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बडिगाि गाउँपालिकाि ेचाि ुआर्थ िक बर् िको दोश्रो चौमासिक िम्म िम्पादन 
गरकेा मखु्य मखु्य काय िहरु बारकेो िँलिप्त जानकारी 

पनुश्चः बजेट तर्फ  कततपय ठााँउमा रु. हजारमा उल्लेख गररएको छ । कुनै त्रटुीहरु देखखएमा सखुित 
गररददनहुनु अनरुोध छ । यद्यपी शदु्ध होस भन्न ेहाम्रो अतधकतम प्रयास रहेको छ ।सझुावहरुको लागी 
badigadruralmunicipality@gmail.com वा pdpcs@hotmail.com वा ९८५७६७६४४४ वा 
कायाफलयमा सम्पकफ  गनफ सककनछे ।  

प्रस्ततुकता िाः 
प्रददपचन्द्र िबुदेी 

प्रमखु प्रशािकीय असिकृत 
बडिगाि गाउँपालिका, ग्वािीचौर, बागिङु 

 
नेपाल तभत्रको नेपाल भनेर खितनने खजल्ला बागलङु हो । यो खजल्लाको मध्य भागमा रहेको सबैभन्दा ठूलो गाउाँपातलका 
बतिगाि हो । यस गाउाँपातलकाको पूवफमा गल्कोट नगरपातलका; पखश्चममा तनसीखोला गाउाँपातलका तथा ढोरपाटन नगरपातलका 
र प्यठुान खजल्ला; उत्तरमा गलकोट नगरपातलका र ताराखोला गाउाँपातलका तथा दखिणमा गलु्मी खजल्लाका मतुसकोट 
नगरपातलका तथा मातलका गाउाँपातलकाहरु पदफछन ्। यस गापाको सबैभन्दा होिो भाग समदु्री सतहबाट कररब ७ सय 
३२ तमटरदेखख सबैभन्दा अग्लो भाग ३४ सय ४२ तमटरसम्म उिाइमा रहेको छ । यसको कुल िेत्रर्ल समग्रमा 
१७८.६७ वगफ कक.मी. रहेको छ । 

२०७२ सालको नेपालको साँकवधानले ब्यबस्था गरे बमोखजम यस गाउाँपातलकाको स्थापना कव.स. २०७३ र्ाल्गणु २७ 
गतेको राजपत्रमा प्रकाखशत सिुना बमोखजम भएको तथयो ।गण्िकी प्रदेश अन्तगफत बागलङु खजल्लाका १० स्थानीय तह 
मध्येको एक वतिगाि गाउाँपातलका साकवकका ७ गा.कव.स हरु ( दगातनु्िााँिा, तससाखानी, जलजला, ग्वातलिौर, भीमतगठे, 

रणतसिंहककटेनी र दतलफङ) तमलेर १० वटा विाको एउटा गाउाँपातलका बनेको छ। यस गाउाँपातलकाको कूल जनसिंख्या 
३०,९०६ रहेको छ ।हाल यस गाउाँपातलकाको केन्द्र साकवकको ग्वालीिौर गाकवसको खार बजार भन्ने स्थानमा राखखएको 
छ । 

अव, म आतथफक बर्फ २०७४/७५ को यथाथफ र िाल ुआतथफक बर्फको प्रस्ताकवत आय र ब्यय बारे जानकारी प्रस्ततु गने 
अनमुती िाहन्छु । 

शीर्फक 

आ.व. 
२०७४/७५ को  
प्रस्ताकवत अनमुान 

आ.व. 
२०७४/७५ को  
साँसोतधत अनमुान 

आ.व. 
२०७४/७५ को  

यथाथफ 

आ.व. 
२०७५/७६ को 

अनमुान 

आ.व. 
२०७५/७६ को 
साँसोतधत अनमुान 

आयः ३९३२६६.००० ४२२३९५.२३७ ४०७४५१.१३८ ४०१८१५.००० ४७४१८४.२०३ 

  राजस्वः ६३१५.००० ११२१३.२३७ १०८५७.९०८ १०७५७३.००० १२६४८५.२०३ 

  आन्तररक राजस्व ६३१५.००० ६३१५.००० ५९५९.६७१ ६४००.००० ६४००.००० 



 

2 
 

  राजस्व बााँिर्ााँिबाट प्राप्त रकम ०.००० ०.००० ०.००० ८११७३.००० ८११७३.००० 

  अन्य आय ०.००० ४८९८.२३७ ४८९८.२३७ २००००.००० ३८९१२.२०३० 

  
अन्तर सरकारी कवत्तीय 
हस्तान्तरण 

३८६९५१.००० ४१११८२.००० ३९१९२६.८९७ २९४२४२.००० ३४७६९९.००० 

  
नेपाल सरकारबाट प्राप्त कवखत्तय 
समातनकरण अनदुान 

२०४२८६.००० २०४२८६.००० २०४२८६.००० १०११००.००० १०११००.००० 

  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कवखत्तय 
समातनकरण अनदुान 

०.००० ०.००० ०.००० ११७४२.००० ११७४२.००० 

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  सामाखजक सरुिा ५५०००.००० ६०४१७.००० ५०२३५.६८० ०.००० ५३४५७.००० 

  शसतफ अनदुान १२७६६५.००० १४६४७९.००० १३७४०५.२१७ १८१४००.००० १८१४००.००० 

  जनसहभातगताः ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  नगद सहभातगता ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  श्रम तथा वस्तगुत सहायता ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  अन्य ०.००० ०.००० ४६६६.३३३ ०.००० ०.००० 

  सामदुाकयक स्वास््य एकाई ०.००० ०.००० १३४०.००० ०.००० ०.००० 

  गररवसाँग कवश्वशे्वर कायफक्रम ०.००० ०.००० ४२९.००० ०.००० ०.००० 

  
पखश्चम नेपाल खानेपानी तथा 
सरसर्ाई कायफक्रम 

०.००० ०.००० १४००.००० ०.००० ०.००० 

  
स्थानीय शासन तथा सा.कव.का 
िाल ु

०.००० ०.००० ८९७.३३३ ०.००० ०.००० 

  
स्थानीय शासन तथा सा.कव.का 
पजुी ीँगत 

०.००० ०.००० ६००.००० ०.००० ०.००० 

व्ययः ३९३२६६.००० ४२३५१३.४१७ ३६८५३८.९३५ ४०१८१४.७५३ ४६१२७१.००० 

  िाल ुखिफ ३७३४०.००० ३८४५८.१८० २४८८६.६२८ ५९८८९.००० ६३४६४.००० 

  पूाँखजगत खिफ १७३२६१.००० १७८१५९.२३७ १५१७१०.११० १६०५२५.७५३ १६२९५०.००० 

  सशतफ अनदुान तर्फ  १२७६६५.००० १४६४७९.००० १३७४०५.२१७ १८१४००.००० १८१४००.००० 

  सामाखजक सरुिा ५५०००.००० ६०४१७.००० ५०२३५.६८० ०.००० ५३४५७.००० 

  सामदुाकयक स्वास््य एकाई ०.००० ०.००० ९७४.९६७ ०.००० ०.००० 

  गररवसाँग कवश्वशे्वर कायफक्रम ०.००० ०.००० ४२९.००० ०.००० ०.००० 

  
पखश्चम नेपाल खानेपानी तथा 
सरसर्ाई कायफक्रम 

०.००० ०.००० १४००.००० ०.००० ०.००० 

  
स्थानीय शासन तथा सा.कव.का 
िाल ु

०.००० ०.००० ८९७.३३३ ०.००० ०.००० 
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स्थानीय शासन तथा सा.कव.का 
पजुी ीँगत 

०.००० ०.००० ६००.००० ०.००० ०.००० 

  
जनसहभातगता (बस्तगुत र 
नगद) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

बजेट बित (+)/न्यून (-) ०.००० -१११८.१८० ३८९१२.२०३ ०.२४७ १२९१३.२०३ 

              

कवत्तीय व्यवस्था ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  खदु ऋण लगानी ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  ऋण लगानी (-) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  
ऋण लगानीको सावााँ कर्ताफ 
प्राप्ती (+) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

              

  खदु शेयर लगानी ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  शेयर लगानी (-) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  
शेयर तबक्रीबाट लगानी कर्ताफ 
प्राप्ती (+) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

              

  खदु ऋण प्राप्ती ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  ऋणको सााँवा भकु्तानी (-) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

  ऋण प्राप्ती (+) ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 

              

अखन्तम बजेट बित (+)/न्यून (-) ०.००० -१११८.१८० ३८९१२.२०३ ०.२४७ १२९१३.२०३ 

अव म गत आतथफक बर्फ २०७४/७५ को बाकर्फक खशर्फकगत खिफ प्रस्ततु गने अनमुती िाहन्छु । 

शीर्फक 
आ.व.२०७४/७५ को 

अनमुान 

आ.व. २०७४/७५ 
को साँसोतधत अनमुान 

आ.व. २०७४/७५ 
को यथाथफ 

िाल ुखिफ ३७३४०००० ३८४५८१८० २३४०३३५३ 

21111 पाररश्रतमक कमफिारी ९७३५५०० ५५००००० ३२४७४४७ 

21121 पोसाक २०२५०० २०२५०० ६०००० 

21131 स्थानीय भत्ता २६९६४० २६९६४० ९३१३३ 

21132 महिंगी भत्ता ३२४००० ३२४००० १०६००० 

21139 अन्य भत्ता ५०००००० ५०००००० ४९५७५०० 
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22111 पानी तथा तबजलुी ३००००० ३००००० १२०० 

22112 सिंिार महसलु ७००००० ७००००० ५१२४०४ 

22212 इन्धन (कायाफलय प्रयोजन) ६५०००० ६५०००० २५३५५ 

22214 बीमा तथा नवीकरण खिफ १५०००० १५०००० ५८२३ 

22221 मेशीनरी तथा औजार ममफत सम्भार तथा सञ्चालन खिफ १७६०००० १७६०००० २५६०० 

22231 तनतमफत सावफजतनक सम्पखत्तको ममफत सम्भार खिफ १२००००० १२००००० ९५१३७३ 

22311 मसलन्द तथा कायाफलय सामाग्री २०००००० २०००००० २०००००० 

22313 पसु्तक तथा सामाग्री खिफ १५०००० १५०००० १४८१८१ 

22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन  ६४०००० ६४०००० ७५५० 

22411 सेवा र परामशफ ५०००००० ५०००००० १७१८८०० 

22419 अन्य सेवा शलु्क २३३७१२० २३३७१२० १३०८६९१ 

22611 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन खिफ २५००००० २५००००० १७९०६०० 

22612 भ्रमण खिफ ५००००० ४७३५५०० २२३०८२५ 

22711 कवकवध खिफ १९७१२४० १९७१२४० १७३३३९१ 

27212 उद्दार, राहत तथा पनुस्थाफपना खिफ ० १११८१८० १११८१८० 

28142 घर भािा  १४४०००० १४४०००० ९४२३०० 

28149 अन्य भािा ४२०००० ४२०००० ४१९००० 

पूाँखजगत खिफ १७३२६१००० १७३२६१००० १५१७१०११० 

 १ र्तनफिर एण्ि कर्क्िसफ २५००००० २५००००० १६२५६८८ 

 २ सवारी साधन ८१०००० ८१०००० ६३३७०० 

 ३ मेखशनरी औजार २०००००० २०००००० १८५४०९९ 

 ४ सावफजतनक तनमाफण  १६७९५१००० १६७९५१००० १४७५९६६२३ 

अव म िाल ुआतथफक बर्फको दोश्रो िौमातसक सम्मको ब्ययको यथाथफ जानकारी प्रस्ततु गने अनमुती िाहन्छु । 

िाल ुतर्फ ः 

खिफ र कवखत्तय खशर्फक kmfu'g महिना सम्मको  खर्च तथा ननकासा 

पाररश्रतमक कमफिारी 3984417.00 

पाररश्रतमक पदातधकारी 3447000.00 

स्थानीय भत्ता 113357.00 

महिंगी भत्ता 236666.00 

पानी तथा तबजलुी 2810.00 
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सिंिार महसलु 163428.00 

इन्धन (कायाफलय प्रयोजन) 6885.00 

सवारी साधन ममफत खिफ 78775.00 

मसलन्द तथा कायाफलय सामाग्री 1701356.00 

पसु्तक तथा सामाग्री खिफ 21295.00 

पत्रपतत्रका, छपाई तथा सूिना प्रकाशन खिफ 257817.00 

सेवा र परामशफ 2245991.00 

सूिना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सिंिालन खिफ 626123.00 

करार सेवा शलु्क 1288312.00 

कायफक्रम खिफ 449050.00 

अनगुमन तथा मलु्याङ्कन खिफ 1507045.00 

भ्रमण खिफ 44090.00 

कवकवध खिफ 605161.00 

अन्य सहायता 50000.00 

उद्दार, राहत तथा पनुस्थाफपना खिफ 390000.00 

और्धी खररद खिफ 1026675.00 

अन्य सामाखजक सहायता 26000.00 

घर भािा  441200.00 

सवारी साधन तथा मेखशनरी औजार भािा 879400.00 

अन्य भािा 15000.00 

  19607853.00 

 यसैगरी,  

शाखागत कववरण कुल बजेट  
2075 दोस्रो िौमातसक सम्मको 

खिफ 
पजुीगत        166,636,000.00                    48,779,722.00  

कृकर् / पश ु           3,061,000.00                      1,042,650.00  

खशिा        155,121,000.00                    86,879,213.00  
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मकहला कवकास           1,125,000.00                        145,500.00  

स्वास््य         20,798,000.00                    11,180,850.00  

सामाखजक सरुिा         54,357,000.00                    18,568,400.00  

झोलङु्गे पलु           6,200,000.00                      1,317,839.00  

गररवसिंग कवश्वशे्वर             568,000.00                         78,000.00  

स्थानीय पूवाफधार साझेदारी कवकास कायाफक्रम           7,900,000.00                                  -    

आन्तररक आय तर्फ ः 

तस.निं. कववरण रकम कैकर्यत 

1 गाउाँपातलका कायाफलय 992535.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

2 पटके कर  97100.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

3 1 निं. विा कायाफलय 29950.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

4 2 निं. विा कायाफलय 143558.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

5 3 निं. विा कायाफलय 0.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

6 4 निं. विा कायाफलय 26800.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

7 5 निं. विा कायाफलय 150150.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

8 6 निं. विा कायाफलय 46640.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

9 7 निं. विा कायाफलय 47605.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

10 8 निं. विा कायाफलय 59900.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

11 9 निं. विा कायाफलय 35400.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

12 10 निं. विा कायाफलय 6000.00 िैत्र 12 गते सम्मको 

कुल जम्मा रु.      1,635,638.00    

यस पश्चात, अव म बतिगाि गाउाँपातलकाका मखु्य मखु्य गततकवतधहरु बारेको जानकारी प्रस्ततु गने अनमुती िाहन्छु- 

सावफजतनक सेवा प्रवाह, साँस्थागत कवकास तथा िमता कवकास तर्फ ः 

१. नयािं स्थापना भएको गाउाँपातलकालाई साँस्थागत रुपमा िमता बकृद्ध गनफ कायाफलयको भौततक ब्यबस्थापन र विा 
कायाफलयवाट प्रवाह हनुे सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी र सरल बनाउन सबै विा कायाफलयहरुको स्थापना गरी 
प्रकवतधमैत्री बनाईएको छ ।कायाफलय तथा विा तर्फ  कमफिारीहरुको अपयाफप्तताले कायफसाँिालन गनफ केही कदठनाई 
भएको छ । स्वास््य सेवाका कमफिारीहरुलाई विा सखिवको खजम्मेवारी ददई जनताको आधारभतु हक प्राप्तीको 
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अतधकारलाई थप सहज बनाईएको छ । गाउाँपातलकाको साँगठन, दरबन्दी र पदपतुीको अवस्था यसप्रकार रहेको 
छ । 

  

तस.न. पद तह सेवा समहु स्वीकृत 
दरबन्दी 

पदपतुी ररक्त कैकर्यत 

गााँउ कायफपातलकाको कायाफलय तर्फ  
१ प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत ८ औ प्रशासन/सामान्य प्रशासन १ १ ० 

 

२ ईखन्जतनयर  ७/८ औ ईखन्ज/तसतभल १ ० १ 
 

३ अतधकृत ७/८ औ खशिा/खश.प्र. १ १ ० 
 

४ अतधकृत ७/८ औ प्रशासन/लेखा १ ० १ 
 

५ अतधकृत ६ औ प्रशासन/सामान्य प्रशासन १ १ ० 
 

६ आन्तररक ले.प. ५ औ प्रशासन/लेखा १ ० १ 
 

७ सहायक  ५ औ प्रशासन/सामान्य प्रशासन १ ० १ 
 

८ कम्प्यटुर अपरेटर ५ औ कवकवध १ ० १ 
 

९ लेखा सहायक ५ औ प्रशासन/लेखा १ १ ० 
 

१० प्रा.स. ५ औ खशिा/खश.प्र १ ० १ 
 

११ हे.अ. ५/६ औ स्वास््य/हे.ई १ ० १ 
 

१२ सव-ईखन्जतनयर ५ औ ईखन्ज/तसतभल १ १ ० 
 

१३ अ.स.ईखन्जतनयर िौथो ईखन्ज/तसतभल १ ० १ 
 

१४ स.मकहला कवकास तनरीिक िौथो कवकवध १ ० १ 
 

१५ खा.पा.स.टे. ४/५ औ ईखन्ज/तसतभल/स्यातनटरी १ ० १ 
 

कायाफलयतर्फ  जम्मा १९ ५ १४ 
 

विा कायाफलय तर्फ  
१ सहायक ५ औ प्रशासन/सामान्य प्रशासन ४ २ २ 

 

२ सव-ईखन्जतनयर ५ औ ईखन्ज/तसतभल ४ १ ३ 
 

३ सहायक िौथो प्रशासन/सामान्य प्रशासन ६ ५ १ 
 

४ अ.स.ईखन्जतनयर िौथो ईखन्जतनयर/तसतभल ६ ० ६ 
 

विा कायाफलय तर्फ  जम्मा २० ८ १२  

यसरी हदाफ कुल दरबन्दी ३९ मध्ये १३ पदपतुी भई २६ पद ररक्त देखखन्छ । समायोजनको पत्र प्राप्ती पतछ 
कमफिारी धेरै ररक्त हनुे अवस्था छ । 

२. सशुासन कवखत्तय पारदशीता र सावफजतनक उत्तरदाकयत्व पालना गनफको लागी गाउाँपातलकाले सावफजतनक सनुवुाई गनफ 
शरुुवात गरेको छ । प्रत्येक िौमातसकको यथाथफ आय र खिफको कववरण कायफपातलकामा प्रस्ततु गने कायफको 
शरुुवात भएको छ । जनताको सिुनाको हकलाई प्रत्याभतु गनफको लागी गाउाँपातलका प्रततबद्ध रहेको छ । 

३. गाउाँपातलकाका जनप्रतततनतध, कमफिारी, कृर्क लगायतको िमता कवकासको लागी कवतभन्न अतभमखुखकरणहरु 
साँिालन भएका छन । न्यायीक सतमततको िमता कवकासको लागी साँघीय मातमला मन्त्रालय, खजल्ला समन्वय 
सतमतत लगायतको सहयोगमा तातलम तथा अतभमखुखकरण कायफक्रमहरु साँिालन भएका छन ।साथै यसै बर्फ 
जनप्रतततनतधहरुको लागी बाकर्फक बजेट तथा योजना तजुफमा सम्बन्धी अतभमखुखकरण साँिालन हदैुछ ।  

४. गाउाँ कायफपातलकाको काममा सहयोग गनफ र कवर्यगत कवखशकिकरणको लागी कवतभन्न ६ वटा कवर्यगत सतमततहरु 
गठन गररएको छ ।सतमततहरुले कवर्यगत छलर्ल गरी कायफपातलकालाई राय उपलब्ध गराउने कायफ गदफछन । 
तत सतमततहरु- सावफजतनक सेवा तथा िमता कवकास सतमतत, सामाखजक कवकास सतमतत, पवुाफधार कवकास सतमतत, 

कवधेयक सतमतत, आतथफक कवकास सतमतत, बन, वातावरण तथा कवपद व्यवस्थापन सतमतत हनु । 
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५. बतिगाि गाउाँपातलकाको को सबै िेत्रहरुको जानकारी बस्तगुत रुपमा साँकलन गरी त्यसैको आधारमा बजेटको 
बााँिर्ााँि र लखित कायफक्रम साँिालन गनफ कवस्ततृ बस्तगुत कववरण तनमाफण गररएको छ । 

६. गाउाँपातलकाका सबै गततकवतधहरु जनताको हत्केलामा पयुाफउन "बतिगाि गाउाँपातलका" को एन्रोईि मोवाईल एप्स 
तयार गररएको छ । त्यसैगरी जनताको सिुनाको हक सतुनखश्चत गनफको गाउाँपातलकाको आफ्नै वेभसाईट 
www.badigadmun.gov.np साँिालनमा ल्याईएको छ । 

७. गाउाँपातलकाको नाममा ८ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा प्राप्ती गररएको छ । त्यसै गरी ७५ लाख १३ हजार 
४ सय ४४ रुपैया बराबरको खिफ भएर नजाने खजन्सी सामाग्री गााँउपातलकाको आम्दानी खातामा दाखखला भएको 
छ । 

८. हालसम्म गााँउ कायफपातलकाका ४४ वटा बैठक सम्पन्न गररएको छ भने ४ वटा गाउाँसभा सम्पन्न भएका छन । 

९. स्थानीय सेवाको ब्यबस्थापनको लागी सिुनाप्रकवतधको प्रयोगलाई अतधकतम महत्व ददईएको छ । 

१०. आधारभतु तत्याङ्क साँकलन र ब्यबस्थापन तथा पञ्जीकरण ब्यबस्थापनलाई Digitalization गनफको लागी पवुाफधार कवकास 
गररएको छ । 

११. विा कायाफलयका गततकवतधहरुः 
तस.न. विा 

निं. 
जन्मदताफ मतृ्यदुताफ कववाह 

दताफ 
सम्बन्ध 
कवच्छेद 

बसाईसराई नागररकता 
तसर्ाररस 

अन्य 
तसर्ाररस 

अन्य 

१ १ ९८ २५ ४२ २ १८ ८३ १७४ 
 

२ २ ७६ १५ २० १ १० ६८ २९३ 
 

३ ३ 
        

४ ४ 
        

५ ५ 
        

६ ६ ८३ ९ ११ १ ४ ५७ १२९ 
 

७ ७ २१६ २९ ४० २ ७ ७८ १४५ 
 

८ ८ ७९ १५ २६ ० ४ ६६ ० 
 

९ ९ १०९ ४५ 
 

१० १० १३६ १७ २६ ० ० ४४ २२ 
 

 

सामाखजक कवकास तर्फ ः 

१२. बतिगाि गाउाँपातलका िेत्रमा सामदुाकयक कवद्यालय ६५, साँस्थागत कवद्यालय ३, बालकवकास केन्द्र ५१ सामदुाकयक 
तसकाई केन्द्र १ गरी कुल १२० वटा शैखिक प्रततष्ठानहरु रहेका छन ।िाल ुआतथफक बर्फ तभतै्र बतिगाि 
गाउाँपातलकाको खशिा योजना तनमाफणको काम द्रतुतर गतीमा ितलरहेको छ । खशिा तर्फ  सशतफ र कवखत्तय 
समानीकरण गरी १५ करोि ८७ लाख २१ हजार रुपैया कवतनयोजन भएको छ । कवतभन्न खशर्फकगत रुपमा 
तनकासाको काम तनरन्तर भै रहेको छ । त्यसैगरी ३ पटक प्रअ बैठक सम्पन्न गरी कवद्यालयको शैखिक गणुस्तर 
अतभबकृद्ध, पररिा साँिालन लगायतका कवर्यहरुमा छलर्ल भएको छ भने गाउाँपातलका खशिा सतमततको बैठक ३ 
पटक बसी कवर्य कवज्ञहरुको छनौट, शसतफ तर्फ का कायफक्रमहरु साँिालन गनफको लागी कवद्यालय छनौट लगायतका 
कवर्यहरुमा छलर्ल भएको छ । त्यसैगरी गााँउपातलका स्तरीय पररिा सम्पन्न गररएको छ । 
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१३. स्वास््य तर्फ को कुल बजेट २ करोि ३२ लाख ९८ हजार कवतनयोजन भएको छ । जसमध्ये २५ लाखको 
कायफक्रम स्वीकृत भई कायाफन्वयनको िरणमा रहेको छ भने बााँकी शसफत तरर्को बजेट सम्बखन्धत शतफ बमोखजम 
कायाफन्वयन भै रहेको छ । 

१४.  लैंतगक समानता र सामाखजक समावेशीकरण सम्बन्धमा बतिगाि गाउाँपातलकाले कवतभन्न लखित कायफक्रमहरु 
साँिालन गरररहेको छ । जसमध्ये जनजाती लखित रु २५ लाख, दतलत लखित रु १२ लाख, अल्पसाँख्यक 
लखित रु ५ लाख, अपाङ्ग लखित रु ५ लाख, मखुस्लम लखित रु  २ लाख, जेष्ठनागररक लखित रु ५ लाख, 
मकहला तथा वालवातलका लखित रु ३० लाख, यवुा लखित रु १५ लाख कवतनयोजन भएको छ । जसमध्ये 
अपाङ्ग लखित र अल्पसाँख्यक लखित बाहेक सबै कायफक्रमहरुको सम्झौता सम्पन्न भई कायाफन्वयनको िरणमा 
रहेको छ ।त्यसै गरी शसतफ तर्फ  ११ लाख २५ हजार रुपैया कवतनयोजन भएको छ ।जसको िौमातसक रुपमा 
कायफक्रम तयार भै कायाफन्वयनको िरणमा छ । 

१५. नेपाल स्वास््यका लागी खानेपानी (NEWAH) साँगको सहकायफमा बतिगाि गाउाँपातलका विा निं. ९ र १० मा ४ 
वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन ।भने कवतभन्न गैरसरकारी साँस्थाहरुसाँगको सहकायफमा गाउाँपातलकाले 
कायफक्रमहरु साँिालन गरररहेको छ । 

१६. सामाखजक सरुिा भत्ता कवतरणलाई प्रभावकारी बनाउन बैककङ प्रणालीमा आवद्ध गदै लतगएको छ । हाल 
गाउाँपातलकावाट सामाखजक सरुिा पाउने लाभग्राहीहरु ३६१५ जना रहेका छन । तेश्रो िौमातसक देखी पणुफ 
रुपमा बैंकङ्कङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गररनेछ ।  

१७. गाउाँपातलकालाई सामाखजक कवकृती, कवसङ्गती तथा कुरीतत मकु्त बनाउन अतभयानकै रुपमा कायफक्रम शरुु गररएको 
छ। 

पूवाफधार कवकास तर्फ ः 

१८. िाल ुआतथफक बर्फका  विागत योजनाहरु (जसमा पवुाफधार कवकास, सामाखजक कवकास, आतथफक कवकास लगायतका 
सबै योजनाहरु समावेश छन)हरुको कायाफन्वयनको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ । 

तस.न. विा योजनाको 
साँख्या 

सम्झौता 
भएका 

पेश्की 
लगकेा 

र्रर्ारक 
भएका 

कैकर्यत 

१ १ ३४ ३४ ६ ८ 
 

२ २ ३७ ३६ ४ ८ 
 

३ ३ २० १९ ७ ० 
 

४ ४ २४ २४ ४ ५ 
 

५ ५ ४३ ३७ ६ १४ 
 

६ ६ १९ १६ १ ० 
 

७ ७ २६ २५ ५ ५ 
 

८ ८ २० १७ ७ १ 
 

९ ९ २५ २१ ४ ४ 
 

१० १० १७ १६ ७ ० 
 

पातलका - ३९ ३९ १४ ४ 
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जम्मा - ३०४ २८४ ६५ ४९ 
 

कररव ५० प्रततशत योजनाहरु र्रर्ारकको लागी तयारी अवस्थामा रहेका । 

 

१९.  रणतसाँहककटेनीको कोप्िेनाघाट, खशसाखानीको तछखिम्रापोखरी र ज्योतीघाटमा यसै बर्फ सम्पन्न गने गरी झोलङु्गे पलु 
को तनमाफण कायफ सरुु भएको छ । 

२०.  करुणा िमेरे गरु्ा, कभिफ हल, केशव पोखरी तथा भ्य ुटावर तनमाफण, प्रस्ताकवत भान ुक्याम्पस, थानापतत मखन्दर 
लगायत ७ वटा प्रमखु आयोजनाहरुको कवस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयारी सककएको छ ।  

२१.  दईुकोठे भवन ३ वटा स्कुलमा तनमाफण कायफ शरुुवात भएको छ ।(तभमतगठे माकव, बनस्पतत माकव र कन्िनापरु 
प्राकव) 

२२. अल्पकालीन तथा दीघफकालीन नीतत, योजना र कायफक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लगी बतिगाि गाउाँपातलकाको 
पञ्चबकर्फय आवतधक योजनाको तजुफमा गनफको लागी तयारी गररएको छ । 

२३. तनजी आवास पनुतनफमाफण अनदुान पाउने कुल लाभग्राही साँख्या १४७ रहेकोमा हालसम्म १३३ जनाले सम्झौता 
गररसकेका छन भने १४ जना सम्झौता नभएको अवस्था छ । जसमध्ये १३३ जनाले प्रथम ककस्ता, ३६ जनाले 
दोश्रो ककस्ता र २९ जनाले तेश्रो ककस्ता प्राप्त गररसकेको अवस्था छ । पनु सवेिण र छुटको सन्दभफमा लगतै 
काम शरुु हनुेछ ।  

२४. बतिगािको पयफटनको प्रिरु साँभावनालाई मध्यनजर गरी पयफटन पवुाफधार तनमाफणको लागी प्रदेश र साँघमा अनरुोध 
गरी पठाईएको छ । 

२५. रणतसाँककटेनीमा र्लामखानी, तससाखानीमा तससाखानी र दतलफङको ढुङ्गाखानीको कवकासको लागी गण्िकी प्रदेश, 
उद्योग, बन, पयफटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखख पठाईएको छ । 

२६. खानेपानी तथा सरसर्ाई, सिक तथा भौततक योजना र पूवाफधार कवकास सम्बन्धी काननुी आधार तय गररएको 
छ।स्थानीय, ग्रातमण तथा कृर्ी सिक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा, तसाँिाई, तटबन्धनको तनमाफण, ममफतसम्भार र तनयमन 
गररएको छ । 

२७. २४९ र्लामे पोल खररद गरी कवतरण गररएको छ । जसले काठेपोलको कवस्थापनको लागी नेपाल सरकारको 
योजनामा सहयोग पयुाफएको छ । 

२८. बस्ती कवकास, शहरी योजना र भवन तनमाफण सम्बन्धी कायफलाई अनगुमन, तनयमन र ब्यबस्थापन गनफको लागी 
काननुी आधार तयार गररएको छ । नक्सा पाशको कायफलाई २०७६ बैशाख १ गते देखी अतनवायफ बनाउनको 
लागी सबै तयारी गररसककएको छ । 

काननु तथा कायफकवतध तनमाफण तर्फ ः 

२९. बतिगाि गाउाँपातलकाको गाउाँसभा र कायफपातलकाद्धारा आफ्नो अतधकार िेत्रतभत्रका कवर्यहरुमा जम्मा ३१ वटा 
काननुहरु तनमाफण गररएको छ ।जसमा- 

 ऐनहरुः १३ बटा 
 तनयमावलीहरुः ३ वटा 
 कायफकवतधहरुः १३ वटा 
 तनदेखशकाहरुः २ वटा रहेका छन । 
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ऐनहरु तनयमावलीहरु कायफकवतधहरु तनदेखशकाहरु 

दताफ 
साँख्या 

कववरण 
दताफ 
साँख्या 

कववरण 
दताफ 
साँख्या 

कववरण 
दताफ 
साँख्या 

कववरण 

1 सहकारी ऐन, २०७५ 1 

बतिगाि गाउाँ 
कायफपातलकाको तनणफय वा 
आदेश र अतधकारपत्रको 
प्रमाखणकरण(कायफकवतध) 
तनयमावली, २०७४ 

1 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
स्थानीय श्रोत पररिालन 
तथा ब्यबस्थापन 

कायफकवतध, २०७४ 

1 

बतिगाि 
गाउाँपातलकावाट गररने 
बजार अनगुमन 
तनदेखशका, २०७५ 

2 कवतनयोन ऐन, २०७५ 2 

गाउाँ 
कायफपातलका(कायफकवभाजन) 
तनयमावली, २०७४ 

2 

स्थानीय राजपत्र 
प्रकाशन सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७५ 

2 

स्थानीय उजाफ कवकास 
सम्बन्धी तनदेखशका, 
२०७५ 

3 आतथफक ऐन, २०७५ 3 

गाउाँ 
कायफपातलका(कायफसम्पादन) 
तनयमावली, २०७४ 

3 

एर्.एम. रेतियो 
(ब्यबस्थापन तथा 
साँिालन) कायफकवतध, 

२०७५ 

    

4 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
प्रशासकीय कायफकवतध 
तनयतमत गने ऐन, 

२०७४ 

    4 

घ बगफको तनमाफण 
व्यवसायी ईजाजत पत्र 
ददने सम्बन्धी कायफकवतध, 

२०७४ 

    

5 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
आतथफक कायफकवतध 
तनयतमत तथा ब्यबखस्थत 
गनफ बनेको ऐन, २०७५ 

    5 

कवपद ब्यबस्थापन तथा 
साँिालन कायफकवतध, 

२०७४ 

    

6 
कृर्ी व्यवसाय प्रबद्धफन 
ऐन, २०७५ 

    6 

बतिगाि 
गाउाँकायफपातलकाको 
बैठक साँिालन सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७४ 

    

7 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
न्यायीक सतमततले उजरुी 
कारवाही ककनारा गदाफ 
अपनाउनपुने 
कायफकवतधका सम्बन्धमा 
ब्यबस्था गनफ बनेको 
ऐन, २०७५ 

    7 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
खशिा सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७४ 

    

8 

कवपद जोखखम 
न्यनुीकरण तथा 
ब्यबस्थापन गनफ बनेको 
ऐन, २०७५ 

    8 

स्थानीय तहको 
उपभोक्ता सतमततको 
गठन, पररिालन तथा 
ब्यबस्थापन सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७५ 
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9 खशिा ऐन, २०७५     9 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
करारमा प्राकवतधक 
कमफिारी ब्यबस्थापन 
गने सम्बन्धी कायफकवतध, 

२०७५ 

    

10 स्वास््य ऐन, २०७५     10 
गाउाँसभा साँिालन 
कायफकवतध, २०७४ 

    

11 
पवुाफधार ब्यबस्थापन 
ऐन, २०७५ 

    11 

कवपद ब्यबस्थापन 
कोर्(साँिालन) 
कायफकवतध, २०७५ 

    

१२ 

बतिगाि गाउाँपातलकाको 
बस्ती कवकास, सहरी 
योजना तथा भवन 
तनमाफण सम्बन्धी 
आधारभतु तनमाफण 
मापदण्ि, २०७५ 

    12 

कृर्ी तथा पश ुकवकास 
कायफक्रम साँिालन गनफ 
ददईने अनदुान सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७५ 

    

 १३ 

कर तथा गैरकर राजश्व 
लगाउने र उठाउने 
सम्बन्धमा ब्यबस्था गनफ 
बनेको ऐन, २०७५ 

    13 

अपाङ्गता पररियपत्र 
कवतरण सम्बन्धी 
कायफकवतध, २०७५ 

    

 

आतथफक कवकास तर्फ  

३०. बजेट तथा स्रोत पररिालन सम्बन्धी तनततगत ब्यबस्था तथा राजश्व प्रिेपण गनफको लागी राजश्व परामशफ सतमतत, श्रोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा तनधाफरण सतमतत, कायफक्रम सतमततको गठन गररएको छ । जसले िेत्रगत रुपमा अध्ययन शरुु गरेको छ । 

३१.  आगामी आतथफक बर्फ आतथफक बर्फ २०७५/७६ देखी  अतनवायफ रुपमा सम्पत्ती कर प्रणाली लाग ुगने गरी गाउाँपातलकाले 
तयारी सरुु गरेको छ । 

३२. कृकर् तथा पश ुकवकास तर्फ  बतिगाि गाउाँपातलका िेत्रमा िाल ुआतथफक बर्फमा १५ वटा कृर्क समहुहरु गठन गररएको छ 
। विा निं. १,२,३,६,७, ९ र १० मा कररव ८००० भेिाबाख्रामा कपकपआर कवरुद्धको खोप कायफक्रम सम्पन्न भएको छ । 
गाउाँपातलका तभत्रका ५१ भैंसी, १७ गाई गरी कुल ६८ पशमुा कृतत्रम गभाफधान सेवा प्रदान गररएको छ । त्यसैगरी कृतत्रम 
गभाफधान तथा नश्ल सधुा सम्बन्धी अतभमखुखकरण कायफक्रम सम्पन्न भएको छ । कृर्ी तथा पश ुकवकास कायफक्रमलाई थप 
प्रभावकारी बनाई उत्पादनमखुी बनाउनको लागी कृर्ी तथा पशपुालनको लागी अनदुान कवतरण गनफको लागी प्रस्तावहरु 
आव्हान गररएको छ । त्यको लागी कायफकवतधको तजुफमा गररएको छ । यसै गरी ३८ वटा पशहुरुको लागी पश ुबन्ध्याकरण 
सेवा प्रदान गररएको छ । यसलाई थप घतनभतु बनाउनको लागी Burdizoo Castrator खररद गने प्रकक्रया थातलएको छ 
। यसैगरी गोबर पररिण सेवा, परामशफ सेवा जस्ता सेवाहरु प्रवाह भएका छन । त्यसैगरी बाकर्फक स्वीकृत कायफक्रम अनसुारका 
कवतभन्न कायफक्रमहरु कायाफन्वयनको िरणमा रहेका छन । शसतफ समेत कुल २ करोि ३० लाख ६१ हजार रुपैया कृर्ी र 
पश ुकवकासको िेत्रमा कवतनयोजन भएको छ। 

३३. नागररकको आयआजफन सम्बन्धी कायफलाई प्राथतमकतामा राखी नसफरी ब्यबस्थापन तातलम, बेमौसमी खेती सम्बन्धी र्लरु्ल 
खेतीका कवरुवा कवतरण लगायतका कायफहरु सम्पन्न भएका छन ।  
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३४. गाउाँपातलकाको आन्तरीक श्रोतलाई कवकास गनफको लागी नददजन्य पदाथफ, सवारी पटके कर, व्यवसायकर, मालपोत लगायतका 
करहरु साँकलनको कायफ भै रहेको छ । साथै राजश्व प्रिेपण र प्रबद्धफनको लागी आन्तररक तयारी गररएको छ ।  

वन, वातावरण तथा कवपद व्यवस्थापन तर्फ ः 

३५. कवपद ब्यबस्थापनमा परेका मातनसहरुको उद्धार र पनुफस्थाफपना गनफ गाउाँपातलका प्रततबद्ध छ । यस बर्फ गाउाँपातलका 
िेत्रका २४ जना ब्यखक्तहरुलाई रु.३ लाख १९ हजार रुपैया राहत स्वरुप उपलब्ध गराईएको छ ।राहत 
पाउनेहरु मखु्यतः किा रोग लागेका, आगालागी भई घरवार कवकहन भएका प्राकृततक प्रकोपमा परेका लगायतका 
छन। यसैगरी तरुतरेुमा गएको पकहरोको कारण अवरुद्ध मध्यपहािी लोकमागफ साँिालन गनफ बतिगाि ९ तर्फ वाट 
बैकखल्पक मागफ स्थापनाको लागी रु. ६०००००/- खिफ भएको छ । 

३६. वातावरण सिंरिण तथा हररयाली प्रबद्धफनको लागी बिृारोपण, सरसर्ाई प्रबद्धफन लगायतका कक्रयाकलापहरु 
प्राथतमकतामा राखखएको छ । 

३७. र्ोहोर मैला ब्यवस्थापनको लागी ल्याण्िकर्ल साईट बनाउन जग्गा पकहिान गने कायफ शरुुवात गनफ तयारी 
गररएको छ । 

३८. गाउाँपातलकाको सौन्दयफताको सिंरिण तथा कवकास को लागी प्रदेश सरकारसाँगको सहकायफमा िमेरे गरु्ा रहेको 
ठााँउमा मनोरञ्जन पाकफ  र उद्यान तनमाफण गनफ थातलएको छ ।  

३९. वन सिंरिण, सामदुाकयक बन साँरिणको लागी सिेतनामलुक कायफक्रम साँिालनको तयारी गररएको छ । 

४०. कवपद पूवफ तयारी, कवपदको समयमा गनुफपने कामहरु र कवपद पछातिको ब्यवस्थापन सम्वन्धी आन्तररक तयारी गरी 
कोर् स्थापना गररएको छ ।  

बतिगाि गाउाँपातलकाका साँभावनाका िेत्रहरुः 

४१. बतिगाि गाउाँपातलका सम्भावनै सम्भावना रहेको गाउाँपातलका हो । प्रकृतत र सिंस्कृततबाट यो िेत्र तनकै धनी छ । जल, 

जतमन, जङ्गल, जकटबटुी र पयफटनका िेत्रहरु यो गाउाँपातलकाको सम्पतत अमूल्य सम्पखत्त हनु ्। यस गाउाँपातलकामा वन जङ्गलले 
ढाकेको िेत्र प्रसस्त भएको हुाँदा पशपुालन गनफ सककन ेसम्भावना छ । बतिगाि खोला, लखब्धखोला, तगररङ्दीखोला, तभमखोला, 
दतलफङखोला, इलखुोला, खारखोला लगायतका खोलाहरुबाट कवद्यतु तनकाल्न सककन ेसम्भावना प्रसस्त छ । खानेपानीको सहज 
आपूततफ गनफ सककन े सम्भावना छ । कृकर्योग्य जतमनमा तसिंिाईको सकुवधा प¥ुयाउन सकेमा, कृकर्मा आधतुनकीकरण तथा 
व्यवसाकयकरण गनफसकेमा यो िेत्रका जनतालाई आतथफक रुपमा सवल बनाउन सककन ेसम्भावना छ । 

४२. मौतलक पकहिान बोकेका सााँस्कृततक पिलाई प्रवद्र्ध गनफसकेमा आन्तररक तथा बाह्य पयफटकहरुलाई आककर्फत गनफसककने 
अवस्था यो गाउाँपातलकामा रहेको छ । यस गाउाँ पातलकामा कृकर् िेत्र, जकटबटुी र खानीहरु प्रसस्त मात्रामा भएको हुाँदा 
यसको अनसुन्धान केन्द्र स्थापना गनफसककने सम्भावना छ । धान, गहाँुु, मकै, कोदो, आल,ु भााँगो, कर्ी, मररि र अलैंिीको पकेट 
िेत्रइलाका घोर्णा गरी लगानी पवद्र्धन गनफ सककने सम्भावना छ । यस गाउाँपातलकाका सबै विाहरुमा माध्यातमक कवद्यालय 
भएको हुाँदा शैखिक गणुस्तर बढाउन र आवश्यक पने दि जनशखक्त उपलब्ध गराउाँन प्राकवतधक कवर्य पठनपाठन हनु े
क्याम्पस स्थापना गनफसककन ेपतन सम्भावना छ । सामकुहक भावना भएका जनताहरुको बसोबास यो िेत्रमा रहेको हुाँदा कवकास 
तनमाफणका िेत्रमा सहज रुपमा जनसहभातगता जटुाउन सककन ेसम्भावना देखखन्छ । यो गाउाँपातलकामा रहेका सम्भावनाका 
िेत्रहरुलाई तपतसलमा उल्लेख गररएको छ- 

क. कृकर् तथा पशपुालन  

ख. खानी तथा उद्योग  

ग. वनः बतिगाि गाउाँपातलका ५६.४ प्रततशत भभूाग वनजिंगलले ढाकेको िेत्र हो । 
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घ. पयफटन  

ङ. जलस्रोत 

ि. प्राकवतधक खशिा तथा अनसुन्धान केन्द्र रुपमा 
४३.  र अन्त्यमा, यस सावफजतनक सनुवुाईले सेवाग्राहीले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्ट्रता ल्याउन, नागररकवाट प्राप्त रिनात्मक सझुावलाई 

ग्रहण गनफ, जवार्देही साँस्कार बसाउन, कवखत्तय पारशददफता कायम गनफ, सावफजतनक जवार्देकहता बढाउन सहयोगी हनुेछ । 
साँस्थागत कवकासको लागी सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गरौ । समकृद्धको लागी योगदान ददऔिं । 

४४. धन्यवाद ।। 




