaf6 & b]lv !! ;b:oLo pkef]Qm 

;ldltsf] u7g ePsf] x'g'kg]{ 

pkef]Qmf e]nfaf6} of]hgfut # b]lv % ;b:oLo 

cg'udf ;ldltsf] u7g ePsf] x'g'kg]{ . 

pkef]Qmf ;ldltdf slDtdf ## k|ltzt dlxnf / 

cWoIf, ;lrj / sf]iffWoIf kbdf slDtdf ! hgf 

dlxnf ePsf] x'g'kg]{ . 

of]hgfut cg'udg ;ldltdf ;d]t ## k|ltzt dlxnf 

x'g'kg]{ . 

pkef]Qmf e]nfaf6 ul7t ;ldltsf] a}7s a;L of]hgf 

;Demf}tfsf] nflu  ;Demf}tf ug{ lhDd]jf/L lbPsf] 

lg0f{o lg0f{o ePsf] x'g'kg]{ .pNn]lvt sfuhftx?sf] 

k|ltlnlk ;+nUg /flv of]hgf ;Demf}tf ug{ j8f 

sfo{non] u/]sf] l;kmfl/; kq ;xlt lgj]bg k]z ug]{ .  

gnfUg] k|s[of k'u]sf] ! 

lbg leq 

 k|d'v k|zf;lso clws[t jf 

tf]lsPsf]  clws[t 

 k|fljlws zfvf 

 of]hgf zfvf 

 n]vf zfvf 

 

@ of]hgfsf] clGtd 

d"Nof+sg 

 sfd ;DkGg ePsf] k|ltj]bg 

 j8fjf6 sfd ;DkGg ePsf] l;kmfl/; 

 k|fljlws dfu 

gnfUg] dfu ePsf] # 

lbg leq 

 k|fljlws zfvf  



 
 

# of]hgfsf] clGtd 

e'QmfgL  

 k|fljlwssf] clGtd d"Nof+sg / k|ltj]bg 

 pkef]Qmf ;ldltjf6 sfd ;DkGg ePsf] lg0f{o 

 k|dfl0ft ljn, ekfO{ / sfuhftx? 

 ;fj{hlgs kl/If0f - Public Audit _sf] ljj/0f 

gnfUg] sfd ;DkGg 

u/]sf] % lbg 

leq 

 k|d'v k|zf;lso clws[t  

 k|fljlws zfvf 

 of]hgf zfvf 

 n]vf zfvf 

 

$ cfly{s ;xfotf, 

k|fs[lts k|sf]k 

/fxt,;+:yfut cg'bfg 

;xof]u . 

 dfu u/]sf] Joxf]/f ;lxtsf] lgj]bg 

 cf}lrTo k'li6 x'g] cfwf/ tyf k|df0fx? 

 k|fs[lts k|sf]k ;xfotfsf] nflu j8fsf] l;kmfl/; 

/ k|x/L d'r'Nsf  

gnfUg]  lg0f{o ÷cfb]z 

ePkl5 t'?Gt 

 ufp+kflnsf cWoIf÷k|d'v 

k|zf;lso clws[t  

 n]vf zfvf 

 

% oGq pks/0f pknJw lgj]bg ufpF ;efn] tf]s] 

jdf]lhds]f z'Ns  

t'?Gt  lhG;L zfvf  

^ u}/ ;/sf/L ;+:yf btf{ 

l;kmfl/;  

lgj]bg 

ljwfgsf] kmf]6f]skL 

ufp+ ;efn] tf]s] 

adf]lhdsf] z'Ns 

t'?Gt}  k|d'v k|zf;lso clws[t jf 

tf]lsPsf] clws[t 

 

& u}/ ;/sf/L ;+:yf 

gljs/0f l;kmfl/; 

;+:yfut lgj]bg 

;+:yfsf] n]vf kl/If0f k|ltj]bg 

s/ r'SQmfsf] k|df0f kq  

 ufp+ ;efn] 

tf]s] 

adf]lhdsf] 

z'Ns 

t'?Gt}  k|d'v k|zf;lso clws[t jf 

tf]lsPsf] clws[t 

 

* cflbjf;L hghftL 

tyf blnt ju{ 

k|dfl0ft . 

 JolStut lgj]bg 

 ;DjlGwt j8fsf] l;kmfl/; kq 

 cfdf jf j'jf / lgj]bssf] g]kfnL gful/stfsf] 

k|df0f kqsf] kmf]6f]skL 

 ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhdsf] 

z'Ns  

t'?Gt}  cWoIf  

 clws[t jf tf]lsPsf] clws[t 

 

( 3/ hUuf, pBf]u btf{, 

lghL lzIf0f ;+:yf 

btf{ Pj+ cGo sfdsf 

 l/t k"j{s lgj]bg l;kmfl/; ug'{kg]{ sfdsf] k|s[tL 

x]/L cfjZos sfuhftx? 

 ufpF ;efn] 

tf]s] 

adf]lhdsf] 

sfo{ k|s[tL x]/L 

! b]lv @  

 ;DjlGwt j8fsf j8f cWoIf  



 
 

nflu l;kmfl/; z'Ns   306f leq . 

!) ljleGg l;kmfl/;x?  l/t k"j{s lgj]bg 

 ;DjlGwt j8fsf] l;kmfl/; kq  

 l;kmfl/; ug'{kg]{ sfdsf] k|s[tL x]/L cGo 

cfjZos sfhftx?  

 ufpF ;efn] 

tf]s] 

adf]lhdsf] 

z'Ns  

! 306f leq  ufp+kflnsf cWoIf 

k|zf;g zfvf 

 

!! æ3Æ ju{sf] 7]Ssf 

Ohfht  

 Ohfht kfp+ eGg] jf/] lgj]bg  

  ufp+kflnsfjf6 hf/L ePsf] kmf/fd 

  kmf/fd ;fy cfjZos sfuhft 

  cfly{s Ifdtf 

  d'Vo hgzlQm ljj/0f  

  d]zLg / pks/0f 

 ufpF ;efn] 

tf]s] 

adf]lhdsf] 

z'Ns 

 

! 306f leq  k|d'v k|zf;lso 

clws[t jf tf]lsPsf] 

clws[t 

 

 

!@ æ3Æ ju{sf] 7]Ssf 

gljs/0f 

 gljs/0fsf] nflu  lgj]bg . ufpF ;efn] tf]s] 

adf]lhdsf] z'Ns 

t'?Gt}  k|d'v k|zf;lso clws[t jf 

tf]lsPsf] clws[t 

 

 



 
 

५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 

क. सेवा प्रदान गने शाखा य ङ्ञजम्भेफाय अङ्झधकायी  

क्र.स. शाखाको नाभ ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 

१ साभान्म प्रशासन/म्िन्सी  शाखा ऩशङ्टऩती च ङ्टदारी 

२ आङ्झथगक प्रशासन शाखा खङ्टफीयाभ ऩन्थी 

३ मोजना कामगक्रभ तथा अनङ्टगभन शाखा नेत्र प्रसाद खनार 

४ सूचना प्रङ्झफङ्झध शाखा सङ्टजन ऻवारी 

५ प्राङ्जवङ्झधक शाखा नङ्जवन डङ्टम्र े

६ ङ्ञशऺा शाखा यभेश ऩन्थी 

७ स्वास्थ्म शाखा बङ्जवश्वय खनार 

८ कृषी/सहकायी शाखा ऩङ्टजा ङ्जव.क. 

९ योिगाय सेिा केन्र भहेश ब ङ्टसार 

१० आ.रे.ऩ. शाखा तेजरार ऩन्थी 

११ साभाम्िक सयुऺा तथा ऩङ्ञञ्जकयण शाखा धङ्टवग खनार 

१२ ऩशङ्ट विकास शाखा रक्ष्भण ङ्जवश्वकभाग 



 
 

१३ िास इकाई हरय ऩौडेर 

१४ ऩूणग ङ्झनभागण इकाई भङ्टकेश कङ्ट भाय मादव 

 

 

६. सेवा प्रदान गनग राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध  
 

भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषगक ऩेशा व्मवसाम कयको दय २०७७।०७८ 
 

l;=g+= ljj/0f/ Jokfl/s j:t' cf=j )&&.&* sf] aflif{s b//]6 रु. 

1 dlb/f k;n  

2 /S;L, ljo/sf] l8:6Jo'6;{ 5000 

3 /S;L, ljo/sf] yf]s k;n 2500 

4 /S;L, ljo/sf] v'b|f ljqmL k;n 2000 

5 ;'tL{ hGo -w"d|kfg_ k;n  

6 r'/f]6, lj8L, ;"tL{hGo kbfy{sf] l8n/ k;n 3500 

7 r'/f]6, lj8L, ;"tL{hGo kbfy{sf] yf]s k;n 1500 

8 r'/f]6, lj8L , ;"tL{hGo kbfy{sf] v'b|f k;n 500 

9 xNsf k]o kbfy{{ k;n  



 
 

10 xNsf k]o kbfy{sf] l8n/ 2000 

11 xNsf k]o kbfy{sf] v'b|f k;n 500 

12 ;"g rfFbL k;n >]0fL  

13 ;"g rfFbL k;n >]0fL s 5000 

14 ;"g rfFbL k;n >]0fL v 3000 

15 ;"g rfFbL k;fn >]0fL u 1500 

16 cf}ifwL Joj;fo  

 kf]ln lSlgs 5000 

17 cf}ifwL ;'k/ l8:6Jo"6;{ 3000 

18 cf}ifwL yf]s tyf l8:6Jo"6;{ 2000 

19 cf}ifwL v'b|f k;n -8S6/ gePsf]_ 1500 

20 xj{n pTkfbg tyf cfo'j]{lbs cf}ifwL yf]s k;n 1000 

21 xj{n pTkfbg tyf cfo'j]{lbs cf}ifwL v'b|f 500 

22 Pu|f]e]6 yf]s k;n 1000 

23 Pu|f]e]6 v'b|f k;n 500 

24 :6]zg/L tyf k':ts k;n  



 
 

25 :6]zg/L tyf k':ts l8l:6Jo"6;{ 2000 

26 :6]zg/L tyf k':ts yf]s 1000 

27 :6]zg/L tyf k':ts v'b|f 500 

28 d"b0f ;fdfu|L vl/b ljqmL tyf sfkL pBf]u 1000 

29 s:d]l6s k;n  

30 s:d]l6s yf]s k;n 1500 

31 s:df]l6s v'b|f k;n >]0fL s 700 

32 s:df]l6s v'b|f k;n >]0fL v 600 

33 df]6/ kf6{ tyf af]8L ljN8;{ ;fdfg ljqmL  

34 df]6/ kf6{ ;fdfg ljqmL >]0fL s 2000 

35 df]6/ kf6{ ;fdfg ljqmL >]0fL v 1000 

36 af]8L ljN8;{ ;fdfg ljqmL >]0fL s 2000 

37 af]8L ljN8;{ ;fdfg ljqmL >]0fL v 1000 

38 n'ljq|s];g ;]S;g tkm{  

39 n'la|s];g yf]s k;n 1500 

40 n'la|s]zg v'b|f k;n 1000 



 
 

41 KnfO{ tyf Unf; xfp;  

42 KnfO{ tyf Unf; xfp; yf]s k;n 2000 

43 KnfO{ tyf Unf; xfp; v'b|f k;n 1500 

44 sk8f tyf km]G;L kk;n  

45 sk8f, km]G;L tyf Jofu yf]s k;n 1200 

46 sk8f, km]G;L tyf Jofu v'b|f k;n >]0fL s 1000 

47 sk8f, km]G;L tyf Jofu v'b|f k;n >]0fL v 700 

48 wfuf] 6f+s km:g/ yf]s k;n  

49 wfuf], 6f+s km:g/ k;n 500 

50 wfuf], 6f+s, km:g/ v'b|f k;n 300 

51 On]S6«f]lgs ljqmL k;n  

52 On]S6«f]lgs yf]s k;n 1500 

53 On]S6«f]lgs v'b|f k;n >]0fL s 1000 

54 On]S6«f]lgs v'b|f k;n >]0fL v 700 

55 /]l8of], 38L, SofNs'n]6/ dfq ljqmL k;n 700 

56 cl8of], lel8of] Sof;]6 ;kn 700 



 
 

57 ljB't ;fdfu|L k;n 700 

58 ljB't ;fdfu|L yf]s k;n 1000 

59 ljB't ;fdfu|L v'b|f k;n 700 

60 xf8{jo/÷d]lzg/L÷k]G6÷;]g]6/L tyf dfa{n k;n 1000 

61 k]6«f]lnod kbfy{  

62 k]6«f]lnod kbfy{ ! dfq kDk ePsf] 2500 

63 k]6«f]lnod kbfy{ kDk gePsf] l8n/ 500 

64 Uof; l;ln08/ l8n/ ;j l8n/ 500 

65 :6Ln, cfNd'lgodsf] yf]s k;n 2000 

66 :6Ln, cfNd'lgodsf] v'b|f k;n 1500 

67 kmlg{z;{ k;n  

68 km\nf]l/ª tyf kmlg{z;{ yf]s k;n 1500 

69 km\nf]l/ª tyf kmlg{z;{ v'b|f k;n 500 

70 a;,6«s, 6«SofS6/ lhk, sf/sf] l8n/ 5000 

71 df]6/;fOsn l8n/ 4000 

72 

df]6/;fOsn cGo ;jf/L ;fwgsf] l8n/ -:jb]zL 

pTkfbg_ 3000 



 
 

73 l/ slG8;g xfp; 500 

74 klDkË;]6, h]g]/]6/ l8n/ 1500 

75 ljljw ljifosf ;fdfg ;Knfo;{ tf Ph]G;Lx? 1000 

76 b}lgs pkef]usf j:t'  

77 vfBfg, ls/fgf yf]s k;n 1200 

78 vfBfg, ls/fgf v'b|f k;n 700 

79 7]nf tyf 6+sL k;n 400 

80 t/sf/L kmnk'n k;n 400 

81 ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;flos ;]jf  

82 lrlsT;s 2000 

83 

8fS6/ jlsn n]vfkl/Ifs k/fdz{bftf ;e{]o/ 

OlGhlgo/Lª  cflb Jojzfo 1500 

84 ljdf Ph]G6 1000 

85 9"jfgL sDkgL tyf 6«fG;kf]6{ Joj;fo 1000 

87 pTkfbg d'ns pBf]u  

88 Knfli6s pBf]u 1000 

89 Knfli6s pBf]u >]0fL s 1000 



 
 

90 Knfli6s pBf]u >]0fL v 1000 

91 rKkn pBf]u 1000 

92 rKkn pBf]u >]0fL s 1000 

93 rKkn pBf]u >]0fL v 1000 

94 u|Ln pBf]u 1500 

95 :6Ln, cfNd'lgod u|Ln pBf]u 1500 

96 kmnfdsf] u|Ln pBf]u 1500 

97 ;fa"g pBf]u 1000 

98 ;fa"g pBf]u >]0fL s 1000 

99 ;fa"g pBf]u >]0fL v 1000 

100 h'Qf pBf]u 1000 

101 h'Qf pBf]u tyf h'Qfsf] zf] ?d 1000 

102 h'Qfsf] zf] ?k tyf k;n 500 

103 h'Qf dd{t ug]{ 300 

104 kz'kfng tyf kz' cfxf/ pBf]u 1000 

105 kz' cfx/ pBf]u 1000 



 
 

106 kz' cfxf/ ljqmL s]Gb| 500 

107 kz' k+5L kfng pBf]u 1500 

108 3/]n' s'l6/ pBf]u 1000 

109 cu/ aQL pBf]u 1000 

110 d}g aQL pBf]u 1000 

111 l6sL pBf]u 1000 

112 crf/ pBf]u 500 

113 cGo s"l6/ pBf]u 1000 

114 sk8f tyf ufd]{G6 pBf]u 1000 

115 sk8f pBf]u 1000 

116 uf/d]G6 pBf]u skf; pBf]u 1000 

117 Hofs]6 tyf Jofu pBf]u 1000 

118 xf]lhof/L tyf wfuf] pBf]u 1000 

119 l;/s 8;gf pBf]u÷k;n 1000 

120 9fsf pBf]u >]0fL s 1000 

121 9fsf pBf]u >]0fL v 1000 



 
 

122 5ftf, ;nfO{ pBf]u 1000 

123 ;nfO{ pBf]u >]0fL s 1000 

124 ;nfO{ pBf]u >]0fL v 1000 

125 5ftf pBf]u >]0fL s 1000 

126 5ftf pBf]u >]0fL v 1000 

127 k]o kbfy{ pTkfbg pBf]u 1000 

128 ldg/n jf6/ pBf]u 1500 

129 lkpg] kfgL ;Knfo;{ 500 

130 cfO; a/km pBf]u 500 

131 cfO;qmL pBf]u 1000 

132 ;f]8f pBf]u 1000 

133 efF8f pBf]u 1000 

134 sf+;, tfdf, lkQn, ef8f pBf]u 1000 

135 cfNd'lgod ef8f pBf]u 1000 

136 Knfl:6s ef8f pBf]u 1000 

137 l6gsf] af;s, afN6l, :6f]e 1000 



 
 

 s"6fgL , k]nfgL ldn 1000 

138 s"6fgL , k]nfgL ldn ;fgf] 3/fo;L ldn 500 

139 d;nf pBf]u 1000 

140 8]/L pBf]u 1000 

141 8]/L pBf]u tyf ljqmL k;n 1000 

142 8]/L ljqmL k;n 500 

143 pkef]Uo j:t' pTkfbg pBf]u 1000 

144 s'lsh÷kfp/f]6L÷g'8N; pBf]u >]0fL s 1200 

145 lj:s'6 pBf]u >]0fL v 1000 

146 bfndf]6 pBf]u 1000 

147 s[lif tyf aghGo pBf]u  

148 sf7sf] kmlg{r/ pBf]u÷zf]?d 1500 

149 sf7sf] kmlg{r/ zf]?d, 1000 

150 a]tafF;sf] pBf]u÷JofDaf] zf]?d 1000 

151 vlgh pBf]u  

152 s+lqm6 pBf]u 2000 



 
 

153 s+lqm6 Ans 2000 

154 ;]g]6/L pBf]u tyf Joj;fo 1000 

155 qm];/ pBf]u 5000 

156 ko{6g pBf]u  

157 xf]6n nh P08 /]i6'/]06  

158 kf6L{ Kofn]; 2000 

159 xf]6n nh P08 /]i6'/]06 1000 

160 xf]6n P08 nh >]0fL s 1000 

161 xf]6n P08 nh >]0fL v 1000 

162 xf]6n P08 /]i6'/]06 >]0fL s 1000 

163 xf]6n P08 /]i6'/]06 >]0fL v 1000 

164 bf]x/L ;fFem 4000 

165 kmf:6km'6 tyf Sofkm] 1000 

166 /]i6'/]06 1000 

167 xf]6n, ef]hgfno 1000 

168 ldi7fg÷Sof6l/Ë k;n 1000 



 
 

169 Sof6l/Ë 1000 

170 lrof tyf slkm k;n 1000 

171 6]06 xfp; 1000 

172 ljh'nL 8]sf]/]zg÷j}08 afhf ;lxtsf] 6]06 xfp; 2000 

173 6]08 xfp; 1000 

174 ;]jf pBf]u  

175 5fkfvfgf 1000 

176 ckm;]6 k|]; 1000 

177 l:s|g lk|G6 k|]; 1000 

178 l;g]df xn 2000 

179 sn/Nofj ;]jf 1000 

180 kmf]6f] :6'l8of] ;]jf 1000 

181 ;+rf/ ;]jf  

182 6]lnkmf]g, df]afO{n ;]jf k|bfos sDkgLnfO 1000 

183 l6=eL= rofgn k|zf;/0f ;]jf 1500 

184 Pkm=Pd= k|;f/0f ;]jf 2000 



 
 

185 SDo"lgs]zg ;]jf 1000 

186 6'/ P08 6«feN; ;]jf 1500 

187 kmf]6f]skL÷kL=;L= cf]= ;fOa/ Sofkm] ;]jf 500 

188 s'l/o/ ;]jfsf] d"Vo sfof{no 1000 

189 s'l/o/ ;]jfsf] zfvf sfof{no 500 

190 ljQLo ;]jf  

191 jfl0fHo a}+s d'Vo sfof{no 5000 

192 jfl0fHo a}+s k|lt zfvf sfof{no 2500 

193 ljsf; a}+s d'Vo sfof{no 3500 

194 ljsf; a}+sk|lt zfvf sfof{no 2000 

195 kmfOgfG; sDkgL d'Vo sfof{no 2000 

196 kmfOgfG; sDkgL k|lt zfvf sfof{no 1500 

197 n3'ljQ sDkgLx? 1500 

198 ljdf sDkgLx? 1500 

199 /]ld6fG; tyf dgL PS;r]Gh/ 1500 

200 ljQLo ;xsf/L ;+:yf 1500 



 
 

201 :jf:Yo ;]jf  

202 :jf:Yo ;]jf Joj;fo  

203 u}x| ;xsf/L c:kftn 5000 

204 gl;{Ëxf]d 3000 

205 Pd=cf/=cfO=, l;=l6=:Sofg, cN6«f;fp08 lSnlgs 2000 

206 kf]nL lSnlgs 5000 

207 Kofyf]nf]hL -lbzf, lk;fa, /ut, hfFh_ lSnlgs 1000 

208 cSo"kGr/, lkmlhof] y]/fkL, :jf:Yo lSnlgs 1000 

209 PS;/] lSnlgs 500 

210 rZdf k;n >]0fL s 500 

211 lzIff ;]jf  

212 lghL lzIffno 0 

213 SofDk;÷ dfWolds ljBfno 3000 

214 dfWolds ljBfno 0 

215 k|fyflds ljBfno÷k'j{ k|fyflds ljBfno 500 

216 dG6]Zj/L tyf lzz' :ofx/ s]Gb| 1000 



 
 

217 OlG:6Ro"6, tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb| 1500 

218 kf]nL 6]lSgsn OlG:6Ro"6, k|lzIf0f ;d]t 2000 

219 Ph's]zgn sG;N6]G;L ;]jf 1500 

220 sDKo"6/÷On]S6«f]lgs tflnd s]Gb| 1500 

221 ;jf/L rfns tflnd s]Gb| 1500 

222 efiff lzIff OlG:Ro"6, sf]lrË ;]G6/ 2000 

 

efiff lzIff OlG:Ro"6, sf]lrË ;]G6/ Psn ljifout 

6o';g ;]]G6/ 2000 

223 dd[t tyf ;+ef/ ;]jf  

224 l6=eL=8]s,lkm|h,sDKo'6/, dd{t k;n 700 

225 df]afOn dd{t k;n 700 

226 /]l8of], 38L dd{t k;n 500 

227 cGo dd{t k;n 500 

228 cGo ;]jf  

229 Jo'l6 kfn{/ ;]jf Jo"l6lzog tlnd ;lxtsf] 1200 

230 sflnu9 ;lxtsf] ;}n'g ;]jf 700 

231 8«fOlSnlgs ;]jf 700 



 
 

232 ;fO{g af]8{ cf6{ Joj;fo 700 

233 l8lh6n cf6{ Joj;fo 700 

234 kz' awzfnf 700 

235 df5f, df;" ljqmL k;n 700 

236 km'n lj?jf ljqmL k;n 700 

237 g;{/L 700 

238 ef8f k;n, lsrg ;fdfu|L 700 

239 v]nf}gf, lukm\6 tyf kmf]6f] k|m]d k;n 700 

240 l;nfO{ k;n >]0fL 700 

241 l;nfO{ d]l;g dd{t k;n 700 

242 a'l6sf Nofj|6f]/L 700 

243 ;+lut tyf snf s]Gb| ;]jf 500 

244 3'lDt xf6ahf/df Joj;fo ug]{ Joj;foLsf] xsdf 500 

245 dfly pNn]v gePsf pBf]ux?sf] xsdf 1000 

246 7"nf pBf]u 10000 

247 demf}nf pBf]u 5000 



 
 

248 ;fgf pBf]u 1000 

249 dfly pNn]v gePsf cgo k]zf Joj;fo 500 

250 ;]jf k|bfos cGo Joj;fo 500 

251 O{6f pBf]u 2000 

 

मसभा उल्रेख नबएका ङ्जवषमहरुको ङ्झनणगम गने अङ्झधकाय गाउॉ कामगऩाङ्झरकाराई हुनेछ । 
 

क. आ.व. २०७७।०७८ देङ्ञख रागङ्ट हङ्टने गयी याजश्व ऩयाभशग सङ्झभङ्झतफाट ङ्ञस्वकृत बएको सेवा सङ्टल्क, कय य दस्तङ्टयहरुको (याजश्वका दय येटहरु) िगग बफबािन 
"क" फगग "ख" फगग "ग" फगग िडा न.ं १ देखख िडा न.ं ९ सवभ । 
वगग ङ्झफबाङ्ञजत ऺेत्र 

क  n'l6kf]v/L ahf/, vgbx ahf/, 8f8fs6]/L ahf/ , rf}/L, 5]8fsf7fF6L, 6f/L, cf?vf]/, e08f/, l6d'/], 

7f6L, /tgdf/] ahf/, l;d] b]p/fnL ahf/, ;f}tfdf/] ahf/ . 

ख  slRr df]6/ af6f]n] ;6]sf ufpkflnsf leqsf ;a} If]q rfln; ld6/ ;Dd 

ग  ufpkflnsf If]q leqsf s / v ju{df gk/]sf ;a} If]q 

ग.  चारङ्ट आ.व. २०७७।०७८ फाट रागङ्ट हङ्टने सेवा शङ्टल्क, कय तथा दस्तङ्टयहरु (याजश्वका दय येट)  

 

 

 



 
 

१. सेवा शङ्टल्क 

qm=;= ;]jfsf] lsl;d b/ - ?= _ df 

1  ;h{ldg tyf d'r'Nsf afkt 500 

2 /sd snd p7fO{ lbPjfkt  p7]sf] /sdsf] 2% 

3 ldnfkq z'Ns b'j} kIf;uF cfwf cfwf  300/300 

4 3/ gDal/ª Kn]6 k|lt uf]6f  0 

5 6f]=lj=; btf{ z'Ns÷ gljs/0f  100 

6 :ynut k|fljlws ;]jf z'Ns  -JoflQut k|of]hgdf_ 500 

7 s[lif kz'k5LhGo Joj;fo btf{sf] ;h{ldg  

s= 3/]n' pBf]u ;h{ldg  

v= demf}nf pBf]u ;h{ldg  

u= 7'nf] pBf]u ;h{ldg  

 
500 
1000 
1500 

8 klSs 3/ d'NofËsg k|lt sf]7f ?= @ nfv 0.2% 

9 crn ;DklQ d'NofËsg   

10 cfo k|dfl0ft 0.1% 

 

 

 

 



 
 

२. ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रभाङ्ञणत तथा ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय 
क्र.स. सेवाको ङ्जकङ्झसभ यकभ रू. 

1 ;Ffw l;dfgf k|dfl0ft  300 

2 Gfful/stf k|df0fkqsf] l;kml/; -cg';'lr / kmf/fd afx]s_ 

s_ a+zhsf] l;kmfl/; 

v_ clËs[tsf] l;kmfl/; 

u_ k|ltlnkL l;kmfl/; 

 
100 
300 
200 

3 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 

s_ 3/ hUuf gfd;f/L  
 

200 

4 Gffdy/ ;+zf]wg l;kmf/L;  100 

5 3/ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq kSsL  500 

6 3/ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq -sRrL 3/ 6x/f cfbL _ 100 

7 3/ sfod -kSsL 3/ _ 300 

8 3/ sfod -sRrL 3/ _ 50 

9 3/ gS;f gfd;f/L -kSsL Psf3/ tLgk':t] leq _ 500 

10 3/ gS;f gfd;f/L -kSsL Psf3/ gePdf_ 700 

11 sRrL 3/ 9'+ufdf6f]sf] hf]8fO{ h:tfsf] 5fgf gS;f gfd;f/L  100 

12 sRrL 3/ km';sf] 5fgf ePsf] jf ;fdfGo 3/ jf 6x/f gS;f 

gfd;f/L   

50 



 
 

13 ;a} k|ltlnlk k|lt kfgfsf]   5 

14 c:yfoL 6x/f lgdf{0fsf] Ohfht b:t'/  

s_ Joj;foLs 7'nf] pBf]ux? k|lt ju{ lkm6 !% lbg ;Dd 

v_ Joj;foLs 7'nf] pBf]ux? k|lt ju{ lkm6 @ dlxgf ;Dd 

u_ Joj;foLs 7'nf] pBf]ux? k|lt ju{ lkm6 @ dlxgf eGbf a9L   

 

          1 

          2 

          3 

15 5'6 hUuf btf{sf] l;kmf/L; b:t'/  

s_ !) /f]kgL  ;Ddsf]  

v_ !) /f]kgL  eGbf dfly - k|lt /f]kgL  _   

 

200 

50 

16 ljB't h8fgsf] l;kmfl/; b:t'/ 3/ k|of]hg  100 

17 lglh wf/f jf 6]lnkmf]g nfO{g h8fg l;kmfl/; b:t'/   100 

18 a}b]lzs /f]huf/sf] nfuL l;kml/;  100 

19 Kfl/jf/ NofPsf] nu]sf] l;kml/;  100 

20 ljjfx btf{ l;kml/; ljb]zL;u+ 3000 

21 Gfftf k|dfl0ft b:t'/ -d[ts÷ lhljt_ 300 

22 a;f]jf; k|dfl0ft a}b]lzs k|of]hg  500 

23 a;f]jf; k|dfl0ft :jb]zL k|of]hg  300 

24 c:yfO{ a;f]jf;sf] l;kmfl/;  100 



 
 

25 ljB't h8fg l;kmfl/; Joj;fo #@ PDkfo/ ;Dd  200 

26 ljB't h8fg l;kmfl/; # km]h Joj;los  300 

27 ljB't h8fg l;kmfl/; 6«fG;km{d/ ;lxt  300 

28 ;xsf/L ;+:yf btf{÷ gljs/0f l;kmf/L;  

cfdf ;d'x 6f]n ;'wf/ btf{ gljs/0f l;kml/;  

500         
200 

s|=;+ ;]jfsf] lsl;d s ju{ 

29 a}s tyf ljlQo ;+:yf btf{÷ gljs/0f  2000 

30 lglh  :jf:Yo ;+:yf l;kmfl/; lSnlgs  

btf{ ÷gljs/0f  

1000 

31 lglh :jf:Yo ;+:yf l;kmfl/; kf]lnlSnlgs btf{ ÷glas/0f   1000 

32 lglh :jf:Yo ;+:yf l;kmfl/; gl;{ªxf]d x]Ny ;]G6/ 

btf{÷glas/0f   

1000 

33 lglh :jf:Yo ;+:yf l;kmfl/; c:ktfn  100 

34 lglh ljBfno ;+Grfngsf] l;kmfl/; 

s_ p=df=lj=  

v_ df=lj  

u_ k|f=lj 

 
2500 
2000 
1000 

35 lglh ljBfno sIffyksf] l;kmf/L;  

s_ p=df=lj  

v_ df=lj  

u_ k|f=lj 

 
500 
500 
300 



 
 

37 7'nf pBf]u :yfkgfsf] l;kmfl/;   10000 

38 demf}nf pBf]u :yfkgfsf] l;kmfl/;   5000 

39 ;fgf tyf 3/]n' pBf]usf] l;kml/;  2000 

40 ?v sf6\g] l;kmf/L; k|lt uf]6f 350        

 ?v sf6\g] l;kmf/L; k|lt uf]6f plQ;  150 

41 g]kfnL k]G;gk6\6f ;DaGwL l;kmfl/;  300 

42 Eff/tLo k]G;gk6\6f ;DaGwL l;kmfl/; 500 

43 cGo d'n'ssf] k]G;gk6\6f ;DaGwL l;kmfl/; 1000 

44 ck'tfnL l;kmfl/; g]kfnsf] nfuL  1000 

45 ck'tfnL l;kmfl/; ljb]zLsf] nfuL  3000 

46 JolQmut 36gfbtf{ -hGd, d'To', ,  /  #% lbg ;Dd z'Ns 

gnfUg] #% lbg kl5 ljnDa z'Ns _ 

100 

 ljjfx btf{  200 

 ;DjGw lj5]b  500 

 j;fO ;/fO cfpg]  300 

 j;fO ;/fO hfg]  1000 

47 pNn]lvt afx]ssf cGo ljljw k|dfl0ft tyf l;kmfl/;  200 



 
 

48 cu|]hLdf l;kmfl/; k|lt l;kmfl/;  500 

49 cu|]hLdf gftf sf+od  500 

50 s/ r'Stf l;kmfl/;  100 

51  rfl/lqs l;kmfl/;  

s_ g]kfnL  

v_ c+u|]hL 

 
300 
500 

52 kmf]6f] 6fF; l;kmfl/; 100 

53 cfljjflxt k|dfl0ft 200 

54 ls/fgf, sk8f, km]G;L tyf cGo k;n btf{ l;kmfl/; 1000 

55 dlb/f k;n btf{ l;kmfl/; 1000 

56 xf]6n btf{ l;kmfl/; 

s_  xf]6n 

 
1000 

57 l8n/;Lk b:t'/ 1000 

58 ;fd'bflos ag jflif{s ;]jf jfkt btf{  5000 

 ;fd'bflos ag jflif{s ;]jf jfkt gljs/0f 1000 

 ;efsIf xn ef8f 1000 

 

 

 

 



 
 

3. फहाल कर  

क. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, सेङ कायखाना, जग्गा आङ्छद वहारभा ङ्छदएको सम्फङ्ञन्धत धनीफाट 
१० (दस) प्रङ्झतशत वहार कय ङ्झरने । 

ख. ufp If]qdf cfkm"n] lgdf{0f /]vb]v u/]sf] xf6ahf/ / :yn, P]nfgL hUuf jf ;fj{hlgs af6f]sf] 5]pdf c:yfoL yfKg lbP jfkt 

k|lt ju{lkm6 ?=% dfl;s jxfn lj6f}/L lng] . 

३. १ ;jf/L s/ M -lgod !$# cg''';"lr !! ;+u ;DaGwLt_ ;jf/L btf{ tyf jflif{s ;jf/L s/ 

क्र.स. सवायी साधन दय (रू.) भा 

! a;, 6«s, nx/L, cflb x]jL ;jf/L jflif{s 500 

2 Eff8fsf sf/, lhk, dfOqmf] a; jflif{s 500 

3 Eff8fsf 6]Dkf]df ldlgj; jflif{s 500 

4 lglh sf/, 6]Dkf]df jflif{s 300 

7 Dff]6/;fO{sn jflif{s 100 

8 7]nfuf8f, l/S;f jflif{s 50 

 

           ४.२.१ ऩटके सवायी कय  
क्र.स. सवायी साधन दय (रू.) भा 

! a;,6«s nufot 7"nf ;jf/L ;fwg %) 

 x]lj OSo'kd]G6  %)) 



 
 

@ dfOqmf]÷sf/÷hLk -ef8fsf_ #) 

# lghL ;jf/L ;wfg @) 

      

      

४.२.२. फस ऩाकग भा ऩाङ्जकग ङ गये वाऩत प्रङ्झतङ्छदन शङ्टल्क  
क्र.स. सवायी साधन दय (रू.) भा 

! a;, 6«s nufot 7"nf ;jf/L ;wfg  25 

@ dfOqmf]÷sf/÷hLk -ef8fsf_ 15 

# lglh ;jf/L ;wfg  10 

४. भनोयञ्जन कय: (ङ्झनमभ १४५ अनङ्टसङ्टङ्ञच १७ सॊग सम्फङ्ञन्धत) 
क. l;g]df xn, lel8of] xn, ;fF:s[lts k|bz{gL xn, ly|P6/, ;+uLt, dgf]/~hg k|bz{g  :ynsf] k|j]z z'Ns df ?=! sf b/n] dgf]/~hg 

s/ nufpg] . 

ख. hfb', ;s{z, r6s cflbdf k|ltlbg ?=%)).– dfl;s ?=!),))).–रगाउने । 

 

५.  व्मवसाङ्जमक ङ्झबङ्झडमो कय : 
क. गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्र सॊचाङ्झरत व्मवसाङ्जमक केफङ्टर व्मवसामभा वाङ्जषगक   ३००० 

ख. OG6/g]6 ;]jf k|bfos          @))) 

 

 

 

 



 
 

६. ङ्जवऻाऩन वाङ्जषगक कय : 

क्र.स. ङ्जववयण दय (रू.) भा 

! Unf] ;fOgaf]8{, l8lkP; af]8{ k|lt j=lkm 25 

@ Jffn k]G6 lj1fkg k|lt j=lkm6 5 

# Jofg/ a9Ldf Ps dlxgf ;Ddsf] nflu k|ltuf]6f 100 

 

७. चाय ङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणत : 

qm=; au{ ljj/0f  b/ - ?=_ df 

! s  rf/ lsNnf k|df0fLt  300 

 

८. घय फाटो ङ्झसपाङ्चयस : 
qm=; au{ ljj/0f  b/ - ?=_ df 

! s  3/ af6f] l;kmfl/;  
300 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

९. घय नक्सा ऩास कय दस्तङ्टय ङ्जववयण 
qm=;++ ljj/0f  ०७७।०७८ को राङ्झग 

! 3/ gS;f lgj]bg k'l:tsf b:t'/ #%) 

@ 3/ gS;f k|ltlnkL #)) 

# RCC ejg lgdf{0f ubf{ k|tL ju{ k'm6 # 

$ RCC Beem gePsf kSsL ejg lgdf{0f ubf{ k|tL ju{ 

k'm6 

@ 

^ 3/ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq %)) 

       b|:6Jo 

क. o; sfof{nodf btf{ tyf ;'lrs[t gePsf JolQm tyf kmd{ af6 tof/ kl/Psf gS;f k]; ePdf ? %) k|lt;t ?k}of k|lt ju{km'6 

yk b:;t'/ nfUg] 5 .    

ख. l;=g++ #,$, % sf] xsdf uf=kf= af6 cg'dlt glnO{jgfO{Psf 3/ x?sf] xsdf g=kf=nfO{ dgfl;j nfu]df jf tf]lsPsf] dfkb08 k'/f 

ePsf] ePdf dfyL pNn]lvt b/df yk %) k|lt;t hl/jfgf lnO{ gS;f kf; ul/g] 5 .  

ग. o; ufpkflnsfdf 3/ gS;f kf;sf] lgod nfu' x'g'eGbf klxn] jg]sf 3/ x?sf] xsdf kSsL 3/sf] xsdf  e'O{ tNnf sf] ? 

%))÷– / ;f] eGbf dfyLsf] tNnfsf] xsdf k|t]s tNnf df yk !))÷– sf b/n] gS;f k|dfl0ft ul/g] 5 . t/ To:tf k'/fgf tyf 

of] lgod k|f/De x'g'k'j{ ag]]sf 3/x?sf nfuL  Ps jif{ ;Dd kgL gS;f kf; ug{ gcfPdf lgod kl/jt{g x'g ;Sg] 5 . 

घ. dgfl;j sf/0f ljgf tf]lsPsf] cjwL leq 3/ ;Dkg gug]{nfO{ jf k|df0f kq gn}hfg]nfO{ ;dosf] cfwf/df yk b:t'/ nfUg] 5 . 

 

 

 

 



 
 

१०. जग्गा तपग : भारऩोत 

क्र.स. ङ्जववयण दय (रू.) भा 

!  Go'gtd % /f]kgL  ;Ddsf] 15 

@ kfr /f]kgL eGbf dfly k|lt /f]kgL  2.25 

% ljnDa z'Ns k|lt cf=j= 20% 

hl/jfgf ;DaGwL Joj:yf M rfn' cf=j= leq dfnkf]t glt/]df klxnf] jif{sf] nfuL @) k|ltzt bf];|f] jif{sf] nfuL @% k|ltzt / t];|f] 

jif{af6 #) k|ltzt yk hl/jfgf c;'npk/ ug]{ . 

११. घयकय : 
क्र.स. ङ्जववयण क फगग 

! km'; 3/ 30 

@ l6g 6fon vk8f 3/ 50 

# df6f] k6fg 3/ 50 

$ kSsL 3/ k|lt tnf  100 

hl/jfgf ;DaGwL Joj:yf M rfn' cf=j= leq 3/s/ glt/]df klxnf] jif{sf] nfuL @) k|ltzt bf];|f] jif{sf] nfuL @% k|ltzt / t];|f] 

jif{af6 #) k|ltzt yk hl/jfgf c;'npk/ ug]{ . 

 

 

 

 



 
 

१२. ङ्जवङ्जवध : 
क्र.स. कयका ऺेत्र फाङ्जषगक दय 

1 ;DklQ d'Nofªsg  1=5 k|ltzt  

2 x]lj OSo'kd]G6 ;'lrs[t  10000 

3 x]lj OSo'kd]G6 ;'lrs[t gljs/0f 8000 

4 ;'lrs[t gu/L ;+rfng u/]df h/Ldfgf  20000 

5 ljlQo ;xsf/L btf{  1000 

6 s[lif{ ;xsf/L  500 

7 ax'p4]lzo ;xsf/L  1000 

8 pkef]Qf ;xsf/L  500 

9 o'jf Snj , ljleGg ;d'x btf{  200 

10 afn Snj btf{  50 

11 u};; btf{ l;kmfl/;  1000 

12 u};; gljs/0f l;kmfl/;  500 

13 u};; cg'ej l;kmf/L;  3000 

14 lgsf;L   



 
 

15 9'ªuf lu6L jfn'jf k|lt 6ofs6/ -k|lt # 3g ld6/ _ 400 

16 h8La'6L lgsf;L k|lts]hL  20 

17 vf]6f]  5 

18 v;L af]sf k|lt uf]6f  50 

19 /fuf e};L k|lt uf]6f 100 

20 xf]d 8]lne/L l/6]nLª uf8L  k|lt lbg  200 

21 3'dGt] ;fgf Jofkf/L k|lt lbg  50 

22 /f]s nufPsf] j]nf 6ofS6/ ;+rfng cg'dlt b:t'/ k|lt l6«k  500 

23 k|ljlw x:tfGt/0f cGt/ut  20Ü ;]jf z'Ns  

24 sjf8L ;+sng .  lgsf;L 6]08/ Go'gtd - aflif{s  300000 

25 3 au{ lgdf{0f JojzfoL btf{  30000 

26 3 au{ lgdf{0f JojzfoL gljs/0f  5000 

 
 

 

 

 

 



 
 

७. ङ्झनणगम गने प्रङ्जक्रमा र अधधकार : 

 

ङ्झनणगम प्रङ्जक्रमा ङ्झनणगम गने अङ्झधकायी ङ्झनणगम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी 

 शाखा/उऩशाखाहरुभा ऩनग आएक ङ्झरङ्ञखत  ङ्झनवेदन तथा 
गङ्टनासाहरु उऩयको सङ्टनङ्टवाई, कामागन्वमन य प्राप्त ऩत्रहरुको 
जवाप तमाय गने । 

 वडा कामागरमभा ऩनग आएको ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदनतथा गङ्टनासाहरु 
उऩयको सङ्टनङ्टवाई, कामागन्वमन य प्रप्त ऩत्रहरुको जवाप तमाय गने 
। 

 प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

 सम्फङ्ञन्धत वडाको वडा 
सङ्ञचव 

 गाउँऩालरका अध्मऺ 

 सम्फङ्ञन्धत ्वडाको वडा 
अध्मऺ 

 

 

८. ङ्झनणगम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी 
क. उजङ्टयी प्रङ्जक्रमा  

१. सयोकायवाराहरुको ङ्झनवेदन 

२. जाचफङ्टझ 

३. सङ्टनङ्टवाई 

ख. उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी् प्र ङ्टख प्रशासकीर् अधधकृत   

 
 

 

 

 

 



 
 

९.सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण 
 

 क. हारसम्भ सबऩादन गरेका कामको वववरण: 

गाउॉऩाङ्झरकाको आफ्नो छङ्ट टै्ट ऩङ्जहचान फनाउनका राङ्झग केही न केही अवस्म गनङ्टग ऩदगछ । मसै क्रभभा मो गाउॉऩाङ्झरका स्थाऩना बए देङ्ञखन गङ्चयएका तभाभ काभहरुभध्म  
भङ्टख्म उऩरब्धीहरुराई थऩ प्रषट ऩानग ङ्झसकन्छ । मस्था खारका कामगरे आगाभी ङ्छदनभा गङ्चयने य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गङ्चयने जङ्टनसङ्टकै काभभा थऩ प्रयेणा प्रदान गने भागग प्रशस्त 
गङ्चयङ्छदएको ऩाउन सङ्जकन्छ । जङ्टन ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन ्। 

१. कारायह जवाह ङ्झफद्यीम ङ्झरफ्ट खानेऩानी मोजना वडा नॊ. ४ भा रु. १२२३९५५५।- रागत अनङ्टभानभा रु. ९००००००।- अनङ्टदानभा सम्ऩङ्ङ गङ्चय सङ्टङ्झफधा 
उऩरब्ध गयाईएको । 

२. ङ्झसस्तखोरा कङ्ट ङ्झबण्ड सोराय ङ्झरफ्ट खानेऩानी मोजना वडा नॊ.२ भा रु. ६१०९५१५ को रागत अनङ्टभानभा रु. ४९४००००।- अनङ्टदानभा सम्ऩङ्ङ गङ्चय ९८ घय 
ऩयववायराई एक घय एक धायाको खानाऩानी सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध गयाईएको ।  

३. भेहेरऩानी ङ्झफद्यङ्टतीम ङ्झरफ्ट खानेऩानी मोजना वडा नॊ. ६ भा रु. १२७८००८।- को रागत अनङ्टभानभा रु. ८६०४०79।- भा सम्ऩङ्ङ गङ्चय १५३ 
घयऩङ्चयवायराई एक घय एक धायाको खानेऩानी सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईएको ।  

४. सोताखोरा आरुगैया चौयी ङ्झरफ्ट खानेऩानी मोजना वडा नॊ. १ भा रु.१०१५२६३६।- को रागत अनङ्टभानभा रु.८000000।- अनङ्टदानभा मोजना सम्ऩङ्ङ गङ्चय 
१३६ घयऩङ्चयवायराई एक घय एक धायाको खानेऩानी सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईएको ।  

५. सोता खोरा ङ्झगद्धपाखयी खनदह ङ्झफङ्ञततम ङ्झरफ्ट खानेऩानी मोजना वडा नॊ.३ प्रायङ्ञम्बक रागत अनङ्टभान रु. २९५८२८६६।- को प्रायम्ब बई ङ्झनभागणङ्झधन 
अवस्थाभा यहेको ङ्झनकट बङ्जवष्मभा मो मोजना सम्ऩङ्ङ बई कङ्चयव ५४८ घयऩङ्चयवायराई खानेऩानी सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध हङ्टने  

६. छहया सङ्टङ्गेनी ग्राङ्झबटी खानेऩानी मोजना वडा नॊ. छ भा ४१६८८१८।- रागत अनभानको मोजना सम्ऩङ्ङ गङ्चय ५९ घयऩङ्चयवायराई एक घय एक धायाको 
खानेऩानी सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईएको । 

७. खानेऩानी मोजनाका उऩबोिाहरुको ङ्जहतराई ध्मानभा याखी आ .व .२०७७/७८ देङ्ञख ङ्झफद्यङ्टत  ङ्झरफ्ट उऩरब्ध गयाउने नीती कामगक्रभ य फजेट सवीकृत बएको। 

८. ऩूणग सयसपाईको कामगक्रभराई ङ्झनश्कषगभा ऩङ्टयाउनेको राङ्झग गैंसस ऩङ्चयचारन गने गङ्चय कामगक्रभ स्वीकृत बई कामागन्वमनको चयणभा यहेको ।  

९. गाउॉऩाङ्झरकाको सबाहर सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहको तथा गाउॉ कामगऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवनको ङ्झनभागण कामग प्रायम्ब बएको ।  

१०. वडा ७ य ८ का वडा कामागरम बवनहरुको ङ्झनभागण कामग सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेको य वडा नॊ. ९ को वडा कामागरम बवन सम्ऩङ्ङ बई उि बवनफाट 
सेवाप्रवाह बैसकेको । 



 
 

११. स्वास्थम चौको नबएका वडा नॊ. 2 य 8 भा आधायबतू स्वास्थ्म चौकीका बवनहरु ङ्झनभागण गङ्चय सेवा सञ्चारन गङ्चयएको छ बने वडा नॊ. ७ भा बवनको ङ्झनभागण 
कामग बइयहेको तय सेवा सञ्चारन बईसेकेको छ ।  

१२. गाउॉऩाङ्झरकाफाट आवश्मक फजेट  व्मवस्थाऩन गङ्चय स्वास्थ्म चौकीभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्छदन औषधी अबाव हङ्टन नङ्छदईएको तथा नोहोभ डेङ्झरबयी कामगक्रभराई                                                
ङ्झनश्कषगभा ऩङ्टयाउन गबगवती भङ्जहराहरुरे स्वास्थम सॊस्थाभा ङ्झनमङ्झभत चेकजाॉच गयाई फङ्झथगङ सेन्टयभा सङ्टत्केयी गयाउनेहरुको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपग फाट ऩोषण 
सहमोगको राङ्झग रु. २/२ हजायका दयरे उऩरब्ध  गयाउने गङ्चय फजेट स्वीकृत बई कामागन्वमनभा यहेको ।  

१३.  १५ शैमाको अस्ऩतार ङ्झनभागणको राङ्झग वडा नॊ. ३ खनदहको स्वास्थम चौकी छनौट गङ्चय नेऩार सयकायफाट स्वीकृती प्राप्त बईसकेको तथा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र 
वडा नॊ. ६ यतभाये स्वास्थ्म चौकीभापग त एउटा एम्फङ्टरेन्स सेवा सञ्चारन बईयहेको छ बने थऩ एक एम्फङ्टरेन्स सञ्चारनभा ल्माउन ऩहर गङ्चयएको ।  

१४. वडा नॊ. ५ भा १०० भेङ्जिक टन ऺभता य यतनभाये वडा नॊ. ६ कङ्ट नाखकग  वडा नॊ. 3 डाॉडाकटेयी वडा नॊ.2 भा 10/10 भेङ्जिक टन ऺभता बएका ४ वटा 
कोल्ड स्टोयहरु सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेका । 

१५. ऩशङ्टऩारनभा नश्ल सङ्टधायका राङ्झग ४० वटा फोमय फोका, १० वटा उङ्ङत जातका याॉगाहरु य ४ वटा बेडाका थङ्टभेहरु ङ्जवतयण गङ्चयएको ।  

१६. गाउॉऩाङ्झरकाफाट ( भङ्टख्मभन्त्री ग्राभीण ङ्जवकास कामगक्रभ सभेत ) स्वयोजगाय तथा आम आजगनका राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका ६५ वटा खोय ङ्झनभागण य १२५ घय 
ऩङ्चयवायराई 5/5 वटाका दयरे ६२५ प्रजनन मोग्म फाख्राहरु हस्तान्तयण गङ्चयएको य अन्म सहकाङ्चयय सभूह य व्मवशामीहरुराई समौँको सख्माभा फाख्राहरु 
ङ्जवतयण गङ्चयएको । 

१७. कृङ्जषराई माङ्ञन्त्रकीकयण गङ्चय व्मवशामीकयण गनगको राङ्झग ७४ वटा हाते टमाक्टय य भकै छोडाउने भेङ्ञशन रगामत व्माऩक रुऩभा ऩराङ्जष्टक टनेर कृङ्जष 
सहकायी, सभङ्टह य व्मवशामीको राङ्झग हस्तान्तयण गङ्चयएको । 

१८. आम आजगन य स्वयोजगायको राङ्झग स्न्तरा य कागतीका ४५ हजाय ङ्झफरुवाहरु खङ्चयद बई हस्तान्तयण गङ्चयएको य कृषकहरुफाट तेजऩत्ता अङ्झम्रसो ङ्ञचमाऩङ्ञत्त 
रगामत जातका हारसम्भ कङ्चयव ९५ हजाय ङ्जवरुवाहरु साभङ्टदाङ्जमक फन सभूहभापग त योऩण बएको ।  

१९. वडा नॊ. १ को बण्डाय थङ्टभ य वडा नॊ. ६ को फयाह थानभा गौयवका खेरभैदानहरु ङ्झनभागणधीन अवस्थाभा यहेका य केही वषगभा सम्ऩङ्ङ गङ्चय खेरभैदानकोऩङ्जहचान 
गयाईने य अन्म स्थानका खेरभैदानहरुको स्तयोङ्ङती गङ्चयने ।  

२०. सफै फस्तीहरुभा ङ्झसजनर भोटयफाटोहरु ऩङ्टयाइसङ्जकएको य ग्राभीण ऺेत्रभा सभेत सडक स्तयोङ्ङती कामग प्रायम्ब गङ्चयएको (आतेका साॉघङ्ट फयाम्कोट भो.फा., देउयारी 
वाभरुक नयङ्झसॊहस्थान भो.फा. काकीटोरा गङ्टयाॉसे गङ्टपा भो.फा. य साङ्जकन्धाया कृङ्जष सडक आङ्छदको स्तयोङ्ङतीको कामग प्रायम्ब बएको)। 

२१.  गाउॉऩाङ्झरकाको बयऩदो सडक सञ्चारन प्रदेश य केन्रसॉग जोड्न ङ्झसकएको । (आतेका साॉघङ्ट फयम्कोट रङ्टटीऩोखयी सडक य ङ्झडबनाग-खन-खनदह-डाॉडाकटेयी 
सडकको स्तयोङ्ङती बइयहेको)। 



 
 

२२. गाउॉऩाङ्झरकाको ब्माक हो रोडय ऩङ्चयचारन य भभगत सम्बाय कोष                            ङ्जक्रमाशीर फनाई वषागमाभभा ऩाङ्झरका ऺेत्रका भङ्टख्म 
सडकहरु कङ्ट नै ङ्छदन अफरुद्ध नहङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईएको । 

२३. हारसम्भ २५० खयका छाना ङ्जवस्ताऩन गङ्चयएको य आ.व. 2077/78 भा खयका छाना भङ्टि गाउॉऩाङ्झरका फनाउने गङ्चय कामगक्रभ अगाङ्झड फढाईएको ।  

२४. कामगङ्जवङ्झध ङ्ञस्वकृत बई रु. ५ राखसम्भ ऩूङ्ञजॉ बएका उद्यभ व्मवशामहरुको दताग य नङ्जवकयण गाउॉऩाङ्झरकाफाट गने व्मवस्था बएको ।  

२५. गाउॉऩाङ्झरकाको अगङ्टवाईभा सफै वडाहरुराई सभेङ्जटने गङ्चय ३ वटा साना ङ्जकसान कृङ्जष सहकायीहरुको स्थाऩना बई हार ऩङ्चयऩक्वताको अवस्थाभा ऩङ्टगेका ।  

२६. मूवा स्वयोजगायका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्झसराई कटाई ताङ्झरभ य प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण २८ जनाराई, पराभे कृङ्जष औजाय ताङ्झरभ य प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण ३० 
जनाराई, ऩरम्फय ताङ्झरभ य प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण ३० जनाराई, वैकङ्ञल्ऩक इन्धनको रुऩभा ङ्झब्रके्रट फनाउने ताङ्झरभ २० जनाराई, अचाय फनाउने ताङ्झरभ 20 
जनाराई ङ्छदईएको, फाख्राऩारन ताङ्झरभ १२५ जना य अगयफत्ती फनाउने ताङ्झरभ 30 जनाराई प्रदान गङ्चयएको । 

२७. आ.व. 2077/78 भा वेयोजगाय मङ्टवाहरुराई स्वयोजगाय फनाउनेको राङ्झग कृङ्जष ङ्जवकास फैंकसॉगको सहकामगभा प्रङ्झत उद्यभी फ९भा रु भ१० राखसम्भको 
सहङ्टङ्झरमतऩूणग व्माजभा रु. ६ कयोडसम्भ रगानी गने गङ्चय कामगक्रभ अगाङ्झड फढाईएको । 

२८. गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयसभा स्वयोजगायको राङ्झग उद्यभ व्मवशाम सञ्चारनाथग ङ्जवङ्ञत्तम सॊस्थाफाट ङ्झरने सहङ्टङ्झरमतऩूणग ऋणका असर ऋणीहरुको व्माजभा ५० 
प्रङ्झतशत अनङ्टदान ङ्छदने गङ्चय आ.व. 2077/78 भा कामगक्रभ तथा फजेट ङ्ञस्वकृत बएको ।  

२९. ६ वटा वडाहरुभा 1/1 वटा कोशेरी घय (ऩैँचो ऩसर ) स्थाऩनाको राङ्झग व्मवसामी य सहकायीराई अनङ्टदान उऩरब्ध गयाईएको छ बने ऩाङ्झरकास्तयभा 
फहृतस्तयको कोशेरी घय स्थाऩनाको राङ्झग कामगक्रभ खगाडी फङ्जढसकेको  

३०. आ.व. 2077/78 को राङ्झग व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादनभा अनङ्टदान ङ्छदने कामगक्रभ य फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएको य व्मवशाङ्जमक कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन 
व्मवसशामराई ङ्झफभा गने कामगक्रभ ङ्ञस्वकृत बएको । 

३१. गाउॉऩाङ्झरकाको ऩहरभा बेटेनयी असेऩतार बवन ङ्झनभागण ङ्झधन अवस्थाभा यहेको ।  

३२. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र प्रङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमहरुको स्थाऩना गने नीङ्झत अनङ्टरुऩ काङ्झरका ने.या.भा.ङ्जव. वडा नॊ. ४ भा ङ्झसङ्झबर ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्गको ङ्जवषम य शाङ्ञन्त भा.ङ्जव. वडा 
नॊ. ५ कम्प्मङ्टटय ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमहरुको स्वीकृती प्राप्त गङ्चय अध्ममन अध्माऩनको कामग बईयहेको य कृङ्जष य बेटेनयीका ङ्जवद्यारमहरु स्थाऩनाको राङ्झग ऩहर 
बईयहेको । 

३३. भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम नबएको वडा नॊ. ८ भा भाध्मभीक ङ्जवद्यारम स्थाऩना गङ्चयएको तथा ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथीको अनङ्टऩारतभा दयफन्दीका ङ्ञशऺक नऩङ्टग हने 
ङ्झफद्यारमहरुराई ङ्ञशऺण ङ्झसकाई अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने ब्मवस्ता गङ्चयएको । 

३४. कऺा सभामोजन दयफन्दी ङ्झभरान (कऺा 1-5) को कामग सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको तथा आधायबतू तह उतीणग वाङ्जषगक ऩङ्चयऺा ऩाङ्झरकास्तयीम रुऩभा सञ्चारन गङ्चयएको ।  

३५. वडा नॊ. ७ को वाभरुकभा होभ स्टेहरु स्थाऩना बई सञ्चारनको क्रभभा यहेका  



 
 

३६. ऩमगटकीम ऺेत्र सम्फन्धी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. हरु तमाय बई ऩमगटकीम ऩूवागधायहरु (भारायानी भङ्ञन्दय ऺेत्र, नयङ्झसॊह स्थान, कोदारे छहया, जारकाॉडा ऺेत्र, गङ्टपा ऺेत्र, यग 
गाडेन दायेघोडा, गोखङ्टङ्गा ऺेत्र, यागाॉभाये भङ्ञन्दय, ठङ्टरीचौय आङ्छदभा) ङ्झनभागणको काभराई गङ्झत ङ्छदएको । 

३७. भारायानी भङ्ञन्दय ऺेत्रभा ऩमगटकीम खानेऩानीको ऩूवागधाय अन्तयगत फोङ्चयङ् खानेऩानी मोजना आ.व. 2077/78 भा सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्थाभा यहेको ।   

३८. ङ्झफऩद् व्मवस्थाऩन कोषराई ङ्जक्रमाशीर फनाई ङ्जवऩदभा ऩयेकाहरुराई तत्कारको याहत य ङ्छदघगकारीन याहत उऩरब्ध गयाउने गङ्चयएको ।  

३९. हारसम्भ भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाफाट 40 बन्दा फढी ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामगङ्जवङ्झधहरुको ङ्झनभागण बई याजऩत्रभा प्रकाशन बई ऐन सॊग्रहको रुऩभा प्रकाशन 
गङ्चयएको । 

४०. सङ्टशासनको प्रत्माब ङ्टङ्झतको राङ्झग भारायानी गाउॉऩाङ्झरका गङ्झतङ्जवङ्झधहरुराई सभेटी चौभाङ्झस रुऩभा भारायानी फङ्टरेङ्जटन प्रकाशनको कामग दोस्रो चयणभा प्रवेश गयेको ।  

४१. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जवद्यङ्टत सेवा नऩङ्टगेको स्थानभा ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्टमागई सफै वस्ती तथा घयभा उज्मारो ऩङ्टगेको य आ.व. 2077/78 भा काठका ऩोर भङ्टि गने गयी 
सभन्वम य सहजीकयण गङ्चयएको । 

४२. प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गङ्चय ङ्जवङ्झबङ्ङ सडकहरुको स्तोङ्ङती, खानेऩानीका मोजनाहरु, ङ्झफद्यारमका बवनहरु ऩङ्टन ङ्झनभागण, भोटयेवरऩूरहरु, 
नभङ्टनामोग्म झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टरहरु, स-साना मोजना तथा कामगक्रभहरु रगामतका अन्म ङ्जवकास ङ्झनभागणका कामगहरुभा गाउॉऩाङ्झरकाफासीरे ङ्जवकासको भहशङ्टस गने गङ्चय 
ङ्जवकास ङ्झनभागण कामगहरु अगाङ्झड फढाउन सपर यहेको । 

  
१०. सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ य ऩद       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
सूचना अङ्झधकायीको: 

नाभ: नेत्र प्रसाद खनार 

ऩद: मोजना अङ्झधकृत 

सम्ऩकग  नॊ. 9857061472             

Email : khanalnetra123@gmail.com 

 

     
कामागरम प्रभङ्टखको: 
नाभ: ङ्जवष्णङ्ट घती 

ऩद: प्रभङ्टख प्रशासकीम अचधकृत  

     सम्ऩकग  नॊ: 9857066432 

Email : gharti.bg@gmail.com 

 



 
 

११. ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशकाको सूची 

xfn;Dd :jLs[t ePsf sfg'gx¿ 

  efu – ! -P]g ;+u|x_ 

1 
dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&$ 

2 
dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&% 

3 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g P]g, @)&% 

4 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] lzIff P]g, @)&% 

5 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] :yfgLo jg P]g, @)&^ 

  
efu – @ -lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08 ;+u|x_ 

1 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] sfo{ ljefhg / lgodfjnL, @)&$ 

2 dfnf/fgL ufpFsfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&$ 

3 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] ufpF;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

4 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] dd{t ;+Def/ ljz]if sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

5 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] Pkm=Pd= /]l8of] -Joj:yfkg tyf ;+rfng_ sfo{ljlw, @)&$ 

6 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] sfo{qmd ;+rfng -tflnd uf]i7L, cg'udg, e]nf, e|d0f cflb_ sf] nflu vr{sf] dfkb08, 

@)&$ 

7 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] cjsfz sf]if ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

8 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg sfo{ ljlw, @)&$ 

9 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] 6f]n ljsf; ;+:yf ;+rfng sfo{ljlw, @)&$ 



 
 

10 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] ljkb Joj:yfkg ljz]if sf]if ;+rfng sfo{ljlw, @)&$ 

11 sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

12 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] 3 ju{sf] lgdf{0f JojzfoL btf{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

13 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

14 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

15 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] Aofs xf] nf]8/ ;~rfng ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&% 

16 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff lgodfjnL,@)&% 

17 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] ckf+utf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f sfo{ljlw, @)&% 

18 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] PsLs[t ;Dklt Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&% 

19 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ sfo{ljlw, @)&% 

20 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] h]i7 gful/s kl/rokq ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

21 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] gbL tyf cGo ;fj{hlgs If]qsf] ;/;kmfO{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

22 dfnf/fgL ufpFkflnsf] ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&% 

23 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] -sIff ! b]lv %_ sf] lzIfs b/jGbL ldnfg tyf 36L jf a9L ePsf lzIfs b/jGbLnfO{ 

cfwf/e't tx -sIf ^ b]lv *_ / dfWolds txdf ldnfg Pj+ ;dfof]hg sfo{ljlw, @)&% 

24 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] lzIfs 5gf}6 kl/Iff ;~rfng sfo{ljlw, @)&% 

25 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] Nofj ;]jf ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&%  

26 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] jly{+u ;]G6/ :yfkgf tyf ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 

27 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] sf]z]nL 3/ Joj:yfkg tyf ;~rfng sfo{ljlw, @)&^ 



 
 

28 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] lzIf0f tyf k|zf;lgs cg'bfg ljt/0f sfo{ljlw, @)&^ 

29 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] hn;|f]t pkof]u ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ 

30 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] pBf]u, Joj;fo btf{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ 

31 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] :yfgLo phf{ ljsf; ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&^ 

32 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] s[lif tyf kz'hGo j:t'sf] pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ 

33 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] rSnfaGbL k|j{4g -ux|f ;'wf/_ sfo{qmd sfo{ljlw, 2076 

34 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] sf]/f]gf -dxfdf/L_ lgoGq0f tyf Joj:yfkg sf]if :yfkgf / ;~rfng 

 dfkb08, @)&^ 

35 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] :j/f]huf/ sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw, @)&& 

36 dfnf/fgL ufpFkflnsfsf] ;fj{hlgs vfnL hUuf, kfvf, k|lt hUuf If]qdf j[Iff/f]k0f, ;Def/,  

;fj{hlgs pkof]u,  

  Joj:yfkg / :yfgLo:t/df cJojl:yt a;f]af;nfO{ Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. आम्दानी, खचग तथा आङ्झथगक कायोवाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण 
 

आ.व. 076/077 को फाङ्जषगक एङ्जककृत ङ्जववयण 
आम व्मम 

    

शीषगक फाङ्जषगक फजेट खचग खचग(%) भौज्दात 

शीषगक प्रस्ताङ्जवत आम वास्तङ्जवक आम भौज्दात 
चारङ्ट 
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२२६१९ अन्म भ्रभण 
खचग ५०,०००.०० ४८,८५६.०० ९७.७१ १,१४४.०० 

२२७११ ङ्जवङ्जवध खचग ४३,५०,०००.०० ४२,४९,९४०.०० ९७.७ १,००,०६०.०० 



 
 

२२७२१ सबा 
सञ्चारन खचग ८,००,०००.०० ७,१५,४०५.०० ८९.४३ ८४,५९५.०० 

२५२२१ ङ्जवत्तीम 
व्मवसामहरूराई चारङ्ट 
सहामता १,६८,०००.०० १,२०,०००.०० ७१.४३ ४८,०००.०० 

२५३१४ धाङ्झभगक 
तथा साॊस्कृङ्झतक सॊस्था 
सहामता २,३०,४८०.००     २,३०,४८०.०० 

२५३१५ अन्म सस्था 
सहामता २,००,०००.०० १,८३,१५५.०० ९१.५८ १६,८४५.०० 

२७१११ साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा २१,७९,०००.०० २१,७९,०००.०० १००.   

२८१४२ घयबाडा १०,००,०००.०० ९,६५,८६६.०० ९६.५९ ३४,१३४.०० 

२८१४३ सवायी 
साधन तथा भेङ्ञशनय 
औजाय बाडा १०,००,०००.०० ६,६५,७५०.०० ६६.५८ ३,३४,२५०.०० 

२८१४९ अन्म बाडा २,००,०००.०० २,००,०००.०० १००.   

२८९११ बैऩयी 
आउने चारङ्ट खचग         

ऩूॊजीगत 

१८,०१,४९,११९.
०० १६०६४३३०७.७६ ८९.१८ १९५०५८११.२४ 

३१११२ गैय 
आवासीम बवन 
ङ्झनभागण/खङ्चयद 

१,६०,००,०००.०
० १,३९,९३,०२६.७८ ८७.४६ २०,०६,९७३.२२ 

३१११३ ङ्झनङ्झभगत 
बवनको सॊयचनात्भक 
सङ्टधाय खचग 

१,०९,२५,०००.०
० १,०५,६०,५८४.७६ ९६.६६ ३,६४,४१५.२४ 



 
 

३१११४ जग्गा 
ङ्जवकास कामग ३,००,०००.०० २,९७,४७२.५० ९९.१६ २,५२७.५० 

३११२१ सवायी 
साधन         

३११२२ भेङ्ञशनयी 
तथा औजाय २०,६०,०००.०० १३,७७,७०२.०० ६६.८८ ६,८२,२९८.०० 

३११२३ पङ्झनगचय तथा 
ङ्जपक्चसग १९,८५,०००.०० १२,७३,५०५.०० ६४.१६ ७,११,४९५.०० 

३११३१ ऩशङ्टधन तथा 
फागवानी ङ्जवकास खचग ३५,७०,०००.०० २२,४४,६२६.०० ६२.८७ १३,२५,३७४.०० 

३११३२ अनङ्टसन्धान 
तथा ङ्जवकास सम्फन्धी 
खचग ८७,८०,०००.०० ६८,०२,७७६.०० ७७.४८ १९,७७,२२४.०० 

३११३५ ऩूॉजीगत 
ऩयाभशग खचग 

१,२८,५५,०००.०
० १,२६,४९,३८४.२५ ९८.४ २,०५,६१५.७५ 

३११४१ सङ्टयऺा 
प्रणारी तथा उऩकयण 
प्राङ्झप्त खचग ६५,०००.०० ६५,०००.०० १००.   

३११५१ सडक तथा 
ऩूर ङ्झनभागण 

२,७२,००,०००.०
० २,५३,७४,१६५.०० ९३.२९ १८,२५,८३५.०० 

३११५३ ङ्जवद्यङ्टत 
सॊयचना ङ्झनभागण ६,००,०००.०० ३,७९,०४३.०० ६३.१७ २,२०,९५७.०० 

३११५५ ङ्झसॊचाइग 
सॊयचना ङ्झनभागण १४,००,०००.०० १२,८१,५४४.०० ९१.५४ १,१८,४५६.०० 

३११५६ खानेऩानी 
सॊयचना ङ्झनभागण 

२,९८,६८,११९.०
० २६९६५२००.३१ ९०.०४ २९०२९१८.६९ 

३११५७ वन तथा १,५०,०००.०० १,००,०००.०० ६६.६७ ५०,०००.०० 



 
 

 

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वातावयण सॊयऺण 

३११५८ सयसपाइग 
सॊयचना ङ्झनभागण १,००,०००.००     १,००,०००.०० 

३११५९ अन्म 
सावगजङ्झनक ङ्झनभागण 

४,६३,२९,६१०.०
० ४४८८०१७५.०२ ९६.९१ १४४९४३४.९८ 

३११६१ ङ्झनङ्झभगत 
बवनको सॊयचनात्भक 
सङ्टधाय खचग ५२,५६,३९०.०० १०,८३,०४५.०० २०.६ ४१,७३,३४५.०० 

३११७१ ऩूॉजीगत 
सङ्टधाय खचग सावगजङ्झनक 
ङ्झनभागण ९९,५०,०००.०० ९८१६६३७.०० ९६.८५ १३३३६३. 
३११७२ ऩूॉजीगत 
अनङ्टसन्धान तथा 
ऩयाभशग १४,३०,०००.०० ९,५१,३२५.०० ६६.५३ ४,७८,६७५.०० 

३१२२१ भौज्दात 
साभानहरु १०,००,०००.०० ५,४८,०९७.१४ ५४.८१ ४,५१,९०२.८६ 

३१५११ बैऩयी 
आउने ऩूॉजीगत ३,२५,०००.००     ३,२५,०००.०० 

जम्भा 
५०,७५,५२,११९.

०० ४४२२५३४२४.३७ ८७.१३ ६५२९८६९४.६३ 
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१३. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण 

ङ्जवश्वव्माऩीरुऩभा भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाईयस (कोरबड–१९) को सॊक्रभण योकथाभ,  प्रबाव न्मूनीकयण तथा उऩचाय सम्फन्धी गङ्चयएको व्मवस्था् 

१. कोङ्झबड-19 योकथाभ य ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग कोयोना कोष स्थाऩना 
२. कामगङ्जवधी 2076 स्वीकृत 

३. याहत ङ्जवतयण 

४. क्वायेन्टाईन व्मवस्था 
५. फैदेङ्ञशक योजगायका राचग अन्म भङ्टरङ्टकभा गएकाहरुको उद्धाय 

  क. दैङ्झनक ज्मारादायी गने भजदङ्टयहरु राई याहात ङ्जवतयण 

वडा 
नॊ. 

ऩङ्चयवाय 
सॊख्मा 

याहत साभग्री जम्भा याहत साभग्री ङ्जवतयण ङ्झभङ्झत 

१ 
६६ ३० के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 

१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

१९८० के.जी. चाभर, तेर ६६ ङ्झर, दार ६६ के.जी., 
नङ्टन ६६ के.जी. य साफङ्टन ६६ ओटा २०७७।०१।१३ 

२ 
१६७ २५ के.जी. चाभर, तेर २ ङ्झर, दार य नङ्टन 

१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

४१७५ के.जी. चाभर, तेर ३३४ ङ्झर, दार १६७ 
के.जी, नङ्टन १६७ के.जी. य साफङ्टन १६७ ओटा २०७७।०१।१३ 

३ 
६६ ३० के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 

१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

१९८० के.जी. चाभर, तेर ६६ ङ्झर, दार ६६ के.जी., 
नङ्टन ६६ के.जी. य साफङ्टन ६६ ओटा २०७६।१२।२८ 

४ 
२३२ ३० के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 

१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

६९६० के.जी. चाभर, तेर २३२ ङ्झर, दार २३२ 
के.जी., नङ्टन २३२ के.जी. य साफङ्टन २३२ ओटा २०७७।०१।०८ य 

077।१।०९ 

५ १३८ ३० के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 
४१४० के.जी. चाभर, तेर १३८ ङ्झर, दार १३८ 
के.जी., नङ्टन १३८ के.जी. य साफङ्टन १३८ ओटा २०७७।०१।१३ 



 
 

१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

६ ४५ २० के.जी. चाभर ९०० के.जी. चाभर  २०७६।१२।२५ य 
076।१२।२६ 

७ ६४ 

२ सदस्मीम ऩङ्चयवायको राङ्झग २० के.जी. 
चाभर, तेर १ ङ्झर., दार य नङ्टन १/१ के.जी. 
य साफङ्टन १ ओटा (२० ऩङ्चयवायराई) य २ 
बन्दा फढी सदस्मीम ऩङ्चयवायको राङ्झग ३० 
के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर., दार य नङ्टन १/१ 
के.जी. य साफङ्टन १ ओटा(४४ ऩङ्चयवायराई) 

१7२० के.जी. चाभर, तेर 64 ङ्झर, दार 64 के.जी., 
नङ्टन 64 के.जी. य साफङ्टन 64 ओटा २०७६।१२।२७ 

८ ३१ 
३० के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 
१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

९३० के.जी. चाभर, तेर ३१ ङ्झर, दार ३१ के.जी., 
नङ्टन ३१ के.जी. य साफङ्टन ३१ ओटा २०७७।०१।१४ 

९ ३६ २५ के.जी. चाभर, तेर १ ङ्झर, दार य नङ्टन 
१/१ के.जी. य साफङ्टन १ ओटा 

९0० के.जी. चाभर, तेर ३6 ङ्झर, दार ३6 के.जी., 
नङ्टन ३6 के.जी. य साफङ्टन ३6 ओटा 2077।01।19 

जम्भा ८४५ चाभर २३,685 के.जी., तेर 800 ङ्झर.,  
दार ८00 के.जी., नङ्टन ८00 के.जी. य साफङ्टन ८00  ओटा 

 

 

  



 
 

 

ख. कोयोना भहाभायी ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कोषको आम-व्मम 
ङ्जववयण 

          क्र
. 
स
. 

आबदा
नी 

लशषयक  

रकम  
क्र.
स. 

वडाँ. न.ं / 
ऩाललका  खचय  खाद्र्ान्न  र्ातार्ात   खाना  माक्स  

धारा ऩानी 
टंकी तथा 
अन्र् 
सामाग्री  

ववमा  
सुचना  
प्रसारण  

 

क्वारेन्टाइन 

 खचय  
स्वर्म ्सेवक 

ऩररचालन  
स्वास््र् सामाग्री  स्वा

स््र्  
अन्र्  

1 

सवऩरू्ग 
लशऺक
हरुफाट 

 ५ 
ददनको 
तरि  

1546570 1 िडाँ न.ं १ 43905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43905 0 0 

2 

सवऩरू्ग 
िनप्रतत
तनचधह
रुफाट 

 १ 
भदहना
को 
सवऩरू्ग 
सुविधा 

701795.16 2 िडाँ न.ं १ 246020 0 0 0 70300 0 0 15000 160720 0 0 0 0 

  

 

    
वडाँ न.ं १ 

 जबमा  289925 0 0 0 70300 0 0 15000 160720 0 43905 0 0 

3 

सवऩरू्ग 
कभगिा
यीहरुफा
ट 

 ५ 
ददनको 
तरि  

245515.17 3 िडाँ न.ं ३  76082.5 76082.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

4 

स्थानी
म 
ऩिूागधाय 
विकास  

साझेदा
यी 
कामगक्र
भ  

131589.02 4 िडाँ न.ं ३ 45420 45420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

गाउँऩा
लरका 
तथा 
िडास्त
रयम  

मोिना
फाट 
यकभा
न्तय 

9265000 5 िडाँ न.ं ३  91720 0 0 0 91720 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

प्रदेश 
न.ं ५ 
सयकाय
फाट 
प्राप्त  

1000000 6 िडाँ न.ं ३  513144 0 0 0 0 0 0 0 513144 0 0 0 0 

7 

विलब
न्न 
संस्था 
तथा  
व्मम्तत
हरुफाट 
प्राप्त  

435471 7 िडाँ न.ं ३ 203575 0 0 0 0 0 0 0 203575 0 0 0 0 

        
वडाँ न.ं ३ 

 जबमा  929941.5 121502.5 0 0 91720 0 0 0 716719 0 0 0 0 



 
 

      

8 िडाँ न.ं ४ 54070 0 0 0 0 54070 0 0 0 0 0 0 0 

      

9 िडाँ न.ं ४ 952888 0 0 0 0 0 0 0 952888 0 0 0 0 

      

10 िडाँ न.ं ४ 172450 0 16000 0 120000 0 0 0 36450 0 0 0 0 

      

  
वडाँ न.ं ४ 

 जबमा  
1179408 0 16000 0 120000 54070 0 0 989338 0 0 0 0 

      

11 िडाँ न.ं ५  281854.45 0 0 0 0 33535 0 0 248319.45 0 0 0 0 

      

12 िडाँ न.ं ५ 23790 0 0 0 0 23790 0 0 0 0 0 0 0 

      

13 िडाँ न.ं ५ 378035 0 0 0 0 0 0 0 378035 0 0 0 0 

      

14 िडाँ न.ं ५ 75273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75273 0 

      

  
वडाँ न.ं ५ 
जबमा  

758952.5 0 0 0 0 57325 0 0 626354.5 0 0 75273 0 



 
 

      

15 िडाँ न.ं ६ 36707 0 0 0 0 0 0 0 0 36707 0 0 0 

      

16 िडाँ न.ं ६ 187670 0 0 0 0 0 0 0 187670 0 0 0 0 

      

17 िडाँ न.ं ६ 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 

      

18 िडाँ न.ं ६ 188170 0 0 0 0 0 0 0 188170 0 0 0 0 

      

  
वडाँ न.ं ६ 

 जबमा  
427547 0 0 0 0 0 0 15000 375840 36707 0 0 0 

      

20 िडाँ न.ं ७   302790 35330 0 0 0 0 0 0 228960 0 38500 0 0 

      

  
वडाँ न.ं ७ 

 जबमा  
302790 35330 0 0 0 0 0 0 228960 0 38500 0 0 

      

21 िडाँ न.ं ८  34122 0 0 0 0 0 0 0 0 34122 0 0 0 

      

22 िडाँ न.ं ८  57755 57755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

      

23 िडाँ न.ं ८ 200520 0 0 0 0 0 0 0 200520 0 0 0 0 

      

24 िडाँ न.ं ८ 93600 0 0 0 93600 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

  
वडाँ न.ं ८ 

जबमा  385997 57755 0 0 93600 0 0 0 200520 34122 0 0 0 

      

25 िडाँ न.ं ९ 39960 39960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

26 िडाँ न.ं ९ 565697 0 0 0 0 0 0 0 565697 0 0 0 0 

      

  
वडाँ न.ं ९ 

 जबमा  605657 39960 0 0 0 0 0 0 565697 0 0 0 0 

      

27 
jay shree 

shyam  
1157739.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157739.10 0 0 

      

28 

कोयोना 
ऩरयऺर्
का रागी 
िादाआउ
दाको खिग 
यकभ 
बुततान  

128680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128680 



 
 

      

29 
ऩालरका  
ppe set  

125035.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125035.15 0 0 

      

30 

कोलबड १९ 
भा खटेका 
कभगिायी
को खािा 

खिग 
बुततान  

27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27200 

      

31 
अभतृा 
स्टोय 

412528 412528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

32 
ppe set 

purchase  
97500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97500 0 0 

      

33 
ऩालरका  
विविध  

122320 0 55000 13000 0 54320 0 0 0 0 0 0 0 

      

34 

कभगिायी 
िनप्रतत
तनचध 
हरुको 
विभा  

76220 0 0 0 0 0 76220 0 0 0 0 0 0 

      

35 

छुट 

स्िास््म
कलभगहरुरा

ई 
प्रोत्साहन 
बत्ता 

66580.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66580.65 

     

36 

सम्न्धखकग  
म्िल्रा 
हम्स्ऩटर 

250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 



 
 

विकास 
सलभतत  

      

37 

याहत 

वितयर्को 
रागी 
साभाग्री 
खरयद 
िाऩत  

अभतृा 
स्टासग 
राई 
यकभ 

बुततान । 

677391 677391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

38 

ऩालरका 
म्िल्रा 
सभन्िम

को 
सहभतत 
अनसुाय  

41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41000 

      

39 

ऩालरका 
senitiser 
n sergical 

mask  
416 

243944.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243944.4 0 0 

      

40 

q 
internati

onsl राई 
कोयोना 
साभाग्री 
खरयद 
िाऩतको 
यकभ 
बुततान  

44606.5 0 0 0 0 0  0 0 0 0 44606.5 0 0 



 
 

      

41 

फकसानहरु
राई 

पौम्िफकया 
तनमन्रर् 
को रागी 
औषचध 
खरयद 
िाऩतको 
यकभ  

177295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177295 

      

42 

स्िास््म
कलभग य 

कभगिायीह
रुराई 

प्रोत्साहन 
यकभ  

2002876.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002876.6

1 

      

43 
कय 

दाखखरा  20019.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20019.76 

  

जबमा 13325940.35   
ऩाललका 
जबमा  

5670936.17 1089919.00 55000.00 13000.00 0.00 54320.00 76220.00 0.00 0.00 0.00 1668825.15 0.00 
2713652.0

2 

        

जबमा 
खचय  10551154.12 1344466.50 71000.00 13000.00 375620.00 165715.00 76220.00 30000.00 3864148.45 70829.00 1751230.15 

75273.
00 

2713652.0
2 

 

 

 

 



 
 

ग. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 2076/077 तेस्रो चौभाङ्झसक बत्ता ङ्जवतयणभा राबग्राहीको सख्मा : 

वडा नॊ. जेष्ठ अन्म जेष्ठ दङ्झरत एकर ङ्झभहरा फार फाङ्झरका ऩूणग अऩाङ्ग अङ्झत अशि जम्भा 

1 136 55 71 101 12 15 391 

2 159 35 68 90 3 13 370 

3 227 24 113 58 17 30 472 

4 276 95 113 240 23 11 762 

5 277 46 138 277 21 34 798 

6 144 46 90 84 9 17 396 

7 111 25 62 41 6 3 255 

8 102 16 53 76 9 4 268 

9 141 17 63 43 14 13 300 

जम्भा 1573 359 771 1010 114 140 4012 

 

 

 

 



 
 

१४. अङ्ञघल्रो आङ्झथगक वषगभा सावगजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्ट नै कामगक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सो को ङ्जववयण 

क. गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र प्रगती ङ्जववयण 

ननशर्त ( समानीकरण र राजश्वबााँडफाड) र सशर्त अनुदान बाट सञ्चानिर् योजना र्था कायतक्रमहरुको प्रगनर् नििरणको सारााँस , आ.ि. २०७६।७७  

नस.न. नििरण 

बार्षिक िक्ष्य बार्षिक प्रगनर् 

स्िीकृर् 

योजना र्था 

कायतक्रम 

संख्या 

िागर् अनुमान 

रकम रु. 

निननयोनजर् बजेट 

रु  

बार्षिक िक्ष्य 

प्रगनर् 

प्रनर्शर् 

सम्पन्न योजना 

संख्या 

सम्पन्न योजनामा 

भएको खर्त रकम रु 
निनिय प्रगनर् प्रनर्शर् भौनर्क प्रगनर् प्रनर्शर् कैफफयर् 

१ 
ननशर्त अनुदान( समाननकरण, 

राजश्व बााँडफाड) 
४४८ १४४३०६४१३ १३०४९५००० १०० ३९८ १०७२३७१८७ ८२ ८७   

२ 
नेपाि सरकार शसर्त  

र नबशेि अनुदान २७ ३८८३६९७० ३६७१९६८५ १०० २५ २६२६४४६८ 
७२ ६९ 

  

३ प्रदेश सरकार शसर्त  अनुदान ८ २६४३२७५१ १९२००००० १०० ७ १९१९८०३९ १०० ९०   

४ 

मुख्यमन्त्री ग्रामीण निकास 

 कायतक्रम र नबशेि अनुदान 

समेर् 

९ ८०५३६४७ ८०००००० १०० ९ ७९५१६७३ ९९ १००   

५ 
प्रदेश सरकार समपुरक 

अनुदान ४ १५०००००० १५०००००० १०० ३ १२८४१००० ८६ ९५ 
  

६ 
स्थानीय पुबातधार निकास  

साझेदारी कायतक्रम ७ १२३३६८४१ ११२५०००० १०० ७ ११११८४१० 
९९ ९९ 

  

७ सडक बोडत नेपाि १ ६००००० ६००००० १०० १ १८०००० ३० १००   

८ गररिसाँग निशेश्वर कायतक्रम १ २५०००० २५०००० १०० १ २५०००० १०० १२०   

  िवभा  ५०५ २४५८१६६२२ २२१५१४६८५ १०० ४५१ १८५०४०७७७ ८४ ९५   

 

 

 



 
 

ख. ङ्झनशतग अनङ्टदानतपग का गाउॉऩाङ्झरका य वडास्तयीम मोजनाहरुको प्रगङ्झत ङ्जववयणको सायाॊश : 

 

ननशर्त अनुदान (समाननकरण र राजश्वबााँडफााँड) र्फत का पानिका र िडा स्र्रीय योजनाहरुको प्रगनर् नििरणको सारााँस , आ.ि. २०७६।७७  

नस.न. नििरण 

बार्षिक िक्ष्य बार्षिक प्रगनर् 

स्िीकृर् 

योजना 

र्था 

कायतक्रम 

संख्या 

िागर् अनुमान रकम रु. निननयोनजर् बजेट रु  

बार्षिक 

िक्ष्य प्रगनर् 

प्रनर्शर् 

सम्पन्न योजना 

संख्या 

सम्पन्न योजनामा 

भएको खर्त रकम रु 

निनिय प्रगनर् 

प्रनर्शर् 

भौनर्क प्रगनर् 

प्रनर्शर् 
कैफफयर् 

१ पानिका स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम( 

समपुरक र िागर् साझेदारी बाहेक) 
६१ ३८३१४३२८ ३०७१९००० १०० ५२ २५९२९८०३ ८४ ८७   

२ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. १ ३० ९१९९९३३ ८४००००० १०० २८ ८२०३३९६ 
९८ ९८ 

  

३ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. २ ३९ 

८८१०१४६ 

८४००००० १०० ३१ ५०९४७६५ 
६१ ६२ 

  

४ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ३ ३७ 

९१४४६१४ 

८३००००० १०० ३६ ७८०९४७५ 
९४ ९५ 

  

५ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ४ ४६ 

९१११३३१ 

८४००००० १०० ४२ ७६४१६०९ 
९१ ९२ 

  

६ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ५ ६५ 

९१५२२२८ 

८४००००० १०० ६२ ८१९९९९८ 
९८ ९८ 

  

७ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ६ ४७ 

९१२२८१६ 

८४००००० १०० ४३ ७९१५४०६ 
९४ ९५ 

  

८ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ७ ३३ 

९०६५१९१ 

८४००००० १०० ३० ७९००००० 
९४ ९५ 

  

९ 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ८ २९ 

९०२३७८३ 

८४००००० १०० २५ ८०३१५४४ 
९६ 

१०९ 
  

१० 
िडा स्र्रीय योजना र्था कायतक्रम, िडा 

नं. ९ ५२ 

९०८६०४३ 

८४००००० १०० ४४ ७३९३४४९ 
८८ ९० 

  

  जम्मा  ४३९ 

१२००३०४१३ 
१०६२१९००० १०० ३९८ ९४११९४४५ 

८९ १०१ 
  



 
 

 

०

२०००००००

४०००००००

६०००००००

८०००००००

१००००००००

१२०००००००

१४०००००००
गाउँऩाललकाफाट सञ्चाललत समग्र र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको खचय प्रगनत वववरण

वितनमोम्ित फिेट रु
खिग फिेट रु.



 
 

 

१५. सावगजङ्झनक ङ्झनकामको वेबसाईट बए सो को ङ्जववयण 

 वेवसाईट : www.malaranimun.gov.np ईभेर : malaraniruralmun@gmail.com 

भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाफाट दैङ्झनक रुऩभा प्रिाह गरयने सेिा, सुविधा य िानकायी उत्त ऺेरका िनताहरु सम्िरो, सयर य तछटो छरयतो प्राप्त 
गनग सकून बन्ने उद्धेश्मरे िेिसाईको तनभागर् गरयएको हो । 

 

१६. सावगजङ्झनक ङ्झनकामरे सञ्चारन गयेको कामगक्रभ य सो को प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

क. गाउॉऩाङ्झरकाको फङ्टरेङ्जटन प्रकाशन 

ङ्झभङ्झत 2076 देङ्ञख भारायानी गाउॉऩाङ्झरकारे ऩाङ्झरकाद्धाया सञ्चारन हङ्टने सम्ऩूणग कामगक्रभहरुराई ऩाङ्झरकाद्धाया ङ्झनङ्झभगत भारायानी फङ्टरेटीन प्रकाशन गयेको छ ।  

ख. हारै ऩाङ्झरकाद्धाया सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्जवङ्ङ कामगक्रभहरु 
 कोङ्झबडका सभमभा ऩङ्झन सञ्चारन गङ्चयएको ताङ्झरभरे सेवाप्रवाहभा थऩ सङ्टधाय बएको य कभगचायी ऩङ्झन उत्साङ्जहत एवभ ्उत्प्रङे्चयत बएका  
 ङ्छदवस/सभायोह 

o ऩङ्जहरो ऩटक याङ्जष्टम ङ्छदवस अथागत सॊङ्जवधान ङ्छदवस-2077 ङ्झत्रङ्छदवसीम कामगक्रभहरु सङ्जहत सङ्टसम्ऩङ्ङ ।  

o अन्तय कभगचायी, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभगचायी फीच भैत्रीऩूण बङ्झरवर तथा व्माडङ्झभन्टन प्रङ्झतमोङ्झगता सम्ऩङ्ङ। 

 प्रङ्जवङ्झधभैत्री सेवाऩवागह 

o व्मङ्ञिगत घटना दतागराई अनराइन प्रणारीभा दताग गने कामगको आयम्ब वडा नॊ. १ फाट गङ्चयएको। 

o फोरऩत्र दतागको राङ्झग EPG प्रणारीको प्रमोग गनग आयम्ब गङ्चयएको (ऩङ्जहरो ऩटक गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवनको EPG भापग त गङ्चयएको) 
 सूचनाको हक सम्फन्धी कानङ्टनको कामागन्वमन  

o सेवाग्राहीको भाग फभोङ्ञजभका सूचनाहरु ङ्झनमभनङ्टसाय उऩरब्ध गयाइएको 

http://www.malaranimun.gov.np/


 
 

o स्वत: प्रकाशन सम्फन्धी सम्ऩकग  ङ्जववयणहरु ऩङ्जहरो ऩटक अध्मावङ्झधक गङ्चयएको ।  

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता यकभ ङ्जवतयणभा सङ्टधाय  

o साङ्जवकभा घयघयभै हातहातभै ङ्छददै आएकोभा अफदेङ्ञख फैङ्जकङ्ग प्रणारी अनङ्टसाय ब ङ्टिानी गने कामगको आयम्ब वडा नॊ. 3 फाट शङ्टरु गङ्चयएको ।  

o नेऩार सयकाय य ङ्जवदेशको कङ्ट नै ऩङ्झन सयकायफाट सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्झरइयहेको व्मङ्ञिरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता नङ्झरने बनेनेनी ङ्झतराई कामागन्वमनभा 
रङ्झगएको । 

 सेवाग्राही सन्तङ्टष्टी सवेऺण 

o कामागरमको दैङ्झनक सेवाप्रवाहको अवस्था के कस्ता छ बङ्झन सवेऺण गनगका राङ्झग भन्त्रारमरे तोकेको सेवा प्रदामक ङ्झनकामरे बने सेवाग्राहीरे 
पायभ बयी बयाई सोको सॊकरन य सवेऺण नङ्झतजा ङ्झरई सेवाभासङ्टधाय गङ्चयएको । 

 ङ्ञजन्सी साभानको व्मवस्थाऩन  

o सम्ऩूणग ङ्ञजन्सी साभानहरुको ङ्झनयीऺण स्थरगत रुऩभा गङ्चयएको । 

o स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको ऩङ्झन ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झनयीऺण गने व्मवस्था ङ्झभराइएको । 

o ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय भभगत सॊबाय य ङ्झरराभ गङ्चयएको । 

 याजस्व सॊकरन 

o आन्तङ्चयक आम तथा याजस्व सॊकरनराई ङ्ञजम्भेवायी तोक्दै भाङ्झसक रुऩभा कामागरम य वडा तपग को ङ्जववयण सावगजङ्झनक गने व्मावस्था 
ङ्झभराइएको । 

 सवायी साधन प्रमोग य व्मावस्थाऩन 

o कामागरम प्रमोजनका राङ्झग ङ्झरइएको डफर क्माफ गाडीको सॊझौता यद्ध गयी नमाॉ सवायी साधन खङ्चयद गयी सञ्चारन गने व्मवसेथा ङ्झभराइएको 
। 

o कामागरम अन्तयगतका शाखा य वडागत कामागरमहरुभा कभगचायीराई कामागरमको कामग सम्ऩादनभा सहजताका राङ्झग भोटयसाइकर उषरब्ध 
गयाउने व्मवस्था ङ्झभराइएको। 

 गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञचन्ह (रोगो) ङ्झनभागण  

o गाउऩाङ्झरकाको सभग्र ऩङ्जहचान झङ्टल्कने ङ्ञचन्ह रोगो फनाई रागू गनगका राङ्झग सावगजङ्झनक सूचना आह्वान । 

o सूचना  अनङ्टसाय १८ जना आवेदनका ४५ वटा रोगो हरुफाट ३ वटाको सटग ङ्झरष्ट प्रकाशन गयी ऩोङ्चयभाजगन गने म्माद ङ्छदइएको  
o सटग ङ्झरष्टभध्मे २ वटा भात्र प्राप्त बएकोरे थऩ, ऩङ्चयभाजगन सङ्जहत एउटा छनौट गयी रागू गङ्चयएको । 



 
 

मस भारायानी गाउॉऩाङ्झरकारे सञ्चारन गयेका अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ कामगक्रभहरु मस भारायानी गाउॉऩाङ्झरकाको Website य भारयानी गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रकाङ्ञशत प्रथभ य दोस्रो 
चौभाङ्झसकभा उऩरब्ध छ । 

१७. सावगजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हङ्टने बएको बए सो को ङ्जववयण  

क. भारायानी चौभाङ्झसक फङ्टरेदटन 

ख. फाङ्जषगक गाउॉ ङ्जवकास मोजना 
ग. वेवसाईट  

घ. कामागरमको सूचना ऩाटी 
ङ. बफलबन्न याम्रिम स्तयका ऩरऩबरका 


