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गाउँपा&लकाको संि-. प/रचय झलक



गाउँपा&लकाको संि-. प/रचय झलक
´ संघीय लोकतािKऽक गणतKऽाNमक नेपालको राOय संरचना अKतग2तको एक शासक@य इकाईको Sपमा रहेको यस

स#ुनलःम#ृत गाउँपा#लका लिुUवनी ूदेश अKतग2त रो7पा िज7लाको पूवY भेगमा अविःथत रहेको छ।

´ यस गाउँपा#लकाको पूव2मा ल]ुमी गाउँपा#लका र _यूठान िज7लाको _यूठान नगरपा#लका पिaममा रो7पा नगरपा#लका
र SिKटगढd गाउँपा#लका उeरमा सनुछहरd र रो7पा नगरपा#लका र दिfणमा _यूठान िज7ला रहेका छन।्

´ यस ८ वटा वडामा iवभj यस गाउँपा#लकाको fेऽफल १५६।५५ वग2 iक#म र जनसंoया २८२१३ (२०६८
सालको जनगणना अनसुार) रहेको छ।

´ एघारौ जनगणना, 2078 को ूारिUभक न#तजा अनसुार 6462 घर धरुd अKतग2त 7066 पqरवार सiहत
30523 जनसंoया यस गाउँपा#लकामा वसोवास गरेको(मiहला 16540 र पSुष 13983)



गाउँकाय'पा)लका काया$लयको संगठन संरचना
!स.नं. शाखाको नाम उपशाखाको नाम कै.फयत
1

सामा2य ूशासन शाखा

कम4चार7 ूशासन 
2 2या.यक तथा मेल!मलाप 
3 आ2त<रक लेखा पर7=ण 

4 सूचना ू.व!ध 
5 पिCकरण शाखा
6

राजःव तथा आ!थ4क ूशासन शाखा
राजःव तथा सहकार7

7 आ!थ4क ूशासन
8

पूवा4धार .वकास तथा भवन !नयमन शाखा

पूवा4धार .वकास

9 नापी नIसा
10 .वपJ Kयवःथापन
11

आ!थ4क .वकास शाखा
कृ.ष तथा पशपंु=ी कृ.ष तथा पशपंु=ी शाखा अलग रहेको

उQम .वकास 12
रोजगार .वकास13

14

सामािजक .वकास शाखा

म.हला तथा वालवा!लका 
15 िश=ा, यवुा तथा खेलकुद .वकास

16 खानेपानी तथा सरसफाइ
17 योजना अनगुमन तथा तTयांक शाखा योजना 



आ.व. 2078/079 को वा6ष8क वजेट तथा 
काय8बमहA

आ#थ2क, सामािजक iवकास र गqरवी Kयूनीकरण, को#भड-19 रोकथाम तथा #नयKऽण, लैiuक
समानता र सामािजक समावेशीकरण लगायतका 10 वटा ूाथ#मकताका fेऽहS तथा को#भड-19
का कारण #सज2ना भएको आ#थ2क सामािजक समःयाहSको समाधान गनv, ःथानीय ःतरमै रोजगारd
#सज2ना गरd गqरवी Kयूनीकरण गनv, आधारभतू भौ#तक पूवा2धार iवकासका माwयमबाट
नागqरकहSको जीवनःतरमा सधुार 7याउने लगायतका 9 वाट उyेँयका साथ आ.व.
2078/079 मा S.584169534।00 को बजेट, योजना तथा काय2बम तजु2मा गqरएको
#थयो ।



आ.व. 2078/079 को बजेटको खच8 लआय र 
ूगती

q कूल अनमुा!नत बजेटः- 584169534

q कुल बाःत.वक आXदानीः-544077943

q घाटा बजेटः-40091952

q कुल खच4ः- 466833760

q मौ[दातः-117335773

q .व\ीय खच4 र ूग!तः-79.91%(कुल अनमुा!नत बजेटका आधारमा)

q .व\ीय खच4 र ूग!तः-85.80%(बाःत.वक आXदानीका आधारमा)

ü गत आ.व. 2077/078 मा .व\ीय खच4 र ूगतीको अनपुात 73.79%  रहेको ।



%व+नयोिजत बजेट र खच'मा चाल ुर पुिँजगत खच' अनपुात

58%

42%

बजेट

चालु तफ( पँुिजगततफ(

63%

37%

खच'

चालु
पँुिजगत



आ.व. 2078/079 को वा0ष$क अनमुा5नत वजेट तथा ॐोतह=
!स.नं. &ोत तथा अनुमान बा0ष2क अनुमा4नत 

आय
कूल आ9दानी फरक

1 नेपाल सरकार समानीकरण 
अनदुान

104800000 104800000
0

2 नेपाल सरकार शसत1 अनदुान 256257000 256255000
2000

3 नेपाल सरकार 2वशेष अनदुान 18200000 18200000
0

4 राजःव वाँडफाँट संघीय सरकार 86358000 81515680
4842320

5 नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 8300000 8300000
0

6 लिु?व@न ूदेश समानीकरण 
अनदुान

4910000 4910000
0

7 लिु?व@न ूदेश शसत1 अनदुान 8544000 8544000
0

8 लिु?वनी ूदेश 2वशेष अनदुान 9000000 9000000
0

9 लिु?वनी ूदेश समपरुक अनदुान 15000000 15000000
929215

10 राजःव वाँडफाँट ूदेश सरकार 7600534 6671319
0

11 िजBला समCवय स@म@त 4200000 4200000
0

12 आCतEरक ौोत 10000000 7261471
2738529

13 मौIदात रकम 51000000 19420472
31579528

ज?मा रकम
584169534 544077942 40091592



कुल बजेट र खच8को तलुनाIमक 6ववरण
!स.नं. बजेटको 

-कार
कूल अनमुा5नत 
वजेट

कूल खच: 
रकम

खच: 
अनपुात

1 चाल ुतफ) 339614534 294524848 86.72

2 पँुिजगततफ) 244555000 172308912 70.45

ज9मा 584169534 466833760 79.91 0
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300000000

400000000
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600000000

700000000

बजेट खच(

Chart Title

कुल चालु पँुिजगत



-ेऽगत  बजेट

4%

53%25%

2%

16%

!ेऽगत बजेट

आ!थ4क .वकास
सामािजक .वकास
पूवा4धार .वकास
सशुासन तथा अ2तरसXवि2धत =ेऽ
काया4लय स_ालन तथा ूशास!नक



-ेऽगत  बजेट तथा खच8को 6ववरण

#स.नं. fेऽ/उपfेऽ iव#नयोजन खच2 खच2  अनपुात 
ू#तशत

१ आ#थ2क iवकास 2129000 16076373 75.51
2 सामािजक iवकास 310796000 269440838 86.69
3 पूवा2धार iवकास 143639000 88855932 61.86
4 सशुासन तथा 

अKतरसUविKधत fेऽ
13034000 8839442 67.81

5 काया2लय स|ालन तथा 
ूशास#नक 

95410534 83621174 87.64

जUमा 584169534 466833760 79.91



fेऽगत बजेट तथा  खच2को fेऽ र उपfेऽ अनसुारको iव#नयोिजत वजेट र खच2को पूण2 iववरण



आ.व. 2078/079 को भौ&तक ूग&त

´ कूल योजना तथा काय2बम संoयाः-796( सवै चाल ुतथा पुिँजगत अKतग2त सशत2 र iवशेष  
काय2बम समेत गरd

´ कूल योजना संoयाः210( पिुजगँत योजनामाऽ)

´ सUप} भएका योजनाः-169

´ सUप} हनु वाँक@ योजनाः-41(जसमwये चाल ुअवःथामा रहेका योजना संoया 12)

´ भौतक लआय र ूग#तको अनपुातः-80.47%



पूवा'धार %वकासको /ेऽको भौ+तक उपलPधी
#स.नं. पूवा2धारको fेऽ उपल�धी इकाई कैiफयत
1 सडक नयाँ शयाक 5642 #म
2 सडक ःतरो}ती 4031 #म
3 सडक माभेल 1775 #म
4 भवन #नमा2ण 5 नयाँ,८ वटा 

#नमा2णा#धन र 22 
मम2त संभार

वटा

5 #सचाई कुलो 793 #म
6 #सचाइ पोखरd 1 वटा
7 खानेपानी पाइप 

iव�छाउने
22936 #म

8 धारा #नमा2ण 483 वटा
9 खेलकुद मैदान 6 वटा
10 घेरावार 3 वटा ःथान
11 खानेपानी  �ांक@ 24 वटा



अ=य मQुय उपलPधी
´ पूवा2धार iवकास शाखाः- धारापानी #ल�ट खानेपानी योजना, िचसापानी लेख #ल�ट खानेपानी योजना आ:दवाट कुल

780 घर पqरवार लाभवािKत भएको। गाउँपा#लकाको ूशासक@य भवन #नमा2ण काया2रUभ, वडा नं. 2 को वडा
काया2लय भवन #नमा2ण, सयु�दय मा. iव. र वालवोध आ.iव.को भवन #नमा2ण, फसा2चौर काॅा हुँदै स#नल माग2
जो�ने बाटो #नमा2ण सUप}।

´ घर न�सापास शाखाः हालसUम घर न�सा अ#भलेखीकरणका ला#ग 70 #नवेदन परेकोमा 26 घरको घर न�सा
अ#भलेखीकरण गनv काय2 सUप} भएको।

´ पशसेुवा शाखाः कृषक लिfत आयआज2न काय2बम अKतग2त समूह गठन गरd बाभा पालन ता#लम, बाभा खqरद,
परिजवी #नयKऽण गनv , बाभामा न� सधुार गन2 100% र 50% वोयर वोका iवतरण, पशु ःवाः�य स�ुढ
त7ुयाउन iव#भ} खोप तथा औष#धहSको iवतरण गनv र घिुUत िशiवर स|ालन, पशु आहाराका ला#ग iहउँदे र वषv
घाँसको iवउ र वेना2 खqरद गनv

´ कृiष शाखाः कृiष fेऽको SपाKतरण र आध#ुनक@करण गद� ःवरोजगार तथा उ�मिशलता ूव�2न माफ2 त आ#थ2क
iवकासमा टेवा पयुा2उने उ�ेँयले _लाi� टनेल iवतरण, कृiष iवउiवजन काय2बम, कृiष फम2हSलाई अनदुान
iवतरण,कृiष गSुयोजना तथा आ#थ2क पनुरलाभ नी#त काय2बम, कृषक परुःकार काय2बम लगायतका कृषक लिfत
काय2बम स|ालन भएका।

´ ःवाः�य शाखाः गभ2वती मiहलासंग उपाwयf काय2बम, पूण2 खोप :दगोपना स#ुनिaतता काय2बम, बहृत पोषण
_याकेज काय2बम, आमा समूह सचेतना काय2बम, कUय#ुनटd ड�स काय2बम लगायतका व#भ} काय2बमवाट
जनतामा आधारभतू ःवाः�य सेवामा पहुँच पयुा2ई ःवःथ मानवीय पूजँी #नमा2ण गनv काय2मा ूग#त हाँ#सल भएको छ।



अ=य मQुय उपलPधी
´ पंजीकरण शाखाः-घटना /ववरण दता3 ज4मा 2852(ज6म 1893,म8ृयु 318, स4व6ध /व=छेद 19, /ववाह 528 र वसाइसराई 329)
´ ौम तथा रोजगार शाखाः- ूधानम6ऽी रोजगार काय3बम अ6तग3त कूल 26 वटा Mनमा3ण योजनावाट 284 जना वेरोजगारले रोजगारN

पाएका छन।् जसवाट 16576 Rदनको रोजगारN ूदान गन3 सफलता Mमलेको छ।
´ राजःव ूशासन शाखाःराजःव अशलुN U. 7261471 रहेको।

´ िशWा, यवुा तथा खेलकुद शाखाः- गाउँपाMलकाको िशWक अनदुान काय3/वMध बनाई ूा./व.मा 15, Mन.मा./व.मा 16 र उ.मा./व.मा 10
गरN 41 वटा दरव6दNको [यवःथा , /व\ाथ]मा शा^र^रक त6दUःती र िशकाइमा जागUकता _याउन संMगतमय /प/ट काय3बम स`ालन,
भौMतक पूवा3धार कम भएका /व\ालयहUमा 4 कोठे भवन, ICT र SCIENCE LAB हUको /वःतार, WEB based IEMIS ूणालN लागु
लगायतका /वMभd काय3बमवाट गाउँपाMलकाको संःथागत /व\ालयको पूवा3धार /वकास र शैिWक गणुःतर उकाःनमा Rदगो आधार तयार
हुँदै गएको छ।

´ सूचना ू/वMध शाखाः गाउँकाय3पाMलकाको काया3लय र यस मातहतका सवै संगठनमा इ6टरनेटको /वःतार गनh, उपल[ध जनशiीमा
ूा/वMधक Wमताको /वकास गनh, /व\तुीय सेवा ूवाहलाई सरलNकृत गनh काय3बमहU यथेj भएका छन्

´ म/हला तथा वालवाMलका शाखाः- Wमता /वकास र सशिiकरण,संरWण ूवk3न, सचेतना र पैरवी, संरचना8मक सवलNकरण र तlयांक
[यवःथापन र अMभलेखीकरणका Wेऽमा ज4मा 29 वटा काय3बमहU स4पd भई म/हला लगायतका संरिWत वग3को सशिiकरण,
सवलNकरण र उ8थानमा Rदगो सामािजक ूभाव परेको छ।यसवाट चनूौMतको Uपमा रहेक वाल/ववाह 6यूनीकरण, बालौम 6यूनीकरण,
लै/mक तथा घरेलु /हंसा 6यूनीकरण, पोषण ःतरमा सधुार, म/हला उ\मी Mसज3ना गनh जःता Wेऽमा सारभतू प^रवत3नको लाMग वातावरण
तयार भएको ूj भएको छ।



पारदिश'ता र सशुासनमा भएका ूयासहV
´ सवै ूकारका सूचना तथा जानकारdहS गाउँपा#लकाको वेभसाईटमा #नय#मतSपमा रािख अ�ाव#धक गनv 

गqरएको छ
´ गाउँसभा र गाउँकाय2पा#लकाको #नण2यहS ूवjा माफ2 त साव2ज#नक गनv र वेभसाइटमा समेत रा� े

गqरएको,
´ गनुासो स}ुे अ#धकारd र सूचना अ#धकारdहSको iववरण साव2ज#नक गqरएको,
´ आ.व. 2078/079 मा 17 वटा सूचना माग भएकोमा सवै सूचना उपर काय2वाiह भई सूचना उपल�ध 

गराइएको,
´ सामािजक स�ाल फेसवकु माफ2 त गाउँपा#लकाका तथा सवै वडाका महNवपूण2 काय2बम र सूचनाहS 

जनतामाझ साझा गनv गqरएको
´ नागqरक सेवा वडापऽ र नागqरक सहायता कfको �यवःथा गqरएको,
´ आव#धक Sपमा iवeीय ूगतीको ू#तवेदन ःवतः ूकासन गqरएको,
´ तोiकए वमोिजम साव2ज#नक सनुवुाई काय2बम गqरएको
´ ूा� भएका जनताका गनुासोहSलाई तNकाल समाधान गqरएको



गाउँपा&लकाको वेभसाईट



सेवामाहP सQतRुी ॐवे-ण पोल, ूवTा र सूचना
अ&धकारPको 6ववरण



गाउँपा&लकाको फेसवकु पेज



जनू&त&न&धYयूहAको 6ववरण



कम8चा/रहAको 6ववरण



गुनासो स(ुने अ+धकार/ र सचूना अ+धकार/को 2ववरण



साव'ज+नक सेवा वडापऽ



सधुारको -ेऽ 

´ वजेट योजना तथा काय,बम तजु,मामा स1वि3धत सरोकारवाला तथा लाभमाह:को अ<धका<धक सहभा<गतामा जोड ?ददै

मागमा आधाCरत र लागत ूभावी वनाउनु पनH देिख3छ,

´ नेपालकै Kवकास ूशासनको समःयाको Nपमा रहेको अि3तम ऽैमा<सकमामाऽै Pयसमा प<न असार मKहनामा अ<धक

खच, गनH ूवSृी यस पा<लकामा प<न रहेकोले ःवीकृत योजना तथा काय,बमहNलाई तोKकएको समय लागत पCरमाण र

गणुःतरमा स1पW गन, वाKष,क काय,योजना <नमा,ण गर: काया,3वयन गनु, पनH देिख3छ। असोजमसा3त स1म सवै

योजनाहNको खCरद ूKबया सNु गCरसZनु पनH देिख3छ।

´ उपभो[ा स<म<तवाट <नमा,ण स1पW हनेु योजनाहNमा पCरमाण र गणुःतरमा पूण,ता ूा] गन, नसKकएकोले उपभो[ा

स<म<त गठन र संझौता ूKबयालाई वःतगुत वनाउनु पनH देिख3छ। उपभो[ा स<म<तलाई औपचाCरक Nपमा

अ<भमखुीकरण गनH काय, गनु, पनH।



चनुौती

´ तीनै तहका सरकारवाट ूदान गqरने iवeीय तथा वःतगुत सहायतावाट आम नागqरकमा ःवावलUवन र

आNम#नभ2र उKमखुता हा#सँल हनु ु पनvमा सो हनु नसकेको, अनदुानको मम2त7ुय सदपुयोग हनु नसकेको अवःथामा

यसलाई औिचNयपूण2 वनाउनु चनुौ#तको iवषयको रहेको छ।

´ iवeीय हःताKतरणमा #नभ2र ःथानीय अथ2तKऽलाई आKतqरक आयमा बढोeरd 7याउदै आNम#नभ2र वनाउन राजःव

पqरचालनमा न#तजामूलकता हाँ#सल गनु2। वiढ संभावना भएका �यावसाय कर र घर वहाल कर लाई �यविःथत

गनु2 पनv देिखKछ।

´ योजना तथा काय2बमलाई :दगो iवकासमा आधाqरत र लागत ूभावी वनाउनु पनvछ।



अवसर

´ iवकास ूयासलाई सहयोग गनv स#ुनलःम#ृतका जनता

´ सम�ृ स#ुनलःम#ृत पा#लका वनाउने अटोठ #लएर जनताको सेवकको Sपमा #नवा2िचत भएर

आउनु भएका अwयf, उपाwयf लगायतका जनू#त#न#धहSको टdम

´ सfम र #नपूण2 कम2चारdहSको टो#ल

´ अिघ7लो ५ वष2मा #नमा2ण गqरएको iवकासको व#लयो जगमा ूा� उपल�धीलाई :दगो बनाउदै

सामािजक iवकासको fेऽमा iवकास हाँ#सल गनv



ध"यवाद!!



+व-ीय ूग)तको पूण' +ववरण
अनसूुची-1


