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प्रगसि सववरणको िम्बन्धमा 

 

भूमे गाउँपार्िका नेपािको िंर्वधान बमोर्िम नेपाि िरकारिे र्मर्ि २०७३/११/२७ मा पाररि गरेको गाउ/ँनगर 

स्वार्त्त, िरंर्िि वा र्वशेर् िेत्रको िंख्र्ा र र्िमाना र्नधािरण आर्ोगको प्रर्िवेदन बमोर्िम स्थापना भएको 

गाउपँार्िका िो । स्थानीर् ििको र्नवािचन २०७४ को दोस्रो चरण २०७४ अिार १४ मा र्नवािचन िम्पन्न भई 

िनर्नवािर्चि िनप्रर्िर्नर्धको पररपूणििािे र्ि गाउपँार्िकािे स्थानीर् िरकारको रुप ग्रिण गरी आफ्नो 

कार्िपार्िकीर्, व्र्वस्थापकीर् र न्र्ार्पार्िकीर् अर्धकार प्रर्ोग र कार्ािन्वर्न गदै आइरिेको छ । चािु आर्थिक 

वर्िमा पर्न गाउपँार्िकािे आर्थिक, िामार्िक िथा रािनीर्िक उदे्दश्र् पूरा गनि  वार्र्िक बिेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम 

ििुिमा गरी कार्ािन्वर्नको चरणमा रिेको छ । चािु आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को मरं्िर मर्िनामा िम्पादन गरेका 

कामिरुको प्रगर्िको िम्बन्धमा आम िानकारी गराउने उदे्दश्र्िे र्ो मार्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन िर्ार गरी प्रकाशन 

गररएको छ ।  

गाउपँार्िकाको र्नर्र्मर्ि मार्िक कमिचारी बैठकमा प्राप्त प्रर्िवेदन िथा िमीिाको आधारमा र्ो मार्िक प्रर्िवेदन 

िर्ार गररएको िो । प्रस्िुि प्रगर्ि प्रर्िवेदनमा उर्लिर्खि गाउपँार्िका अन्िगििका शाखा/इकाई/केन्र र वडा 

कार्ाििर्िरुिे र्नर्र्मि िेवा प्रवाि िथा र्वकाि र्क्रर्ाकिापको िन्दभिमा िार्िि गरेका प्रगर्ििरुिाई िंिेपमा 

िमेर्टएको छ । र्ि प्रर्िवेदनमा उलिेख गररएका िूचना िथा िथ्र्ाङ्क, प्रगर्ि र्ववरण िगार्िका िानकारीिरु 

िम्बर्न्धि शाखा/कार्ाििर्बाट उपिब्ध गराइएका िूचनाका आधारमा प्रस्िुि गररएको छ ।  

एक मर्िनाको अवर्धमा गाउपँार्िकािे िार्िि गरेका प्रगर्ि र उपिर्ब्धको प्रर्िवेदनिे गाउपँार्िकाको गर्िर्वर्धको 

बारेमा िरोकार राख्ने िोिुकैिाई टेवा पगु्ने र्वश्वाि कार्ाििर्िे र्िएको छ । र्िैगरी र्िम्मेवार कमिचारी र 

पदार्धकारीिरुिाई पर्न र्ि प्रर्िवेदनिे िथ्र्गि िवाफ र्दन, पेशागि िबििा र थप र्िम्मेवार र उत्तरदार्ी 

बनाउन मद्दि गने कुरामा पर्न र्वश्वाि गररएको छ ।  

अन्िमा, र्ो प्रर्िवेदन िर्ार गनि  िोर्कएको िमर्िीमामा कार्ििम्पादन गरी िमर्मै प्रर्िवेदन उपिब्ध गराउने 

गाउपँार्िका अन्िगििका शाखा/इकाई प्रमखु िथा कार्िरि कमिचारीिरु धन्र्वादको पात्र िुनुिुन्छ । आगामी र्दनमा 

पर्न िम्बर्न्धि कमिचारीिरुमा र्िैगरी र्िम्मेवार बनी िमर्मै िोर्कएको र्क्रर्ाकिाप िम्पन्न गरी िमर्ावर्धर्भतै्र 

प्रगर्ि प्रर्िवेदन उपिब्ध िुने र्वश्वाि र्िइएको छ ।  

चन्द्रसिंह शे्रष्ठ 

प्रमुख प्रशािकीय असिकृि  
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पररच्छेद एकः पृष्ठभूसम 

१.१ गाउँपासिकाको िसंिप्त पररचय 

भूमे गाउपँार्िका नेपािको िंर्वधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोर्िम कार्म भएका गाउपँार्िका, 

नगरपार्िकािरु मध्रे् एक स्थानीर् िि िो। नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूवि ) र्िलिामा पने भूमे गाउपँार्िकामा 

िार्वकका मिि, काकँ्री, मोराबाङ, काडँा, चनुबाङ गरी ५ गा.र्व.ि.िरु र िार्वकको रुकुमकोट गा.र्व.ि.को वडा 

नं. ४ िमेि िमावेश भएका छन् । २७३.६७ वगि र्क.र्म. िेत्रफि रिकेो र्ि भूमे गाउपँार्िकाको िनिंख्र्ा र्व.िं. 

२०६८ िािको िनगणना अनिुार १८,५८९ रिेको छ। र्ि गाउपँार्िकाको पूविमा बागिुङ र्िलिा, पर्िममा 

र्िस्ने गाउपँार्िका र मरु्िकोट नगरपार्िका, उत्तरमा पथुा उत्तरगगंा गाउपँार्िका िथा दर्िणमा रोलपा र्िलिा 

रिेका छन् । ९ वटा वडा कार्ाििर्िरु रिेको र्ि भूमे गाउपँार्िकाको केन्र िार्वक मोराबाङ गा.र्व.ि.को 

कार्ाििर् िोर्कएकोमा गाउिँभाको र्िफाररश िथा नेपाि िरकारको र्नणिर्ानुिार केन्र पररवििन भई रािपत्रमा 

प्रकाशन भएपर्छ िाि भूमे गाउपँार्िका वडा नं. २ र्स्थि खाबाङ बिारमा रिेको छ ।  

 

स्थानीर् ििको र्नवािचन-२०७४ को दोस्रो चरणमा २०७४ िाि अिार १४ गिे र्ि गाउपँार्िकामा स्थानीर् 

ििको र्नवािचन भएिगैँ स्थानीर् िरकारिे पूणििा पाएको छ । गाउपँार्िका अध्र्ि, उपाध्र्ि, वडाध्र्ि िथा वडा 

िर्मर्िका िदस्र्िरुिे िपथ ग्रिण िथा पदभार ग्रिण गरेपर्छ गाउ ँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् र वडा 

कार्ाििर्िरुबाट िनप्रर्िर्नर्धिरुको उपर्स्थर्िमा िेवा प्रवाि िगार्िका कार्ििरु भैरिेका छन् । गाउ ँिभा, गाउँ 

कार्िपार्िका, न्र्ार्र्क िर्मर्ि िथा र्वर्र्गि िर्मर्ििरुको र्नवािचन/मनोनर्न िम्पन्न भई स्थानीर् िरकारका 

िबै अङ्गिरु र्क्रर्ाशीि भैरिेको अवस्था छ ।  

 

अर्धकाशं मगर िमदुार्को बािुलर्िा रिेको र्ि गाउपँार्िकाको नामाकरण पर्न स्थानीर् मगर िंस्कृर्ि अनिुार 

प्रत्रे्क वर्िको अिार १ गिेका र्दन भूर्मिाई पूिा गररन्छ । भूम्र्ा पूिाको र्दन गाउमँा वर्िभररको आर्व्र्र्को 

प्रस्िुि गरी गाउकँो मखु्र् प्रर्िर्नर्ध र िंबािक (र्मझार) पररवििन गने िथा भूर्ममा अझै उत्पादन बढोि् भनेर 

गाउटँोि अनुिार ३ देर्ख ७ र्दनिम्म र्वशेर् रुपमा मनाइने पवि  भएकािे िोिी पविको नाम भूम्र्ाबाट र्ि 

गाउपँार्िकाको नामाकरण गररएको िो । र्िथि भूमे गाउपँार्िका मगरिरुको Live Culture, परम्परागि भार्ा 

िंस्कृर्ि, पवि , र्वर्भन्न नाच आर्दका कारण अनेकिामा एकिा भएको िासं्कृर्िक रुपमा धनी गाउपँार्िका िो । 

खािगरी नगदे बािीमा आधाररि कृर्र् िेत्रको िार्ग प्रचरु िम्भावना रिकेो, वन िथा वािावरणको पर्ािप्त स्रोि 

रिेको, िाना उद्योगको िम्भावना रिेको, प्राकृर्िक िथा कृर्त्रम पर्िटन (र्दु्ध पर्िटन) को अर्धक िम्भावना रिेको, 

मध्र्पिाडी िोकमागििे बीचैबाट छेडेको, व्र्ापाररक िम्भावनािरु, ििर्ोगी िमान िगार्िका कारणिे भूमे 

गाउपँार्िकामा स्रोि र िाधनको व्र्वर्स्थि पररचािन र अर्धकिम उपर्ोग गनि  िकेको खण्डमा गाउपँार्िकाको 

िमरृ्द्ध धेरै टाढा छैन ।  
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९ १७४५ १३६९ ३११४ ६०९ चनुबाङ (१-९) ३८.६८२ 

जम्मा १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८६५  २७३.६७ 

 

 

१.२ दीघघकािीन िोंच/दृसिकोण 

ग्रामीण अथििन्त्रिाई बढावा र्ददैँ आर्थिक, िामार्िक र िासं्कृर्िक रुपान्िरण गदै नेपािको िंर्वधानिे पररकलपना 

गरेको िमािवादमा पगु्नका िार्ग र्ोगदान गने ।  

१.३ िक्ष्यः 

1. िावििर्नक िेवा प्रवाि, र्वकाि र्नमािण र गर्िर्वर्धमा िुशािनको प्रत्र्ाभूर्ि र्दिाउने ।  

2. िवािङ्गीण र्वकाि माफि ि स्थानीर् ििको िरकारको प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध िथा िीवनस्िर िुधारको 
अनुभूर्ि र्दिाउने ।  

3. आत्मर्नभिर र स्वाधीन अथििन्त्र र्नमािण गरी स्वच्छ प्रर्िष्पधाित्मक अथिव्र्वस्था र्नमािण गने ।  

१.४ उदे्दश्यः 

1. गाउपँार्िकाबाट प्रवाि िुने िेवामा आम िनिाको पिुचँ स्थार्पि गरी िुशािन प्रवद्धिन गने,  

2. पूवािधार िगार्िका र्वकािमा स्थानीर् ििभार्गिा िुटाई र्छटो िम्पन्न गरी अपनत्वको र्वकाि गरी र्दगो 
बनाउने, 

3. िैंर्गक िमिाका िार्ग िमावेशीकरण, र्वकािका अन्िरिम्बर्न्धि पििरुको िम्बोधनबाट िारभूि 

िमानिाको िार्ग आधार िर्ार गने,  

4. आर्थिक िथा िामार्िक र्वकािको माध्र्मबाट गाउपँार्िकाबािीको िीवनस्िर िधुार गने, 
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5. स्थानीर् ििको िरकारको प्रभावकाररिा अर्भवृर्द्ध गरी िंर्वधान कार्ािन्वर्नमा ििर्ोग गने, 

6. आर्थिक िामार्िक र्वकािका िंभावनािरुको खोिी गरी कार्ािन्वर्नको उपर्िु व्र्वस्था र्मिाउने, 

7. स्थानीर् स्रोि िाधनको िमरु्चि पररचािन माफि ि र्दगो, िमावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृर्द्ध िार्िि गने, 

8. आर्थिक स्थार्र्त्व कार्म गने िथा िगानीको वािावरण र्नमािण गने,  

१.५ रणनीसिः 

1. िुशािन र गणुस्िरीर् िेवा प्रवािका िार्ग गाउपँार्िकाको िंगठनात्मक िुदृढीकरण, िमिा अर्भवृर्द्ध एव ं
मानव र्वकािमा िोड र्दई आवश्र्किािरुिाई न्र्ार्ोर्चि प्राथर्मकिाका आधारमा िम्बोधन गने ििम 

स्थानीर् िरकारको र्वकाि गने । 

2. र्वकाि र्क्रर्ाकिापिरुमा स्थानीर् ििभार्गिा िुटाउन िमदुार्मा आधाररि र्वकािको अवधारणा अनुरुप 
र्नमािण, िञ्चािन, व्र्वस्थापन िथा अनुगमन मूलर्ाङ्कनमा िरोकारवािािरुिाई नै पररचािन गने ।  

3. िंर्ीर् िंरचना, िमावेशी िोकिन्त्र र र्निेपणको अवधारणा अनुरुप िंर्ीर् िरकार र प्रादेर्शक िरकारिगँ 
अन्िरिम्बन्ध एवं रािनीर्िक, प्रशािर्नक, न्र्ार्र्क िथा र्वत्तीर् अर्धकार र उत्तरदार्र्त्व िुर्नर्िि गने, 

4. स्थानीर् अथििन्त्र मिबटु बनाउने गरी स्थानीर् मौर्िक र्वशेर्िामा आधाररि प्रकृर्ि, िंस्कृर्ि र कृर्त्रम 
पर्िटनिाई प्रवद्धिन गरी िमदुार्को िीर्वकास्िर मार्थ उठाउने ।  

5. िामदुार्र्क र्शिािाई िबैको िार्ग र्शिा र गणुस्िरीर् र्शिाको रुपमा अर्भवृर्द्ध गने ।  

6. स्वास्थ्र् िंस्थािरुको र्वस्िार र िुदृर्ढकरण गरी आधारभूि स्वास्थ्र् िेवा प्रदान गदै स्वास्थ्र्मा िबैको 
पिुचँ र गणुस्िरको वृर्द्ध गने  । 

7. िैङ्र्गक, िमिामखुी र िमावेशी र्वकािको अवधारणा अविम्बन गदै उपेर्िि र उत्पीर्डि वगि, िेत्र र 
िमदुार्को आर्थिक, िामार्िक, िासं्कृर्िक अर्धकार र अविर िथा िामार्िक िुरिामा न्र्ार्ोर्चि पिुचँ 

िुर्नर्िि गने ।  

8. स्थानीर् िाधन स्रोिमा आधाररि र्रेिु िथा िाना उद्योगिरुिाई प्रवद्धिन िथा िाना उद्योग खोिी ग्रामीण 
औद्योर्गकरणको प्रर्क्रर्ाबाट औद्योर्गकरणमा प्रवेश गने ।  

9. स्थानीर् भार्ा, भार्ा, किा िंस्कृर्ििरुको िंरिण र प्रवद्धिनका िार्ग अनुकुि वािावरण िर्ार गरी पर्िटन 
प्रवद्धिन माफि ि स्थानीर् अथििन्त्रमा िोड र्दने  ।  

10.  रू्वािरुको र्वर्र्गि दििा, प्रार्वर्धक दििा, र्वुा उद्यमी प्रवद्धिन गने िथा खेिकूद िेत्रमा प्रोत्िार्िि गनि  
िििीकरण गने ।  
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१.६ प्राथसमकिािरः 

चािु आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ मा गाउपँार्िकाको िक्ष्र् िथा उदे्दश्र्िरु िार्िि गनि  देिार् बमोर्िमका 

िेत्रिरुिाई प्राथर्मकिामा राखर् एको छः 

(क( आर्थिक र्वकाि िथा गररबी र्नवारणमा प्रत्र्ि र्ोगदान, 

(ख( र्छटो प्रर्िफि प्राप्त गनि  िर्कने उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृर्द्ध, 

(ग( िनिाको िीवनस्िर, आम्दानी र रोिगारी वृर्द्ध र ििकाररिा, 

(र्( स्थानीर् ििभार्गिा िट्ुने, स्वर्म ्िेवा पररचािन, 

(ङ( स्थानीर् स्रोि िाधन र िीपको अर्धकिम प्रर्ोग, 

(च( मर्ििा, बािवार्िका िथा र्पछर्डएका िेत्र र िमदुार्िाई प्रत्र्ि िाभ,  

(छ( िैङ्र्गक िमानिा र िामार्िक िमावेशीकरण अर्भवरृ्द्ध, 

(ि( दीगो र्वकाि, ििवार् ुपररवििन अनुकूिन र वािावरणीर् िरंिण िथा िम्बदिन,  

(झ( भार्र्क िथा िासँ्कृर्िक पिको िगेनाि र िामार्िक िद्भाव िथा एकिा अर्भवृर्द्ध,  

)ञ(  स्थानीर् िडकको र्नमािण र स्िरोन्नर्ि, पर्िटन पूवािधारको र्वकाि र प्रवद्धिन, 

)ट(  िंस्थागि र्वकाि िथा शािकीर् िुधार,  

)ठ(  िूचना िथा िंचार प्रर्वर्धको र्वकाि र गणुस्िर,  

)ड (  िर् ुिथा िाना ििर्वद्यिु उत्पादन, प्रिारण र र्विरण, 

)ढ(  र्शिा, स्वास्थ, खानेपानी र िरिफाई । 
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१.७ कायघ िेत्र 

नेपािको िंर्वधानको अनुिूची – ८ मा उलिेख भए बमोर्िम र्ि गाउपँार्िकाको अर्धकार िूची/कार्ििेत्र देिार् 

बमोर्िम रिेका छन्: 

क्र.ि.ं सवषयिर 

१ नगर प्रिरी 

२ ििकारी िसं्था 

३ एफ.एम. िञ्चािन 

४ स्थानीर् कर (िम्पर्त्त कर, र्र बिाि कर, र्र िग्गा रर्िष्रेशन शलुक, िवारी िाधन कर), िेवा शलुक 

दस्िुर, पर्िटन शलुक, र्वज्ञापन कर, व्र्विार् कर, भूर्म कर (मािपोि), दण्ड िररवाना, मोरञ्िन कर, 

मािपोि िंकिन 

५ स्थानीर् िेवाको व्र्वस्थापन 

६ स्थानीर् िथ्र्ाङ्क र अर्भिेख िंकिन 

७ स्थानीर् स्िरका र्वकाि आर्ोिना िथा पररर्ोिनािरु 

८ आधारभूि र माध्र्ार्मक र्शिा 

९ आधारभूि स्वास्थ्र् र िरिफाइ 

१० स्थानीर् बिार व्र्वस्थापन, वािावरण िंरिण र िैर्वक र्वर्वधिा 

११ स्थानीर् िडक, ग्रामीण िडक, कृर्र् िडक, र्िंचाइ 

१२ गाउ ँिभा, मेिर्मिाप र मध्र्स्थिाको व्र्वस्थापन 
१३ स्थानीर् अर्भिेख व्र्वस्थापन 

१४ र्रिग्गा धनी पिुाि र्विरण 

१५ कृर्र् िथा पशपुािन, कृर्र् उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ुस्वास्थ्र्, ििकारी 

१६ ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्ि र अशििरुको व्र्वस्थापन 

१७ बेरोिगारको िथ्र्ाङ्क िंकिन 

१८ कृर्र् प्रिारको व्र्वस्थापन, िञ्चािन र र्नर्न्त्रण 

१९ खानेपानी, िाना ििर्वद्यिु आर्ोिना, वैकर्लपक उिाि 

२० र्वपद ्व्र्वस्थापन 

२१ ििाधार, वन्र्िन्िु, खानेपानी िथा खर्नि पदाथिको िंरिण 

२२ भार्ा, िंस्कृर्ि र िर्ििकिाको िंरिण र र्वकाि 
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१.८ गाउँपासिकाको दरबन्दी िथा िगंठन िरंचना 

नेपाि िरकार )मर्न्त्रपररर्द्(  को र्मर्ि २०७४/१२/१४ को र्नणिर्बाट स्वीकृि स्थानीर् ििको दरबन्दी िंरचना (२५ 

ििार भन्दा कम िनिख्र्ा) बमोर्िम र्नम्नअनुिारको प्रशािर्नक िंरचना रिेको छः  

 

  

प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृत

प्रशासन, योजना तथा
अनगुमन शाखा

प्रशासन इकाई

राजस्व इकाई

योजना तथा अनगुमन
इकाई

काननूी माधमला इकाई

पवूाािार ववकास तथा 
वातावरण व्यवस्थापन 

शाखा

सडक तथा अन्य 
पवूाािार ववकास इकाई

भवन तथा मापदण्ड 
कायाान्वयन इकाई

वातावरण, सरसफाई 
तथा ववपद् व्यवस्थापन 

इकाई

सामाजजक तथा आधथाक 
ववकास शाखा

सामाजजक सुरक्षा तथा 
पजजजकरण इकाई

महिला, बालबाधलका
तथा समाज कल्याण

इकाई

* स्वास््य चौकी
* कृवि सेवा केन्र
* पशु सेवा केन्र
* सूचना तथा अधभलेख 
केन्र
* घरेलु तथा साना 
उद्योग
* पयाटन केन्र

धशक्षा, यवूा तथा
खेलकूद ववकास शाखा

* बाल ववकास केन्र
* ववद्यालय
* खेलकूद सधमधत/केन्र
* यवूा ववकास सधमधत/

केन्र
* प्राववधिक तथा 
व्यवसाधयक ताधलम
केन्र
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पररच्छेद दुईः चाि ुआसथघक वषघको मंसिर मसिनाको िमग्र प्रसिवेदन  

२.१ सनयसमि िेवा प्रवाि 

 

आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ मा गाउँपार्िका अन्तगितका वडा कार्ाििर्हरुबाट भएका र्िफारिश, प्रमाणित िगार्त 
िेवा प्रवाहको िंख्र्ात्मक ववविि 

               वडा नं. 
 िेवाको प्रकाि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ जम्मा 

नर्ाँ  नागरिकता र्िफारिश 14 24 10 3 7 57 28 18 8 169 
नाबािक  परिचर्पत्र र्िफारिश 0 - 0 - - - - - - 0 

नागरिकता  प्रर्तर्िपी 4 - 3 - - - - 11 - 18 

मािपोत र्िफारिश 15 - - - - - - - - 15 

पिि  व्र्विार् दताि/नवीकिि र्िफारिश - - 1 2  1 - - 1 5 

घिबाटो  प्रमाणित र्िफारिश - - - - -  - - - 0 

जग्गा  नामिािी र्िफारिश - - - - - - - - - 0 

अन्र्  र्िफारिश 45 1 14 8 20 26 12 16 20 162 

नाता  प्रमाणित 8 0 - 2 0 - 3 1 7 21 

अन्र्  प्रमाणित 0 2 - - - 24 13 5 6 50 

वडा  िर्मर्तको बैठक - - - - - - - - 3 3 

अन्र्  बैठक तथा िमन्वर् - 1 - - - - - - - 1 

र्ोजना अनगुमन - - - - - - - - 3 3 

अन्र्  अनगुमन - - -  - - - - - 0 

व्र्णिगत घटना दताि 21 34 6 7 14 25 28 38 27 200 

ववववध     5    1 6 

 

२.२ व्यसिगि घटना दिाघ िथा िामासजक िुरिा 

िमर् 

जन्म दताि मतृ्र् ुदताि वववाह 
दताि 
िंख्र्ा 

बिाई ििाई िम्बन्ध 
र्बच्छेद 
दताि 
िंख्र्ा 

कुि 
दताि 
िंख्र्ा 

कै 
मवहिा परुुर् जम्मा मवहिा  परुुर् जम्मा दताि 

िंख्र्ा 
गएको 
िंख्र्ा 

आएको 
िंख्र्ा 

३५ ददनर्भत्र 1 2 3 2 2 4 1 १ 1 0 0 ९   

१ वर्ि र्भत्र 18 9 27 0 6 6 10 १ 1 0 0 ४४   

१ वर्ि पर्छ 60 52 112 4 7 11 20 ४ 4 0 0 १४७   

जम्मा 79 63 142 6 15 21 31 6 6 0 0 २००   

कुि घटना दताि िंख्र्ााः २००            
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२.३ मसंिर मसिनामा भएका भुिानी सववरण 

क्र.िं. र्ोजना/कार्िक्रमको नाम ठेगाना भिुानी िकम र्मर्त कैवफर्त 
१ पञ्चे बाजा िंिक्षि  भमेू गापा १ ५०,०००।- २०७५।०८।०२  

२ मैकाडा बाटो िोइर्िङ भमेू ८ १,२०,०००।- २०७५।०८।०२  

३ खङुखोिा पेढी चेप्री काठेपिु भमेू ९ ९६,०००।- २०७५।०८।०३  

४ चनेुिाखोिा काठेपिु  भमेू ९ ९६,०००।- २०७५।०८।०३  

५ खेिमैदान भमेू ८ २,४०,०००।- २०७५।०८।०३  

६ ताम्दै खेिमैदान र्नमािि भमेू ८ १,२०,०००।- २०७५।०८।०४  

७ भिाबोट बाटो िोइर्िङ भमेू ८ ७२,०००।- २०७५।०८।०४  

८ आ.वव.दवुाचौि बािमैत्री धािा र्नमािि भमेू ९ १,२०,०००।- २०७५।०८।०५  

९ भवानी थान र्नमािि भमेू ६ ६०,०००।- २०७५।०८।१८  

१० दर्ित वस्ती एक घि एक वफल्टि  भमेू ५ २,३७,०००।- २०७५।०८।१८  

११ बािमैत्री धािा तथा शौचािर् र्नमािि भमेू ९ १,८०,०००।- २०७५।०८।१९  

१२ खेिमैदान र्नमािि भमेू ८ १,२०,०००।- २०७५।०८।१९  

१३ मेिर्मिाप िम्बन्धी ४८ घण्टे तार्िम   ४,९७,४६६।- २०७५।०८।१९  

१४ कुनपानी खोिा काठेपिु र्नमािि भमेू ६ ि ८ १,६९६००।- २०७५।०८।१९  

१५ दोमही खोिा काठेपिु र्नमािि र्िमचौि भमेू ९ ९६,०००।- २०७५।०८।१९  

१६ ढ्याङ्ग्रो मोहने खोिा काठेपिु र्नमािि भमेू ९ ९६,०००।- २०७५।०८।१९  

१७ धानछहिेखोिा काठेपिु र्नमािि भमेू ९ ९६,०००।- २०७५।०८।१९  

१८ र्छिर्मिेखोिा काठेपिु र्नमािि भमेू ९ १,०८,०००।- २०७५।०८।२०  

१९ िङुझङुखोिा काठेपिु र्नमािि भमेू ९ १,०८,०००।- २०७५।०८।२०  

२० कार्िका थान व्र्वस्थापन भमेू ६ ६०,०००।- २०७५।०८।२०  

२१ कार्ाििर् िामारी तथा चनुबाङ 
इ.प्र.का. 

भमेू ९ ७८,९५०।- २०७५।०८।२०  

२२ खेिमैदान घेिाबाि र्नमािि भमेू  २,४०,०००।- २०७५।०८।२१  

 

२.४ आन्िररक राजस्व पररचािन 

चािु आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को मरं्िर मर्िनामा गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर्, र्वर्र्गि शाखा र अन्िगििका 

वडा कार्ाििर्िरुबाट कूि रु. आन्िररक रािस्व िंकिन भएको छ । ििमध्रे् स्थानीर् िर्ञ्चि कोर्मा दार्खिा िुने 

रु. र प्रदेश िरकारिगँ बाडँफाडँ िुने रकम रु . रिेको छ ।  
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२.४.१ यि मसिनामा आन्िररक राजस्व िकंिनको अवस्थाः 

 रा.शी.न ं राजस्व शीर्षक गाउँ पासलका १ न.ं २ नं.  ३ न.ं ४ न.ं ५ न.ं ६ न.ं ७ न.ं ८ न.ं ९ न.ं जम्मा 

0 िम्पत्ती कर 0 0 820               820 

0 घरबहाल कर 0 0 3600               3600 

0 घरजग्गा रजजष्ट्रेशन शलु्क 0 0                 0 

0 िवारी िाधन कर 0 0                 0 

0 िेवा शलु्क (स्थानीय पवूाषधार िथा िेवा उपयोगमा) 99666 0                 99666 

0 दस्िुर (स्थानीय िहबाट हुने सिफाररि लगायिमा) 18600 19700 6000 8875 7550 4050 1685 15605 15550 19150 116765 

0 पयषटन शलु्क 0 0                 0 
0 ववज्ञापन कर 0 0                 0 
0 व्यविाय कर 3450 0   1000   1500         5950 
0 भूसमकर (मालपोि) 0 0 13166   6724 15413   38702 2287   76292 
0 दण्ड जररवाना 0 0                 0 
0 मनोरञ्जन कर 0 0                 0 
0 मालपोि िकंलन 0 0                 0 
0 बहाल ववटौरी घर जग्गा कर 0 0                 0 

0 जडडबुटी, काठ, जीवजन्िु कर 0 0   7500             7500 

0 प्राकृतिक स्रोि िाधन व्यविातयक कर 0 0                 0 

0 शेयर लगानीबाट प्राप्ि लाभाशं िथा पूँजजगि लाभ आय 0 0                 0 

0 ऋण लगानीबाट प्राप्ि व्याज आय 0 0                 0 

0 अन्य 4500 0       2190     4250   10940 

  जम्मा 126216 19700 23586 17375 14274 23153 1685 54307 22087 19150 321533 
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मासिक प्रगसि प्रसिवेदन     २०७५ िाल मंसिर                   भूमे गाउँपासलका रुकुम (पूवी भाग)  

 

२.४.२ आन्िररक राजस्व िकंिनमा देसिएका िमस्यािरः 

नेपािको िंर्वधानको अनुिूची ८ अनुिार स्थानीर् िििाई प्राप्त स्थानीर् कर िम्बन्धी अर्धकारिरुको 

कार्ािन्वर्न गरी आन्िररक रािस्व िकंिनमा र्ि गाउपँार्िकामा देिार्का िमस्र्ािरु देर्खएका छन्- 

• आम नागररकमा कर िम्बन्धी िमान धारणा नहुनु र कर तिने ित्परिामा कमीका कारण वैज्ञातनक र 
वस्िुगि कर प्रणाली लागू गनष कठठनाई भएको ।  

• कर र मतृ्यु शाश्वि ित्य हुन: कानून बमोजजमको कर तिनुष प्रत्येक व्यजतिको किषव्य हो भन्ने 
धारणाको ववकाि हुन नितदा िबै व्यविायी र करदािालाई करको दायरामा सलन निककएको ।  

• व्यविायीहरु कर तिनष अतनच्छुक भएकाले व्यविाय दिाषमा कठठनाई भएको ।  

• प्रगतिशील एवं िमिामूलक करका सिद्धान्िहरु लागू गनष निककएको । िमान करको सिद्धान्ि 
अनुिार को कर प्रणाली लागू गररँदा ववपन्न वगष मकाषमा परररहेको िर िम्पन्न वगषबाट क्षमिा 
अनुिारको राजस्व िंकलन हुन निकेको ।  

• वडा कायाषलयहरुमा दरबन्दी अनुिार कमषचारी नहँुदा राजस्व िंकलनको कायष अपेक्षक्षि गतिमा अतघ 
बढ्न निकेको ।  

• बैंककङ िुववधा नहँुदा िंकसलि राजस्व िमयमै गाउँपासलकाको िजञ्चि कोर्मा दाखिला हुन निकेको ।  

• राजस्व िंकलनका लागग िफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग हुन नितदा िदपुयोग र प्रतिवेदनमा चुनौति िजृना 
भएको ।  

• केही वडाका जनप्रतितनगध र कमषचारी पूणष रुपमा जजम्मेवार र िकिय नहँुदा राजस्व िंकलन कायषमा 
अपेक्षक्षि नतिजा आउन निकेको ।  

• हामीले तिरेको कर हामै्र लागग हो भन्ने धारणा आम िवषिाधारणमा पुर् याउन निककएको ।  

• करको दायरा फराककलो पानष निककँदा राजस्वको लक्ष्य अपेक्षक्षि रुपमा हासिल गनष निककएको ।  

 

२.४.३ राजस्व िकंिनमा िुधारका िम्भावनािरः 

• गाउपँार्िकामा व्र्विार् कर िकंिन र्नदेर्शका, २०७४ िारी भएकािे कार्ािन्वर्नमा ििििा पैदा भएको ।  

• अर्र्लिा वर्ििरुमा करदािाबाट कर िकंिन गनि कर गनुिपरेको भएिा पर्न चािु आर्थिक वर्िमा करदािािरु र्वस्िारै कर 
र्िने बानीको र्वकाि भएको ।  

• करदािािरुमा क्रर्मक रुपमा कानून बमोर्िमको कर र्िनुिपछि  भन्ने चेिनाको र्वकाि िुदैँ गएको ।  

• वडा कार्ाििर् िगार्ि रािस्व िकंिन गने र्नकार्बाट र्िम्मेवारी र्नवािि गरी िोर्कएको अवर्धर्भत्र रािस्व दार्खिा गने 
बानीको र्वकाि िुदैँ गएको ।  

• करका दर, िेत्र, र्िद्धान्ि र दार्रा िम्बन्धमा र्वर्भन्न िार्िम एव ंअर्भमुखीकरण गोष्ठीिरु िञ्चािन गनि िकेमा रािस्व 
िकंिनमा टेवा पुग्ने देर्खएको ।  

• रािस्व िकंिन िथा प्रर्िवेदन प्रणािीिाई प्रभावकारी िुलर्ाउन िफ्टवेर्र खररद गररएको ।  
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पररच्छेद िीनः शािा/इकाइगि प्रगसि प्रसिवेदनः 

३.१ प्रशािन, योजना िथा अनुगमन शािा 

• परिचर्पत्र िबैको तर्ाि भएको  

• िामाणजक ििुक्षा िाभराहीको अद्यावर्धक भैिहेको 
• र्ोजना िम्झौता ि भिुानी भैिहेको  

• प्रथम चौमार्िकका अर्धकांश र्ोजनाहरु िम्पन्न भई दोस्रो चौमार्िक र्ोजनाहरुको िम्झौता ि कार्ािन्वर्न भैिहेको 
 

३.२ पूवाघधार सवकाि िथा वािावरण व्यवस्थापन शािा 

हालिम्म िम्झौिा भएका योजना ७३ 

काम िम्पन्नः 

काम भैरहेका योजनाहरुः  

 

३.३ िामासजक िथा आसथघक सवकाि शािा 

 

३.३.१ कृसष िेवा केन्र 

क) आर्ोजनााः - कृवर् प्रिाि तथा बािी ववकाि कार्िक्रम                

क्र .ि  कार्िक्रम ववविि 
कार्ि िक्ष्र् प्रगर्त कैवफर्त एकाई परिमाि 

१ िाना र्िचाई र्नवेदन िंकिन गोटा ३ १ र्नवेदन िंकिन भइिहेको 
२ औजाि उपकिि ववतिि कार्िक्रम िंख्र्ा १३२  माग िंकिन भइिहेको  

३ वहउदे बखे  फिफुि तथा बगैचा 
िंथापना हेक्टि  २०  र्बरुवा माग िंकिन भइिहेको 

४ वहउदे तथा बखे निििी स्थापना िंख्र्ा ४  स्र्ाउ ि ओखिको र्बउ व्र्वस्थापन 
भइिहेको 

५ ५० प्रर्तशत अनदुानमा आि ुर्बउ 
ववतिि  हेक्टि  ३०  आि ुर्बउ माग िंकिन भइिहेको 

६ तिकािी खेतीको िागी पािाणस्टक टनेि 
ववतिि गोटा ४३ ३५  माग िंकिन भइिहेको 

७ तिकािी कम्पोणजट वकट ववतिि िंख्र्ा ३०० १००००  
 
 

ख) आर्ोजनााः - एवककृत कृवर् अनिुन्धान केन्र फािम व्र्वस्थापन मािीङ         
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क्र .ि  कार्िक्रम ववविि 
कार्ि िक्ष्र् प्रगर्त कैवफर्त एकाई परिमाि 

१ अवफि क्वाटि गोठ र्नमािि िंख्र्ा १ २ 
स्टमेट बन्दै गिेको गोरुगोठ र्नमािि 

भएको 

२ आिु  ,तिकािी ,फिफुि र्बउ ववरुवा 
व्र्वस्थापन  िंख्र्ा ६०  आि ुववरुवा व्र्वस्थापन भइिहेको 

 
 

ग) आर्ोजनााः - ि-शित् अनदुान कार्िक्रम             

क्र .ि . कार्िक्रम ववविि 
कार्ि िक्ष्र् प्रगर्त कैवफर्त एकाई परिमाि 

१ िहकािी िाना र्िचाइ तथा मि र्बउ ढुवानी िंख्र्ा ४ ४  

२ कृवर् पाठशािा कार्िक्रम  िंख्र्ा २ २  

 
 

३.३.२ पशु िेवा केन्र 

   
मंसिर मसिनाको मुख्य मुख्य मासिक प्रगसि प्रसिवेदन 

     

र्क्रर्ाकिाप इकाई 

र्ि 

मर्िना

को 

र्ि 

मर्िना 

िम्म

को 

िम्मा 

प्रगर्ि 

गा

ई 

भैं

िी 

बा

ख्रा 

भे

डा 

बंगरु/िुगँु

र 

कुखु

रा 

अ

न्र् 

िाभार्न्व

ि मर्ििा 

िाभार्न्व

ि परुुर् 

ि

म्मा 

पशु उपचार   944 1015 

195

9 30 81 298 13 31 491 0 109 76 944 

मेर्डकि उपचार 

िं

ख्र्ा 14 0 14 2 4 2 0 3 3 0 3 2 14 

माइनर िर्ििकि 

उपचार " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

गाइनाकोिोर्िक

ि उपचार 

" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पशु बन्ध्र्ाकरण " 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

पशु खोप " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HSBQ खोप " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

खोरेि " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

राखीखेि " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

गम्बारे " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

रोग र्नदान " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

गोबर परीिण " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

छािा परीिण " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्र् " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

फामि  िंख्र्ा " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

नम्िि अनुिार 

रिेको 

" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

नम्िि अनुिार 

नरिेको 

" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िार्िम कार्िक्रम " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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िेवा केन्र स्िरीर् " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

र्िलिा स्िरीर् " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िेत्र स्िरीर् " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िमूि र्ववरण " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

मर्ििा " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

परुुर् " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

र्मर्िि " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

िम्मा   959 1015 

197

4 33 85 300 13 34 494 0 112 79 959 

 

३.३.३ स्वास्थ्य 

• मंर्ििको पवहिो हप्तामा ववद्यािर्मा जकुाको और्धी ववतिि 

• भ्र्ाणक्िनेटि ि अहेबहरुको किाि र्नर्णुि प्रवक्रर्ा िम्पन्न 

• िबै स्वास््र् चौकीहरुको भौर्तक िामारीहरु खरिद तथा ववतिि िम्पन्न 

• पाठेघि णस्क्रर्नङ औजाि खरिद भैिकेको माघ मवहनामा णशववि िञ्चािन गन ेर्ोजना 
• मंर्िि ५ मा स्वरं्िेववका ददवि मनाइिवकएको 
• मंर्िि ८, ९ ि १० मा रुकुमकोटमा हनेु बन््र्ाकिि णशववि अगावी मस्वािेहरुको बैठक िम्पन्न 

 

३.४ सशिा, यूवा िथा िेिकूद शािा 

• मंर्ििमा घणुम्त प्रअ बैठक १ र्त्रभवून आवव खाबाङमा  

• ७ ठाउँमा पढाई मेिा िम्पन्न 

• १ ववव्र्ि गठन 
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पररच्छेद चारः सवसवध 

३.१ सनयसमि स्टाफ समसटङको प्रसिवेदन (समसि २०७५ पौष ५ गिे) 

 

समसििः २०७५/०९/०५ 

िमयिः सदउँिो १:०० बजे 

स्थानिः भूमे गाउँ काययपासलकाको कायायलयको बैठक कक्ष 

 

र्ि भूमे गाउपँार्िकाका प्रमखु प्रशािकीर् अर्धकृि िी चन्रर्िंि िेष्ठज्रू्को अध्र्ििामा िथा गाउपँार्िकाका 

अध्र्ि िी रामिुर बढुा मगरज्रू्को र्वशेर् उपर्स्थर्िमा मार्िक र्नर्र्मि स्टाफ बेठक िपर्ििको उपर्स्थर्िमा 

बिी देिार् बमोर्िमको र्नणिर्िरु गररर्ो ।  

िपसिि 

क्र.ि.ं नामथर पद कायाघिय 

१ िी चन्रर्िंि िेष्ठ प्रमखु प्रशािकीर् अर्धकृि भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

२ िी ििीराम खड्का वडा िर्चव ना.िु. वडा नं १ 

३ िी मस्ि बिादरु रोका वडा िर्चव नाि ु वडा नं ९ 

४ िी िनक ओिी िूचना प्रर्वर्ध अर्धकृि भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

५ िी नरेन्र दािाि स्रोि व्र्र्ि भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

६ िी र्खम बिादरु रोकार् प्रा.ि. कृर्र् भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

७ िी िाि बिादरु विी स्वास्थ्र् उपिंर्ोिक भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

८ िी र्निध्वि पाण्डेर् खररदार भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

९ िी आशाराम पनु मगर खररदार भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

१० िी िक्ष्मण खत्री खररदार भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

११ िी ओम प्रकाश र्व.क. प्रशािन िथा िेखा ििार्क वडा नं. ३ 

१२ िी िर्िम प्रिाद बढुा प्रशािन िथा िेखा ििार्क वडा नं. ४ 

१३ िी र्भम प्रिाद नेपािी प्रशािन िथा िेखा ििार्क वडा नं. ५ 

१४ िी र्वकाि रोका मगर प्रशािन िथा िेखा ििार्क वडा नं. ७ 

१५ िी िर्ा कुमारी बढुा प्रशािन िथा िेखा ििार्क वडा नं. ८ 

 

सवशेष उपसस्थसिः 

क्र.िं. नाम थर पद कार्ाििर् 

१ िी रामिुर बढुा मगर अध्र्ि भूमे गाउ ँकार्िपार्िकाको कार्ाििर् 
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र्मर्ताः २०७५।०९।०५ स्टाफ र्मवटङ 
अणघल्िो एजेण्डा आजको एजेण्डा 
1. प्रगर्त प्रर्तवदेन 

2. प्रथम चौमार्िक प्रगर्त िम्बन्धमा 
3. दोस्रो चौमार्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न िम्बन्धमा 
4. िेवा प्रवाहको गिुस्ति र्नधाििि िम्बन्धमा 
5. बेरुज ुफर्छ्यौट 

6. प्रर्तवेदनको र्नर्र्मतता िम्बन्धमा 
7. प्रोफाइि अद्यावर्धक िम्बन्धमा 

1. मार्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन ि िमीक्षा 
2. दोस्रो तथा तेस्रो चौमार्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न 

िम्बन्धमा (अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन) 
3. ववद्यतुीर् िशुािन, िूचना प्रवाह तथा परिचािन 

िम्बन्धमा 
4. िणक्षत वगिको र्ोजना कार्ािन्वर्न 

5. कमिचािी तथा जनप्रर्तर्नर्धहरुको व्रै्णिक ववविि 
अद्यावधी 

6. िमार्ोजनका िार्ग डेस्क स्थापना िम्बन्धमा 
 

तनणषयहरुः  

र्नििर् नं.१ 

वडा तथा ववर्र्गत शाखाको तपणशि बमोणजमको मार्िक प्रगर्त प्रर्तवदेन ि िमीक्षा गरिर्ो । 



 

 
 मासिक प्रगति प्रतिवेदन                     २०७५ िाल मंसिर  16 

मासिक प्रगसि प्रसिवेदन     २०७५ िाल मंसिर                   भूमे गाउँपासलका रुकुम (पूवी भाग)  

 

िपसशलः 
शाखा/इकाई मखु्र् मखु्र् काम प्रर्तवेदन 
प्रशािन र्ोजना • र्ोजना िम्झौता ि भिुानी भैिहेको  

• प्रथम चौमार्िकका अर्धकांश र्ोजनाहरु िम्पन्न भई दोस्रो चौमार्िक र्ोजनाहरुको िम्झौता ि कार्ािन्वर्न भैिहेको 
• आवश्र्कता माग िंकिन भैिहेको 

 

आ.प्र. • िाजस्व शीर्िकका आधािमा रिपोटि आएको छैन जििे गदाि छुट्याउन गाह्रो । 

• हाििम्म भएका खचि िेखा खचि िंकेत बमोणजम अर्भिेख गरिएको । 

• प्रथम चौमार्िकको प्रगर्त तर्ािी । दोस्रो चौमार्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न भैिहेको ।  

 

स्वास््र् • मंर्ििको पवहिो हप्तामा ववद्यािर्मा जकुाको और्धी ववतिि 

• भ्र्ाणक्िनेटि ि अहेबहरुको किाि र्नर्णुि प्रवक्रर्ा िम्पन्न 

• िबै स्वास््र् चौकीहरुको भौर्तक िामारीहरु खरिद तथा ववतिि िम्पन्न 

• पाठेघि णस्क्रर्नङ औजाि खरिद भैिकेको माघ मवहनामा णशववि िञ्चािन गन ेर्ोजना 
• मंर्िि ५ मा स्वरं्िेववका ददवि मनाइिवकएको 
• मंर्िि ८, ९ ि १० मा रुकुमकोटमा हनेु बन््र्ाकिि णशववि अगावी मस्वािेहरुको बैठक िम्पन्न 

 

पूवािधाि ववकाि • अनपुणस्थत  
णशक्षा (स्रोत 
व्र्णि) 

• मंर्ििमा घणुम्त प्रअ बैठक १ र्त्रभवून आवव खाबाङमा  

• ७ ठाउँमा पढाई मेिा 
• १ ववव्र्ि गठन 

• िमस्र्ााः णशक्षक दिबन्दीमा कमी, णशक्षकहरुको गैिणजम्मेवािी, ववद्याथीको अनपुणस्थर्त, भौर्तक तथा शैणक्षक िामारीको अभाव, 
अर्धकांश ववद्यािर्मा व्र्वस्थापनका िार्ग आर्थिक िमस्र्ा, णशक्षा ऐन र्नर्माविीमा ववव्र्ि दिववधा, बैंक खाता खोल्नेमा 
दिववधा, णशक्षा के्षत्र िधुािका िार्ग नीर्त नै अिमि भएको जस्तो महििु भएको गनुािो,  

• िझुावाः णशक्षक महािंघ, प्रअबाट िझुाव िंकिन गदाि िाम्रो,  

 

ICT Center • परिचर्पत्र िबैको तर्ाि भएको  

• िामाणजक ििुक्षा िाभराहीको अद्यावर्धक  

• कम््रू्टि िम्बन्धी तार्िम िञ्चािन गनुिपने 

 

कृवर् िेवा • दोस्रो चौमार्िकमा तिकािी र्बउ ववतिि कार्ि भैिहेको छ 
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(णखम ब िोकार्) • िाना र्िंचाईका िार्ग र्नवेदन माग हाििम्म ४ वटा मात्र (म्र्ाद बढाउनपुने) 

• फु्रट ि र्रन करिडोिका िार्ग तत्काि छिफि गिेमा र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गनुिपने  

• दाँते ओखिको बीउ ि जङ्गिी स्र्ाउको बीउ जमु्िामा खरिद भएको ढुवानी गनि बाकँी 
• तिकािी खेतीका िार्ग ्िाविक टनेि ४३ ववतिि िक्ष्र्मा ३५ वटा मात्र माग प्राप्त भएको छ ।  

• औजाि उपकििहरु ववतििका िार्ग ३ वटा ववद्यतुीर् घट्ट ि १ वटा पावि वटििको माग आएको छ ।  

• मारिङमा गोरुको गोठ बनाउने काम िम्पन्न भएको छ ।  

• िमस्र्ााः  

पश ुिेवा • अनपुणस्थत छ 
मवहिा 
बािबार्िका 

• अनपुणस्थत  

 

वडागि मासिक प्रगति प्रतिवेदन 

वडा व्र्णिगत 
घटना 

नागरिकता व्र्विार् 
दताि 

अन्र् 
र्िफारिश 

जानकािी 
पत्र 

अन्र् 
प्रमाणित 

नाता 
प्रमाणित 

वडा 
बैठक 

प्रगर्त िमस्र्ा चनुौर्त VERSP हाणजिी रिपोटि आम्दानी 

१ नं 
वडा  

२१ नर्ा १४ 

 

प्रर्तर्िपी ४ 

 मािपोत 
१५ 

ववववध 
४५ 

  ८ २ • प्रथम चौमार्िक र्ोजना 
४ मा िबै र्िफारिश 

• दोस्रो चौाः १० मा िबै 
िर्मर्त गठन  

• अनगुमनाः दईु तीन 
पटक 

• नाप्रप 
र्िइिकेको थि 
दमाईबाट 
परिर्ाि बनाउन 
खोणजिहेको छ 

• व्र्विार् दतािमा 
हेिचक्र्र्ाईं 

छ छ छ १९७०० 

२ नं 
वडा 

 
 
 
 
 

 

       •       अनपुणस्थत 

३ नं 
वडा 

४६ नर्ााः १० 

प्रर्तर्िपी ३ 
१ 

जर्डबटुी 
  ० ० २ • प्रथम चौ ८ मा २ 

बाँकी िोड 

• व्र्णिगत घटना 
दताि 

छ छ छ १७३७५ 
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• दो चौ १२ मा ५ मात्र 
र्िफारिश 

• अनगुमनाः  
४ नं 
वडा 

७ नर्ााः 
प्रर्तर्िपीाः 

० पहिबाट 
िामाज 
बणुझर्िएको 

१ ० १ २ • प्रथम चौमार्िक र्ोजना 
३ मा १ िम्पन्न 

• काम िम्पन्नाः १ 

• दोस्रो चौमार्िकका ८ 
र्ोजना िर्मर्त गठन 

• अनगुमन िंर्िु 
हनु निकेको 
व्र्णि 
व्र्णिबाट 

• २० प्रर्तशत 
अर्रमिे िर्मर्त 
गठन वढिाई 

छ छ छ १४२९४ 

५ नं 
वडा 

१४ नर्ााः ८ ० २० २ ३  ४ • प्रथम चौमार्िक र्ोजनााः 
२ िम्पन्न ि भ ु

• दो चौाः ८ मा २ 
िम्झौता 

• िर्मर्त गठनाः ४ 

• मवहिा ववकाि 
िर्मर्तको वैठकको  

• मवहिा िर्मर्तको 
र्नर्र्मत वैठक 
बिेपर्न अनगुमन 
नभएकोिे माग 

• ववव्र्ि िर्मर्त 
र्नणश्क्रर्  

• ववकािमा 
नागरिक 
र्नणश्क्रर्ता 

छ छ छ २३१५३ 

हाििम्म 
५६६२१ 
मा 
४१७३५ 
दाखा  

६ नं 
वडा 

 
 
 
 
 
 
 

 

       • प्रथम चौमार्िक र्ोजनााः  

• काम िम्पन्नाः ० 

• िम्झौतााः  

• िर्मर्त गठनाः  

•     अनपुणस्थत 

७ नं 
वडा  

 

२८ नर्ाँ 
 
 
 
 
 

 

 ०  २ १ ६ १ • प्रथम चौ र्ोजनााः ३ 
िम्झौता 

• काम िम्पन्नाः १ भिुानी 
१ 

• दो चौाः १ िम्झौता 

•   छ छ छ ५४३०७ 
मंर्ििमा  

८ नं ३८ नर्ााः १८  १६  ४   • प्रथम चौमार्िक र्ोजनााः •  छ छ छ २२०८७ 
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वडा १ 
र्नशलु्क 

प्रर्त ११ 

 
५ िबै र्िफारिश 

• दो चौ. १३ मा १२ 
िर्मर्त गठन ि 
र्िफारिश २ िम्पन्न  

• चोिकाटे< बाख्रखेोि, 
कुनपानीमा पिुको िभे 
भएको 

• बोर्ि बोका स्वस्थ 
िहेको 

• कोजाि ववव्र्ि 
परिवतिन 

• २ मेिर्मिाप 
कार्ि 

• िनुौिो हजाि 
ददन ेकार्िक्रम  

• िामाणजक 
ििुक्षा भत्ता 

९ नं 
वडा 

२६ नर्ाँ ८ 

प्तर्तर्िपी 
२ 

१ २० ६ ७ ५ ३ • प्र.चौ. र्ोजनााः १७ मा 
३ बाँकी िम्पन्न  

• दो चौाः १७ िबै िर्मर्त 
गठन 

• िर्मर्त गठनाः १७ िबै 

• अनगुमनाः ३ वटा  

• कोजाि ववव्र्ि 
परिवतिन 

 

छ छ छ २९६१९ 

अ्र्क्षको मन्तव्र्बाटाः  

• गाउँपार्िकाबाट प्राप्त िूचना प्राप्त हनेु ववणत्तकै वडा िर्मर्तको बैठक बोिाउनपुने ि वडा कार्ाििर् ि गाउँपार्िकार्बच िूचना तथा िमन्वर्को अभाविाइ कम 
गनुिपने । 

• र्ोजना कार्ािन्वर्निाई प्रभावकािी गिाउन तदारुकताका िाथ िाग्न ुपने ि ववर्र्गत शाखािे आ-आफ्ना कार्िक्रमिाई प्रभावकािी कार्िन्वर्न गने गिाउने। 

• र्रन करिडोि ि फु्रट करिडोििाई िँगिगै र्िएि म्र्पहाडीको पवहिो नजाने ि दाँते ओखि ववतिि ओखि जोन कार्िक्रम िागू नभएकामा ववतिि गनुिपछि । 

• ववद्यािर्हरुमा अनगुमन मूल्र्ाङ्कनिाई कडाइका िाथ िागू गिी दण्ड ि पिुस्कािको नीर्त कार्ािन्वर्न गनुिपने छ । शैणक्षक के्षत्र िधुािका िार्ग र्नकै नै मेहनत 
गिेको खण्डमा आकाशपाताि परिवतिन नभए पर्न खिाबमा िाम्रो गिुिम्म ल्र्ाउन िवकन्छ । प्रशािनको पाटो कडाइ गनुि त आवश्र्क छ नै । दण्ड ि 
पिुस्कािको नीर्त िागू गनि वस्तगुत डाटा चावहर्ो ।  

• र्ि वर्ि थप भनकेो णशक्षक, कृर्क, पर्िटन व्र्विार्ी, नीर्त तजुिमा गने जनप्रर्तर्नर्ध ि कमिचािीहरुको एकीकृत र्िकाई भ्रमि कार्िक्रम गरिनेछ । एक के्षत्रको 
अ्र्र्न गदाि अन्र् के्षत्रिे पर्न र्िकोि ्। र्िका िार्ग र्ि वर्ि कर्त ववद्यािर्िाई र्िन िवकन्छ ¿ त्यिको आधार पतन िोज्नपुछष ।  

• िेवा प्रवाहको िन्दभिमा जनगनुािोहरु आउँछन ्। आएका गनुािोहरु र्नर्ोणजतिाई त केही गनि िवकन्न खाि गनुािोहरुिाई िबै शाखा कार्ाििर्बाट र्छटो 
छरिटो ढङ्गिे प्रवाह गनि कमिचािीिे ववशेर् र्ोगदान गरििहनभुएको छ । र्ििाई र्निन्तिता ददनहुोि ्। र्ो गाउँपार्िका ७५३ म्रे् एउटा ि ववशेर् बनाउने 
हात ि णजम्मेवािी कमिचािीहरुमै छ । म तपाईहरुिँग ववश्वस्त छु ।  
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र्नििर् नं. २ 

दोस्रो तथा तेस्रो चौमार्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न गने र्ििर्ििामा र्ही पौर् मिान्तर्भत्र िम्झौतार्भत्र गरििक्ने 
ि िो अवर्धर्भत्र िम्झौता गनि नआउने उपभोिा िर्मर्तको ववकल्प खोणजने तथा गाउँपार्िकाबाट कार्िन्वर्न 
गरिने कार्िक्रम/र्ोजना/आर्ोजना/परिर्ोजनाको वडा स्तिीर्  अनगुमन िर्मर्तिे अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
र्निन्ति गिी गाउँपार्िकामा प्रर्तवदेन पठाउने । 

र्नििर् नं. ३ 

ववद्यतुीर् िशुािन, िूचना प्रवाह तथा परिचािनिाई प्रभावकािी रुपमा िञ्चािन गनि कार्ाििर्को वभेिाइट 
र्नर्र्मत रुपमा िबै कार्ाििर् तथा कमिचािीहरुिे िगअन गने, नोवटि बोडि नम्बि र्नर्र्मत चेक गने तथा 
भ्रमि/अनगुमन प्रर्तवेदन तथा मार्िक प्रर्तवेदनहरु ि अन्र् प्रर्तवेदनहरु मार्िकरुपमा र्नर्र्मत प्रकाशन गने 
। 

र्नििर् नं. ४ 

िणक्षत वगिको र्ोजना प्रभावकािी  कार्ािन्वर्न गनि वडा िर्मर्तिे आवश्र्कताका आधािमा िागत अनमुान 
तर्ाि गिी कार्ि र्ोजना बनाई गाउँपार्िकािगँ िम्झौता गिेि तत्काि कार्िन्र्न गिाउन िमन्वर् गने । 

र्नििर् नं. ५ 

गाउँपार्िकाका कार्िित कमिचािी तथा र्नवािणचत जनप्रर्तर्नर्धहरुको व्रै्णिक ववविि अद्यावधी गने प्रर्ोजनाथि 
तोवकएको ढाँचामा फािाम भिाई ७ ददन र्भत्र गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्मा िबै र्नकार्िे अर्नवार्िरुपमा 
पठाउने । 

र्नििर् नं. ६ 

िंघीर् मार्मिा तथा िामान्र् प्रशािन मन्त्रािर्को र्मर्त 2075/08/28 को परिपत्र बमोणजम ििकािी 
कमिचािी िमार्ोजनको िार्ग िहज ि ििुभ रुपमा अनिाइन फािाम भने व्र्वस्था र्मिाउन गाउँ 
कार्िपार्िकाको कार्ाििर्मा र्बहान ८ बजेदेणख िाझ ६ बजेिम्म िञ्चािन हनेु गिी हेल्प डेस्क स्थापना गने 
। 
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पररच्छेद िीनः िमस्या िथा चुनौसि र अविरिर 

 

िार्वकको स्थानीर् र्नकार्बाट स्थानीर् ििको रुपमा पररवििन भएपर्छ िवैंधार्नक रुपमा नै अर्धकारको बाडँफाडँ 

भएर कार्िर्िम्मेवारी र अर्धकारमा बढोत्तरी भएको छ । िनर्नवािर्चि प्रर्िर्नर्धिरुमाफि ि स्थानीर् िरकार िञ्चािन 

गने कानूनी व्र्वस्था बमोर्िम भूमे गाउपँार्िकािे पर्न स्थानीर् प्रर्िर्नर्धिरुमाफि ि आफ्नो गाउपँार्िकाको र्वकाि र 

िमरृ्द्धका िार्ग कानून, नीर्ि, र्ोिना र्नमािण गने आफ्नो िंर्नत्र माफि ि कार्ािन्वर्न गनेिम्मका कार्ििरु गरररिेको छ 

। िंर्ात्मक व्र्वस्था बमोर्िम िीन ििको िरकारमध्रे् स्थानीर् िरकारको िैर्िर्ि प्राप्त गनुि  आफैमा राम्रो िो । 

स्थानीर् िरकार िञ्चािन र नीर्ि, बिेट िथा र्ोिना ििुिमा िथा कार्ािन्वर्नका िन्दभिमा देर्खएका िबि र 

कमिोर पि िथा गाउपँार्िकाको र्वद्यमान चनुौर्ि र अविरिरुिाई िंिेपमा प्रस्िुि गररएको छ ।  

 

३.१ िबि पि 

• रािनैर्िक र्स्थरिाका िाथै िबै गाउ ँटोि वडामा स्थानीर् िनप्रर्िर्नर्ध रिेको ।  

• मध्र्पिाडी िोकमागििे गाउपँार्िकाको अर्धकाशं भाग (पूवि-पर्िम) िमेटेको ।  

• शर्िद मागििे गाउपँार्िकाको उत्तर दर्िण िोड्ने अर्धकाशं भाग िमेट्ने ।  

• गाउपँार्िकाको र्ोिना बैंक िथा गरुुर्ोिना िर्ार भएको ।  

• भार्र्क, िासं्कृर्िक, िामदुार्र्क र्वर्शििा र एकिा । 

• स्थानीर् िनप्रर्िर्नर्ध र कमिचारीबीच िेत्रार्धकार स्पि र राम्रो िािमेि भएको ।  

• िावापानी िुिाउदँो कृर्र् उत्पादन, पश ुव्र्विार्का िार्ग प्रचरु िम्भावना रिेको ।  

• िामार्िक िंस्कारको रुपमा रिेको झारा प्रथा, िामूर्िक कार्ििाई र्वकाि गर्िर्वर्धमा िोड्न िर्कने ।  

• स्थानीर् वन, खर्नि (िामा, फिाम, र्ििा िगार्िको) प्राकृर्िक स्रोि भएको ।  

 

३.२ कमजोर पि 

• स्थानीर्मा चेिनाको कमीका कारण र्वकािमा उदाशीनिा । 

• बेरोिगार िनशर्ि ।  

• अर्धकाशं रू्वा िनशर्ि वैदेर्शक रोिगारमा भएकािे गाउमँा रू्वा िनशर्ि नभेर्टने ।  

• िेत्रगि रुपमा स्थानीर् दि िनशर्िको अभाव ।  

• िमप्रर्िको आस्थामा कमी 

• स्थानीर् स्िरमा िम गनेिे िम्मान नपाउनु ।  
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• गाउपँार्िकाको मानव र्वकाि िूचकाकं, स्वास्थ्र् र्शिा िेत्र िन्िोर्िनक निुनु ।  

• स्थानीर् व्र्विार्ी र र्वकाि िरोकारवािािरुको कमिोर आर्थिक िथा व्र्वस्थापकीर् िमिा ।  

 

३.३ अविर 

• अर्धकार िम्पन्न स्थानीर् िरकार भएकािे माटो र िावापानी िुिाउदँो र्वकाि र्ोिना छनौट र कार्ािन्वर्न 
गने वािावरण बन्नु ।  

• र्वगिको र्दु्धिे स्थानीर्बािीमा रािनैर्िक चेिना र िनचेिनाको र्वस्िार िुनु ।  

• र्दु्ध पर्िटन, पर्ािपर्िटन र िासं्कृर्िक पर्िटनको पूवािधार िुन ु।  

• द्वन्द्व र द्वन्द्वपर्छको र्वकािका िम्बन्धमा अध्र्र्न स्थि र मौर्िक भार्ा िंस्कृर्िको अविर िुनु ।  

• स्थानीर् वन, खर्नि (िामा, फिाम, र्ििा िगार्िको) प्राकृर्िक स्रोिको मात्रा प्रचरुिा िुनु ।  

• मगर िमदुार्को भार्ा िंस्कृर्ििाई ब्रार्ण्डङ गनि  िर्कने िम्भावना िुनु ।  

• नर्ा ँर्िलिा भएकािे नेपाि िरकार, प्रर्िर्नर्ध, र्वकाि िाझेदार िगार्िका िरोकारवािा पिकिरुको चािो 

रिनु ।  

• स्थानीर् स्रोि िाधनिरुको िमरु्चि ढङ्गिे उपर्ोग गरी र्वकाि र्नमािण िथा आर् आििनका िार्ग िगानीको 
िम्भावना बढ्नु ।  

• र्ोिना ििुिमा, वगीकरण िथा र्वकाि र्क्रर्ाकिापमा िबैको चािो बढ्नु ।  
 

३.४ चुनौसि 

• स्थानीर्बािीको आर्थिक, िामार्िक िथा भौर्िक र्वकािमाफि ि िीवनस्िर मार्थ उठाउनु ।  

• िामदुार्र्क र्वद्यािर्को गणुस्िर कार्म गरी मानव र्वकाि गनुि  ।  

• दि िनशर्ि र्वकािका िाथै बेरोिगार र्वुािाई रोिगार प्रदान गरी र्वदेश पिान िुनबाट रोक्नु ।  

• प्रर्ोगर्वर्िन िासँ्कृर्िक, प्राकृर्िक िथा कृर्त्रम स्रोि िाधनिरुिाई प्रर्ोगमा लर्ाउनु ।  

• स्थानीर् परम्परागि उपचार पद्धर्ि र अस्पिािको उपचार पर्द्धर्िमा िामन्िस्र्िा लर्ाई िरके िनिाको 
स्वास्थ्र् िंस्था र गणुस्िरीर् िेवामा पिुचँ परु् र्ाउनु ।  

• िनअपेिा र आवश्र्किािरु पररपूर्िि  गनि  स्थानीर् िरकारिे प्रभावकारी िुशािनको प्रत्र्ाभूर्ि गराउनु ।  

• गणुस्िरीर् पूवािधार र्नमािण र व्र्वस्थापनका िार्ग स्रोि व्र्वस्थापन, िमिा अर्भवृर्द्ध र िमन्वर् कार्म गनुि  ।  

• र्वकाि र्ोिनाको छनौटदेर्ख कार्ािन्वर्न र प्रर्िफि बाडँफाडँिम्म िबैको िमान अर्धकार र अपनत्व कार्म 
राख्नु ।  

• वैदेर्शक रोिगारीबाट आएको रेर्मट्र्ान्ििाई स्थानीर् पूिँीको रुपमा पररचािन गनुि  ।   
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पररच्छेद चारः सनश्कषघ र िझुाव 

४.१ सनश्कषघः 

चािु आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को बिेट, नीर्ि िथा कार्िक्रममा स्वीकृि वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको िन्दभिमा 

मरं्िर मर्िनाको र्क्रर्ाकिाप िन्िोर्िनक रिेको छ । गाउपँार्िका अन्िगििका शाखागि प्रगर्ि प्रर्िवेदन िेदाि पूवािधार 

िथा वािावरण व्र्वस्थापन शाखा र प्रशािन िथा र्ोिना अनुगमन मूलर्ाङ्कन शाखाबाट भएको कामको प्रगर्ि 

प्रशिंनीर् छ । र्िैगरी कृर्र् र पश ुिेवा िफि को प्रगर्ि पर्न िकारात्मक छ । वडागि रुपमा िबै वडािरुमा िन्िुर्िि 

र्कर्िमिे िेवा प्रवाि र र्ोिना कार्ािन्वर्न िन्िोर्िनक रुपमा भएको र्नश्कर्ि र्नकार्िएको छ ।  

४.२ सिफाररशः 

चािु आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को वार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रमको ध्रे्र् बमोर्िम वार्र्िक बिेट, नीर्ि िथा 

कार्िक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गिे िमर्िीमाभन्दा अगावै िम्पन्न गनि  कार्ाििर्को िफि बाट देिार् बमोर्िमको 

र्क्रर्ाकिापिरुमा िोड र्दनुपने देर्खन्छ ।  

1. चािु आर्थिक वर्िमा िञ्चािन िुने आर्ोिनािरु िम्झौिा िुन बाकँी िबैिाई पौर् मिान्िर्भत्र िागि 

अनुमान र्डिाइन िर्ार गरी िम्झौिा गरी कार्िस्थिमा काम थािनी गनुिपने ।  

2. उपभोिा िर्मर्ि, गठन, पररचािन िथा व्र्वस्थापन िम्बन्धी कार्िर्वर्धको पूणि  कार्ािन्वर्न गनि  उपभोिा 

िर्मर्ििरुिाई अर्भमखुीकरण िार्िम र्दनुपने ।  

3. र्ोिनािाई र्छटो िञ्चािन िथा िम्पन्न र गणुस्िर कार्म गनि  र्ोिना कार्ािन्वर्नको चरणमा अनुगमन 

िथा मूलर्ाङ्कन प्रणािीिाई िर्न बनाई वास्िर्वक र र्वश्वनीर् िुलर्ाउन िमर्िार्िका बनाई कार्ािन्वर्न 

गने ।  

4. िरेक अनुगमन मूलर्ाङ्कन िथा भ्रमणको प्रर्िवेदन एकीकृि गरी प्रकाशनको व्र्वस्था र्मिाउने ।  
5. वास्िर्वका कामको मूलर्ाकन गरी फिी कार्ििरुिाई र्नरुर्त्ििि िुलर्ाउन ििगिा अपनाउने ।  

6. गाउपँार्िका कार्ाििर्बाट िेवाग्रािीिे दःुख नपाउने र्स्थर्िको अन्त्र् गनि  वडा कार्ाििर्िरुबाट स्वीकृि 

कार्िक्रम बेग आफूखुिी शीर्िक पररवििन गने काम नगने । िाथै, र्िफाररश गदाि वडामा िम्पूणि  कागिाि र 

प्रर्क्रर्ा पगेुमा मात्र र्िफाररश गने ।  

7. आर्थिक कारोबार, िेखा, र्ोिना िथा कार्िक्रमिगँ िम्बर्न्धि अर्भिेखिाई व्र्वर्स्थि गनुिपने ।  

8. गाउपार्िकाको पाश्वि र्चत्रिाई र्द्विीर् स्रोिका अिावा प्राथर्मक स्रोिमा िमेि आधाररि र्डर्िटि प्रणािीमा 

िर्ार गनुिपने ।  

9. नवर्नर्िु कमिचारीिरुिाई िेवा प्रवेश िार्िम र परुानािाई पनुिाििगी िार्िम िञ्चािन गनुिपने ।  

10. आन्िररक र्नर्न्त्रण प्रणािी, आन्िररक िथा अन्िर िञ्चार िमन्वर् प्रणािी प्रभावकारी बनाउनुपने ।  
11. नागररक वडापत्र, गनुािो िनुुवाई िंर्न्त्रको प्रभावकाररिा, गनुािो पेर्टका आर्दको प्रभावकारी प्रर्ोग गरी 

पषृ्ठपोर्णको कार्ािन्वर्न गने  । 

धन्यवाद ! 


