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भाग-एक 
प्रारन्भभक 

1.1 पषृ्ठभलूम 
नेपािी िनिाहरुको पटक-पटकको ऐलिहालसक िनआन्द्दोिन, सशस्त्र संघर्ष, त्र्ाग र बलिदानको 
फिस्वरुप िोमो समर् देन्ि चलिआएको केन्द्रीकृि एकात्मक शासन व्र्वस्थािाई अन्द्त्र् गदै २०७२ 
साि असोि ३ गिे संववधान सभाबाट िारी नेपािको संववधानिे नेपाििाई सङ्घीर् िोकिान्न्द्िक 
गणिन्द्िात्मक शासन व्र्वस्थामा रुपान्द्िरण गरेको छ। उक्त संववधानको धारा ५६ मा राज्र्को 
संरचना अन्द्िगषि सङ्घीर् िोकिान्न्द्िक गणिन्द्ि नेपािको मूि संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् िह गरी 
िीन िहको हनुेछ भनी उल्िेि भए बमोन्िम हाि नेपािमा सङ्घीर् सरकार, प्रदेश सरकार साि वटा र 
७५३ वटा स्थानीर् सरकार गरी िभमा ७६१ वटा सरकारबाट राज्र् शन्क्तको शासकीर् अभ्र्ास 
भैरहेको छ। 
संववधानको धारा २२२ मा गाउँ सभामा गाउँ कार्षपालिका अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष, 
लनवाषन्चि वडा सदस्र् र अल्पसंख्र्क वा दलिि समदुार्बाट लनवाषन्चि २ िना सदस्र् सभा सदस्र् रहने 
गरी एक गाउँ सभा रहने व्र्वस्था गरेको छ भने स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 
१९ मा सभा (नगर वा गाउँ) को बैठक सामान्द्र्िर्ा वर्षको दईुपटक वस्नछे भनी उल्िेि छ। सोही 
बमोन्िम चन्द्रकोट गाउँपालिकािे आफ्नो दशौं गाउँ सभा  (२०७८) लमलि २०७८ साि पौर् २६ 
गिे शरुु गरी माघ ४ गिे सभपन्न गरेको छ। उक्त सभाको बैठकमा चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीिे 
हािसभम सभपादन गरेका विर्ाकिापहरुको सलमक्षा समेि गररएको लथर्ो। सोही सभामा भएका 
विर्ाकिापहरुिाई समेटी र्ो प्रलिवेदन िर्ार गररएको छ। िसिे चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीिे 
पाचँ वर्षमा (२०७४ देन्ि ०७८) सभम सभपादन गरेका कार्षको संन्क्षप्त प्रगलििाई समेवटएको छ।    

1.2 चन्द्रकोट गाउँपालिकाको पररचर् 
चन्द्रकोट गाउँपालिका 753 वटा स्थानीर् िह मध्रे् एउटा स्थानीर् िह हो। भौगोिीक अवन्स्थलििे  
२८°०६'३६.४'' उत्तरी  अक्षांश  र ८३°२४'५१.३'' पूवी देशान्द्िरमा अवन्स्थि चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गलु्मी न्िल्िाको उत्तर-पूवषमा अवन्स्थि छ। िसको पूवषमा गलु्मी न्िल्िाको कालिगण्डकी र सत्र्वलि 
गाउँपालिका, पन्िममा गलु्मी न्िल्िाकै मलुसकोट नगरपालिका, उत्तरमा बागिङु्ग न्िल्िाको बरेङ्ग 
गाउँपालिका र दन्क्षणमा गलु्मी न्िल्िाको छिकोट र सत्र्विी गाउँपालिका छन। र्ो गाउँपालिकाको 
क्षेिफि १०५.७३ वगष वकिोलमटर छ। िनु साववकका 8 वटा गाउँ ववकास सलमलिहरु ददव्रङु, 
ववशिुकष , हराषचौर, शान्न्द्िपरु, ग्वाघा, हरेवा, रुपाकोट र िरुाङ्ग लमलि बनेको हो। सोही बमोन्िम ८ 
वटा वडाहरु मौिदुा छन,् भने गाउँपालिकामा नेपािी काँग्रसेको नेितृ्वमा न.क.पा.एमािे र ने.क.पा. 
माओवादी (केन्द्र) को प्रलिलनलधत्व छ।  
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र्स गाउँपालिकामा 2१८२७ (2068 को िनगणना अनसुार) िनसंख्र्ा रहेकोमा मखु्र्िर्ा 
ब्राहमण, क्षेिी, मगर, नेवार, गरुुङ, ववश्वकमाष र कुमाि िगार्िका िाििािीको वसोवास रहेको 
छ।  प्रन्शद्ध चन्द्रकोट, ददव्रङु्ग, चिेश्वर िस्िा एलिहालसक एवम ्धालमषक पवहचान बोकेको र वटमरेु 
िाि, दह िाि, अिेवाको प्राकृलिक झरना साथ साथै थपु्रै नदीनािा, वनिंगि, प्राकृलिक सभपदा, 
हगु्दी िोिा हाइड्रोपावर ववकासका पररर्ोिना िस्िा सौन्द्दर्षिे भरपूणष, पर्षटकीर् ववकासको अथाहा 
सभभावना रहेको छ। र्स गाउँपालिकाको नामकरण प्रन्शद्ध एलिहालसक स्थि चन्द्रकोटको नामबाट 
गररएकोए हो। र्हाँ बसोबास गने समदुार्को मखु्र् आभदानीको स्रोिहरु कृवर्, पशपुािन, बैदेलसक 
रोिगार र व्र्ापार रहेको पाईन्द्छ। 

1.3 प्रलिवेदनको उद्दशे्र् 
प्रलिवेदन सभपादन भएको कार्षको अलभिेि हो। कुनै पलन कार्ष सभपन्न पिाि के कस्िा कार्षहरु भए, 
िसिाई प्रलिवेदनिे प्रलिववन्भवि गने गदषछ। स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट रुपमा 
सभाको सन्चवको रुपमा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृििे कार्ष गनेछ भनी उल्िेि गरेको छ। चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाको दशौं गाउँ सभामा सभपन्न भएका कार्षहरुिाई अलभिेन्िकरण गने र त्र्सको वारेमा 
सरोकारवािािाई ससूुन्चि गने उदे्दश्र्िे र्ो प्रलिवेदन िर्ार गररएको छ। 
 



3 
 

 
भाग-दईु 

दशौं गाउँ सभाका मखु्र् विर्ाकिापहरु 

2.1 पवहिो बैठक लमलि 2078/9/26 
लमलि २०७८ साि पौर् २६ गिे चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहिको उद्दघाटन पिाि 
अपराहन्न ४:०० बिे सोही सभाहिमा राविर् गान सवहि शरुु भएको गाउँ सभामा सवषप्रथम 
गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को पौर् २५ सभमको कार्षप्रगलिको सलमक्षा भएको लथर्ो। 
कार्षप्रगलिको प्रलिवेदन सभाध्र्क्ष श्री रोण बहादरु ििी ज्रू्को अनमुलिमा सभा उपाध्र्क्ष श्री रालधका 
अर्ाषि ज्रू्िे प्रस्ििु गनुषभएको लथर्ो। प्रलिवेदन प्रस्ििु पिाि प्रलिवेदन पारीिका िालग लनणषर्ाथष पेश 
भएकोमा सवषसहमलििे प्रलिवेदन पारीि भएको लथर्ो। प्रलिवेदनको ववस्ििृ वववरण र्सप्रकार उल्िेि 
गररएको छ। 
गाउँपालिकाको दशौँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्र्क्ष रालधका अर्ाषिज्रू् द्वारा सभा समक्ष पेश भएको 

2078 श्रावण 1 गिे देिी 2078 पौर् 25 गिे सभमको समग्र कार्षप्रगलि प्रलिवेदन 
 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्,  
सभाका सदस्र्हरु  
िथा सन्चव ज्रू् 
संघीर्िा कार्ाषन्द्वनसँगै स्थापना भएको र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गाउँ सभाको दशौँ अलधवेशनमा 
उपन्स्थि भई आफ्ना भनाईहरु राख्न पाउँदा मिाई अत्र्न्द्ि गौरव र हर्ष महससु भएको छ । 
सवषप्रथम संघीर् िोकिान्न्द्िक गणिन्द्िको स्थापनाको िालग आफ्नो िीवन उत्सगष गने महान 
सवहदहरुप्रलि हाददषक श्रद्धान्द्ििी व्र्क्त गदै घाईिे िथा अपाङ्गहरुप्रलि सभमान प्रकट गदषछु। 

 आि हामी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको नबौँ गाउ सभाबाट पाररि नीलि, कार्षिम र बिेटको बारेमा 
सलमक्षा गदै ववलभन्न र्ोिना िथा बिेटको र्स सभाद्वारा संशोधन गदै चाि ुआ.व. का र्ोिनाहरु र्था 
समर्मानै सभपन्न गने दृढ अठोटका साथ् अन्घ बढेका छौँ ।अब म २०७8 श्रावण 1 गिे देन्ि 
2078  पौर् 25 गिे सभमको र्स गाउँपालिकामा भएका आभदानी िथा िचष सवहिका 
गलिववलधहरुको संन्क्षप्त झिक लनभनानसुार प्रस्ििु गदषछु :- 

१) चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७8/०७9 को आलथषक ऐन िथा ववलनर्ोिन ऐन पाररि गरी 
सोवह अनरुुप कार्ाषन्द्वनमा ल्र्ाइएको । 
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२) चन्द्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीर् दररेट चन्द्रकोट गाउँपालिका लभि चाि ुआ.व. मा संचािन हनु े
ववलभन्न र्ोिना िथा आर्ोिना संचािनका िालग गाउँपालिकाको आफ्नो स्थानीर् दररेट लनधाषरण गरी 
गाउँ कार्षपालिकाबाट पाररि गराई कार्षन्द्वनमा ल्र्ाईएको।  

३) चाि ुआलथषक बर्षमा गाउँपालिकाको मखु्र् प्रशासनीक भवनको साबषिलनक िररद ऐन िथा लनर्माविी 
अनसुार लनमाषण व्र्वसार्ीसँग संझौिा ठेक्का प्रकृर्ा माफष ि काम अन्घ बढाईएको। 

४) गि आलथषक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग समन्द्वर् माफष ि बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहि लनमाषणको िालग 
आवश्र्क अन्ख्िर्ारी प्राप्त गरी टेण्डर प्रकृर्ा माफष ि लनमाषण सरुु गरी चाि ुआवको पवहिो 6 
मवहनामा कार्ष सभपन्न गररएको। 

५) नेपाि सरकारको स्वास््र् नीलि अनरुुप गि आ.व मा ठेक्का र्स गाउँपालिकामा रहेको शान्न्द्िपरु 
स्वास््र्चौकीको स्िरोन्नलि गरी 15 शैर्ाको सवुवधासभपन्न अस्पिाि लनमाषण कार्षिाई लनरन्द्िरिा 
ददईएको साथै उक्त अस्पिाि लनमाषणको िममा गणुस्िर लनर्न्द्िण िथा सपुररवेक्षणको िालग 1 
िना ईन्न्द्िलनर्र लनर्कु्त गरी न्िभमेवारी ददईएको। 

६) संघीर् ववशेर् कार्षिम अन्द्िगषि र्स गाउँपालिकाको वडा नं. 7 मा लनमाषण भैरहेको रुपाकोट 
स्वास््र्चौकीको लनमाषण प्रकृर्ा अन्न्द्िम चरणमा रहेको। 

७) गाउँपालिका िगार्ि मािहिका वडा कार्ाषिर् िथा स्वास््र् संस्था र लनमाषणालधन 15 शैर्ाको 
शान्न्द्िपरु अस्पिािको संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण (O & M) सभपन्न गरी त्र्हाँ रहने कमषचारी 
िथा स्वास््र्कमीहरुको दरवन्द्दी एवकन िथा उनीहरुको कार्ष न्िभमेवारी बारे र्वकन गररएको। 

८) गि आ.व.बाट दावर्त्व सारी चाि ुआ.व. मा पूरा गने गरी गाउँपालिकाको लभिेि प्रोफाईि लनमाषण 
गने कार्ष सभपन्न गररएको। 

९) र्स गाउँपालिकामा संचािन हनुे सभपूणष ववकास िगार्िका र्ोिनाहरुको आगामी 5 बर्षको िालग 
िर्ार गनष िालगएको आवलधक र्ोिना लनमाषणको चरणमा रहेको। 

१०) गाउँपालिकाको मध्र्मकािीन िचष संरचना (MTEF) िथा ववपद् प्रलिकार्ष र्ोिना लनमाषणको िालग 
सेवा परामशष िररद माफष ि कार्ष प्रारभभ गररएको। 

११) और्लध िररदिाई पारदशी बनाउन िथा समर्मानै  और्लध आपूलिष गनषको िालग एक चरणको 
टेण्डर प्रविर्ा सभपन्न गररएको । 

१२) भौगोलिक ववकटिा साथै र्ािार्ािका साधन िथा समर्िाई मध्र्निर गरी प्रत्रे्क वडा 
कार्ाषिर्बाटनै वडा स्िरीर् र्ोिनाहरुको सभझौिा गने कार्ष पवहिो चरणमा सभपन्न गररएको । 
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१३) पौर् 25 गिेसभम कररब 48 % र्ोिनाको र्ोिना सभझौिा सभपन्न भएको छ िसमा ववकास 
र्ोिना माि कररव 68 प्रलिशि सभझौिा गररएको छ।साथै चाि ुआ.व का 15 िथा अन्घल्िो 
आ.व. का 4 वटा र्ोिना सवहि िभमा 19 वटा र्ोिनाहरु सभपन्न भै रकम भकु्तानी गररएको । 

१४) िररद प्रकृर्ािाई थप पारदसी र वस्िलुनष्ठ बनाउदै देहार्का र्ोिनाहरुको ठेक्का प्रकृर्ा सभपन्न 
गररएको ।  

 ददब्रङु्ग स्वास््र् चौकी भवन लनमाषण को िालग िग्गा प्राप्तीको प्रकृर्ा अन्न्द्िम चरणमा पगेुको। 

 प्रदेश सरकारसँगको िागि साझेदारी िगार्िमा संचािन हनुे ववलभन्न र्ोिनाहरुको ठेक्का प्रकृर्ा 
सभपन्न भएको।िसमा िररद 8 वटा वववि 3 गरी िभमा 11 वटा। 

 वडा नं. 7 र 8 मा पने वलडगाड िोिाबाट लनस्कासन हनुे नददिन्द्र् पदाथषको उत्िनन ्र वववि 
सभबन्द्धी रु 26 िाि 93  हिार 9 सर् 20 (भ्र्ाट सवहि) िथा वडा नं. 2 मा रहेको 
िहरेिोिाको लगट्टी वािवुा ववविको िालग रु 8 िाि 46 हिार 6 सर् (भ्र्ाट सवहि) ठेक्कामा 
िगाईएको। 

१५) ववलभन्न ददवशहरु मनाउने कार्षिम अन्द्िगषि िैवङ्गक वहंसा ववरुद्दको 16 ददने अलभर्ान वडा वडामा 
संचािन भई अन्द्िरविर्ात्मक कार्षिम सभपन्न भएको। 

१६) गाउँपालिका स्िरीर् िटबन्द्ध र्ोिना अन्द्िगषि बोटेगाउँ िटबन्द्धको काम सभपन्न गनष भ ू िथा 
ििाधार व्र्वस्थापन कार्ाषिर् पाल्पासँगको िागि साझेदारीमा र्ोिना संझौिा भै कार्ष सभपन्न। 

१७) नेपाि सरकारको बहकु्षेिीर् पोर्ण कार्षिम अन्द्िगषि गाउँपालिकालभिका 51 िना 
स्वास््र्कमीहरुिाई बहकु्षिेीर् पोर्ण सभबन्द्धी 7 ददने िालिम कार्षिम सभपन्न गररएको। 

१८) स्थानीर् पाठ्यिम लनमाषणको िालग मस्र्ौदा िेिन कार्ष प्रविर्ा अगालड बढाइएको। 
१९) गाउँपालिकाका अन्द्िगषिका ववद्यािर्मा कार्षरि न्शक्षक िथा कमषचारीको पवहचान िथा 

एकरुपिाका िालग न्शक्षक कमषचारी पररचर् पि बनाउने कार्ष अगालड बढाइएको। 
२०) गाउँपालिकाको समन्द्वर्मा गाउँपालिका स्िरीर् अधषवावर्षक परीक्षा (कक्षा १-१०) संचािन 

गररएको। 

२१)  न्द्रू्न पाररश्रलमक भएका बािववकास सहिकिाष, केिी न्शक्षक,  ववद्यािर् सहर्ोगी िथा ववद्यािर् 
सहार्क कमषचारीिाई गाउँपालिकाबाट समेि थप पाररश्रलमकको व्र्वस्था गररएको। 
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२२)  मिुकुको समग्र शैन्क्षक क्षेिमा न्शक्षण पेशाका माध्र्मबाट र्ोगदान ददई चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाअन्द्िगषिका ववद्यािर्बाट लमलि 2073 फागनु 27 गिेपलछ अवकास प्राप्त 
न्शक्षकहरुिाई न्शक्षण पेशामा ददएको र्ोगदानको उच्च कदर गदै सभमालनि गररएको। 

२३) कोलभड १९ को कारण ववद्याथीको भौलिक उपन्स्थलिमा ववद्यािर् संचािन नभएको अवस्थामा 
अनिाइन एवम ्अफिाइनका ववलभन्न माध्र्महरु िथा लसर्िुीमाफष ि न्शक्षण लसकाइका िालग 
सहिीकरण गररएको। 

२४) गाउँपालिकाअन्द्िगषिका सामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्षरि न्शक्षक िथा कमषचारीको आ .व .
207७ /7 ८ को सभपन्त्त वववरण  ,कार्ष सभपादन मूल्र्ांकन , ििवी प्रलिवेदन ,िेिापरीक्षक छनोट 
िस्िा लनर्लमि प्रशासलनक कार्षहरु सभपन्न गररएको। 

२५) ववलभन्न समर्मा प्राकृलिक प्रकोपबाट वपलडि 26 िना नागरीकहरुिाई मनसनु िन्द्र् ववपद् 
कार्षिमलभि समावेश गराई पनुस्थाषपना िथा पूनलनषमाषण प्रकृर्ाको माध्र्मबाट संघीर् िथा प्रदेश 
सरकार सँग समन्द्वर् गरी स्थानीर् िह माफष ि व्र्वस्थापनको प्रकृर्ा अगाडी वढाईएको। 

२६) संघीर् सरकारको सरुन्क्षि आवास कार्षिम अन्द्िगषि छनौट भएका 161 घरपररवार मध्रे् गि 
आ.व. मा पवहिो वकस्िा रकम प्राप्त गरेका 71 िाभग्राहीिाई अन्न्द्िम वकस्िा रकम भकु्तानी 
गररएको साथै अन्द्र् बाँकी िाभग्राहीिाई कार्ष सभपन्न प्रलिवेदनको आधारमा राहि प्रदान गने र्ोिना 
रहेको। 

२७) संघीर् सरकाबाट शशिष शीर्षकको रकम िथा गाउँपालिकाबाट और्लध िररद शीर्षकमा ववलनर्ोन्िि 
बिेटबाट और्लध िररद प्रकृर्ाका िालग टेण्डर आह्वान गरी आवश्र्क प्रकृर्ा परुा गरी ववलभन्न 
और्लध आपूलिष प्रकृर्ाको अन्न्द्िम चरणमा रहेको। 

२८) गाउँपालिकामा गठन भएको गन्भभररोग प्रकृलिको ववरामीहरुिाई  लसफाररस िथा सहर्ोग सलमलिको 
बैठकबाट 16 िनािाई लसफाररस िथा आलथषक सहर्ोग प्रदान गररएको। 

२९) गाउँपालिकािाई आवश्र्क ववलभन्न कार्षववलधहरु गाउँकार्षपालिकाबाट पाररि गरी कार्ाषन्द्वर्नमा 
ल्र्ाईएको। 

३०) गि आलथषक वर्ष 2077/078 को आन्द्िररक िेिापररक्षण कार्षिम सभपन्न भई प्रलिवेदन समेि 
पेश भएको। 

३१) महािेिा परीक्षकिे औल्र्ाएका ववलभन्न शीर्षकका बेरुि ुरकमहरुको सभपररक्षणको िालग आवश्र्क 
प्रमाणहरु िटुाई र्सैबर्ष माि रु 1 करोड 40 िाि 42 हिार बेरुि ुफस्र्ौट गररएको। 
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३२) ववन्त्तर् क्षेििफष  हाि सभम चाि ु िफष को बिेटबाट 21.35 प्रलिशि िथा पूिँीगि िफष  8.03 
प्रलिशि रकम िचष भएको। िसको क्षेिगि िचष वववरण र्सप्रकार रहेको छ। 

 
वववरण 

ि.
सं. 

क्षिे ववलनर्ोन्िि रकम िचष रकम िचष 
प्रलिशि 

1 आलथषक ववकास 2 करोड 71 
िाि 70 हिार 

15 िाि 98 
हिार 6 सर् 
उनानअसी 

5.88 

2 सामान्िक 
ववकास 

20 करोड 84 
िाि 38 हिार 5 
सर् 

3 करोड 59 िाि 
38 हिार 1 सर् 
84 रुपैर्ा 

17.23 

3 पूवाषधार 
ववकास 

7 करोड 8 िाि 
28 हिार 

57 िाि 59 
हिार 1 सर् 19 

7.99 

4 सशुासन िथा 
अन्द्िर 
सभबन्द्धीि क्षेि 

1 करोड 43 
िाि 16 हिार 

15 िाि 18 
हिार 7 सर् 60 

7.19 

5 कार्ाषिर् 
संचािन िथा 
प्रशासनीक 
क्षेि 

5 करोड 43 
िाि 99 हिार 9 
सर् चौवन्न 

4 करोड 19 िाि 
91 हिार 4 सर् 
68 

27.20 

6 िभमा 47 करोड 51 
िाि 52 हिार 4 
सर् 54 

8 करोड 67 िाि 
67 हिार 2 सर् 
11 

17.97 

 
गाउँपालिकाको हाि सभमको संन्चि कोर्को अवस्था देहार् अनसुार रहेको  

देहार्ः 
िह वववरण बिेट आभदानी 

अवहिेसभम 
बाकँी रकम 

सं घी र् स र क
ा र समानीकरण 

अनदुान 
9 करोड 94 
िाि 

2 करोड 48 
िाि 50 हिार 

7 करोड 45 
िाि 50 हिार 
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शशिष 
अनदुान 

22 करोड 
36 िाि 10 
हिार 

6 करोड 79 
िाि 68 हिार 

15 करोड 56 
िाि 42 हिार 

ववशेर् 
अनदुान 

1 करोड 4 
िाि 

0 1 करोड 4 िाि 

रािश्व 
बाँडफाँड 

6 करोड 98 
िाि 33 
हिार 

2 करोड 75 
िाि 69 हिार 
7 सर् 45 

4 करोड 22 
िाि 36 हिार 
255 

प्रदे
श 

सर
क
ार 

समानीकरण 
अनदुान 

46 िाि 44 
हिार 

23 िाि 22 
हिार 

23 िाि 22 
हिार 

शशिष 
अनदुान 

85 िाि 44 
हिार 

21 िाि 36 
हिार 

64 िाि 8 
हिार 

ववशेर् 
अनदुान 

60 िाि 15 िाि 45 िाि  

समपरुक 
अनदुान 

1 करोड 50 
िाि 

35 िाि 50 
हिार 

1 करोड 12 
िाि 50 हिार 

रािश्व 
बाँडफाँड 

82 िाि 20 
हिार 2 सर् 
81 

36 िाि 
74हिार 287  

45िाि 
45हिार 993  

गा
.प
ा 

अल्र्ा रकम 2 करोड 37 
िाि 11 
हिार 1 सर् 
73 

2 करोड 37 
िाि 11 हिार 
1 सर् 73 

0 

आन्द्िररक 
श्रोि 

88 िाि 12 िाि 72 
हिार 1 सर् 19 

75 िाि 27 
हिार 881 

िभमा 47 करोड 81 
िाि 62 
हिार 454 

15 करोड 87 
िाि 53 हिार 
323 

30 करोड 90 
िाि 9 हिार 
130 

३३) पशपंुक्षीको िालग िोप िररद गरी सेवा प्रवाह गररएको। 
३४) नर्ाँ िथा परुाना ववलभन्न पकेट ववकास कार्षिम (कफी, बाख्रा ) अन्द्िगषि संचािन हनुे कामका 

िालग प्रस्िाव आह्वान गरी अन्घ बढाईएको। 
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३५) गि बर्ष देन्ि सरुु भएको स्माटष कृवर् कार्षिमिाई लनरन्द्िरिा ददईएको। 
३६) वडागि रुपमा संचािन हनुेगरी स्वीकृि भकारो सधुार िथा टनेि वविरण कार्षिमको िालग 

प्रस्िाव आह्वान गरी काम थािनी गररएको। 
३७) 8 वटै वडाका बेरोिगार व्र्न्क्तहरुको आवेदन फारम संकिन गरी  612 िना 
आवेदकहरुिाई बेरोिगार सनु्चमा सनु्चकृि प्रणािी (EMIS) प्रणािीमा प्रववष्ट गररएको। 
३८) प्रथम चौमालसकको सामान्िक सरुक्षा भक्ता अन्द्िगषि िेष्ठ नागरीक भत्ता (70 वर्ष माथी ) िेष्ठ 
नागरीक भत्ता दलिि, एकि/ववधवुा  मवहिा , अपाङ्ग (क र ि वगष) दलिि बािवािीका आलथषक 
सहार्िा गरी िभमा 2949 िना िाई 2,54,14,545 (अक्षरुवप दईु करोड चौवन्न िाि चौध 
हिार पाँचसर् पौँिािीस)  वविरण गररएको। 
३९) व्र्न्क्तगि घटना दिाष िाई प्रववलधमैिी बनाउन वडा नं. 4 र 8 बाट अनिाईन प्रववलधमा 
आधाररि व्र्न्क्तगि घटना दिाष कार्षिम संचािनमा ल्र्ाईएको र आगामी 1 मवहना लभि सबै वडामा 
अनिाईनमा आधाररि व्र्न्क्तगि घटना दिाष कार्षिम संचािन गरीने। 

४०) सामान्िक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने सभपणुष िाभग्राहीहरुको नववकरण फारम सङ्किन गरी 
िाभग्राहीहरुको नामाविी अध्र्ावलधक गररएको। 

४१) चाि ु आलथषक बर्षमा नेपाि दरुसंचार प्रालधकरणको सहकार्षमा गाउँपालिकाको कार्ाषिर् िथा 
मािहिका वडा कार्ाषिर्हरुमा बैकन्ल्पक ईन्द्टरनेट िडान कार्ष सभपन्न भएको।   

४२) िघ ुउद्दम कार्षिम (मेड्पा) कार्षिम अन्द्िगषि ववलभन्न वडाहरुमा सीपमूिक िालिम सभपन्न गररएको 
िथा कलिपर् वडामा कार्षिम संचािनकै िममा रहेको। 

४३) न्िल्िा लनवाषचन कार्ाषिर्को सहकार्षमा गाउँपालिकाको मखु्र् केन्द्रबाट 10 ददन ेमिदािा नामाविी 
संकिन कार्षिम सभपन्न गरेको। 

४४) अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई वडा वडामा गई अपाङ्गिा पररचर्पि वविरण गररएको। 
४५) एकि मवहिाहरुिाई मवहिा संिािमा आवद्द गने उदे्दश्र्िे एकि मवहिा संिाि गठन िथा संचािन 

कार्षववलध पाररि गरी ववलभन्न वडाहरुमा वडास्िररर् एकि मवहिा संिाि गठन गररएको। 
४६) संघीर् ववशेर् िथा समपूरक कार्षिमको िालग र्ोिना माग भएअनरुुप र्ोिना छनौट गरी सभबन्न्द्धि 

लनकार्मा पेश गररएको। 
४७) आन्द्िररक पर्षटन प्रबधषनका िालग िनप्रलिलनलध िथा कमषचारी भ्रमण कार्षिम अन्द्िगषि गाउँसभाका 

सदस्र्ज्रू् हरुिाई ववलभन्न स्थानीर् िह साथै पर्षटकीर् स्थिहरुिको भ्रमण गराईएको।  
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   अन्द्त्र्मा र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववकास र संबदृद्द िथा भ्रष्टाचारमा शनु्द्र् सहनन्शििा 
शसुासनको प्रलिवद्दिाको नारािाई व्र्वहारि कार्ाषन्द्वर्न गनष र िनिाको नन्िकको सरकारको 
प्रत्र्ाभिूी ददिाउनको िालग िवटनहुनुे गाउँपालिका अध्र्क्ष ज्रू्, सभपूणष वडाका वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु, 
कार्षपालिका सदस्र् ज्रू्हरु िथा गाउँसभाका सभपूणष सहकमी साथीहरु साथै र्स गाउँकार्षपालिका र 
अन्द्िगषि कार्षरि कमषचारीहरुको लनरन्द्िर सहर्ोग र सद्भभाव रहेको व्र्होरा अवगि गराउँदै आिको 
र्स गरीमामर् दशौँ गाउँसभामा उपन्स्थि सवैिाई धन्द्र्वाद ज्ञापन गदषछु। 
            
             रालधका अर्ाषि 
           उपाध्र्क्ष 
           चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मी 
         लमलिः 2078 पौर् 26 गिे सोमवार 
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दशौं गाउँ सभाको पवहिो बैठकमा दोश्रो प्रस्िावको रुपमा गाउँपालिकाको कार्ाषिर् संगठन िथा 
व्र्वस्थापन (Organization & Management) प्रलिवेदन सभाध्र्क्षको अनमुलिमा सभा सन्चव माफष ि पेश 
भएको प्रस्िाव लनणषर्ाथष पेश भएकोमा सवषसहमलििे पारीि भएको लथर्ो। दशौं गाउँ सभामा भएका 
लनणषर्हरुको वेहोरा र्सप्रकार उल्िेि गररएको छ।  

 दशौं गाउँसभाको पवहिो बैठक लमलि 2078/९/२६ को लनणषर्हरु 
प्रस्िाव नं. १: चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको आ.व. 2078/79 (२०७८ श्रावण १ देन्ि पौर् २५ 

गिे सभमको) कार्ष सभपादन प्रलिवेदन सभबन्द्धमा। 
लनणषर् नं. १: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको आ.व. 2078/79 

(२०७८ श्रावण १ देन्ि पौर् २५ गिे सभमको) कार्षसभपादन प्रलिवेदन सभा अध्र्क्षको 
अनरुोधमा सभा उपाध्र्क्षबाट बैठकमा पेश भर्ो। सो प्रलिवेदन सभबन्द्धमा चन्द्रकोट गाउँ 
कार्षपालिकाबाट र्स सभाको वैठकमा लनणषर्ाथष पेश भएकोमा सवषसभमििे पास गने लनणषर् 
गरीर्ो। 

प्रस्िाव नं. 2: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको संगठन िथा व्र्वस्थापन (O&M) प्रलिवेदन सभबन्द्धमा। 
लनणषर् नं. 2: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्षपालिकाबाट िर्ार 

गरी गाउँ कार्षपालिकाबाट र्स सभाको बैठकमा लनणषर्ाथष पेश भएको गाउँपालिकाको संगठन 
िथा व्र्वस्थापन (O&M) प्रलिवेदन सवषसभमििे पास गने लनणषर् गरीर्ो। 

प्रस्िाव नं. ३: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शैंर्ाको अस्पिािको भेररर्सन सभबन्द्धमा। 
लनणषर् नं. ३: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकामा लनमाषणलधन १५ शैंर्ा 

अस्पिाि लनमाषणका िममा उपर्कु्त Soi l  प्राप्त नभएको भनी लनमाषण व्र्वसार्ीबाट लनवेदन 
प्राप्त भएको ववर्र्मा छिफि गदाष उक्त अस्पिािको ववस्ििृ आर्ोिना प्रलिवेदन िर्ार गने 
कन्द्सल्टेन्द्सीिाई पिाचार गरी आवश्र्क प्रलिवेदन लिई सोही बमोन्िम भेररएशनको कार्ष गने 
गरी कार्षपालिकािाई अनमुलि ददने लनणषर् गरीर्ो। 

 
प्रस्िाव नं. ४: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको दशौं गाउँसभाको दोश्रो बैठक सभबन्द्धमा। 
लनणषर् नं. ४: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकाको दशौं गाउँसभाको दोश्रो 

बैठक लमलि 2078 साि माघ ४ गिे ववहान ११:०० बिे वस्ने गरी दशौं गाउँसभाको 
पवहिो बैठक समापन गने लनणषर् गरीर्ो। 
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2.2 दोश्रो बैठक लमलि 2078/10/4 
दशौं गाउँसभाको दोश्रो बैठक २०७८ साि माघ ४ गिे गाउँपालिकाको बहउुदे्दश्र् सभाहिमा ववहान 
११:०० बिे राविर् गान संगै शरुु भएको लथर्ो। उक्त बैठकमा सवषप्रथम ववर्र्गि सलमलिबाट 
गाउँपालिकामा हािसभम सभपादन भएका विर्ाकिापहरुको प्रलिवेदन ववर्र्गि सलमिका संर्ोिक र सदस्र् 
माफष ि सभाको बैठकमा प्रस्ििु भएका लथए। प्रस्ििु भएका ववर्र्गि सलमलिकाको प्रलिवेदनहरु र्सप्ररकार 
उल्िेि गररएको छ। 

2.3 पूवाषधार ववकास सलमलिको प्रलिवेदन 
सभाध्र्क्ष ज्रू् 
सभा सदस्र्ज्रू्हरु 
सभा सन्चव ज्रू् 
िथा कमषचारी वगषहरु 
चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको समग्र पूवाषधार ववकासिाई थप पररणाममिुी बनाउन िथा आलथषक 
पारदशीिा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूि ददिाउदै सावषिलनक सेवा प्रवाहमा पूवाषधार  ववकासको क्षेििाई 
थप विर्ाशीि िलु्र्ाउने सन्द्दभषमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ दफा २२ मा 
गाउँसभािे लनर्माविी बनाई आफ्नो कार्षप्रणािी व्र्ावान्स्थि गनष कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा ववलभन्न 
लबर्र्गि सलमलिको गठन गनष सक्ने प्रावधान अनरुुपर्स गाउँपालिकामा पलन एक पूवाषधार  ववकास सलमलि 
गठन भई चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको स्थापना २०७३ फाल्गनु २७ गिे पश्र्ाि हािसभम भएको 
लबलभन्द्न्न गलिववलधको ि्र् प्रमाण आधारमा पूवाषधार ववकास सलमलिको र्ो प्रलिवेदन पेश गनष चाहन्द्छु |  

सबि पक्ष 

प्रलसद्ध चन्द्रकोट, ददब्रुंग, चिेश्वोर, रुपाकोट लसद्धाथाषन िस्िा ऐलिहालसक एवम ्धालमषक पवहचान बोकेको र 
वटमरेु िाि, दह िाि, अिेवाको प्राकृलिक झरनाका साथसाथै थपु्रै नदीनािा, बनिंगि, हगु्दीिोिा 
हाइड्रोपावर लबकासका पररर्ोिना िस्िा भररपणुष चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पर्षटकीर् लबकासको सभभावना छ| 
चोरकाटे शान्न्द्िपरु सडक, पलुिषघाट ग्वाघा शान्न्द्िपरु इन्द्रेगौंडा, गौडाकोट मिवुा गेिुंग शान्न्द्िपरु फोन्क्संग, 
रुरबेनी - वामीटक्सार, शान्न्द्िपरु हराषचौर ओलिबांग लसन्द्धरुघसे िस्िा मखु्र् सडक संिाि सवहिको र्ािार्ाि 
सलुबधा र्स गाउँपालिकाको आको महत्वपणुष सबि पक्ष हो| स्थानीर् िहको पररकल्पना पश्र्ाि 
गाउँपालिकाको पूवाषधार  लबकासको वहसाबिे िनिासंग लनकट रही  ववलभन्न र्ोिनामा  कामकाि गनष 
सरकारको रुपमा स्थावपि भई स्थानीर् िह अन्द्िगषिको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको समग्र पूवाषधार  ववकासको 
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व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउन र िनपक्षीर् काम गदै प्रभावकारी संस्थागि ववकास गनषका िालग र्स 
सलमलिको माध्र्मबाट मागषदशषनप्रदान भैरहेको अवस्था छ | 

कमिोर पक्ष  

र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ददगो लबकासमा आधाररि गरुु र्ोिनाको अभाव छ | र्स गाउँपालिकामा 
र्ोिना िथा कार्षिम हरु हाि सभम  लबर्र्गि शािा माफष ि कर्ाषन्द्वर्न नहनु ु र सोको कारण र्ोिना 
िथा कार्षिमको र्वकन अलबिेि राख्न नसक्न ु |  शहरी/बिारी सौन्द्दर्षिा, शरुन्क्षि आवास, मापदण्ड 
बमोन्िम घर लनमाषणका िागी नक्सापास गनषको िालग पद्दलिको थािनी गनष सवकएको छैन | स्िरीर् 
पूवाषधारको कलम छ | र्हाको सडक संिाि पर्ाषप्त छैन | कािोपिे सडक अत्र्न्द्ि न्द्र्नु छ | हगु्दीिोिा, 
हरेवािोिा, बडीगाड नदी, िहरेको कारण र्हाँको िनिािे बरे्नी कटान र बाडीको प्रकोप ब्र्होनुष परेको छ 
| फोहर व्र्वस्थापनको िालग ल्र्ाण्डवफि साइटको अभाब रहेको छ | सदु्ध वपउने पालन, सडक बन्त्त, 
ल्र्ाण्डिाइन टेलिफोन िस्िा सेवाहरु पर्ाषप्त छैनन ्  | गाउँको सामान्िक, भौलिक पूवाषधार लनमाषणमा 
समदुाएको िागि सहभालगिा अलि न्द्र्नु छ | सलुबधार्कु्त स्वास््र् सस्थाको कलम छ | र्स गाउँपालिकामा 
औधोलगग र ब्र्ापाररक आधारन्शिा नभएका कारण बेरोिगारी समस्र्ा बढ्दै गइरहेको छ | गाउँपालिका, 
वडा कार्ाषिर्को आफ्नो कार्ाषिर् भवन लनमाषण नभएको कारण काम गनष अप्ठ्ठ्यारो परेको अवस्था छ | 
समग्रमा भनु्न पदाष चन्द्रकोट गाउँपालिका आलथषक, सामान्िक, भौलिक िथा बािाबरणीर् आधारमा प्ररान्भभक 
आवस्था मै रहेको छ |  

अवसर  

र्स गाउँपालिकामा रहेको  ऐलिहालसक एवम ्धालमषक स्थिहरुको सभबर्र्दद्दषनबाट सास्कृलिक पर्षटन प्रवधषन 
ववकासिाइ लिब्रिा ददन सवकने सभभावना छ | मखु्र् सडकिे र्स गाउँपालिकाको र्ािार्ाि सवुवधामा ठूिो 
र्ोगदान परु्ाषएको छ | र्स गाउँपालिकाको िहरे र बडीगाड िोिाको लगट्टी, बािवुा, ढंुगाको रोर्ल्टी मखु्र् 
आर् श्रोि रहेको छ | 

चनुौिी  

र्स गाउँपालिकामा अव्र्वन्स्थि बसोबास मखु्र् चनुौलिका रुपमा रहेको छ भने नदी कटान र बरे्नी आउन े
बाढी पवहरो आको प्रमिु चनुौिी हो | बरे्नी ठूिा संख्र्ामा र्वुाशन्क्त ववदेश पिार्न हनुे गरेको छ | र्सिे 
गाउँको ववकासमा प्रलिकूि प्रभाव पारेको छ | र्सरी गाउँको सविर् िनसंख्र्ा श्रम पिार्नका कारण 
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लबदेन्शने गरेको हदुाँ भौलिक लबकास चनुौिीका रुपमा रहेको छ | र्हाको भौगोलिक अवस्थािाइपलन  
चनुौिीको रुपमा लिन ुपने छ | स्थानीर् िहको बिेट कम हनुे गरेकोिे   अप्ठ्ठ्यारो भगूोि भएको बस्िीमा 
िानेपानी, सडक, लबद्यिु ववस्िार गनष चनुौिीका रुपमा रहेको छ | ठूिा ठूिा आर्ोिनाका िागी पर्ाषप्त 
िग्गा नहनु ुसहरी ववकासका िागी चनुौिी हो | 

पूवाषधार ववकासिफष   

क. सामान्िक पूवाषधार  
 र्स गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं २,३ र ८  को वडामा सामदुावर्क स्वास््र् इकाई भवन लनमाषण 

कार्ष सभपन्न भएको छ | 
 र्स गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं ६ को वडा कार्ाषिर् भवन लनमाषण कार्ष सभपन्न भएको छ 
 र्स गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं ६ को हरेवा लन. मा. लब. भवन र वडा नं ८ को ज्ञानोदर् भवन 

लनमाषण गररएको छ | 
 र्स गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं ७ को स्वास््र् चौकी  भवन लनमाषण कार्ष अन्न्द्िम चरणमा पगेुको 

छ | 
 प्रदेश सरकारसँगको  साझेदारी माफष ि बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहि लनमाषण कार्ष सभपन्न गररएको छ |  
 चन्द्रकोट गाउँपालिका क्षिे लभिका स्कुि र साबषिलनक स्थान गरी १० शौचािर् लनमाषण गररएको 

छ |  
 र्स गाउँपालिका लभि ववलभन्न आमा समूह, क्िब, सहकारी, साबषिलनक  गरी ५१ भवन लनमाषण 

गररएको छ | 
 र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमाषणका िागी ठेक्का प्रविर्ाबाट अगी बढी सभझौिा 

गने कार्ष सभपन्न भएको छ | 
 र्स गाउँपालिकाको १५ शैर्ाको हन्स्पटि लनमाषण कार्ष लनमाषणालधन ्अवस्थामा छ | 

 
ि. लसंचाई िथा िटबन्द्ध पूवाषधार  

 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं ३,४,७ र ८ मा पने हगु्दीिोिा, बडीगाड, कािीिोिा 
नदीिे क्षेिी परुाएको लबलभन्न स्थानमा थप क्षेिी हनु नददन २२५० घ.लम  नदी िटबन्द्धन गररएको 
छ र सो कार्षिाइ  लनरन्द्िरिा ददईएको छ | 

 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषि  वडा नं ४,६,७, र ८ का ववलभन्न लसंचाई कुिोको बाँध संरक्षणको 
िागी िटबन्द्ध गररएको छ साथै लनरन्द्िरिा ददईएको छ | 
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 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषि  वडा नं  ८ रामपरु फाँट लसंचाई को िागी ३० हिार लिटरको 
लसंचाई पोिरी लनमाषण गररएको छ | 

 चन्द्रकोट गाउँपालिका क्षेि लभि हाि सभम २० वक.लम लसंचाई कुिो को स्िरुन्निी गररएको छ | 
 

ग. सडक, नािी िथा पिु-पिेुसा  
 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषि भगु्दी िोिा, वकउ िोिा, हरेवा िोिामा मोटरेबि कल्बटष लनमाषण 

कार्ष गररएको छ भने ववलभन्न वडा गरी ११ साना कल्बटष लनमाषण गररएको छ | 
 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं ३,४ र ८ को भगु्दीिोिा, हगु्दी िोिामा िमस 

१६,३२,३२ लमटर िामो Steeन्स्टि ट्रस पिु लनमाषण गररएको छ | 
 चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं ६ र वडा नं ४ िोड्ने गरी ९६ लम िभबाई भएको झोिुंगे पिुको 

सामाग्री िररद प्रविर्ा अगी बढाइएको र अब आउने आ.व मा लनमाषण कार्ष सभपन्न गरी संचािन 
मा ल्र्ाइने छ | 

 प्रदेश र गाउँपालिकाको समपरुक र्ोिना माफष ि बाक्िो बस्िी भएको र ओिेिमा परेका महोत्वपूणष 
सडक लनमाषणको कार्ष ठेक्का भइ सभझौिाको प्रविर्ा अगी बढाइएको छ |  

 गाउँपालिका स्िरमा लनर्लमि र्ािार्ाि सहि बािाबरणमा सचुारु गनष प्रत्र्क आ.व. मा सडक 
सफाई गने कार्ष गररएको छ | 

  प्रदेश र संघको िगानीमा ६ वक.लम सडक कािोपिे गने कार्ष सभपन्न भएको छ र ववलभन्न वडा 
गरी २५ वक.लम सडक स्िरुन्निी भएको छ |  

 गाउँपालिका स्थापना पिाि देहार् बमोन्िम नर्ाँ सडक ट्रर्ाक र स्िरोन्नलिको कार्ष भएको छ। 
वडा नं. नर्ाँ सडक ट्रर्ाक (वक.लम.) स्िरोन्नलि (वक.लम.१) 

१ १२ २ 
२ २० १० 
३ 6 १४ 
४ १० १६ 
५ २१ ८ 
६ १० २० 
७ ११ २१ 
८ २० १५ 

िभमा ११० १०६ 
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घ. लबधिु िथा प्रलबलध िफष  
 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषिका बाक्िो बस्िीभएका क्षेिमा सडक बन्त्तको व्र्वस्था गररएको छ र 

लनरन्द्िरिा ददईएको छ | 
 चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषिका वडा कार्ाषिर्मा व्र्ाकअप िडान गररएको छ | 

ङ. सहर िथा भवन     
 लबपि न्द्रू्नीकरण िनिा आवास कार्षिम, िरको छाना लबस्थापन कार्षिम अन्द्िगषि र्स 

गाउँपालिकािे  िरको छाना भएका कररब िपन्शि बमोन्िम घर संख्र्ािाइ  िस्िा पािा वविरण 
गरेको छ | 
वडा नं  िरका छाना ववस्थापन घर संख्र्ा  िरका छाना ववस्थापन गनष बावक घर संख्र्ा 

१ ६९ ० 
२ ४८ ० 
३ ५३ ० 
४ ७२ ० 
५ १२१ ३० 
६ ७५ ० 
७ ९० २० 
८ ९० ३० 

जम्मा ६१८ ८० 
 

 र्स गाउँपालिका अन्द्िगषि वडा नं २,३,४,८ का कलिपर् टोिमा भि िथािर ७०० लम ढि 
लनकासका िागी नािी लनमाषण गररएको छ भने बाकीमा लनमाषण कार्षिाइ लनरन्द्िरिा ददईएको छ | 
 

च. िानेपानी िफष   
 नागरीकिे स्वच्छ िानेपानी सलुबधा िनक रुपमा प्राप्त गनुषपछष भने्न नीलििाइ व्र्वहारि गदै एक घर 

एक धारा नीलििाई लनरन्द्िरिा दददै र्स गाउँपालिका लभिका िपन्शि  बमोन्िम वडाहरुको घरमा 
व्र्वन्स्थि िररकािे धारा परु्ाषउने काम सभपन्न गररएको छ |  
 

 

िपन्शि  
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वडा नं सभपन्न भएका घर 
संख्र्ा 

र्स आ.व. मा सभपन्न हनुे बाकँी घर संख्र्ा 

१ १९३ २५८ ० 
२ ३७० १४८ १९ 
३ ४७६ १० ० 
४ ६५५ १८४ ७१ 
५ १८६ २०९ ४१ 
६ २८५ १४० ० 
७ ३८० ४२५ ७३ 
८ ४२८ १९४ ३३९ 

िभमा २९७३ १५६८ ५४३ 
 

 िानेपानी िथा सरसफाई लडलभिन कार्ाषिर्, गलु्मी िथा गोिाष लब्रवटश वेिफेर्र द्वारा संचालिि 
ववलभन्न िानेपानी र्ोिनाहरुमा र्स गाउँपालिकािे िागि साझेधारी गदै आएको छ र  एक घर एक 
धारा नीलििाइ व्र्वन्स्थि गनष र्स गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलि माफष ि धारा, लमटर, गेटबल्ब 
लबिरण गरी ब्र्वन्स्थि गररएको छ र हाि संचालिि र्ोिनाको िालग लनरन्द्िरिा ददइएको छ | र्स 
कार्षकािमा ५९ प्रलिशि घरमा एक घर एक धाराका कार्ष सभपन्न गररएको छ। ३० प्रलिशि 
घरमा एक घर एक धारा कार्ष र्स आ.व. २०७८/०७९ मा सभपन्न गररदै छ। िसबाट स्थानीर् 
िह लनवाषचन पिाि चन्द्रकोट गाउँपालिकािे ८९ प्रलिशि घरमा एक घर एक धारा कार्षिम 
सभपन्न गदैछ। 

अन्द्त्र्मा  

नेपाि संववधान २०७२ िारी भएपलछ स्थानीर्िहको लनवाषचन पिाि, स्थानीर् िहको नर्ा संरचना, लसलमि 
कमषचारी, लबलभन्न काननुहरुको अभाव बावििु पलन पूवाषधार ववकास क्षेिमा भएको प्रगलििाई उल्िेख्र् नै 
मान्न सवकन्द्छ | पूवाषधार ववकासका पक्षहरुको माध्र्मबाट चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववकासमा अत्र्न्द्िै 
िवटने गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू्, वडाअध्र्क्ष िथा कार्षपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, सभासदस्र्ज्रू्हरु, 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृि िगार्ि सभपूणष रािसेवक कमषचारीहरु र चन्द्रकोट ववकासमा िवटने सभपूणषिाइ 
हाददषक धन्द्र्वाद दददै आगामी ददनको िागी शभुकामना ब्र्क्त गदषछु | 

        
टंक बहादरु क्षेिी 

संर्ोिक 

पूवाषधार ववकास सलमलि 
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2.4 आलथषक ववकास सलमलिको प्रलिवेदन 
सभाध्र्क्ष ज्रू्  

सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

सभा सन्चव ज्रू् 

िथा कमषचारी बगषहरु 

चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको समग्र आलथषक ववकासिाई थप पररणाममिुी बनाउन िथा आलथषक 
पारदशीिा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूि ददिाउदै सावषिलनक सेवा प्रवाहमा आलथषक ववकासको क्षेििाई 
थप विर्ाशीि िलु्र्ाउने सन्द्दभषमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ दफा २२ मा 
गाउँसभािे लनर्माविी बनाई आफ्नो कार्षप्रणािी व्र्  वन्स्थि गनष कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा ववलभन्न 
लबर्र्गि सलमलिको गठन गनष सक्ने प्रावधान अनरुुप र्स गाउँपालिकामा पलन एक आलथषक ववकास सलमलि 
गठन भई चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको स्थापना २०७३ फाल्गनु २७ गिे पश्र्ाि हािसभम भएको 
लबलभन्द्न्न गलिववलधको ि्र् प्रमाण आधारमा आलथषक ववकास सलमलिको र्ो प्रलिवेदन पेश गनष चाहन्द्छु ।  

सवि पक्ष 

स्थानीर् िहको पररकल्पना पश्र्ाि गाउँपालिकाको आलथषक लबकासको वहसाबिे िनिासंग लनकट रही  
ववलभन्न लबर्र्बस्िमुा कामकाि गनष  सरकारको रुपमा स्थावपि भई स्थानीर् िह अन्द्िगषिको चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाको समग्र आलथषक ववकासको व्र्बस्िािाई प्रभावकारी बनाउन र िनपक्षीर् काम गदै प्रभावकारी 
संस्थागि ववकास गनषका िालग र्स सलमलिको माध्र्मबाट मागषदशषन प्रदान भैरहेको अवस्था छ l नागरीकको 
सन्द्िवुष्ट सेवाप्रवाहिाई मखु्र् ध्रे्र् रािेर संचालिि र्स गाउँपालिकाको ववकास गरेका सेवाहरुप्रलि केवह 
छुटपटु बाहेक िनगनुासो नभेवटन,ु गाउँपालिकाको मखु्र्- मखु्र् सेवा प्रवाह, ववकास उन्द्मिु, रोिगारका 
अवसर, पर्षटन प्रवदषन ,सिुभ किाष, प्रलबलध ववकास, पर्षटवकर् स्थिहरु पवहचान गनुष, धालमषक र सास्कृलिक 
सभपदाहरुको संरक्षण गनुष, िािििैवाको पनुरन्िलबि गनुष ,कृवर् उत्पादन प्रणािीमा आधलुनकरण िथा 
बिाररकरण गनुष, स्वरोिगारका िालग सीप मिुक िालिम गनुष,  िस्िा व्र्वस्था िगार्िका र्स 
गाउँपालिकाका ववलभन्न सवि पक्षहरु रहेका छन।् 

 

 

कमिोर पक्ष 
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गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासकीर् भवन नहनु,ु 1 वटा वाहेक अन्द्र् वडा कार्ाषिर्का आफ्ना भवन नहनु,ु 
प ुिँीगि भन्द्दा चाि ुशीर्षकका बिेटको आकार ठूिो हनु,ु भौगोलिक ववकटिाका कारण सावषिलनक सेवा 
प्रवाहमा कदठनाई उत्पन्न भई सोचे अनरुुप सेवा ददन नसक्न ु र्हाँको कमिोर पक्षका रुपमा रहेका 
छन।्गाउँपालिकालभि नक्सापास िस्िा कुराहरु समर्मै िाग ुगनष नसक्दा आन्द्िररक रािश्वमा केवह कलम 
आएको अवस्था छ र्सका अिावा करका दार्रा बढाउने स्पष्ट नीलि गाउँपालिकािे अविभबन गनष नसक्न ु
पलन अको कमिोरीका रुपमा रहेको छ।ववर्र्गि सलमलिहरु समेि त्र्लि विर्ान्शि हनु नसक्न ु पलन 
कमिोरीका रुपमा रहेको छ। 

अवसरहरुः 

 गलु्मी न्िल्िाको ववकट पहाडी बन्स्िमा रहेको र्स गाउँपालिका सदरमकुाम देन्ि टाढा भएिापलन अको 
प्रदेशसँग लसमाना िोलडएको न्िल्िा भएको कारणिे र्हाँका बिारक्षेिहरु शान्न्द्िपरु िथा मिवुा क्षेिहरुको 
कारण र्हाँको व्र्ापार िथा भौगोलिकिामा आधाररि कृवर् पेशा एबम ्रैथानेबािीहरु (कािो भटमास, लसिाम 
आदद) को प्रबधषन माफष ि र्हाँका नागरीकको  आभदानीको श्रोि बढाउन सवकने अवस्था छ।र्सका अिवा 
पशपुािन िथा मौरी पािनिे समेि र्हाँका नागरीकहरुिाई उद्यमशीि बनाउन थप टेवा पगु्छ।पलछल्िो 
समर्मा ववकास भएको टनेि िेिी िथा बेमौसमी िेलिका कारणिे र्हाँको कृवर्िन्द्र् अवस्थाबाट फाईदा 
लिन सवकने अवसर पलन रहेको छ ।वडा नं. 7 र 8 मा पने वलडगाड नदद िगार्ि वडा नं. 2 को 
िहरेिोिाबाट प्राप्तहनुे नददिन्द्र् पदाथषको वववि वविरणबाट गाउँपालिकािे आन्द्िररक आभदानी बढाउन 
सक्ने अवसर रहेको छ। साथै ववलभन्न पर्षटकीर् स्थिहरु वटमरेु िाि, अिेवा झरना, झिेुनी पाकष  िस्िा 
क्षेि िथा धालमषक स्थि ददब्रङु्ग न्शवािर् मन्न्द्दर, चिेश्वर मन्न्द्दर िथा चन्द्रकोट मन्न्द्दर िस्िा क्षेिहरुको 
कारण पलन र्स क्षेिमा धालमषक िथा अन्द्र् पर्षटन प्रबधषन माफष ि र्हाँको आन्द्िररक आभदानी बढाउन सवकन े
अवसर रहेको छ।रोिगार कार्षिमिाई थप प्रभाकारी िलु्र्ाउन नेपािको संलबधानिे लबलभना िहका 
सरकारको रोिगारी र बेरोिगारी सहार्िा िथा ि्र्ांक संकिनको न्िभमेवारी िोवकन,ु सबै स्थानीर् िहमा 
रोिगार सेवा केन्द्रको स्थापना हनुकुा साथै रोिगार संर्ोिक र प्रालबलधक सहार्कको लनर्नु्क्त गरीन,ु 
रोिगार सूचना व्र्वस्थापन प्रणािी संचािनमा रहन ु , सेवा केन्द्रिाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा स्थापना 
गनुष,रोिगारीको हक सभबन्न्द्ध ऐन, २०७५ र लनर्माविी २०७५ िथा प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्षिम 
संचािन लनदेन्शका, २०७५ र्वुा रोिगारीका िालग रुपान्द्िरण पहि आर्ोिना कार्षववलध, २०७६ ििुषमा भइ 
कार्षन्द्वर्नमा रहन ुसवाि पक्षको रुपमा लिन सवकन्द्छ l         
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चनुौिीहरु 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको उत्तरी ददब्रङु्गदह िथा पन्िलम ग्वाघा क्षेि भगुोिको वहसाविे ववकट, िाडो मौसममा 
अत्र्न्द्ि न्चसो िथा बाहै्र मवहना हावा चलिरहने भएको कारण र्हाँको िनन्िवन केवह अप्ठ्ठ्यारो पलन रहेको 
छ।र्सका अिावा र्हाँका नागरीकहरु रोिगारीको लसिलसिामा भारि िगार्ि अन्द्र् िेश्रो मिुकुमा िाने र 
बसाईसराईको दर पलन उच्च रहेको कारण र्स क्षिेमा नागरीकहरुिाई वटकाई राख्न समस्र्ा भएको छ। 
गाउँपालिका िोड्ने सडकको अवस्था कमिोर िथा हरेक वडाहरु कच्ची सडकको पहुँचमा रहेको कारण 
समेि बर्ाषर्ाममा आवििाविमा लनकै ठुिो समस्र्ा आईरहेको छ।र्हाँको वडा नं. 7 रुपाकोटको सोिा 
क्षेि िथा वडा नं. 8 को मिवुा िथा वडा न 4 को शान्न्द्िपरु क्षेिमा िेलिर्ोग्र् िलमनमा बन्स्िहरु बसाईने 
कारणिे गदाष पलन उत्पादन िथा उत्पादकत्व वढाउन केवह समस्र्ा आईरहेको छ।वडा नं. 7 र 8 मा पने 
वलडगाड नददमा बर्ाष र्ाममा आउने बाढीका कारण मिवुा क्षेिको िल्िो भाग र रुपाकोट क्षेिको बोटेगाउँ 
क्षेििाई लनकै प्रभाव पारररहेको छ। र्सका अिावा समर् समर्मा मनसनु िन्द्र् ववपदका कारण 
नागरीकहरु घरबार वववहन हनुपुने अवस्था पलन र्स गाउँपालिकाको िालग चनुौलिका रुपमा स्थावपि भएको 
छ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको आलथषक  ववकास अन्द्िगषि भएका हािसभमका उपिव्धीहरुिाई 
क्षेिगि रुपमा उल्िेि गनष चाहन्द्छु। 

1) कृवर् ववकास 

1. र्स गाउँपालिकािाई कृवर्मा आत्मलनभषर बनाउन र कृर्कहरको आफ्नो पेशािाई सभमालनि भएको 
महसुसु ददिाउनका िालग ववलभन्न वकलसमका कृर्क उन्द्मिु कार्षिमिाई सचािन गररएको। 

2. कृवर् क्षेिमा आत्मलनभषर बनाउन र कृर्कहरुको पेशा प्रलि कृवर्, कृवर् प्रसार, कृवर् उत्पादन 
व्र्ावस्थापन सभबन्द्धी स्थानीर् नीलि,काननु,मापदण्ड, र्ोिना, कार्ाषन्द्वर्न र लनर्मन गररएको l 

3. कृर्कको कार्षबोझ घटाउन कृवर्मा आधलुनकिा िफष  अगाडी बढाउन आवश्र्क पने उपकरणको 
पवहचान गरी िररद ब्र्ावस्थापन गरी कृर्कको मागको आधारमा आवश्र्किा अनसुार उपिव्ध 
गराईएको। 

4. मौसमी िथा बेमौसमी िरकारी िेलििाई थप िोड दददै ददगो कृवर्का िालग बाँस िथा फिामका टनेि 
लनमाषण प्रलबलधको ववस्िार गररएको। 
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5. कृर्कको रैथानेबािी िेलि िाई िन्क्षि गरी कािो भटमास लसिाम िेिी िथा  मसिा बािीहरु िस्िै 
अदवुा, िसनु, बेसार आदद बािीिाई बढावा दददै आईएको। 

6. प्रदेश सरकारसँगको सहकार्षमा गाउँपालिकाको वडा नं 3,4 र 6 मा एक स्माटष कृवर् गाउँ कार्षिम 
संचािन गररएको। 

7. गाउँपालिकाको मखु्र्बिार क्षेि शान्न्द्िपरु िथा मिवुामा एक/एक वटा  हाटबिारहरु स्थापना 
गररएको।कृर्कहरुको उत्पादनिाई मूल्र् लनधाषरण गरी कृवर् संकिन केन्द्रबाट गाउँपालिका बावहर 
लनर्ाषि गने व्र्वस्था लमिाउनको िालग आवश्र्क प्रवन्द्ध गररएको। 

8. कोलभड-19 िन्क्षि कार्षिम अन्द्िगषि वकसानको िागी ववलभन्न अनदुानमिुक कार्षिम संचािन 
गररएको। 

9. वकसानिाई िन्क्षि गरी कृवर्मा आत्मलनभर भई उत्पादकत्व बढाउनको िालग ब्र्वसार् अनसुारको  
िालिम कार्षिमहरु संचािन गररएको। 

10. अगाषलनक िेिी प्रणािीबाट कृर्किाई परामर्ष  प्रदान गदै  लबस्िारको िालग प्रोत्साहन गररएको। 

11. रासार्लनक मििाई  न्द्रू्नीकरण गदै िैववक मि उत्पादन िथा  प्रर्ोगिाई  बढी प्राथलमकिा 
ददईएको िथा वकसानिे सपुथ मलु्र्मा मि प्राप्त गने अलधकारिाई सलुनन्िि गनष र बिार मलु्र्मा 
एकरुपिा कार्म राख्न अनदुानमा रासार्लनक मि वविरण लनदेन्शका अनरुुप सेवाप्रदार्क छनौट गरी 
आवश्र्क कार्ष गररएको। 

12. एक गाउँ एक प्राववलधक को व्र्वस्था गरी वकसानहरुबाट आउने समस्र्ा समाधान गनष वडा िहबाटै 
आवश्र्क ब्र्ावस्था लमिाईएको। 

13. एक घर एक टनेि प्रलबधीिाई ध्र्ानमा रािी िरकारी िेिीमा आत्मलनभषर गराउन िमश बावर्षक 
नीलि िथा बिेटमा समावेश गरी आधलुनक टनेि िेिीमा कृर्किाई अनदुान उपिब्ध गराई कृवर् 
पेशािाई आधलुनकिा िफष  आकवर्षि गररएको।  

14. प्रधानमन्द्िी कृवर् आधलुनकीकरण कार्षिम अन्द्िगषि ज्ञान केन्द्रबाट संचालिि वडा नं. 7 र 8 मा 
धान ब्िक क्षेििाई कृर्कहरुको िालग बीउ,प्रववलध िथा लसंचाई िगार्िका सवुवधा प्रदान गररएको।  

15. प्रधानमन्द्िी आधलुनकीकरण पररर्ोिना अन्द्िगषि कार्षिम संचािनकोो िालग वडा नं. 7 र 8 मा 
कवफ  सपुरिोन र मकै िोन  िथा वडा नं. 5 र 6 मा सनु्द्ििािोन कार्षिम संचािन भएको। 

16. गाउँपालिकाको ववलभन्न स्थानमा िगाइएको फिफूि, वकवी, उत्पादनको अध्र्र्न गरी ववलभन्न 
वडाहरुमा ववस्िार गररएको। 

17. आधलुनक प्रववलधको प्रर्ोग गरी कृवर् उत्पादनमा ववृद्ध िथा कृवर् कार्षमा सरििा ल्र्ाउन लमलनवटिर, 
च्र्ापकटर िगार्िका अन्द्र् उपकरणहरु िररद गरी वविरण गररएको। 

18. कृवर्मा भैपरी आउने प्राकृलिक प्रकोप िथा कृवर्मा लभलिन सक्ने ववलभन्न वकलसमका रोग वकरा िथा 
बािीमा हानी नोक्सानी गने िनावर (बाँदर,दभुसी,चौगडा,मगृ आदद) िाई मध्र्निर गदै पूवष िर्ारीका 
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साथ कृवर् उत्पादनको ह्रासिाई न्द्रू्नीकरणका िालग पालिका िथा वडा िहबाट ववलभन्न र्ोोिनाहरु 
संचािन गररएको। 

19. वकसानिाई िन्क्षि गदै कृवर्सभबन्द्धी ववलभन्न कार्षिमहरु ववृद्ध गरी आत्मलनभषर बनाई उत्पादकत्व 
ववृद्ध गनषका िालग व्र्वसावर्क िालिमको व्र्वस्था गररएको। 

20. अगाषलनक िेिी प्रणािीको बारेमा कृर्किाई परामशष दददै कृर्कहरुको माग, उत्पादन क्षेि िथा बािी 
िगाउने समर्िाई मध्र्निर गदै मौसमी िथा बेमौसमी बीउलबिन वविरण गररएको। 

21. रैथाने बािीिाई संरक्षण गदै उन्नि िािका बािीहरुको ववकास गररएको।साथै गाउँपालिकाको 
भौगोलिक अवस्थाको अध्र्र्न गरी सोही वकलसमका फिफूि िथा बािीहरुको िालग वडा नं 4 मा 
एक हाईटेक नसषरी स्थापना गररएको साथै उक्त नसषरीिाई व्र्वस्थीि रुपमा संचािन गनषका िालग 
ववरुवा उत्पादन िगार्िका आवश्र्क सवुवधा प्रदान गररएको। 

22. कृर्किाई नीन्ि बाँझो िग्गा िथा िेिबारीका काल्नामा समेि दिहन बािी, िरकारी, 
फिफूि,लबरुवाहरू िगाउन आम कृर्किाई अलभप्ररेरि गने कार्षिम संचािन गररएको। 

23. उन्नि बीउ उत्पादनिाई ददगो बनाउने दृवष्टकोणिे कृर्क सहकारी, समूहिाई सीप ववकासका कार्ष, 
उपकरणमा अनदुान, लसंचाई िगार्िका विर्ाकिापमा िोड ददइएको l 

24. कृवर् वािाबरण संरक्षण िथा िैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्धन गररएको l  

25. कृवर्हरुको क्षमिा अलभबदृी, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण सभबन्द्धी 
विर्ाकिापहरु संचािन गररएको l 
 

2) पश ुसेवा िफष  

1. "पशपंुक्षीको नश्ल सधुार, उत्पादकत्व ववृद्धको आधार" भन्न े मिु नारा को साथ चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाका सभपूणष वडाहरुमा पालिएका गाई र भैसी मा कृलिम गभाषधान गरी दधु उत्पादनमा ववृद्ध 
गनषका िालग आवश्र्क प्रवन्द्ध लमिाईएको।  

2. पशधुन संरक्षण,पशपंुक्षीिाई महामारी रोगहरुबाट बचाउनको िालग लनर्लमि रुपमा लनशलु्क िोपको 
व्र्वस्था गररएको। 

3. कृर्क समदुार् र उद्यलमहरुका िालग भरपदो सेवा उपिब्ध गराउने उदे्दश्र्िे "वकसानको सालथ"का 
रुपमा पश ुसेवा शािािाई ववकास गदै िलगएको। 

4. पश ुसेवा शािाको पहचु भन्द्दा टाढा रहेका वस्िीहरुमा लनशलु्क पश ुस्वास््र् न्शववर, लडपीङ्ग, ड्रन्द्चीङ्ग 
कार्षिम हरु संचािन गररएको। 

5. व्र्ावसावर्क रुपमा कुिरुापािन, बाख्रापािन गने कृर्कहरुिाई ५० प्रलिशि अनदुानमा कार्षिम 
संचािन गररएको। 
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6. चन्द्रकोट गाउँपालिका लभिका सभपूणष गाई, भैसी, बाख्राको लबमा गदाष कृर्किे लिने वप्रलमर्मको ५० 
प्रलिशि रकम गाउँपालिकािे व्र्होनषको िालग पश ु ववमा कार्षिमिाई संचािन गरी पशपुािक 
कृर्कहरुिाई पेशा प्रलि आकर्षण बढाईएको। 

7. प्रदेश सरकारको सहकार्षमा संचािन भएको मखु्र्मन्द्िोी ग्रालमण ववकास िथा रोिगार कार्षिमबाट 
उत्पादन िन्क्षि कार्षिम संचािन गररएको। 

8. पशिुन्द्र् उत्पादनको उत्पादन िागि कम गनष घासमा आधाररि पशपुािन िोड ददईएको। 

9. पशपुािन क्षेिको ववकासका िालग र्ान्न्द्िकरण, आधलुनकीकरण, व्र्वसार्ीकरण र बिारीकरणिाई 
ववशेर् ध्र्ानमा रािी कार्षिम संचािन गररएको। 

3) पर्षटन िफष  

1. र्स गाउँपालिकालभिका प्रमिु पर्षटकीर् क्षेि वटमरेु िाि, अिेवा झरना, ददव्रङु्ग दह, चन्द्रकोट मन्न्द्दर 
संरक्षणिाई पवहचान गरी संरक्षणका लनन्भि ववलभन्न र्ोिनाहरु संचािन गररएको। 

2. गाउँपालिका लभि होमस्टे संचािन र त्र्सिाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन िथा सामाग्रीहरु प्रदान 
गरी उद्यमशीििा प्रवधषन गररएको। 

3. गाउँपालिकाको आन्द्िररक पर्षटन प्रवधषन गनष गाउँपालिका लभिका पर्षटकीर् क्षेिमा लन:शलु्क प्रवेशको 
व्र्वस्था लमिाईएको। 

4. नर्ाँ पर्षटकीर् गन्द्िव्र्हरुको पवहचान िथा संभाव्र्िाको अध्र्र्न गरी ववलभन्न लनकार्मा र्ोिना 
संचािनको िालग प्रस्िावना पेश गररएको। 

5. गाउँपालिकालभि रहेका धालमषक, साँस्कृलिक, ऐलिहालसक, परुािान्त्वक िथा प्राकृलिक स्रोिहरुको 
संरक्षण, संवधषन िथा ववकासमा स्थानीर् सरोकारवािाहरुको साझेदारीमा ववकास िथा प्रवधषन कार्षिाई 
अगालड बढाई आन्द्िररक िथा बाह्य पर्षटनिाई प्रवधषन गररएको। वटमरेु िाि क्षेि, हरेवा झरना, 
झिेुनी, ऐलिहालसक चन्द्रकोट मन्न्द्दर, ददव्रङु्ग मन्न्द्दर चन्ण्डस्थान मन्न्द्दर, लसद्दबाबा  मन्न्द्दर, चिेश्वर 
मन्न्द्दरको संरक्षण िथा प्रचारप्रसार का िालग ववलभन्न र्ोिनाहरु संचािन गदै आएको। 

6. गाउँपालिकालभि पर्षटन प्रवधषन र साँस्कृलिक संरक्षणको िालग हरेक बर्ष संचािन हनुे चिेश्वर मेिा 
िथा ददब्र्ङ्ङ्ग न्शवािर्मा हनु ेन्शवरािी मेिा व्र्वस्थापनको िालग आलथषक सहर्ोग प्रदान गररएको। 

 

4) सहकारी िफष  

1. सहकारी क्षेििाई गाउँपालिकाको ववकास र समवृद्धको क्षेिमा विर्ान्शि गराउन सहकारीहरुको 
लनर्मन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्धी काननुी र नीलिगि पूवाषधार िर्ार गने, सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा 
ववकास गरी थप पारदशी र ब्र्वसावर्क बनाउने सभबन्द्धी कार्षिमहरु सञ्चािन गने हेििेु ववलभन्न ऐन 
िथा लनर्मकाननुहरु िर् गरी संचािन र लनर्मन गने गररएको। 
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2. मिुकुको आलथषक ववकासका िीन िभबा मध्रे्को एक िभबा सहकारी क्षेि रहेको हुँदा 
गाउँपालिकालभिका सहकारीिाई आलथषक ववकासका गलिववलधहरुमा संिग्न गराई गाउँपालिकाको 
आन्द्िररक आर्मा टेवा परु्ाषउन सक्षम बनाउन ववलभन्न उत्प्ररेणा िन्द्र् कार्ष संचािन गररएको।  

3. सहकारीको माध्र्मबाट र्स गाउँपालिकालभि उत्पाददि कृवर् उपििगार्ि अन्द्र् बस्ि ुिथा सेवाहरुको 
प्रवधषन िथा ववस्िारीकरणका िालग कृवर् सहकारीहरुको स्थापनामा िोड ददईएको। 

4. सहकारी संस्थाहरुको मालसक, चौमालसक िथा वावर्षक प्रलिवेदन, बावर्षक साधारण सभा, लनवाषचन 
सभवन्द्धी िानकारी िगार्ि अन्द्र् आवश्र्क वववरणिाई COPOMIS मा प्रवववष्ट गनषकोिालग 
गाउँपालिकाको सहकारी शािा सभबद्ध कमषचारी िथा सहकारी संस्थाका सभबन्न्द्धि कमषचारीिाई र्स 
सभवन्द्धी न्शक्षा एवं िालिमको िालग ववलभन्न समर्मा िालिम िथा प्रन्शक्षणको ब्र्वस्था गरी शािा 
व्र्वस्थापन गररएको। 

5. िामो समर्सभम लनष्कृर् रहेका र अन्द्र् सहकारीसंग मिष (Merge) हनु चाहेका सहकारीहरुिाई र्स 
कार्षमा सहिीकरणका िालग आवश्र्क प्रवन्द्ध गररएको। 

6. गाउँपालिकाको आलथषक ववृद्ध िथा ववकासको िालग सरकार, लनिी क्षेि र सहकारी बीच आपसी 
िािमेि लमिाई अगालड बढाउनको िालग सभबद्द लनकार्हरुसँग सहकार्ष गररएको। 

5) गरीवी न्द्रू्नीकरण िथा रोिगार र आर् आिषन िफष  

1. प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्षिम अन्द्िगषि र्वुा रोिगारीका िालग रुपान्द्िरण पहि आर्ोिना र कामका 
िालग पाररश्रलमकमा आधाररि सामदुावर्क आर्ोिनािाई थप प्रभाकारीरुपमा कार्ाषन्द्वन गररएको। 

2. प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्षिम अन्द्िगषि हाि सभम बेरोिगार सून्चमा सनु्चकृि 413 िना बेरोिगार 
व्र्न्क्तिाई प्राथलमकीकरणका आधारमा बावर्षक न्द्रू्निम १०० ददनको रोिगारी प्रदान गररएको। 

3. गरीवी लनवारणका िालग िघ ु उद्यम ववकास कार्षिम अन्द्िगषि हाि सभम कररव 70 िना 
मवहिाहरुिाई सीपववकास िालिम संचािन गरी स्वरोिगार बन्न अलभप्ररेीि गररएको र व्र्वसार् 
संचािनको िालग आवश्र्क परामशष प्रदान गररएको। 

4. ववलभन्न कामका िालग हनु ेबाि श्रमिाई पूणष रुपमा लनरुत्सावहि गने नीलि गाउँपालिकािे कार्ाषन्द्वर्न 
गरेको। 

5. िगानीको क्षेिमा गरीवी न्द्रू्नीकरण िथा रोिगारमूिक िगानीिाई प्राथलमकिा ददईएको। 

6. स्थानीर् िहबाट संचालिि ववलभन्न आर्ोिनाहरुमा स्थानीर् र्वुाहरुिाई अलधकिम प्रर्ोग गररएको र 
उपभोक्ता सलमलििाई समेि र्वुा पररचािनको िालग अलभप्ररेीि गररएको। 

7. संघ िथा प्रदेश सरकारिे ल्र्ाएको रोिगारमूिक कार्षिममा अपनत्व कार्म गदै रोिगारीको क्षेि 
ववस्िार गने गररएको। 

8. आन्द्िररक रोिगारी शृ्रिना गनष सरोकारवािा लनकार् र नीन्ि, सरकारी िथा गैर सरकारी क्षेिसँगको 
समन्द्वर् र सहकार्षमा िोड ददईएको। 
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9. र्वुा िथा शैन्क्षक बेरोिगारिाई प्राथलमकिामा रािी स्वरोिगारमूिक कार्षिममा संिग्न स्थानीर् र्वुा 
उद्दमीहरुिाई प्रोत्साहन गने कार्षिम संचािन गररएको। 

10. श्रम सभबन्द्धिाई प्राथलमकिा ददँदै सावषिलनक पूवाषधार लनमाषण, सडक र्ािार्ाि, िानेपानी िथा 
सरसफाई, वन िथा वािावरण, कृवर्, सहकारी िथा पशपंुक्षी ववकास, उिाष लसंचाई िथा नदद लनर्न्द्िण 
पनु लनमाषण एवं स्वास््र् क्षेिबाट रोिगारी शृ्रिना गररएको। 

11. गाउँपालिका स्िरीर् र्ोिनाहरुमा रोिगार सेवा केन्द्रमा सनु्चकृि बेरोिगार व्र्न्क्तहरुमध्रे् अलधकिम 
व्र्न्क्तिाई संचालिि आर्ोिनामा पररचािन गने सभबन्द्धमा आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउदै िलगएको। 

12. थप रोिगारीका अवसर शृ्रिना गदै कम िगानीमा पूवाषधार ववकासका काम अगालड बढाउन पूवाषधार 
ववकाससभबन्द्धी कार्षिममा रोिगार उपभोक्ता सलमलििे पलन आफ्नो दक्षिा पगु्ने र्ोिना/आर्ोिना 
कार्ाषन्द्वर्न गनष सक्ने व्र्वस्था लमिाउदै िलगएको। 

13. लब. सं. २०७५ फागनु १ गिे शभुारभभ भएको प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्षिम माफष ि आ.व. 
२०७५/०७६ मा १३५,  २०७६/०७७मा ७६ र  ०७७/०७८ मा २०१ िना गरी र्स 
पालिकामा ४१३ िनािाई ३०, ३० र १०० ददनको रोिगारी प्रदान गनुषका साथै ववलभन्न मखु्र् 
र्ोिनाहरु िस्िै वकलसकोट प्रा.वव. को कक्षा कोठा लनमाषण, ददब्रङु्गमा हेलिप्ठ्र्ाड, पाििा  पोिरी ममषि, 
गाउँपालिकाको कार्ाषिर् अगाडी बगैचा लनमाषण, न्शद्धबाबा(रुपाकोट) र सत्र्विी (ग्वाघा) मा पदमागष 
लनमाषण एवं गाउँपालिकाका सभपूणष वडाहरुमा मोटरबाटोको नािी लनमाषण िथा गोरेटो बाटो लनमाषण 
िथा ममषि साथै िानेपानीको पाइप िाइन  लबस्िार आदद भएकोl       

 
1.कृवर् ववकास  

  र्स गाउँ पालिकािाई कृवर् क्षेिमा आत्मलनभषर बनाउन र कृर्कहरुकोपेशा प्रलि   उन्द्मिु 
पेशािाई  िालग कृवर्, कृवर् प्रसार, कृवर् उत्पादन व्र्ावस्थापन सभबन्द्धी स्थानीर् 
नीलि,काननु,मापदण्ड, र्ोिना, कार्ाषन्द्वर्न र लनर्मन 

 कृवर् बिार सूचना, िथा हाटबिारको पूवाषधार लनमाषण, साना लसंचाई लनमाषण, िालिम, प्रलबलध 
प्रसार, प्रालबलधक टेवा, कृवर् सामग्री आपूलिष र क्षमिा ववकास कार्षिमको संचािन  

 कृवर्िन्द्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्न्द्िण  

 कृवर् वािाबरण संरक्षण िथा िैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्धन 

 कृवर् प्रसार िथा िनशन्क्तको पक्षेपण व्र्ावस्थापन र पररचािन  

 उच्चमूल्र्र्कु्त कृवर्िन्द्र् बस्िकुो प्र  वर्द्षन, ववकास िथा बिारीकरण  

 कृवर् सभबन्द्धी ववमा र किाष सहिीकरण  

 कृवर्हरुको क्षमिा अलभबदृी, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण  
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 कृवर् बीउवविन, नश्ल, मििाद र रसार्न िथा और्लधहरुको आपूलिष, उपर्ोग र लनर्मन  

 कृर्क समूह, कृवर् सहकारी र कृवर् सभबन्द्धी स्थानीर् संघ संस्थाहरुको समन्द्वर्, व्र्बस्थापन 
र लनर्मन  

 कृवर् सभबन्द्धी प्रववलधको संरक्षण र हस्िान्द्िरण 

 कृवर् ि्र्ांकको व्र्ावस्थापन र सूचना प्रणािी िथा कृवर् सभबन्द्धी सूचनको प्रचारप्रसार  

 कृवर् स्रोि केन्द्रको स्थापना व्र्बस्थापन  

पशपुन्द्छी ववकास  

 पशपुािन र पश ुस्वास््र् सभबन्द्धी स्थानीर् नीलि, काननु, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ाषन्द्वर्न र 
लनर्मन  

 पशपुन्द्छी बिार सूचना, हटबिारका पबुाषधार लनमषण, िालिम, प्राववलधक टेवा, कृर्क क्षमिा 
ववकास कार्षिमको संचािन र लनर्मन  

 पशपुन्द्छीिन्द्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्न्द्िण 

 पशपुन्द्छी न्चवकत्सा सेवाको व्र्ावस्थापन 

 पशनुश्ल सधुार पद्दलि ववकास र व्र्बस्थापन 

 पशपुन्द्छी सभबन्द्धी लबमा र किाष सहिीकरण  

 स्थानीर् चरण िथा िचष ववकास र व्र्बस्थापन  

 पश ुआहारको गूनास्िर लनर्मन  

 स्थानीर्स्िरमा पशपुन्द्छी सभबन्द्धी ि्र्ांकको व्र्बस्थापन र सूचना प्रणािी  

 पश ुबधशािा,व्र्बस्थापन र लनर्मन  

 पशपुािन िथा पश ुस्वास््र् सभबन्द्धी अन्द्र् कार्ष  

 

अन्द्त्र्मा 

र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकामा स्थानीर्िहको लनवाषचन पिाि ् हामी िनप्रलिलनलधका रुपमा आएपलछ 
ववलभन्न काननुहरुको अभाव स्थानीर् िहको नर्ाँ संरचना िथा लसलमि कमषचारीहरुका बावििु पलन 
सावषिलनक सेवा प्रवाह िथा सशुासनको क्षेिमा भएको प्रगलििाई उल्िेख्र् नै मान्न सवकन्द्छ र्द्दपी 
नागरीकको अलधकिम चाहना का ववचमा लसलमि श्रोि र साधनका कारण र्सक्षेिमा अपेक्षाकृि उपिब्धी 
हालसि गनष केवह कदठनाई भएिा पलन सावषिलनक सेवामा अलधकिम महत्व ददएर ससुासन प्रवधषन गनष िालग 
रहेका छौँ। सावषिलनक सेवा प्रवाह िथा शसुासन कार्म राख्न साथै हाम्रो चन्द्रकोट राम्रो चन्द्रकोट बनाउन 



27 
 

अत्र्न्द्िै िवटने गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू्, वडाअध्र्क्ष िथा कार्षपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, ववर्र्गि 
सलमलिका संर्ोिक िथा सदस्र्ज्रू्हरु, सभासदस्र्ज्रू्हरु, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृि िगार्ि सभपूणष 
रािसेवक कमषचारी हरुिाई हाददषक धन्द्र्वाद दददै आगामी ददनमा थप अव्वि चन्द्रकोट बनोस ्भलन अपेक्षा 
व्र्क्त गदषछु। 

 

 

भरििाि थापा  

संर्ोिक 

आलथषक ववकास सलमलि 
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2.5 सशुासन िथा संस्थागि ववकास सलमलिको प्रलिवेदन 
सभाध्र्क्षज्रू् 
सभा सदस्र्ज्रू्हरु 
सभा सन्चव ज्रू् 
िथा कमषचारी वगषहरु 
चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको शासन व्र्वस्थािाई थप िनमिुी सेबामूिी िथा िनउत्तरदार्ी बनाउन र 
पारदशीिा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभिूी ददिाउदै सावषिलनक सेवा प्रवाहिाई चसु्ि िलु्र्ाउने सन्द्दभषमा 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को पररच्छेद 5 दफा 22 मा गाउँसभािे लनर्माविी बनाई आफ्नो 
कार्षप्रणािीिाई व्र्वस्थीि गनष कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा ववलभन्न ववर्र्गि सलमलिको गठन गनष सक्ने 
प्रावधान अनरुुप र्स गाउँपालिकामा पलन एक सशुासन िथा संस्थागि ववकास सलमलिको गठन भई चन्द्रकोट 
गाउँपालिका गलु्मीको स्थापना 2073 फाल्गनु 27 गिे पिाि ्हािसभम भएको ववलभन्न गलिववलधको ि्र् 
प्रमाणका आधारमा र्ो प्रलिवेदन पेश गनष चाहन्द्छु। 
सवि पक्ष 

स्थानीर् िहको लनवाषचन पलछ गाउँपालिकामा लनवाषन्चि िनप्रलिलनलधहरुको व्र्वस्था भई केन्न्द्रकृि राज्र् 
संरचनाबाट ववकेन्न्द्रकृि संरचनामा पगेुको र िनिाको नन्िकको सरकारको रुपमा स्थावपि भएको स्थानीर् 
िह अन्द्िगषिको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको समग्र सशुासनको व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउन र िनपन्क्षर् 
काम गदै प्रभावकारी संस्थागि ववकास गनषका िालग र्स सलमलिको माध्र्मबाट मागषदशषन प्रदान भैरहेको 
अवस्था छ।कार्ाषिर्को उन्चि व्र्वस्थापन िथा प्रववलधमैिी नागरीक सन्द्िवुष्ट सेवाप्रवाह िाई मखु्र् ध्रे्र् 
रािेर संचालिि र्स गाउँपालिकािे प्रदान गरेका सेवाहरुप्रलि केवह लछटपटु बाहेक िनगनुासो नभेवटन,ु 
गाउँपालिकाको मखु्र् प्रशासकीर् भवन व्र्वस्थापन गरी ववलभन्न कार्षिार्गि सामाग्रीको व्र्वस्थापन, िचष 
गने पररपाटीमा स्पष्टिा गनष सफ्टवेर्र (SUTRA) को प्रर्ोग, गाउँपालिकालभि संचािनहनुे ववलभन्न 
र्ोिनाहरुको स्थिगि अनगुमन पिाि ्भकु्तानी हनुे व्र्वस्था, गाउँपालिकाको मखु्र् भवन िथा हरेक वडा 
कार्ाषिर्हरुमा नागरीक वडापिको व्र्वस्था िगार्िका र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न सवि पक्षहरु रहेका 
छन।् 

कमिोर पक्ष 

गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासकीर् भवन नहनु,ु 1 वटा वाहेक अन्द्र् वडा कार्ाषिर्का आफ्ना भवन नहनु,ु 
प ुिँीगि भन्द्दा चाि ुशीर्षकका बिेटहरु आकार ठुिो हनु,ु भौगोलिक ववकटिाका कारण सावषिलनक सेवा 
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प्रवाहमा कदठनाई उत्पन्न भई सोचे अनरुुप सेवा ददन नसक्न ु र्हाँको कमिोर पक्षका रुपमा रहेका 
छन।्गाउँपालिकालभि नक्सापास िस्िा कुराहरु समर्मै िाग ुगनष नसक्दा आन्द्िररक रािश्वमा केवह कलम 
आएको अवस्था छ र्सका अिावा करका दार्रा बढाउने स्पष्ट नीलि गाउँपालिकािे अविभबन गनष नसक्न ु
पलन अको कमिोरीका रुपमा रहेको छ।ववर्र्गि सलमलिहरु समेि त्र्लि विर्ान्शि हनु नसक्न ु पलन 
कमिोरीका रुपमा रहेको छ। 

अवसरहरुः 

 गलु्मी न्िल्िाको ववकट पहाडी बन्स्िमा रहेको र्स गाउँपालिका सदरमकुाम देन्ि टाढा भएिापलन अको 
प्रदेशसँग लसमाना िोलडएको न्िल्िा भएको कारणिे र्हाँका बिारक्षेिहरु शान्न्द्िपरु िथा मिवुा क्षेिहरुको 
कारण र्हाँको व्र्ापार िथा भौगोलिकिामा आधाररि कृवर् पेशा एबम ्रैथानेबािीहरु (कािो भटमास, लसिाम 
आदद) को प्रबधषन माफष ि र्हाँका नागरीकको  आभदानीको श्रोि बढाउन सवकने अवस्था छ।र्सका अिवा 
पशपुािन िथा मौरी पािनिे समेि र्हाँका नागरीकहरुिाई उद्यमशीि बनाउन थप टेवा पगु्छ।पलछल्िो 
समर्मा ववकास भएको टनेि िेिी िथा बेमौसमी िेलिका कारणिे र्हाँको कृवर्िन्द्र् अवस्थाबाट फाईदा 
लिन सवकने अवसर पलन रहेको छ ।वडा नं. 7 र 8 मा पने वलडगाड नदद िगार्ि वडा नं. 2 को 
िहरेिोिाबाट प्राप्तहनुे नददिन्द्र् पदाथषको वववि वविरणबाट गाउँपालिकािे आन्द्िररक आभदानी बढाउन 
सक्ने अवसर रहेको छ। साथै ववलभन्न पर्षटकीर् स्थिहरु वटमरेु िाि, अिेवा झरना, झिेुनी पाकष  िस्िा 
क्षेि िथा धालमषक स्थि ददब्रङु्ग न्शवािर् मन्न्द्दर, चिेश्वर मन्न्द्दर िथा चन्द्रकोट मन्न्द्दर, कौडेको सत्र्विी 
मन्न्द्दर िस्िा क्षेिहरुको कारण पलन र्स क्षेिमा धालमषक िथा अन्द्र् पर्षटन प्रबधषन माफष ि र्हाँको आन्द्िररक 
आभदानी बढाउन सवकने अवसर रहेको छ। 

चनुौिीहरु 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको उत्तरी ददब्रङु्गदह िथा पूववष ग्वाघा क्षेि भगुोिको वहसाविे ववकट, िाडो मौसममा 
अत्र्न्द्ि न्चसो िथा बाहै्र मवहना हावा चलिरहने भएको कारण र्हाँको िनन्िवन केवह अप्ठ्ठ्यारो पलन रहेको 
छ।र्सका अिावा र्हाँका नागरीकहरु रोिगारीको लसिलसिामा भारि िगार्ि अन्द्र् िेश्रो मिुकुमा िाने र 
बसाईसराईको दर पलन उच्च रहेको कारण र्स क्षेिमा नागरीकहरुिाई वटकाई राख्न समस्र्ा भएको 
छ।गाउँपालिका िोड्ने सडकको अवस्था कमिोर िथा हरेक वडाहरु कच्ची सडकको पहुँचमा रहेको कारण 
समेि बर्ाषर्ाममा आवििाविमा लनकै ठुिो समस्र्ा आईरहेको छ।र्हाँको वडा नं. 7 रुपाकोटको सोिा 
क्षेि िथा वडा नं. 8 को मिवुा िथा वडा न 4 को शान्न्द्िपरु क्षेिमा िेलिर्ोग्र् िलमनमा बन्स्िहरु बसाईने 
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कारणिे गदाष पलन उत्पादन िथा उत्पादकत्व वढाउन केवह समस्र्ा आईरहेको छ।वडा नं. 7 र 8 मा पने 
वलडगाड नददमा बर्ाष र्ाममा आउने बाढीका कारण मिवुा क्षेिको िल्िो भाग र रुपाकोट क्षेिको बोटेगाउँ 
क्षेििाई लनकै प्रभाव पारररहेको छ। र्सका अिावा समर् समर्मा मनसनु िन्द्र् ववपदका कारण 
नागरीकहरु घरबार वववहन हनुपुने अवस्था पलन र्स गाउँपालिकाको िालग चनुौलिका रुपमा स्थावपि भएको 
छ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको सशुासन िथा संस्थागि ववकास अन्द्िगषि भएका हािसभमका 
उपिव्धीहरुिाई क्षेिगि रुपमा उल्िेि गनष चाहन्द्छु। 

 1. सामान्द्र् िथा सावषिलनक सेवा  

1. गाउँपालिकाको मखु्र् प्रशासनीक भवनिाई नागरीक मैिी बनाईएको साथै शािा व्र्वस्थापनिाई मखु्र् 
ध्र्ान ददईएको। 

2. गाउँपालिकाको आफ्नै पवहचान झल्काउनको िालग चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आफ्नै छुटै्ट  िोगो लनमाषण 
गरी कार्ाषन्द्वर्नमा ल्र्ाईएको। 

3. गाउँपालिकाको हरेक क्षेिमा सवैको कृर्ान्शििा सवि एवम ् सक्षम चन्द्रकोट भ्रष्टाचारमा शनु्द्र् 
सहनशीििा भने्न मखु्र् नाराका साथ सावषिलनक सेवा प्रवाह लनरन्द्िर अगाडी बढाईएको। 

4. प्रत्रे्क वडामा व्र्न्क्तगि घटना दिाष िथा अन्द्र् कार्षका िालग कभप्ठ्रू्टरमा आधाररि रहेर सेवा 
प्रवाहका प्रदान गररएको। 

5. गाउँपालिकालभिका सवै वडाहरुमा रहेका नागरीक वडापिहरु रािी त्र्सिाई कार्ाषन्द्वर्नमा ल्र्ाईएको 
साथै गाउँ कार्षपालिकामा लडन्िटि नागरीक वडापि व्र्वस्था गररएको। 

6. सूचनाको हकको प्रत्र्ाभलूि गनष गराउनका सामान्िक संिाि िथा अन्द्र् संचार माध्र्मबाट आवश्र्क 
सूचनाहरु प्रवाह गररएको साथै गाउँपालिकाबाट पाररि ववलभन्न ऐन िथा कानूनहरुिाई गाउँ 
कार्षपालिकाको वेवसाईटमा अध्र्ावलधक गदै िलगएको। 

7. गाउँ कार्षपालिका िथा मािहिका कार्ाषिर्हरुमा कार्षरि कमषचारीहरु िथा िनप्रलिलनलधहरुिाई 
आफ्नो काम किषव्र् िथा न्िभमेवारीप्रलि थप विर्ान्शि वनाउन  समर् समर्मा ववलभन्न लनकार्िे 
संचािन गने िालिम कार्षिममा सहभागी हनु पठाईएको साथै कार्ाषिर्लभिबाट पलन औपचाररक िथा 
अनौपचाररक िालिमको व्र्वस्था गररएको। 

8. गाउँपालिका अध्र्क्षसँग प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृि िथा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृिसँग शािाप्रमिु र 
अन्द्र् कमषचारीहरुसँग कार्षसभपादन करार संझौिा गरी सेवा प्रवाहिाई थप नलििामूिी बनाउन िफष  
िालगएको। 
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9. गाउँपालिकालभिको िनशक्ती एवकन गनषको िालग कमषचारी संगठन संरचना सभेक्षण सभावाट पाररि 
गरी सभबन्न्द्धि लनकार्मा स्वीकृलिका िालग पठाउन िर्ार गररएको िथा ित्कालिन अवस्थामा 
कार्ाषन्द्वर्नमा आएको संगठन िालिका अनसुार आवश्र्क पदको पदपूिीको िालग सभबन्न्द्धि लनकार्मा 
माग गररएको। 

10. कार्ाषिर्बाट प्रदान गरीने सेवाहरुिाई अलधकिम रुपमा नागरीकमैिी वनाउन सवै कमषचारी िथा 
िनप्रलिलनलधहरु एकिटु रहेको। 

11. गाउँपालिकालभि हनुसक्ने ववलभन्न घटनाको लनर्न्द्िण िथा ववलभन्न अवान्छछि विर्ाकिाप रोक्नका 
िालग नगर प्रहरीको स्थापनाको िालग आवश्र्क कार्षववलध पास गररएको। 

12. गाउँकार्षपालिका िथा मािहिका कार्ाषिर्हरुमा कार्षरि कमषचारीहरुिाई उच्च मनोविका साथ काम 
गनष उत्प्ररेणा िगाउनका िालग प्रोत्साहन स्वरुप थप आलथषक सवुवधा प्रदान गररएको। 

13. नेपाि सरकारको आगामी आलथषक वर्षको बिेट वक्तव्र्मा व्र्वस्था गरेबमोन्िम आन्द्िररक पर्षटन 
प्रवधषन गनषका िालग कमषचारी िथा िनप्रलिलनलधहरुको आन्द्िररक भ्रमणको व्र्वस्थाको िालग 
आवश्र्क रकम सभाबाट ववलनर्ोिन गरी कार्ाषन्द्वर्नमा िलगएको। 

14.  गाउँ कार्षपालिकाबाट प्रवाह हनुे सेवािाई नागरीकहरुको सहि पहुँचका िालग समर्-समर्मा वडा 
कार्ाषिर्हरुमा एकीकृि घभुिी सेवा संचािन गररएको। 

15. आम नागरीकिे गाउँपालिका प्रलिको सेवाप्रवाहको ववर्र्मा सझुाव, सल्िाह, प्रलिविर्ा, समथषन िथा 
गनुासो प्रकट गने माध्र्मको रुपमा गाउँपालिकाको आलधकारीक सामान्िक संिाििाई थप व्र्वस्थीि 
बनाउँदै एवककृि सामान्िक सूचना प्रवाहको माध्र्मका रुपमा स्थावपि गररएको। 

16. नागरीकिाई सहि, लछटो, छररिो सेवा परु ्र्ाउन सबै ववर्र्गि शािाहरुको सदुृढीकरण गनष 
आवश्र्क कार्षर्ोिना लनमाषण गरी कार्ाषन्द्वर्न गने नीलि अनरुुप कार्षहरु गररएको। 

17. आम नागरीकको सूचना पाउने हकिाई स्थावपि गनष सचुना अलधकारीको व्र्वस्था साथै 
नागरीकहरुको गनुासोहरु गनुासो सनेु्न अलधकारी माफष ि ्ित्कािै सभबोधन गने व्र्वस्था लमिाईएको। 

18. सेवा प्रवाहिाई मसु्कान सवहिको नीलि अनरुुप कमषचारी र िनप्रलिलनलधहरु िनिाका सेवक हनु ्भने्न 
अनभुिूी हनुेगरी सेवा प्रवाह संचािन गररएको। 

2. र्ोिना िथा कार्षिम िफष  

1. आवश्र्किाको पवहचान गरी र्स गाउँपालिकालभि ववलभन्न भौलिक िथा अभौलिक र्ोिनाहरु सञ्चािन 
गररएको। 

2. गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमाषण गने कार्षको िालग प्रचलिि काननु बमोन्िम ठेक्का प्रकृर्ामा 
गैसवकएको र गाउँपालिकाको बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहि लनमाषण सभपन्न गररएको 

3. संघीर् सरकारको स्वास््र् नीलि अनरुुप गाउँपालिकालभि 15 शैय्र्ाको अस्पिाि लनमाषणको िममा 
रहेको। 
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4. हरेक वडामा स्वास््र्चौकीहरु स्थापना गररएको साथै सामदुावर्क स्वास््र् केन्द्र माफष ि थप स्वास््र् 
सेवा प्रवाह गररएको र एक वडा एक सवुवधा सभपन्न स्वास््र्चौकी भवन लनमाषणको िमिाई प्रत्रे्कबर्ष 
लनरन्द्िरिा ददईएको। 

5. िरको छाना मकु्त चन्द्रकोट गाउँपालिका बनाउने अलभर्ान अनरुुप ववगि आव हरुदेन्ि र्ोिना 
संचािन गरी कररव 90 प्रलिशि घरमा िरको छाना मकु्त गराईएको। 

6. गाउँपालिकाको एक घर एक धाराको नीलििाई सरुुवािी आलथषक बर्षबाटै अलभर्ान संचािन गरी प्रदेश 
सरकारको सँगको िागि साझेदारी िथा गाउँपालिकाबाटै आन्द्िररक र्ोिना िर् गरी लनिी अनरुुप 
कार्ष गररएको र कररव 70 प्रलिशि घरमा एकघर एकधारा लनलि सभपन्न भएको।  

7. गाउँपालिकाको आवलधक र्ोिना िथा मध्र्मकालिन िचष संरचनाको िाका िर्ार गनषका िालग सेवा 
परामशषको माध्र्मबाट र्ोिना संचािन गदै आईएको। 

8. र्ोिनाहरुको कार्ाषन्द्वर्न पक्षिाई थप बलिर्ो बनाउनको िालग र्ोिना सभझौिा गने समर्ावलधिाई 
गाउँसभाबाटै नीलिको माध्र्मबाट वकटान गरी कार्षपालिकाको माध्र्मबाट कार्षर्ोिना बनाई िाग ु
गररएको िसिे समर्मै र्ोिना फरफारक हनुे कार्ष भएको। 

9. र्ोिनाहरुको पवहचान र बिेट ववलनर्ोिनसभवन्द्धी कार्षिमिाई थप वैज्ञालनक र वस्िलुनष्ठ बनाउन 
वडा िथा बन्स्ि स्िरबाटै र्ोिना छनौटको कार्ष गदै आएको। 

10. कुनै आलथषक वर्षमा कार्ष सभपन्न हनु नसकेका अधरुा र्ोिनाहरुिाई पलछल्िा आलथषक वर्षमा 
लनरन्द्िरिा ददने र कार्ष सभपन्न गने गररएको। 

11. सरुुका वर्षहरुमा सडक सञ्जाि ववस्िार िगार्िमा अलधकांश िगानी गररएको मा पलछल्िो आलथषक 
वर्षदेन्ि र्समा िगानी ववस्िारै कम गदै अन्द्र् उत्पादनमूिक  क्षेिहरुमा िगानी बढाउदै िलगएको। 

12. प्रधानमन्द्िी रोिगार कार्षिमसंग समन्द्वर् गरी र्स गाउँपालिकालभि सञ्चािन हनुे ववकास लनमाषणका 
कार्षिमहरुमा स्थानीर् बेरोिगार र्वुाहरुको महत्तम उपर्ोग गरी अलधकिम रोिगार शृ्रिना गरी 
िानसाविक िाभको सदपुर्ोग गररएको। 

13. गरीवी लनवारणका िालग िघ ुउद्यमववकास कार्षिम (MEDPA) माफष ि उद्यमशीििा प्रवधषन गराउनका 
िालग ववलभन्न वगष िथा क्षेिका मवहिाहरुिाई सीपमूिक िालिमहरु संचािनमा ल्र्ाईएको। 

14. र्ोिनाहरुका कार्ाषन्द्वर्न चरणमा प्राववलधकहरुवाट हनुे िागि अनमुान िथा मलु्र्ाङ्कनिाई संभव 
भएसभम नेपािी भार्ाको प्रर्ोगमाफष ि सरि बनाउदै िलगएको। 

3. सूचना प्रववलधिफष  

१. गाउँ पालिकाको कार्ष सभपादनिाई लछटो-छररिो, पारदशी, गणुस्िरीर् र प्रलबलधमैिी बनाउन स्थानीर् 
िहबाटै सदुृढीकरणको िालग ववलभन्न कार्षहरु गररएको। 

२. सेवाग्राहीको िालग िारी गरीने नागरीक वडापििाई अध्र्ावलधक गरी सबै िह र वगषको पहँचुमा 
परु्ाषउनको िालग सूचना बोडष, सामान्िक संिाि िथा वेवसाइट माफष ि िानकारी गराई नागरीकको 
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सूचनामा सहि परु्ाषईएको साथै गाउँपालिकाको हरेक सूचना िथा समाचार, बावर्षक कार्षिम, वडा 
कार्ाषिर्को लबवरण, मालसक, चौमालसक िथा बावर्षक प्रलिवेदन, आर्-ब्र्र् वववरण, सावषिलनक 
सनुवुाई, ऐन काननु िथा लनदेन्शका, कर िथा शलु्कहरुको लबवरण वेबसाइटमा राख्न े व्र्वस्था 
गररएको। 

३. गाउँपालिकाको लबकासको िममा नागरीक स्िरबाट आउने िनगनुासो, सेवाग्राही िथा कमषचारीको 
गनुासो सनुवुाई िथा सकारात्मक सझुाबहरु संकिन िथा कार्ाषन्द्वर् गनषको िालग लबधिुीर् प्रणािी 
सेवा िथा अन्द्र् उपर्कु्त माध्र्मको व्र्वस्था गरी गनुासो सनेु्न न्िभमेवार अलधकारीको काम 
कारबाहीिाई व्र्वस्थापन गररएको। 

४. गाउँपालिकाबाट कार्ाषन्द्वर्न हनुे र्ोिना, कार्षिमका ववत्तीर् िोन्िम न्द्रू्नीकरणको िालग लनमाषण र 
िररद प्रविर्ािाई बढी पारदशी र प्रलिस्प्रधात्मक बनाउन बावर्षक िररद र्ोिना गराई E-Bidding 
िाई प्रभावकारी रुपमा कार्ाषन्द्वर्नमा ल्र्ाईएको। 

५. गाउँपालिकालभिका वडा कार्ाषिर्, स्वास््र् संस्था र स्कुिहरुमा संचािनमा रहेका लबधिुीर् हान्िरी 
प्रणािी िाई व्र्वन्स्थि गररएको। 

६. आलथषक प्रशासन शािा िथा भण्डार शािाको कार्षिाई लछटो, छररिो, पारदशी र प्रभावकारी िथा 
प्रलबलधमैिी बनाउन व्र्वस्थापन सफ्टवेर्र प्रणािी (SUTRA िथा PAMS)को प्रर्ोग गने गररएको। 

७. र्स गाउँपालिकाको महत्वपूणष स्थान शान्न्द्िपरु िथा मिवुाको ब्र्स्ि बिार क्षेिमा लनगरानी िथा 
सरुक्षा व्र्वस्थापन गनषको िालग सी.सी क्र्ामेरा िडान गरी उक्त कार्षका िालग आवश्र्क 
व्र्ाकअपको व्र्वस्थापन गररएको। 

८. गाउँपालिकालभिका सबै माध्र्लमक ववद्यािर् िथा स्वास््र् संस्थाहरुमा इन्द्टरनेट िडान को कार्ष 
गररएको। 

९. गाउँपालिकाको समग्र वववरण संकिन गनष लडन्िटि लभिेि प्रोफाईि (Di gi t al  Vi l l age 
Prof i l e)लनमाषण कार्ष सभपन्न गरी गाउँपालिकाको ि्र्ाङ्कीर् वववरणिाई वेवसाईट माफष ि सावषिलनक 
गने कार्ष अन्न्द्िम चरणमा रहेको। 

4. पञ्जीकरण व्र्वस्थापन िथा स्थानीर् ि्र्ाङ्क संकिनिफष  

1. परुाना व्र्न्क्तगि घटनाका दिाष वकिाव लडन्िटाईि गरी ित्पिाि ्हनुे व्र्न्क्तगि घटना दिाष पूणषरुपमा 
अनिाईन प्रणािीमाफष ि गराउँदै िलगएको। हाि वडा नं. 4 र 8 बाट अनिाईन घटनादिाष कार्षिम 
संचािन गररएको। 

2. सामान्िक सरुक्षा भत्ता पूणष रुपमा बैवङ्कङ्ग प्रणािीमाफष ि गने कार्षिाई व्र्वन्स्थि गराईएको। 
3. व्र्न्क्तगि घटना दिाष िथा सामान्िक सरुक्षा दिाषसभबन्द्धी आवश्र्क सचुनाहरु प्रवाह गने ववलभन्न 

संचार माध्र्महरु (रेलडर्ो, पिपलिका, टेलिलभिन आदद) प्रर्ोग गरी साबषिलनक सूचना माफष ि 
नागरीकहरुिाई शसुनु्चि गररएको। 
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4. सामान्िक सरुक्षा िथा व्र्न्क्तगि घटना दिाष प्रणािीिाई सदुृढीकरण गनषका िालग समर् समर्मा 
सभबन्न्द्धि लनकार्बाट परामशष लिदै नागरीकिाई छोटो समर्मा आवश्र्क सेवा प्रदान गरीदै आएको। 

5. िनशन्क्तिाई ववकास गराउनको िालग सभबन्न्द्धि कार्षक्षेिमा आवद्ध कमषचारीहरुिाई आवश्र्किाका 
आधारमा िालिम िथा सेलमनारहरुमा सहभागी गराई उलनहरुको कार्षक्षमिािाई बदृद्द गररएको। 

5. काननुी मालमिा/ न्द्र्ावर्क सलमलि िथा काननु िफष   
1. न्द्र्ावर्क सलमलि िथा मेिलमिापकिाषहरुिाई न्द्र्ावर्क कार्षसभपादनका िालग सहर्ोगी हनुे िािका 

िालिमहरु सञ्चािन गररएको। 
2. हरेक वडामा रहेका मेिलमिाप केन्द्रहरुमा आवश्र्क पूवाषधारको हस्िान्द्िरण िथा व्र्वस्थापन 

कार्षिम संचािन गरी मेिलमिाप केन्द्रहरुिाई व्र्वन्स्थि बनाउदै िलगएको। 
3. न्द्र्ावर्क सलमलिको सहि कार्षसभपादनका िालग इििास कक्षको व्र्वस्थापन गररएको। 
4. न्द्र्ावर्क सलमलि र मेिलमिाप केन्द्रको न्द्र्ावर्क कार्ष सभपादनिाई िादत्र् गराउन सलमलि र 

केन्द्रमा रहने न्द्र्ार्ीक कार्षमा विर्ान्शि व्र्न्क्तहरुिाई ववलभन्न िालिम िथा अन्द्र् व्र्वस्थाहरु गदै 
आईएको। 

5. कार्ाषिर्बाट प्रदान गरीने सेवा प्रवाह िथा अन्द्र् प्रशासलनक िगार्िका काम कारवाहीिाई 
प्रभावकारी एवं समर् सापेक्ष वनाउनका िालग आवश्र्क कानून ििुषमा िथा संशोधन गदै िलगएको। 

6. कानूनको ििुषमा प्रर्ोिनका िालग आवश्र्किाका आधारमा ववज्ञ िथा कानूनववद्हरुको रार् परामशष 
लिदै आईएको। 

7. अन्द्र् स्थानीर् िहमा काननुी क्षेिमा भएका असि अभ्र्ास िथा अन्द्र् विर्ाकिापको अविोकन 
गनषका िालग समर् समर्मा अन्द्िर स्थानीर् िहको अविोकन गने गररएको। 

8. न्द्र्ार्ीक क्षेििाई थप व्र्वन्स्थि गराउन सन्चवािर् कमषचारी िथा उिरुी प्रशासकको व्र्वस्था गरी 
कार्ष सभपादन हदैु आएको।  

9. कार्ाषिर्िाई आवश्र्क पने ववलभन्न 59 वटा ऐन लनर्म कार्षववलध िथा मापदण्डहरु लनमाषण गरी 
पाररि गरी कार्ाषन्द्वर्नमा ल्र्ाईएको। 

6. अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन िफष ः 

1. र्ोिनाहरुको अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कनिाई थप प्रभावकारी, बस्िलुनष्ठ र वैज्ञालनक बनाउनको िालग 
हरेक र्ोिनाको गाउँपालिकाबाटै स्थिगि अविोकन गने गररएको। 

2. हरेक र्ोिनाहरुको अनगुमन सलमलिबाट पास भएपलछमाि भकु्तानी गने गररएको।प्रत्रे्क र्ोिना 
संचािन गनषकािालग गठनहनुे सलमलिमा अलनवार्ष रुपमा सभबन्न्द्धि र्ोिना अनगुमन सलमलि बनाउनोे 
गररएको। 
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3. दीघषकािीन महत्वका र्ोिनाहरु िथा संघीर् िथा एवं प्रदेश सरकारबाट संचालिि र्ोिनाहरुको 
अनगुमनमा स्थानीर् रािनैलिकदिहरु िथा पिकारहरुिाई समेि र्ोिना अनगुमनमा िैिाने र 
आवश्र्क पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गने गररएको। 

4. नागरीकको स्वास््र् र उपभोक्ताहरुको वहििाई मध्र्निर गदै गाउँपालिकालभिका बिारहरुको 
सरोकारवािा लनकार्हरुसँग समेि समन्द्वर् गरी अनगुमन गने गररएको। 

अन्द्त्र्मा 

र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकामा स्थानीर्िहको लनवाषचन पिाि ् हामी िनप्रलिलनलधका रुपमा आएपलछ 
ववलभन्न काननुहरुको अभाव स्थानीर् िहको नर्ाँ संरचना िथा लसलमि कमषचारीहरुका बावििु पलन 
सावषिलनक सेवा प्रवाह िथा सशुासनको क्षेिमा भएको प्रगलििाई उल्िेख्र् नै मान्न सवकन्द्छ र्द्दपी 
नागरीकको अलधकिम चाहना का ववचमा लसलमि श्रोि र साधनका कारण र्सक्षेिमा अपेक्षाकृि उपिब्धी 
हालसि गनष केवह कदठनाई भएिा पलन सावषिलनक सेवामा अलधकिम महत्व ददएर ससुासन प्रवधषन गनष िालग 
रहेका छौँ। सावषिलनक सेवा प्रवाह िथा शसुासन कार्म राख्न साथै हाम्रो चन्द्रकोट राम्रो चन्द्रकोट बनाउन 
अत्र्न्द्िै िवटने गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू्, वडाअध्र्क्ष िथा कार्षपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, ववर्र्गि 
सलमलिका संर्ोिक िथा सदस्र्ज्रू्हरु, सभासदस्र्ज्रू्हरु, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृि िगार्ि सभपूणष 
रािसेवक कमषचारी हरुिाई हाददषक धन्द्र्वाद दददै आगामी ददनमा थप अव्वि चन्द्रकोट बनोस ्भलन अपेक्षा 
व्र्क्त गदषछु। 

 
 
 

टेकबहादरु पनु 
संर्ोिक 

सशुासन िथा संस्थागि ववकास सलमलि 
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2.6 सामान्िक ववकास सलमलिको प्रलिवेदन 
सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
सभा सदस्र् ज्रू्हरु, 
सभा सन्चव ज्रू्, 
िथा कमषचारी बगषहरु 
चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको शासन व्र्वस्थािाई थप िनमिुी, सेबामूिी िथा िनउत्तरदार्ी बनाउन र 
पारदशीिा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूि ददिाउदै सावषिलनक सेवा प्रवाहिाई चसु्ि िलु्र्ाउने सन्द्दभषमा 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को पररच्छेद 5 दफा 22 मा गाउँसभािे लनर्माविी बनाई आफ्नो 
कार्षप्रणािीिाई व्र्वन्स्थि गनष ववलभन्न ववर्र्गि सलमलिको गठन गनष सक्ने प्रावधान अनरुुप र्स 
गाउँपालिकामा गदठि ववलभन्न ववर्र्गि सलमलिमध्रे् एक सामान्िक ववकास सलमलिको गठन गररएको 
छ।चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीको स्थापना भए पिाि ्सामान्िक ववकासिफष  हािसभम भए गरेका मूख्र् 
गलिववलध िथा प्रगलििाई क्षेिगि रुपमा र्ो प्रलिवेदनमाफष ि पेश गनष चाहन्द्छु। 
स्वास््र्िफष  

१. शान्न्द्िपरु स्वास््र् चौकीमा स्िरीर् सेवा प्रदान गनषको िालग मेलडकि अवफसरको व्र्वस्था गररएको। 
२. स्वास््र् संस्थामा पगु्न एक घण्टाभन्द्दा बढी समर् िाग्ने ववकट वस्िीहरुमा स्वास््र् सामदुावर्क इकाई 

गठन गररएको। 
३. संघीर् सरकारको पािामा ४ वटा वलथषङ्ग सेन्द्टर माि भएकोमा २ वटा थप गरी ६ वटा वलथषङ्ग सेन्द्टर 

बनाइएको। 
४. ववरामीको उपचारको िालग सहि होस ् भनी ववशिुकष , शान्न्द्िपरु  र िरुाङ्ग स्वास््र् चौकीमा ल्र्ाव 

स्थापना गररएको। 
५. गभषविी मवहिािाई १००० ददनको महत्वको िालग ४ पटक गभष िाच्न आए वापि पोलसिो झोिाको 

व्र्वस्थापनको साथै लनःशलु्क एभबिेुन्द्स सेवा, वप.एन.सी. िाँचको व्र्वस्थापन गररएको। 
६. स्वास््र् आमा समूह िथा मालसक बैठकमा गएवापि मवहिा स्वास््र् स्वर्म ्सेववकाहरुिाई सञ्चार िचष 

र र्ािार्ाि िचषको व्र्वस्थापन गररएको। 
७. शान्न्द्िपरु स्वास््र् चौकीमा सादा एक्सरे मेलसन इ.लस.न्ि. मेलसन, र्.ुएस.इ. मेलसनको व्र्वस्थापन 

गररएको। 



37 
 

८. शान्न्द्िपरु, िरुाङ र हरेवामा वहृि स्वास््र् न्शववर सञ्चािन गररएको। 
९. कोलभड १९ को ववपदमा क्वारेन्द्टाइन, आइशिेुसन अस्थार्ी अस्पिािको व्र्वस्थापन गररएको। 
१०.  नेि ज्र्ोलि संघअन्द्िगषि आिँा उपचार केन्द्र िथा नागरीक आरोग्र् केन्द्रको स्थापना गररएको। 

११.  और्लध िररद िथा अन्द्र् स्वास््र् सामग्री िररद एवम ्व्र्वस्थापन गररएको। 
१२.  ववद्यािर्का ववद्याथीको लनशलु्क आिँा िाँच गरी चश्मा वविरण गने कार्ष गररएको। 
१३.  ववद्यािर् स्थास््र् न्शक्षा िथा वकशोरी न्शक्षा कार्षिम संचािन गररएको। 
१४. िेष्ठ नागरीकहरुिाई समर् समर्मा घरमा नै गई लनशलु्क स्वास््र् परीक्षण गरीदै आएको। 
१५. घनु्भि स्वास््र् लसववर संचािन गरीदै आएको। 
१६. कोलभड-१९ ववरुद्धको िोप हािसभम १२ वर्ष उमेर मालथका िालग िोपको पवहिो मािा ९५ 

प्रलिशििाई र १८ वर्षदेन्ि मालथका उमेर समूहका नागरीकमध्रे् िोपको दोस्रो मािा ६५ प्रलिशि 
नागरीकका िालग िगाइएको।  

आगामी रणनीलि  

प्रत्रे्क वडामा स्वास््र्को पहुँच कम भएको ठाउँमा स्वास््र् इकाई स्थापनाको साथै वलथषङ सेन्द्टरको 
स्थापना गने, वलथषङ्ग सेन्द्टरहरुमा गभषविी मवहिाको िालग बच्चा र आमाको अवस्था िानकारीको िालग USE 
मेन्शन र ल्र्ावको स्थापना गने साथै १५ बेडको अस्पिाि बनाई स्वास््र् सेवा प्रदान गने। 

न्शक्षा, र्वुा िथा िेिकुदिफष  

१. गणुस्िरीर् न्शक्षाका िालग न्शक्षा क्षेििाई प्राथलमकिामा रािी बिेटको व्र्वस्था गररएको। 
२. प्रारन्भभक बािववकास न्शक्षाको भौलिक िथा शैन्क्षक पक्षिाई थप व्र्वन्स्थि िथा स्िरोन्नलि 

गररएको। संघीर् सरकारबाट अनमुलि प्राप्त बाहेक गाउँपालिकाबाट ववद्यािर्मा आधाररि 10 िथा 
समदुार्मा आधाररि 5 गरी िभमा 15 वटा थप बािववकास केन्द्रको स्थापनाको न्स्वकृलि, कक्षा 
संचािन िथा व्र्वस्थापन।साथै ३८ सामदुावर्क ववद्यािर्मा केिी कक्षा संचािनको समेि अनमुलि 
ददई गाउँपालिकाको आन्द्िररक स्रोिबाट कक्षा व्र्वस्थापनका लनन्भि अनदुान ददने व्र्वस्था गररएको। 

३. न्द्रू्न न्शक्षक दरवन्द्दी भएका ववद्यािर् िथा अंग्रिेी माध्र्मबाट कक्षा संचािन गनषका िालग ववद्याथी 
संख्र्ा िथा मौिदुा दरवन्द्दी संख्र्ाको आधारमा न्शक्षक व्र्वस्थापन गनष ववद्यािर् संचािन अनदुान 
प्रदान गरीदै आएको।  
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४. माध्र्लमक िहका ववद्यािर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोगशािा, पसु्िकािर् िथा ICT ल्र्ावको स्थापना 
गररएको।हािसभम ४ वटा माध्र्लमक ववद्यािर्हरु सरस्विी मा.वव ववशिुकष ,  शारदा मा.वव. 
रुपाकोट, शारदा मा.वव. अिेवा र उदर् मा.वव. शान्न्द्िपरुमा ववज्ञान प्रर्ोगशािा,  ४ वटा माध्र्लमक 
ववद्यािर्हरु िनिा बािलनकेिन मा.वव., वपपिपाटा, हराषचौर मा.वव. हराषचौर,  ग्वाघा मा.वव. ग्वाघा  र 
ज्ञानोदर् मा.वव. िरुाङमा पसु्िकािर् स्थापना, ४ वटा माध्र्लमक ववद्यािर्हरु शारदा मा.वव.सराङ, 
ग्वाघा मा.वव. ग्वाघा, िनिा बािलनकेिन मा.वव., वपपिपाटा  र शारदा मा.वव. रूपाकोटमा ICT  को 
स्थापनाको िालग अनदुान प्रदान गररएको।साथै ६ वटा ववद्यािर्हरु भारिी आधारभिू ववद्यािर् रेमी, 
ज्ञानोदर् माध्र्लमक ववद्यािर् िरुाङ, सरस्विी  माध्र्लमक ववद्यािर् ववशिुकष , सरस्विी आधारभिू 
ववद्यािर् हराषचौर, वहमािर् आधारभिू ववद्यािर् ग्वाघा  र बािकल्र्ाण आधारभिू ववद्यािर् झमुषमा 
वाससवहिको शौचािर् स्थापना गररएको। 

५. संघीर् सशिषिफष बाट चार कोठे भवन एक वटा,  राविर् पनुलनमाषण प्रालधकरण न्िल्िा आर्ोिना 
कार्ाषन्द्वर्न इकाई (न्शक्षा) गलु्मीमाफष ि चार कोठे भवन ७ वटा, िीन कोठे ट्रस चार वटा, दईु कोठे 
ट्रस दईु वटा, शौचािर् दईु वटा लनमाषण कार्ष सभपन्न भएको साथै िनु्भबनी प्रदेश सरकारमाफष ि चार 
कोठे भवन दईु वटा,  दईु कोठे भवन एउटा,  दईु कोठे शौचािर् एक वटा लनमाषण कार्ष सभपन्न 
भएको। 

६. प्रत्रे्क ववद्यािर्मा इ-हान्िरी, कभप्ठ्र्टुर िथा फोटोकपी मेलसन व्र्वस्था गररएको। ववद्यािर्हरुमा 
इन्द्टरनेट िडान गरी प्रववलधमैिी बनाइएको। 

७. न्द्रू्न पाररश्रलमक भएका बािववकास सहिकिाष, केिी न्शक्षक,  ववद्यािर् सहर्ोगी िथा ववद्यािर् 
सहार्क कमषचारीिाई गाउँपालिकाबाट समेि थप पाररश्रलमकको व्र्वस्था गररएको। 

८. ववद्यािर्को शैन्क्षक िथा भौलिक पूवाषधार लनमाषण, ममषि सभभार एवम ्सधुारमा ववशेर् ध्र्ान ददइएको। 
९. न्शक्षा सभबन्द्धी कार्षिाई व्र्वन्स्थि एवम ् वैज्ञालनक बनाउन ऐन, लनर्माविी िथा कार्षववलध 

बनाइएको। 
१०. आधारभिू िह (कक्षा 5 र ८) वावर्षक परीक्षाको सभपूणष व्र्वस्थापनका साथै अन्द्र् कक्षाको 

िैमालसक िथा वावर्षक परीक्षाको प्रश्नपि लनमाषण िथा वविरणको व्र्वस्थापन पालिकाबाट हनुे व्र्वस्था 
गररएको।  

११. प्रधानाध्र्ापकिाई थप उत्प्ररेरि िथा न्िभमेवार बनाउन गाउँपालिकाबाट समेि थप प्रधानाध्र्ापक 
प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररएको। 
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१२. शैन्क्षक सामग्री िथा न्शक्षक डार्रीसवहि न्शक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गनष प्रत्रे्क न्शक्षक िथा 
कमषचारीिाई झोिा वविरण गरी एक न्शक्षक एक झोिा कार्षिम कार्ाषन्द्वर्न गररएको। 

१३. ववद्यािर् िहको राविर् पाठ्यिमिे समेट्न नसकेका स्थानीर् ववर्र्हरुिाई समेटी स्थानीर् पाठ्यिम 
लनमाषण गनषको िालग मस्र्ौदा िेिन कार्ष प्रविर्ा अगालड बढाइएको। 

१४. गाउँपालिकाका अन्द्िगषिका ववद्यािर्मा कार्षरि न्शक्षक िथा कमषचारीको पवहचान िथा 
एकरुपिाका िालग न्शक्षक कमषचारी पररचर् पि बनाउने कार्ष अगालड बढाइएको। 

१५. मिुकुको समग्र शैन्क्षक क्षेिमा न्शक्षण पेशाका माध्र्मबाट र्ोगदान ददई चन्द्रकोट गाउँपालिका 
अन्द्िगषिका ववद्यािर्बाट लमलि 2073 फागनु 27 गिेपलछ अवकास प्राप्त न्शक्षकहरुिाई न्शक्षण 
पेशामा ददएको र्ोगदानको उच्च कदर गदै सभमालनि गररएको। 

१६. कोलभड-१९ को कारण ववद्याथीको भौलिक उपन्स्थलिमा ववद्यािर् संचािन नभएको अवस्थामा टोि 
समूह िथा लसकाइ केन्द्रमाफष ि लसकाइ सहिीकरण , अनिाइन एवम ्अफिाइनका ववलभन्न माध्र्महरु 
िथा लसर्िुीमाफष ि न्शक्षण लसकाइका िालग सहिीकरण गररएको।साथै अनिाइन भच ुषअि 
माध्र्ममाफष ि ववपदको सन्द्दभषमा बािबालिकामा पने मनोबैज्ञालनक असर न्द्रू्नीकरणका िालग 
मनोसामान्िक परामशष िालिम िथा अलभभावक न्शक्षा अलभमूिीकरण कार्षिम संचािन गररएको। 

१७. प्रधानाध्र्ापक, न्शक्षक िथा कमषचारीको क्षमिा ववकासका िालग ववलभन्न ववर्र्गि कार्षशािा िथा 
िालिम, िेिा व्र्वस्थापन िालिम, मन्द्टेश्वरी िालिम, इलमस अद्यावलधक िस्िा िालिम प्रदान 
गररएको। 

१८. अलभभावक न्शक्षा कार्षिम संचािन गरी अलभभावक सचेलिकरण गररएको। 
१९. करार न्शक्षक िथा कमषचारी लनर्नु्क्त प्रविर्ािाई व्र्वन्स्थि िथा पारदशी  बनाइएको। 
२०. िेिका माध्र्मबाट र्ोगदान ददने िेिाडीको मनोवि बढाउनका िालग िेिाडीहरुिाई सभमालनि 

गररएको। 
२१. िेि क्षेिको ववकासको िालग इनडोर िथा आउटडोर िेिमैदानको लनमाषण गररएको। 
आगामी रणनीलि 
बािबालिकामा शैन्क्षक पहुँच र सहभालगिा सलुनन्िििा गरी व्र्ावसावर्क, प्रववलधमैिी िथा व्र्वहाररक 
न्शक्षाको माध्र्मबाट र्ोग्र् िनशन्क्तको उत्पादन गने साथै आधलुनक प्रववलधको प्रर्ोग गरी प्रववलधमैिी 
पठनपाठनिाई प्रभावकारी बनाउने। 
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मवहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ नागरीकिफष  

१. िैंलगक वहंसा ववरुद्धको 16 ददने अलभर्ानका अवसरमा ववलभन्न कार्षिम सवहि अलभर्ान प्रत्रे्क वर्ष 
मनाउने गररएको।  

२. अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको वहि िथा आवश्र्क कार्ष गनषका िालग चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अपाङ्गिा 
समन्द्वर् सलमलि गठन गररएको।उक्त सलमलििे चन्द्रकोट गाउँपालिकाबाट अपाङ्गिा पररचर्पि वविरण 
िथा नवीकरण सभबन्द्धी घभुिी सेवा प्रदान गनषका िालग बिेट ववलनर्ोिन गराई सो सभबन्द्धी कार्ष गदै 
आएको। 

३. अपाङ्गिा समन्द्वर् सलमलििे घभुिी सेवामा छुट भएका अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई मवहनाको 1 ददन 
समन्द्वर् सलमलिको बैठक बसी पररचर्पि प्रदान गदै आइ रहेको। 

४. अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई मखु्र्मन्द्िी ग्रामीण ववकास िथा रोिगार कार्षिमबाट रकम ववलनर्ोिन 
गरी आशा अपाङ्ग केन्द्र सँगको सहकार्षमा अपाङ्गिा सहार्िा सामाग्री प्रदान गररएको। 

५. अन्द्िराषविर् अपाङ्ग ददवशको अवसरमा प्रत्रे्क वर्ष अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुसँग अन्द्िरविर्ा कार्षिम 
गने गररएको। 

६. र्वुाहरुका िालग िोकसेवा सभबन्द्धी सचेिनामिुक कार्षिम सञ्चािन गररएको। 
७. नारी ददवसको अवसरमा प्रत्रे्क वडाहरुमा ववलभन्न कार्षिम गरी मनाउने गररएको। 
८. चन्द्रकोट गाउँपालिका लभिका मवहिा सहकारीहरुको सदुृढीकरणका िालग मवहिा सहकारीका 

मवहिाहरुिाई सहकारी सञ्चािन, व्र्वस्थापन िगाएिका ववर्र्मा िालिम प्रदान गररएको। 
९. िैंलगक वहंसा िथा वहंसामा परेका मवहिाहरुिाई सहर्ोग गनषका िालग िैंलगक वहंसा लनवारण कोर् 

स्थापना गररएको। 
१०. आलथषक वर्ष 2077/078 मा 392 िना अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तिाई पररचर्पि प्रदान गररएको र 

चाि ुआलथषक वर्षमा अपाङ्गिा पररचर्पि नवीकरण गने र नर्ाँ पररचर्पि प्राप्त गने गरी हाि सभम 
266 िना अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको सेवा प्रदान गररएको। 

११. िेष्ठ नागरीकहरुिाई सभमान कार्षिम संचािन गरीदै आएको। 
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अन्द्त्र्मा, 

र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगषिका स्वास््र्,  न्शक्षf ,र्वुा िथा िेिकुद,  मवहिा, बािवालिका िथा िेष्ठ 
नागरीक िगार्िका सामान्िक ववकासअन्द्िगषिका कार्ष िथा प्रगलिमा सहर्ोग परु्ाषउने गाउँपालिका 
अध्र्क्षज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू्, वडाअध्र्क्ष िथा कार्षपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, ववर्र्गि सलमलिका सदस्र्ज्रू्हरु, 
सभासदस्र्ज्रू्हरु, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृिज्रू्, शािा प्रमिु िथा शािाका कमषचारीज्रू्हरु िगार्ि सभपूणष 
कमषचारीहरु िथा प्रत्र्क्ष एवम ्अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग परु्ाषउने सभवद्ध पक्षहरुिाई हाददषक धन्द्र्वाद िथा 
कृिज्ञिा व्र्क्त गदषछु साथै आगामी ददनमा थप प्रगलि हालसि गनष सकोस ्भने्न शभुकामना व्र्क्त गदषछु। 

 

धन्द्र्वाद। 

 
 
 

नन्द्दराम अर्ाषि 
संर्ोिक 

सामान्िक ववकास सलमलि 
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2.7 भलूम व्र्वस्था, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलिको प्रलिवेदन 
सभाध्र्क्ष ज्रू् 
सभा सदस्र् ज्रू्हरु 
सभा सन्चव ज्रू् 
िथा कमषचारी वगषहरु 
चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको शासन व्र्वस्थािाई थप िनमिुी सेबामूिी िथा िनउत्तरदार्ी बनाउन र 
पारदशीिा कार्म गरी सशुासनको प्रत्र्ाभिूी ददिाउदै सावषिलनक सेवा प्रवाहिाई चसु्ि िलु्र्ाउने सन्द्दभषमा 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को पररच्छेद 5 दफा 22 मा गाउँसभािे लनर्माविी बनाई आफ्नो 
कार्षप्रणािीिाई व्र्वस्थीि गनष कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा ववलभन्न ववर्र्गि सलमलिको गठन गनष सक्ने 
प्रावधान अनरुुप र्स गाउँपालिकामा पलन एक भलूम व्र्वस्था, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलिको 
गठन भई २०७४ सािको स्थानीर् िह लनवाषचन पिाि ्हािसभम चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीमा भएका 
ववलभन्न गलिववलधको ि्र् प्रमाणका आधारमा र्ो प्रलिवेदन पेश गनष चाहन्द्छु। 
सवि पक्ष 

स्थानीर् िहको लनवाषचन पलछ गाउँपालिकामा लनवाषन्चि िनप्रलिलनलधहरुको व्र्वस्था भई केन्न्द्रकृि राज्र् 
संरचनाबाट ववकेन्न्द्रकृि संरचनामा पगेुको र िनिाको नन्िकको सरकारको रुपमा स्थावपि भएको स्थानीर् 
िह अन्द्िगषिको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको समग्र वािावरण िथा ववपद्  व्र्वस्थापन क्षेििाई प्रभावकारी 
बनाउन र  ववपद्  परेका नागरीकिाई राहि िथा अन्द्र् व्र्वस्था गनष लसफाररस गराउनका िागी र्स 
सलमलिको माध्र्मबाट मागषदशषन प्रदान भैरहेको अवस्था छ। र्स कार्ाषिर्को वािावरण िथा ववपद्  
व्र्वस्थापन िफष  बिारको फोहोर व्र्वस्थापनको िालग प्रत्रे्क ददन शान्न्द्िपरु बिार र मिवुा बिारको 
संकिन गरी गाउँपालिकाको फोहोर ल्र्ान्द्डवफि स्थिको व्र्वस्थापन गररएको छ र्सका ववकल्पमा मनसनु 
िन्द्र् ववपद्  िथा प्राकृलिक प्रकोपहरु कोलभड-१९ िस्िा महामारीिन्द्र् रोगिाई व्र्वन्स्थि गरी रोकथाम 
लनर्न्द्िण गनषको िागी प्रभावकारी संर्न्द्ि माफष ि काम गने गररएको  छ l र्स सलमलिबाट भए गरेका 
कार्षहरुको िपन्शि बमोन्िम रहेको छन ्l  

 फोहोरमैिा व्र्वस्थापन सभबन्द्धमा :- 
शान्न्द्िपरु बिार क्षेि र िरुाङ्ग मिवुा बिार क्षेिको फोहोर व्र्वस्थापनको िागी सामदुावर्क वनसँग समन्द्वर् 
गरी िसीमारे वनको लनन्िि क्षेिमा (िोवकएको स्थानमा) फोहोरको उन्चि व्र्वस्थापन गररएको छ l  
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परुाना िथा कवाडीिन्द्र् सामानहरुको संकिन गरी उन्चि व्र्वस्थापन गररएको l  
 वन वािावरण सभबन्द्धमा;- 

र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका स्थापना भएदेन्ि हािसभम सामदुावर्क वनिाई नवीकरण िथा सामदुावर्क वन 
दिाष गने प्रविर्ा अगाडी वडाईएको छ l साथै वडा नं. ६ मा २५० रोपनी िालि चौर क्षेिमा बकृ्षरोपण 
गररएको छ साथै वाडष नं. ४ को वटमरेु क्षेिमा िगभग ४० रोपनी िग्गामा बकृ्षरोपण गररएको छ l र्स 
कार्षमा प्रधान मन्न्द्ि रोिगार कार्षिमका सलमषकहरुबाट सहर्ोग भएको l संरक्षणको सभबन्द्धमा समेि 
सहभागीिा रहेको छ l साथै वाडष नं. ४ मा २ रोपनी लन:शलु्क िग्गा प्राप्त गरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाको 
सिगानीमा वन नसषरी स्थापना गरी ववरुवा उत्पादन गररएको छ l  

 भलूम व्र्वस्थापन सभबन्द्धमा:- 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको स्थापना कािदेन्ि हािसभम चन्द्रकोट वाडष नं. २ मा स्वास््र् चौकी भवन लनमाषण 
गनषको िागी ७ रोपनी िग्गा र सामदुावर्क स्वास््र् इकाई भवन लनमाषण गनषको िालग ५ रोपनी िग्गा 
उपिब्ध गराइएको छ । वाडष नं. ४ मा प्रशासलनक  भवन लनमाषणको िागी ९ रोपनी नेि ज्र्ोलि संघ र 
पश ुसेवा शािाको िागी २ रोपनी र रेमी सामदुावर्क स्वास््र् इकाईका िालग २ रोपनी िग्गा उपिब्ध 
गराइएको छ। र्सै गरी वाडष नं. ५ को स्वास््र् चौकी लनमाषणको िागी ५ रोपनी िग्गा उपिब्ध 
गराइएको छ। वाडष नं. ६ मा शान्न्द्िपरु अस्पिाि १५ बेडको िागी ९.५ रोपनी िग्गा उपिब्ध गराइएको 
छ। वाडष नं. ७ रुपाकोट स्वास््र् चौकी लनमाषणको िागी ५ रोपनी िग्गा उपिब्ध गराइएको छ। वाडष नं. 
८ वपपिपाटा  सामदुार्ीक स्वास््र् इकाई भवन लनमाषणको िागी ३ रोपनी िग्गा उपिब्ध गराइएको छ। 
वाडष नं. १ मा ५ रोपनी िग्गा उपिब्ध गराई भवन लनमाषणको िागी प्रविर्ा अगाडी बढाउने िममा छ।  

 ववपद् व्र्वस्थापन सभबन्द्धमा :- 
र्स क्षेिमा संचालिि कार्षिमहरुमा वडीघाट िोिा िटबन्द्धको िागी वाडष नं. ७ को सोिा र वोटेगाउँ 
३०० घ.मी. वाडष नं. ८ को वडीघाट क्षेि ४५० घ.मी., वाडष नं. ३ र ४ को भगु्दी र हगु्दी िोिा क्षेिमा 
१५०० घ.मी. िटबन्द्ध गररएको छ l  

ववपढ्मा परी घर पररवार लबवहन भएका र्स गाउँपालिका अन्द्िगषिका १३ घर धरुी पररवारिाई िनिा 
आवाश अन्द्िगषि घर लनमाषण गरी हस्िान्द्िरण गररएको छ l  वाडष नं. ८ मा ३ रोपनी िग्गा उपिब्ध गराई 
घरबार लबवहनिाई हस्िान्द्िरण गररएको छ l मनसनुिन्द्र् ववपद्  अन्द्िगषि २६ घर धरुीिाई आवास 
लनमाषणको िागी सभझौिा गरी आवास लनमाषण कार्ष अगाडी बडाइएको छ l र्सै गरी र्स गाउँपालिका 
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अन्द्िगषिका प्रत्रे्क वडामा सामान्द्र् क्षेिी भएकोमा ववपद्  सलमलिको लनणषर् अनसुार सहर्ोग उपिब्ध 
गराइएको छ l  

रणनीलि:- 

र्स गाउँपालिकािे फोहोर व्र्वस्थापनमा कुहनुे र नकुहनुे फोहोरिाई छुटाएर कुहनुेिाई कभपोस्ट मि 
बनाई वकसानहरुिाई वविरण गने र नकुहनुे िाई उन्चि व्र्वस्थापन गरीनेछ l  

र्स चन्द्रको गाउँपालिकामा रहेका िािी चौरहरुमा बकृ्षरोपण गरी वन िङ्गििाई हराभरा गराई सामदुावर्क 
वनमा हस्िान्द्िरण गने नीलि लिइएको छ l  

गाउँपालिका लभि लनमाषण गने भवनहरुिाई िग्गा उपिब्ध गराई भवन लनमाषण गने नीलि लिइएको छ l  

ववपद् व्र्वस्थापनका िागी आवश्र्किा अनसुार ववपद् व्र्वस्थापन सलमलिको लनणषर् अनसुार व्र्वस्थापन 
गरीने नीलि लिइएको छ l  

 

गोकणष प्रसाद शमाष 
    संर्ोिक 

                               भलूम व्र्वस्था, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलि 
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2.7 ववधार्न सलमलिको प्रलिवेदन 
1.1 ववर्र् प्रवेश 

नेपािीहरुको अथक प्रर्ास, सशस्त्र संघर्ष िथा वलिदानको फिस्वरुप िामो समर्देन्ि प्रर्ोगमा 
आएको केन्द्रीकृि एकात्मक शासन व्र्वस्थाबाट सङ्घीर् शासन व्र्वस्थामा गई सङ्घीर् शासन 
व्र्वस्थाको अभ्र्ास समेि भएको कररव पाँच वर्ष हनु िागेको छ। नपेािको ववद्यमान संववधान 
(2078 साि असोि 3 गिे िारी) िे नेपािमा िीन िहको सरकारको पररकल्पना गरेको छ। िहाँ 
761 वटा सरकारद्वारा शासनको अभ्र्ास भैरहेको छ। त्र्स मध्रे् चन्द्रकोट गाउँपालिका 753 वटा 
स्थानीर् सरकार मध्रे् एक सरकार हो।  
संववधानिे स्थानीर् सरकारिाई कार्षपालिकीर्, ववधार्ीकी र न्द्र्ार्ीक अलधकार ददएको छ। सोही 
आधारमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को अलधनमा रही र्स पालिकािे 
पलन आफ्नो ववधार्ीकी अलधकार प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा लनमाषण हनुे ऐन, 
लनर्म, कार्षववलध, मापदण्ड िथा आदेश िगार्िका कानूनमा आवश्र्क िर्ारी, सझुाव िथा रार् प्रदान 
गने उदे्दश्र्िे गाउँ सभाबाट गठन गररएको ववधार्न सलमलििे आफूिे आफ्नो कार्षकाि (2074-
2078) सभममा गरेका कार्षको संन्क्षप्त रुपमा गाउँपालिकाको दशौं गाउँ सभा समक्ष पेश गनष र्ो 
प्रलिवेदन िर्ार पारेको छ। 

1.2 सलमलि गठन 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 22 मा गाउँ वा नगर सभािे आफ्नो 
कार्षप्रणािीिाई व्र्वन्स्थि गनष लनर्माविी बनाई कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा िेिा सलमलि, ववधार्न 
सलमलि, सशुासन सलमलि िगार्ि आवश्र्किा अनसुार अन्द्र् सलमलि र ववशेर् सलमलि गठन गनष सक्नेछ 
भनी उल्िेि छ। सोही अनसुार चन्द्रकोट गाउँपालिकाको गाउँ सभािे समेि लनभनानसुार पदालधकारी 
हनुे गरी ववधार्न सलमलि गठन गरेको छ। 
 

ववधार्न सलमलिका पदालधकारी िथा सदस्र्हरु 
श्री िक्ष्मी प्रसाद भण्डारी                      संर्ोिक 
श्री रेनकुा श्रीस                              सदस्र् 
श्री लनमषिा सवेुदी                            सदस्र् 
श्री िमनुा िरेि                            सदस्र् 
श्री कोवपिा गौिम                          सदस्र् 
श्री बसन्द्ि ररिाि                           सदस्र् सन्चव 
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1.3 प्रलिवेदन िर्ार गनष अपनाइएका ववलध 

स्थानीर् िहको लनवाषचन भई पदभारको न्िभमेवारी प्राप्त गरेपिाि (असार, 2074) र्स चन्द्रकोट 
गाउँपालिकामा ििुषमा भएका ऐन, लनर्माविी, कार्षववलध र मापदण्डहरुको ि्र्ाङ्कका आधारमा र्ो 
प्रलिवेदन ववश्लरे्णात्मक रुपमा िर्ार पाररएको छ।  

1.4 प्रलिवेदनको उदे्दश्र् 

प्रस्ििु प्रलिवेदनको उदे्दश्र् चन्द्रकोट गाउँपालिका स्थापना भएसंगै स्थानीर् िहको पवहिो सरकार 
(2074-078) सभम चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ििुषमा भएका ऐन, लनर्माविी, कार्षववलध र 
मापदण्डहरुको वववरण संिग्न गरी सभा समक्ष ववधार्न सलमलिबाट भएका कार्षसभपादनको प्रगलि 
वववरण पेश गने साथै र्स पालिका नागरीकहरुिाई सो सभबन्द्धमा ससूुन्चि गने रहेको छ। 
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ववधार्न सलमलिको मखु्र् कार्षहरु 

2.1 कार्षसभपादनको संन्क्षप्त वववरण 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 22 गठन भएको र्स ववधार्न सलमलि मखु्र् कार्ष 
नेपािको संववधान (2072) को अनसूुची 8 र 9 मा उल्िेि अलधकार क्षेि लभिका ववर्र्हरुमा 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोन्िम बनाइने ऐन, लनर्म, कार्षववलध, 
मापदण्ड िथा आदेश िगार्िका कानून लनमाषणमा गाउँपालिकािाई आवश्र्क सहर्ोग गने नै हो। 
र्स सलमलििे आफ्नो कार्षकािमा २२ वटा ऐन, 4 लनर्माविी, ५१ कार्षववलध, लनदेन्शका-१ र 1 
वटा मापदण्ड लनमाषण गरेको छ। 
 

2.2 ऐनहरुको वववरण 

चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बनेका ऐनहरुको वववरण 

ि.सं. ऐनको नाम प्रमान्णकरण लमलि 
ऐन 
संख्र्ा कैवफर्ि 

१ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववलनर्ोिन ऐन, 
२०७४ २०७४।५।३०     

२ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववलनर्ोिन ऐन, 
२०७५ २०७५।४।१     

३ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववलनर्ोिन ऐन, 
२०७६ २०७६।४।१     

४ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववलनर्ोिन ऐन, 
२०७७ २०७७।४।१     

५ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववलनर्ोिन ऐन, 
२०७८ २०७८।४।१     
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६ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आलथषक ऐन, २०७४ २०७४।५।३०     
७ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आलथषक ऐन, २०७५ २०७५।४।१     
८ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आलथषक ऐन, २०७६ २०७६।४।१     
९ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आलथषक ऐन, २०७७ २०७७।४।१     

१० चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आलथषक ऐन, २०७८ २०७८।४।१     

११ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववपद् िोन्िम 
न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन गनष वनेको ऐन, 
२०७५  २०७५।३।१०     

१२ 

स्थानीर् िह वािावरण िथा प्राकृलिक 
स्रोिहरुको संरक्षण सभबन्द्धमा व्र्वस्था गनष 
वनेको ऐन, २०७४ २०७४।५।३०     

१३ 

स्थानीर् िह वािावरण िथा प्राकृलिक 
स्रोिहरुको संरक्षण सभबन्द्धमा व्र्वस्था गनष 
वनेको ऐन (पवहिो संशोधन), २०७७ २०७७।१०।६     

१४ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्षववलध 
(लनर्लमि गने) ऐन, २०७५ २०७५।५।३१     

१५ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ििश्रोि ऐन, २०७७ २०७७।१०।६     

१६ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको पूवाषधार व्र्वस्थापन 
ऐन, २०७५ २०७५।५।३     

१७ स्थानीर् स्वास््र् ऐन, २०७५ २०७५।५।३     

१८ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आधारभिू िथा 
माध्र्ालमक न्शक्षा ऐन, २०७५ २०७५।१।२३     

१९ 
न्द्र्ावर्क सलमलि कार्षववलध सभबन्द्धी ऐन, 
२०७५ २०७५।१।३१     

२० 

न्द्र्ावर्क सलमलििे उिरुीको कारवाही वकनारा 
गदाष अपनाउन ुपने कार्षववलधको सभबन्द्धमा 
ब्र्वस्था गनष वनेको ऐन, २०७५ २०७५।२।६     
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२१ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको संस्था दिाष 
ऐन,२०७६ २०७६।११।२९     

२२ 
स्थानीर् वािावरण िथा प्राकृलिक श्रोि संरक्षण 
ऐन, २०७७       

 

2.3 लनर्ामाविीहरुको वववरण 

चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बनेका लनर्माविीहरुको वववरण 

ि.सं. लनर्माविीको नाम प्रमान्णकरण लमलि 
लनर्म 
संख्र्ा कैवफर्ि 

१ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कार्षसभपादन 
लनर्माविी, २०७४ २०७४।४।१८     

२ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कार्षववभािन 
लनर्माविी, २०७४।४।१८     

३ प्राइभेट फमष दिाष लनर्माविी, २०७६ २०७६।११।२९     

४ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आधारभिू िथा 
माध्र्ालमक न्शक्षा लनर्माविी, २०७५ २०७५।२।६     

 

2.4 कार्षववलध, लनदेन्शका र मापदण्डहरुको वववरण 

चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बनेका कार्षववलध,लनदेन्शका र मापदण्डहरुको वववरण 
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ि.सं. कार्षववलध,लनदेन्शका र मापदण्डको नाम प्रमान्णकरण लमलि 
कार्षववलध 
संख्र्ा कैवफर्ि 

१ 
िरको छाना ववस्िापन सभबन्द्धी कार्षववलध, 
२०७७       

२ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववपद् व्र्वस्थापन 
कोक्ष संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।६।१२     

३ 
ववद्यािर् आिँा चेकिाँच िथा लन:शलु्क चश्मा 
वविरण कार्षिम संचािन कार्ाषववलध, २०७६ २०७६।७।१८     

४ 
 गभषविीिाई लन:शलु्क एभबिेुन्द्स/सवारी साधन 
सेवा सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७६ २०७६।४।२८     

५ 
गभषविी आमाको िालग पोवर्िो झोिा वविरण 
सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७६ २०७६।५।२३     

६ पश ुसेवा कार्षिम संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।६।२३     

७ 
िेिा सलमलिको कार्षसभपादन सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७६ २०७६।११।१९     

८ 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्मसेववका सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।११।१२     

९ 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्मसेववका सभबन्द्धी 
कार्षववलध (पवहिो संशोधन), २०७६ २०७६।११।११     

१० 
चन्द्रकोट गाउँपालिका गाउँ सभा संचािन 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।४।१८     

११ 
स्थानीर् िहमा स्वास््र् संस्था दिाष, अनमुलि 
िथा नवीकरण सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७६ २०७६।९।९     

१२ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा करारमा प्राववलधक 
कमषचारी। कार्ाषिर् सहर्ोगी व्र्वस्थापन गने 
सभबन्द्धी कार्ाषववलध, २०७५ २०७५।१।९     

१३ न्शक्षक पदस्थापना मापदण्ड, २०७६ २०७६।७।२८     



51 
 

१४ 
स्थानीर् सेवाको कमषचारी व्र्वस्थापन सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७६ २०७६।६।१२     

१५ 
समदुार्मा आधाररि सकु्ष्म स्वास््र् सेवा 
कार्षिम संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।११।१२     

१६ 
कमषचारी प्रोत्साहन भत्ता सभबन्द्धी कार्षववलध, 
२०७५       

१७ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा उपभोक्ता सलमलि 
गठन, पररचािन िथा व्र्वस्थापन सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।६।११     

१८ 
िैंलगक वहंसा लनवरण कोर् संचािन कार्षववलध, 
२०७७ २०७७।७।२८     

१९ 
टोि ववकास सलमलि गठन िथा संचािन 
कार्षववलध, २०७७ २०७७।७।२८     

२० 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कमषचारी प्रोत्साहन 
सभबन्द्धी कार्ाषववलध (पवहिो संशोधन), २०७७ २०७७।३।२६     

२१ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा संचालिि ववद्यािर् 
समार्ोि िह घटाउने वा कक्षा घटाउने  
सभबन्द्धी कार्ाषववलध,        

२२ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा संचालिि ववद्यािर् 
समार्ोि िह घटाउने वा कक्षा घटाउने  
सभबन्द्धी कार्ाषववलध (पवहिो संशोधन), २०७७ २०७७।३।२     

२३ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा अ न लम पदपूलिष 
सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७४ २०७४।९।९     

२४ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको लनणषर् वा आदेश वा 
अलधकारपिको प्रमान्णकरण सभबन्द्धी कार्षववलध, 
२०७४ २०७४।५।२१     
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२५ 
चन्द्रकोट गाउँपालिका गाउँ कार्षपालिकाको 
बैठक संचािन सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७४ २०७४।४।१८     

२६ 
चन्द्रकोट गाउँपालिका स्थानीर् िह रािपि 
प्रकाशन सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७५ २०७५।३।२४     

२७ 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको "घ" वगषको लनमाषण 
व्र्वसार्ी इिािि प्रमाणपि सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।८।२८     

२८ 
वन्स्ि ववकास शहरी र्ोिना िथा भवन लनमाषण 
सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।३     

२९ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको िालिम संचािन 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।३     

३० 
िोक सेवा, न्शक्षा सेवा कक्षा संचािन 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।३     

३१ 
पूवष प्राथलमक न्शक्षक अनदुान कार्षववलध, 
२०७५ २०७५।५।३     

३२ 
र्ौनवहंसा न्द्रू्लनकरण सभबन्द्धी सचेिना कार्षिम 
संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।३     

३३ अलभभावक न्शक्षा संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।३     

३४ 
कृवर् ववकास कार्षिम संचािन कार्षववलध, 
२०७५ २०७५।५।३     

३५ 
सामदुावर्क ववद्यािर् अनदुान संचािन 
कार्षववलध, 2078 २०७८।८।१५     

३६ 

नसषरी स्थापना प्रवधषन िथा स्िरोन्नलिका िालग 
प्रस्िावनामा आधाररि अनदुान कार्षिम   
संचािन कार्षववलध, 2078 २०७८।८।१५     

३७ 
एकि मवहिा वडा स्िरीर् िथा गाउँपालिका 
स्िरीर् गठन िथा पररचािन कार्षववलध, २०७८।८।१५     
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2078 

३८ दरवन्द्दी लमिान सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७५ २०७५।२।६     

३९ 
ववद्यािर् कमषचारी लनर्नु्क्त सभबन्द्धी कार्षववलध, 
२०७५ २०७५।२।६     

४० 
अलिररक्त सहर्ोगी कक्षा संचािन सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।२।६     

४१ 
अस्थार्ी करार न्शक्षाक छनौट सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।२।६     

४२ 
ववर्र् ववज्ञको नामाविी लनमाषण गने सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७५।२।६     

४३ 
वडा स्िरीर् व्र्वसार्ी पशपंुछी पािन िालिम 
संचािन कार्षववलध, २०७४ २०७४।१०।२९     

४४ 
चन्द्रकोट गाउँपालिका ववपद् व्र्वस्थापन कोर् 
संचािन कार्षववलध, २०७५ २०७५।६।१२     

४५ 
अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तको पररचर्पि वविरण 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।११।२९     

४६ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाबाट गरीने विार 
अनगुमन लनदेन्शका, २०७५ २०७५।११।२९     

४७ 
के िी कक्षा अनदुान वविरण सभबन्द्धी 
कार्षववलध, २०७६ २०७६।३।२२     

४८ 
उपभोक्ता सलमलि िथा िाभग्राही समदुार्बाट 
कार्ष गराउने कार्षववलध, २०७६ २०७६।७।५     

४९ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको फोहोर व्र्वस्थापन 
कार्षववलध, २०७५ २०७५।५।१४     

५० आलथषक सहार्िा सभबन्द्धी कार्षववलध, २०७५ २०७५।७।२८     
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५१ 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको फोहोर व्र्वस्थापन 
कार्षववलध, २०७५ (पवहिो संशोधन), २०७६ २०७६।५।८     

५२ ििश्रोि कार्षववलध, २०७७ २०७७।७।२८     

५३ 
प्रारन्भभक वािावरण परीक्षण (I EE) कार्षववलध, 
२०७७ २०७७।७।२८     

2.५ ववधार्ीकी सलमलििे कार्षसभपादन गदाष महसूस गरेका समस्र्ाहरु 
नेपाि सङ्घीर् शासन व्र्वस्थामा रुपान्द्िरण भएसँगै स्थानीर् सरकारको अभ्र्ास भएको समेि कररव 
पाँच वर्ष पगु्नै िागेको छ। स्थानीर् सरकारिाई संववधानि: नै ववधार्ीकी अलधकार समेि ददएको छ। 
चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोन्िम गठन 
भएको ववधार्ीकी सलमलििे कानून लनमाषण गदाष भोग्न ु परेका िथा महसूस गरेका समस्र्ाहरुिाई 
लनभनानसुार उल्िेि गररएको छ। 

 कानून लनमाषण ववर्र् प्राववलधक र सभबन्न्द्धि ववर्र्सँग दिि भएको ववर्र्ववज्ञको आवश्र्क 
पने ववर्र् भएिापलन कानून लनमाषण गदाष कुनै सभबन्न्द्धि ववर्र्ववज्ञिाई Hi re गने नसवकएको 
भने अको िफष  कानून सभबन्द्धी दरवन्द्दी र कमषचारी कुनै पलन नरहेको। 

 कानून लनमाषण Rul e of  Law को पवहिो शिष हो। गाउँपालिकािे कानून लनमाषणमा कुनै पलन 
ववन्त्तर् व्र्वस्था गनष नसकेको। 

 लनमाषण भएका कानूनको अलभिेन्िकरण, सरुक्षा र कार्ाषन्द्वर्न पक्षिाई सवि गराउन 
नसवकएको। 

 कानून लनमाषण प्रविर्ा ववर्र् आफैमा भववष्र्दशी र गहन ववर्र् हो। र्सिाई सरि र 
विषमान पररपेक्षमा माि बनु्झएको। 

 कानून लनमाषण प्रविर्ामा सहभालगिा र अपनत्वर्को अभाव।  
2.५ ववधार्न ववर्र्िाई सवि गराउने अविभबन गनुष पने सझुाव 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववधार्न सलमलििे आफ्नो पवहिो कार्षकािमा महसूस गरेका समस्र्ाहरु 
समाधान गने ववर्र्हरुिाई लनभनानसुार सझुावको रुपमा उल्िेि गररएको छ। 

 कानून लनमाषण ववर्र् प्राववलधक र सभबन्न्द्धि ववर्र्सँग दिि भएको ववर्र्ववज्ञको आवश्र्क 
पने ववर्र् भएकािे कानून लनमाषण गदाष कुनै सभबन्न्द्धि ववर्र्ववज्ञिाई Hi re गने । 
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 न्द्र्ार् सेवाको कानून समूहको दरवन्द्दी लसिषना गरी कमषचारीको व्र्वस्था गने। 
 कानून लनमाषण Rul e of  Law को पवहिो शिष भएकािे। गाउँपालिकािे कानून लनमाषणका 

िालग आवश्र्क ववन्त्तर् श्रोिको स्पष्ट व्र्वस्था गरी कार्ाषन्द्वर्नमा िाने। 
 लनमाषण भएका कानूनको अलभिेन्िकरण, सरुक्षा र कार्ाषन्द्वर्न पक्षिाई सवि गराउने। 
 कानून लनमाषण प्रविर्ा ववर्र् आफैमा भववष्र्दशी र गहन ववर्र् भएकािे सोही रुपमा ग्रहण 

गरी कार्ाषन्द्वर्न गने। 
 कानून लनमाषण र कार्ाषन्द्वर्नका िालग आवश्र्क अलभमून्िकरण, िालिम, प्रचारप्रसार 

िगार्िका कार्षिम संचािन गने। 
 

4.1 लनष्कर्ष 
चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 22 बमोन्िम गठन 
भएको र्स ववधार्न सलमलििे आफ्नो कार्षकाि (2074-078) सभम नेपािको संववधान (2072) 
को अनसूुची 8 र 9 मा उल्िेि अलधकार क्षेि लभिका ववर्र्हरुमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 
2074 को दफा 102 बमोन्िम २२ वटा ऐन, 4 लनर्माविी, ५१ कार्षववलध, लनदेन्शका-१ र 1 
वटा मापदण्ड लनमाषण गरेको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकािे आफ्नो ववधार्ीकी अलधकारको अभ्र्ास गनष 
िथा र्स सरकारको आफ्नो कार्षसभपादनिाई सरि िथा सहि बनाई िनअपेन्क्षि सेवा प्रवाह िथा 
ववकास लनमाषण कार्ष संचािन गनषका िालग उल्िेन्िि ऐन, लनर्म िगार्िका कानून लनमाषण ििुषमा गनष 
सहर्ोग गने सभपूणष कमषचारीहरु, िनप्रलिलनलधहरु, नागरीक समाि, बवुद्धिीवी, सचेि नागरीक, 
रािनीलिज्ञ िगार्ि सभपूणष महानभुावहरु प्रलि हाददषक अभार एवम ्धन्द्र्वाद व्र्क्त गदषछौं। 
 
 
 
 
        
 संर्ोिक  

िक्ष्मी प्रसाद भण्डारी  

िथा  

समग्र ववधार्न सलमलि पदालधकारीहरु 
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२.८  दशौं गाउँ सभाको दोश्रो बैठकका लनणषर्हरु 
दशौं गाउँसभाको दोश्रो बैठक लमलि 2078/१०/०४ को लनणषर्हरु 

प्रस्िाव नं. १: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सहकारी ववधेर्क, २०७८ सभबन्द्धमा। 

लनणषर् नं. १: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सहकारी ववधेर्क, २०७८ 
ववधार्न सलमलिका संर्ोिक श्री िक्ष्मी प्रसाद भण्डारीबाट बैठकमा पेश भर्ो। सो ववधेर्क 
र्स सभाको वैठकमा लनणषर्ाथष पेश भएकोमा सवषसभमििे पास गने लनणषर् गरीर्ो। 

प्रस्िाव नं. 2: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ववर्र्गि सलमलिका प्रलिवेदन सभबन्द्धमा। 

लनणषर् नं. 2: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीिे लमलि २०७४ असार 
देन्ि २०७८ पौर् मसान्द्िसभम सभपादन गरेका कार्षहरुिाई समेट िर्ार गररएको पूवाषधार 
सलमलिको िफष बाट सदस्र् श्री टेक बहादरु ििी, सशुासन िथा संस्थागि ववकास सलमलिको 
िफष बाट संर्ोिक श्री टेक बहादरु पनु, आलथषक ववकास सलमलिको िफष बाट सदस्र् श्री 
लडल्िीराि अर्ाषि, सामान्िक ववकास सलमलिको िफष बाट संर्ोिक नन्द्दराम अर्ाषि, भलूम 
व्र्वस्था, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलिको िफष बाट संर्ोिक श्री गोकणष प्रसाद 
शमाष र ववधार्न सलमलिको संर्ोिक श्री िक्ष्मी प्रसाद भण्डारीबाट सभाको बेठकमा पेश 
भर्ो। उक्त प्रलिवेदनहरु र्स सभाको बैठकमा लनणषर्ाथष पेश भएकोमा सवषसभमििे पास गने 
लनणषर् गरीर्ो। 

 

प्रस्िाव नं. ३: चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा ववलनर्ोन्िि र्ोिना (बिेट) संशोधन 
सभबन्द्धमा।  

लनणषर् नं. ३: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा 
ववलनर्ोन्िि र्ोिना (बिेट) संशोधनको प्रस्िाव बैठकका उपाध्र्क्ष श्री रालधका अर्ाषिबाट 
सभाको बैठकमा पेश भर्ो। उक्त संशोधन प्रस्िाव र्स सभाको बैठकमा लनणषर्ाथष पेश 
भएकोमा सवषसभमििे पास गने लनणषर् गरीर्ो। 

 

प्रस्िाव नं. ४: चन्द्रकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्षपालिकाको लनणषर् अनमुोदन सभबन्द्धमा। 

लनणषर् नं. ४: प्रस्ििु प्रस्िाव उपर छिफि गदाष र्स चन्द्रकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्षपालिकाबाट आ.व. 
२०७८/०७९ मा र्स दशौं गाउँसभा हनुभुन्द्दा अगाडी भएका सभपूणष लनणषर्हरु अनमुोदनका 
लनलमत्त सभाको वैठकमा लनणषर्ाथष पेश भएकोमा अनमुोदन गने लनणषर् गरीर्ो। साथै र्स 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको दशौं गाउँ सभा समापन गने लनणषर् गरीर्ो। 

 

 



57 
 

२.९  दशौं गाउँ सभाको दोश्रो बैठकबाट संशोधन भएका र्ोिनाहरु 
 

                                                              चन्द्रकोट गाउँपालिका 
 

गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
आ.व. २०७८/०७९ को संशोधन बिेटको वववरण (दशौं गाउँ सभाबाट) 

न्झवकलिएका श्रोिहरु (बिेट रकमहरु) 
ि.स शीर्षक भएको  न्झवकएको रकम 

१ बािववकास सहिकिाषको पाररश्रलमक 

  
8,000,000.00    3,948,000.00  

२ नगर प्रहरी छनौट िालिम िथा ििवभत्ता   1,500,000.00    1,500,000.00  

३ िनप्रलिलनलधको िालिम िथा गोष्ठी     400,000.00      400,000.00  

४ पाररश्रलमक कमषचारी  14,000,000.00    1,152,000.00  

५ एकीकृि घनु्भि सेवा     300,000.00      300,000.00  

६ कोलभड-१९ िगार्ि ववलभन्न प्रकोप लनर्न्द्िण 

  
4,000,000.00    2,000,000.00  

७ भैपरी साझेदारी कार्षिम   3,700,000.00    3,700,000.00  

८ 

वकरीर्ापिुी व्र्वस्थापन ट्रष्ट लनमाषण (श्रीिंकाटोि शैलनक टोि, 

चाक्िावारी, फौदारटोि वडा नं. ४)     375,000.00      375,000.00  

९ 

गाउँपालिकालभिका ववलभन्न पर्षटकीर् क्षेि संरक्षण र्ोिना (अध्र्क्ष 
कोर्)     275,000.00      275,000.00  

१० 

वडा नं. ७ मा ववलभन्न आमा समूहिाई फलनषचर िररद (उपाध्र्क्ष 
कोर्)     100,000.00      100,000.00  

११ 

वडा नं. ८ मा ववलभन्न आमा समूहिाई फलनषचर िररद (उपाध्र्क्ष 
कोर्)     100,000.00      100,000.00  

१२ कािावगर दलिि मन्न्द्दर िथा िेिमैदान ममषि       50,000.00        50,000.00  

१३ हरेवा र्वुाक्िव शौँचािर् लनमाषण (उपाध्र्क्ष कोर्)     100,000.00      100,000.00  

१४ बाि वववाह रोकथामका िालग सचेिनामूिक कार्षिम       50,000.00        50,000.00  

१५ अपाङ्ग ददवस मनाउन े       50,000.00        50,000.00  

१६ िेष्टनागरीक िन्क्षि ववशेर् कार्षिम     150,000.00      150,000.00  
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१७ अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुका िालग (ग र घ)     200,000.00      200,000.00  

१८ बाि संिाि गठन     200,000.00      200,000.00  

१९ िनिागिृी र्वुाक्िव िाँदीकोट शौचािर् लनमाषण       50,000.00        50,000.00  

२० दमकुा भर्ािपोिरी संरक्षण        50,000.00        50,000.00  

२१ दमकुा चौपारी नन्िक भि लनर्न्द्िण     100,000.00      100,000.00  

  िभमा  33,750,000.00   14,850,000.00  

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट संशोधन भई थप भएका र्ोिनाहरु 

ि.स क्षिे उप क्षिे र्ोिनाको नाम कार्ाषन्द्वर्न स्थि रकम 

१ पूवाषधार ववकास लसंचाई पधेरािोिा लसंचाई र्ोिना वडा नं. १     200,000.00  

२ पूवाषधार ववकास लसंचाई िभके भदूदफाँट लसंचाई र्ोिना वडा नं. २     500,000.00  

३ सामान्िक ववकास न्शक्षा िनिा प्रा वव विेनी पवहरो 
संरक्षण 

वडा नं. २     100,000.00  

४ पूवाषधार ववकास लसंचाई डडवुा लसंचाई वाँध लनमाषण वडा नं. ४     200,000.00  

५ पूवाषधार ववकास लसंचाई कुमािटारी लसंचाई र्ोिना वडा नं. ४       50,000.00  

६ सामान्िक ववकास िानेपानी 
भलूमकास्थान पान्िढाप 
चाक्िावारी िानेपानी संरक्षण 

वडा नं. ६       50,000.00  

७ सामान्िक ववकास िानेपानी 
धवुाँिोिा ररठारुि, टारी गेग्र 
िानेपानी र्ोिना (ट्ांकी 
संरक्षण) 

वडा नं. ६     350,000.00  

८ पूवाषधार ववकास लसंचाई 
बोटेगाउँ लसंचाई र्ोिना पवहरो 
संरक्षण  

वडा नं. ७     100,000.00  

९ पूवाषधार ववकास सडक 
सल्र्ार मोटरबाटो पवहरो 
संरक्षण 

वडा नं. ८     100,000.00  

१० पूवाषधार ववकास लसंचाई बौर कुिो पवहरो संरक्षण  वडा नं. ८     200,000.00  

  िभमा (क)     1,850,000.00  

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट बाहेक उल्िेन्िि शीर्षकहरु संशोधन भई थप भएका र्ोिनाहरु 

१ पूवाषधार ववकास सडक 
क्वांदीघरा ट्रस्टपूिमा अलनवार्ष 
दार्ीत्व 

वडा नं. ६     250,000.00  

२ सामान्िक ववकास िानेपानी 
धाराटुटी, लमटर र गेटवि 
िररद 

सवै वडा   1,500,000.00  
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३ पूवाषधार ववकास उिाष 
उज्र्ािो कार्षिम 
(लमटरवक्स, िार र पोि 
िररद) 

सवै वडा     700,000.00  

४ पूवाषधार ववकास भैपरी पूिी भैपरी पूिीगि गा पा   1,000,000.00  

५ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

प्रशासलनक भैपरी चािगुि  गा पा     350,000.00  

६ आलथषक ववकास कृवर् 
५०% अनदुानमा कृवर् 
उपकरण िररद 

सवै वडा     900,000.00  

७ आलथषक ववकास पर्षटन 
अिेवा पधेरािोिा मन्न्द्दर 
ममषि 

वडा नं. १     100,000.00  

८ पूवाषधार ववकास सडक वडा कार्ाषिर् पहूँच सडक वडा नं. १       50,000.00  

९ सामान्िक ववकास न्शक्षा इन्द्रचोक प्रा वव कक्षाकोठा 
पाटेशन 

वडा नं. २     100,000.00  

१० पूवाषधार ववकास सडक 
दह सावषिलनक शौचािर् िाने 
बाटो लनमाषण िथा ममषि 

वडा नं. १       50,000.00  

११ सामान्िक ववकास न्शक्षा हराषचौर मा वव शौचािर् 
लनमाषण  

वडा नं. ३     150,000.00  

१२ पूवाषधार ववकास लसंचाई धाडा थभुका लसंचाई ममषि वडा नं. ३       50,000.00  

१३ सामान्िक ववकास संस्कृि 
वकरीर्ापिुी ट्रस्ट लनमाषण 
झारिकष  वडा नं. ३       75,000.00  

१४ सामान्िक ववकास संस्कृि 
वकरीर्ापिुी ट्रस्ट लनमाषण 
हराषचौर 

वडा नं. ३     125,000.00  

१५ पूवाषधार ववकास भवन 
साझा सवुवधाकेन्द्र शौचािर् 
लनमाषण िथा व्र्वस्थापन 

वडा नं. ४       50,000.00  

१६ पूवाषधार ववकास सडक 
झोिङु्गेपिु देन्ि छहरा 
मोटरबाटो वडा नं. ४     100,000.00  

१७ पूवाषधार ववकास सडक 
लसद्धथान न्चिाउनडेाडा 
मोटरबाट  

वडा नं. ४       50,000.00  

१८ पूवाषधार ववकास सडक पाररटोि सपाउदे मोटरबाटो वडा नं. ४       50,000.00  

१९ सामान्िक ववकास िानेपानी मसराटोि िानेपानी ममषि वडा नं. ५     100,000.00  

२० पूवाषधार ववकास सडक 
ने रा चन्द्रोदर् ववद्यािर् 
मोटरबाटो ववस्िार 

वडा नं. ५     200,000.00  

२१ पूवाषधार ववकास सडक शान्न्द्िपरु न्चसापानी मोटरबाटो वडा नं. ६     500,000.00  
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२२ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

झरना र्वुा क्िव सामदुार्ीक 
भवन लनमाषण 

वडा नं. ६     250,000.00  

२३ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

हरेवा न्द्रू् लमिन र्वुाक्िव 
िेिमैदान व्र्वस्थापन 

वडा नं. ६     100,000.00  

२४ पूवाषधार ववकास सडक 
मूिपानी गोरेटोवाटो ममषि 
र्ोिना वडा नं. ७       50,000.00  

२५ सामान्िक ववकास िानेपानी बोटेगाउँ िानेपानी र्ोिना वडा नं. ७     300,000.00  

२६ सामान्िक ववकास िानेपानी दासचौर िानेपानी र्ोिना वडा नं. ७     150,000.00  

२७ पूवाषधार ववकास सडक रैकर कालिपोिरा मोटरबाटो  वडा नं. ७     100,000.00  

२८ पूवाषधार ववकास सडक 
कटरबोट गोरेटोबाटो ममषि 
र्ोिना वडा नं. ७       50,000.00  

२९ सामान्िक ववकास िानेपानी 
वटमरेु सल्र्ार िानेपानी 
र्ोिना  वडा नं. ८     900,000.00  

३० सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

मिवुा कभडषहि व्र्वस्थापन 
िथा शौचािर् लनमाषण 

वडा नं. ८     250,000.00  

३१ सामान्िक ववकास िानेपानी वपपिपाटा िानेपानी र्ोिना वडा नं. ८     150,000.00  

३२ पूवाषधार ववकास सडक 
स्वारा गोरेटोवाटो (सािघारी 
देन्ि चौपारी सभम) वडा नं. ८       50,000.00  

३३ पूवाषधार ववकास सडक 
सािघारी सनुारटोि 
मोटरबाटो  वडा नं. ८       50,000.00  

३४ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

कार्ाषिर् 

संचािन िथा 
प्रशासलनक 

सवारी साधन ममषि संभार 
िचष गा पा     100,000.00  

३५ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

कार्ाषिर् 

संचािन िथा 
प्रशासलनक 

अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन िचष गा पा     200,000.00  

३६ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

कार्ाषिर् 

संचािन िथा 
प्रशासलनक 

सेवा र परामशष गा पा   1,500,000.00  

३७ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

कार्ाषिर् 

संचािन िथा 
प्रशासलनक 

सवारी साधन िथा मेन्शनरी 
औिार भाडा  गा पा     300,000.00  
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३८ 
कार्ाषिर् संचािन 
िथा प्रशासलनक 

कार्ाषिर् 

संचािन िथा 
प्रशासलनक 

मेन्शनरी िथा औिार गा पा     200,000.00  

३९ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

शृ्रिनन्शि र्वुा क्िव 
िेिमैदान ममषि वडा नं. ५ 

अध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

४० पूवाषधार ववकास सडक 

शान्न्द्िपरु बिार कालिका 
मन्न्द्दर सडक स्िरवृवद्ध वडा 
नं. ४ 

अध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

४१ सामान्िक ववकास िानेपानी 
ढाव िानेपानी र्ोिना ममषि 
वडा नं. ८ 

अध्र्क्ष कोर्       75,000.00  

४२ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

श्री देउरािी समाि सधुार 
क्िव िेिमैदान वडा नं. ५ 

अध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

४३ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

वपपिरुि आमासमूहिाई 
सामग्री िररद वडा नं. ४ 

अध्र्क्ष कोर्     125,000.00  

४४ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

शैलनक टोि-चिेश्वर मन्न्द्दर 
टोि वकरीर्ापिुी ट्रष्ट लनमाषण 
वडा नं. ४ 

अध्र्क्ष कोर्     125,000.00  

४५ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

श्रीिंका टोि वकरीर्ापिुी ट्रष्ट 
लनमाषण वडा नं. ४ 

अध्र्क्ष कोर्     125,000.00  

४६ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

सगरमाथा र्वुा क्िव 
िाददकोट िेिमैदान लनमाषण 

िथा व्र्वस्थापन 

अध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

४७ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

हरेवा न्द्रू् लमिन र्वुाक्िव 
िेिमैदान व्र्वस्थापन 

उपाध्र्क्ष कोर्     100,000.00  

४८ सामान्िक ववकास मवहिा 
राम आश्रम आमा समूह 
फलनषचर वडा नं.७ 

उपाध्र्क्ष कोर्     100,000.00  

४९ सामान्िक ववकास मवहिा मिवुा प्रगलिन्शि आमा समूह 
फलनषचर िररद वडा नं.८ 

उपाध्र्क्ष कोर्     100,000.00  

५० पूवाषधार ववकास सडक 
आभबोट िसुकोट नेटा 
मोटरबाटो स्िरोन्नलि 

उपाध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

५१ सामान्िक ववकास िै स स स  
अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तका 

िालग निेतृ्व ववकास िालिम 
िै स स स       50,000.00  

५२ सामान्िक ववकास िै स स स  
दलिि समदुार्का िालग नेितृ्व 

ववकास सभबन्द्धी िालिम 
िै स स स     100,000.00  
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५३ सामान्िक ववकास िै स स स  मवहिा ददवस मनाउन े िै स स स       50,000.00  

५४ सामान्िक ववकास िै स स स  

अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तका 
िालग (ग र घ) का िालग 

सामग्री वविरण 

िै स स स     200,000.00  

५५ सामान्िक ववकास िै स स स  

िैलगंक वहंसा अन्द्त्र्का िालग 
परुुर्हरुिाई अलभमनु्िकरण 

िालिम 

िै स स स       50,000.00  

५६ सामान्िक ववकास िानेपानी भर्ािपोिरा पोिरी संरक्षण उपाध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

५७ अन्द्िसषभबन्न्द्धि ववपद् 
दमकुा भि लनर्न्द्िण िथा 

संरक्षण 
उपाध्र्क्ष कोर्     100,000.00  

५८ सामान्िक ववकास 
र्वुा िथा 
िेिकुद 

िनिागिृी र्वुाक्िव िाँदीकोट 
िेिमैदान फेन्द्सी िार झािी अध्र्क्ष कोर्       50,000.00  

५९ सामान्िक ववकास िै स स स  
अपाङ्गिा भएका ववद्याथीिाई 
शैन्क्षक सामग्री वविरण 

िै स स स     200,000.00  

  िभमा  (ि)   
 
13,000,000.00  

िभमा कुि (क+ि) 
 
14,850,000.00  
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आ.व.२०७८/०७९ को बिेट अन्द्िगषि वडािहबाट संशोधन बिेटको वववरण (दशौं गाउँ सभाबाट) 
ि.स क्षिे उप क्षिे आर्ोिनाको नाम बिेटको प्रकृलि रकम 

१ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 
पूवाषधार ववकास सडक दह बिेनी मोटरबाटो सरसफाई 

वडा नं. १ 
    
50,000.00  

२ 
पूवाषधार ववकास सडक ववशिुकष  सल्िेरी मोटरबाटो लनमाषण 

वडा नं. १ 
   
300,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक नेटा िाभदासी गोरेटोबाटो ममषि 

वडा नं. १ 
   
100,000.00  

४ 
आलथषक ववकास लसंचाई भाििुोिा रेभदी लसंचाई ममषि र्ोिना  वडा नं. १ 

   
100,000.00  

५ 

सामान्िक 
ववकास 

िानेपानी नौिडाँडा िानेपानी पाइप ववस्िार 
वडा नं. १ 

    
50,000.00  

  िभमा    
   
600,000.00  

१ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 
पूवाषधार ववकास सडक धौिाददप दह मोटरबाटो लगट्टी ववस्िार 

वडा नं. १ 
    
50,000.00  

२ 
आलथषक ववकास पर्षटन ददव्रङु्ग दह संरक्षण 

वडा नं. १ 
    
50,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक ठाटी ददव्रङु्ग मोटर बाटो स्िरोन्नलि 

वडा नं. १ 
   
300,000.00  

४ 
पूवाषधार ववकास सडक नेटा िाभदासी गोरेटोबाटो ममषि 

वडा नं. १ 
   
200,000.00  

  िभमा   
   
600,000.00  

२ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ पूवाषधार ववकास 
सडक वकउँ मोटरबाटो लनमाषण 

वडा नं. २ 
    
50,000.00  

२ 

सामान्िक 
ववकास 

स्वास््र् ववशिुकष  स्वास््र् चौकी अनदुान 
वडा नं. २ 

   
328,000.00  

३ आलथषक ववकास 
पर्षटन 

िनर्दु्ध िथा आन्द्दोि सवहि स्मलृि 
पाकष  िालिडाडा वडा नं. २ 

    
50,000.00  

४ आलथषक ववकास 
पर्षटन 

सवहद स्मलृि ददव्रङु्ग मन्न्द्दर प्रवेश द्वारा 
लनमाषण 

वडा नं. २ 
    
96,000.00  

५ पूवाषधार ववकास 
भवन वडा कार्ाषिर् ममषि 

वडा नं. २ 
   
500,000.00  

    

  

िभमा 
  

 
1,024,000.0
0  

२ नं. वडा स्िरीर् संशोलधि नर्ा र्ोिनाहरु 
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१ 
पूवाषधार ववकास सडक पैर्डाडा ध्वादी मोटरबाटो लनमाषण 

वडा नं. २ 
   
100,000.00  

२ 
पूवाषधार ववकास लसंचाई सवुािोिा काउिे लसंचाई वडा नं. २ 

   
100,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक वलिवाङ्ग गोरेटोबाटो लनमाषण िथा ममषि वडा नं. २ 

   
100,000.00  

४ 
पूवाषधार ववकास सडक वपपिडाडा कुलिनडाडा मोटरबाटो  वडा नं. २ 

    
50,000.00  

५ 
पूवाषधार ववकास सडक वकउँ सधुारटोि मोटरबाटो वडा नं. २ 

    
50,000.00  

६ 
पूवाषधार ववकास सडक नर्ाँ कुवा देविा थान मोटरबाटो  वडा नं. २ 

    
50,000.00  

७ 
आलथषक ववकास पश ु

५०% अनदुानमा भकारो सधुार 
कार्षिम (५ वटा) 

वडा नं. २ 
    

50,000.00  

८ 
पूवाषधार ववकास सडक ववशिुकष  बाघिोर ददव्रङु मोटरबाटो वडा नं. २ 

    
50,000.00  

९ 

सामान्िक 

ववकास 
संस्कृलि देवधारा पछ चेवािा वडा नं. २ 

    
50,000.00  

१० 

सामान्िक 

ववकास 
मवहिा आमा समूह सामग्री िररद (बिेनी, 

देविधारा, काप्राकोट, वकउँ दलििटोि) 
वडा नं. २ 

   
100,000.00  

११ 
आलथषक ववकास उद्योग आरन व्र्वस्थापन  

वडा नं. २ 
    
24,000.00  

१२ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा सरस्वािी मावव अनदुान 

वडा नं. २ 
   
130,000.00  

१३ 
पूवाषधार ववकास लसंचाई वकउँ िेि लसंचाई 

वडा नं. २ 
    
20,000.00  

१४ 
पूवाषधार ववकास सडक देउरािी घामपानी मोटरबाटो वडा नं. २ 

    
50,000.00  

१५ 
पूवाषधार ववकास भवन धौिाददप सावषिलनक शौचािर् 

वडा नं. २ 
    

50,000.00  

१६ 
पूवाषधार ववकास सडक िरेिटोि ढि िथा गोरेटोबाटो ममषि 

वडा नं. २ 
    

50,000.00  

  िभमा  
  

 
1,024,000.0
0  

३ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 
आलथषक ववकास पर्षटन नेटाका पोिरी ममषि संहार 

वडा नं. ३ 
    
50,000.00  
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२ 
आलथषक ववकास पर्षटन 

बान्िषङ्ग पर्षटन के्षि िानेपानी िथा 
प्रलिक्षािर् लनमाषण 

वडा नं. ३ 
   
100,000.00  

३ 
आलथषक ववकास पर्षटन वान्िषङ्ग पर्षटन क्षेि ट्रष्ट लनमाषण 

अध्र्क्ष कोर् 
   
100,000.00  

  िभमा    
   
250,000.00  

३ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 
सामान्िक 

ववकास 
संस्कृलि वकरीर्ापिुी ट्रस्ट लनमाषण झारिकष  वडा नं. ३ 

    
50,000.00  

२ 
आलथषक ववकास पर्षटन 

वान्िषङ्ग पर्षटन क्षेि ट्रष्ट लनमाषण 

अध्र्क्ष कोर्मा 
थप पलछ 

   
200,000.00  

  िभमा   
   
250,000.00  

४ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 
पूवषधार सडक 

डाँडावन सलिपोिरा फूिपालि 
मोटरबाटो स्िरोन्नलि 

वडा नं. ४ 
   
100,000.00  

२ 

सामान्िक 

ववकास 
मवहिा घेिङु्ग आमा समूह प्रलिक्षािर् लनमाषण अध्र्क्ष कोर् 

    
50,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक 

घनु्भि लसमिधारा घेिङु्ग मोटरबाटो 
लनमाषण 

वडा नं. ४ 
   
100,000.00  

  िभमा    
   
250,000.00  

४ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 
सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

भैरवस्थान र्वुा क्िव िेिमैदान लनमाषण वडा नं. ४ 
   

100,000.00  

२ 
सामान्िक 

ववकास 
मवहिा घेिङु्ग आमा समूह प्रलिक्षािर् लनमाषण 

अध्र्क्ष कोर्मा 
थप पलछ 

   
100,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक 

घनु्भि लसमिधारा घेिङु्ग गोरेटोबाटो 
लनमाषण 

वडा नं. ४ 
    
50,000.00  

  िभमा   
   
250,000.00  

५ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 

सामान्िक 
ववकास 

स्वास््र् 
मगरगाउँ स्वास््र् इकाई भवन 
ववद्यलुिकरण एवम ्ममषि 

वडा नं. ५ 
    
50,000.00  
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२ 

सामान्िक 

ववकास 
िानेपानी 

एक घर एक धारा लमटर िररद 
कार्षिम (साववक वडा नं. ४ र ५) वडा नं. ५ 

   
150,000.00  

३ 

सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

कौडे सत्र्विी र्वुा क्िव िेिमैदान 
ममषि 

वडा नं. ५ 
    

50,000.00  

४ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा वहमािर् लन मा वव भवन ममषि 

वडा नं. ५ 
   
100,000.00  

  िभमा    
   
350,000.00  

५ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 
सामान्िक 

ववकास 
स्वास््र् 

मगरगाउँ स्वास््र् इकाई ववद्यलुिकरण 
एवम ्व्र्वस्थापन 

वडा नं. ५ 
    

50,000.00  

२ पूवाषधार ववकास उिाष सडक वन्त्त वडा नं. ५ 
    

90,000.00  

३ 
सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा वहमािर् लन मा वव फलनषचर िररद वडा नं. ५ 

   
100,000.00  

४ पूवाषधार ववकास भवन 
वडा कार्ाषिर् व्र्वस्थापन िथा रेलिङ्ग 

लनमाषण 
वडा नं. ५ 

    
60,000.00  

५ 
आलथषक ववकास पर्षटन ग्वाघा झिेुनी पर्षटकीर् के्षि  

वडा नं. ५ 
    
50,000.00  

  िभमा   
   
350,000.00  

६ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा चण्डीस्थान प्रा वव अनदुान वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

२ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा झापक प्रा वव अनदुान वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

३ 

सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

िीवराि आन्श्रि रलनङ्गन्शल्ड कार्षिम 
संचािन 

वडा नं. ६ 
    

50,000.00  

४ 

सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

िनसंघर्ष र्वुा क्िव िेिमैदान लनमाषण वडा नं. ६ 
   

100,000.00  

५ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा झरना प्रा वव अनदुान वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

६ 
पूवाषधार ववकास भवन हरेवा सामूदावर्क भवन ममषि वडा नं. ६ 

    
50,000.00  
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७ 
पूवाषधार ववकास सडक 

शान्न्द्िपरु न्चसापानी नेटाकापोिरा बरेङ्ग 
मोटरबाटो स्िरोन्नलि 

वडा नं. ६ 
   
400,000.00  

  िभमा    
   
900,000.00  

६ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 

सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

सगरमाथा र्वुा क्िव िाददकोट 
िेिमैदान लनमाषण िथा व्र्वस्थापन 

वडा नं. ६ 
   

100,000.00  

२ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा 

झरना प्रा वव अिेवा घडेरी व्र्वस्थापन 
िथा कभपाउण्ड लनमाषण 

वडा नं. ६ 
   

100,000.00  

३ 

सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

हरेवा न्द्रू् लमिन र्वुाक्िव िेिमैदान 
व्र्वस्थापन 

वडा नं. ६ 
    

50,000.00  

४ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा चण्डीस्थान प्रा वव कभपाउण्ड 

व्र्वस्थापन 
वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

५ 

सामान्िक 

ववकास 
न्शक्षा झापक प्रा वव व्र्वस्थापन वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

६ 

सामान्िक 

ववकास 
िै स स िन्क्षि वगषहरुिाई सभमान वडा नं. ६ 

   
100,000.00  

७ 
पूवाषधार ववकास सडक लििपाटा िोल्सीमा िार झालि वडा नं. ६ 

    
50,000.00  

८ 
आलथषक ववकास पर्षटन न्शवािर् मन्न्द्दर शौचािर् लनमाषण वडा नं. ६ 

    
50,000.00  

९ 
पूवाषधार ववकास सडक 

शान्न्द्िपरु न्चसापानी नेटाकापोिरा बरेङ्ग 
मोटरबाटो स्िरोन्नलि 

वडा नं. ६ 
   
250,000.00  

  
िभमा   

   
900,000.00  

७ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 
सामान्िक 

ववकास 
संस्कृलि रैकर कोट मन्न्द्दर ममषि र्ोिना उपाध्र्क्ष कोर् 

    
50,000.00  

२ 
सामान्िक 

ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

ठुिा पोिरा िेिमैदान लनमाषण वडा नं. ७ 
    

75,000.00  

३ आलथषक ववकास पर्षटन पाििचौर मन्न्द्दर ममषि र्ोिना वडा नं. ७ 
   

150,000.00  

४ 
सामान्िक 
ववकास 

िै स स मवहिा िन्क्षि कार्षिम  वडा नं. ७ 
   

100,000.00  



68 
 

५ 
पूवाषधार ववकास भवन वडा कार्ाषिर् ममषि िथा फलनषचर 

वडा नं. ७ 
   
200,000.00  

  िभमा    
   
575,000.00  

७ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ पूवाषधार ववकास भवन वडा कार्ाषिर् ममषि िथा फलनषचर 
वडा नं. ७ 

   
100,000.00  

२ पूवाषधार ववकास भवन सोिाराम मन्न्द्दर मोटरवाटो ममषि वडा नं. ७ 
    

50,000.00  

३ आलथषक ववकास पर्षटन पाििचौर मन्न्द्दर लनमाषण र्ोिना वडा नं. ७ 
   

150,000.00  

४ 
सामान्िक 
ववकास 

र्वुा िथा 
िेिकुद 

ठुिा पोिरा िेिमैदान लनमाषण 

उपाध्र्क्ष 
कोर्मा थप 

पलछ 

   
125,000.00  

५ अन्द्िसषभबन्न्द्धि ववपद् 
सानावकसान कृवर् सहकारी संस्थाको 

भवन संरक्षण (पवहरो) 
वडा नं. ७ 

   
100,000.00  

६ पूवाषधार ववकास भवन गहदे गाउँघर न्क्िलनक भवन ममषि वडा नं. ७ 
    

50,000.00  

  िभमा   
   
575,000.00  

८ नं. वडा स्िरीर् र्ोिनाबाट न्झवकएका र्ोिनाहरु 

१ 
पूवाषधार ववकास सडक 

उदर् प्रा वव देन्ि डाडापाटा मोटरबाटो 
ममषि िथा ववस्िार 

वडा नं. ८ 
    
50,000.00  

२ 
पूवाषधार ववकास सडक आभबोट अभिाचौर मोटरबाटो लनमाषण वडा नं. ८ 

   
100,000.00  

३ 
पूवाषधार ववकास सडक ठुिापधेरा लनङ्िेरी मोटरबाटो लनमाषण वडा नं. ८ 

   
100,000.00  

४ 
पूवाषधार ववकास सडक 

डाडापाटा मोटरबाटो (कालिका गाउँ 
लनमाषण) 

वडा नं. ८ 
    
50,000.00  

  िभमा    
   
300,000.00  

८ नं. वडा स्िरीर् नर्ा ँर्ोिनाहरु 

१ 
सामान्िक 

ववकास 
िानेपानी गेिङु्ग िानेपानी लमटर, गेटवि िररद वडा नं. ८ 

    
50,000.00  

२ पूवाषधार ववकास सडक आभबोट अभिाचौर गोरेटोबाटो लनमाषण वडा नं. ८ 
   

100,000.00  
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३ पूवाषधार ववकास सडक ठुिापधेरा लनङ्िेरी गोरेटोबाटो लनमाषण वडा नं. ८ 
   

100,000.00  

४ पूवाषधार ववकास सडक 
डाडापाटा गोरेटोबाटो (कालिका गाउँ 

लनमाषण) 
वडा नं. ८ 

    
50,000.00  

  िभमा   
   
300,000.00  
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भाग-िीन 
लनष्कर्ष 

3.1 लनष्कर्ष 
मानवीर् सभ्र्िाको ववकास संगसंगै राज्र्को अवधारणा ववकास भर्ो। राज्र् संचािन गने पद्धिी िौढिररका 
समर्को ववकासिम संगै ववकास भएको पाइन्द्छ। नेपािमा समेि गोपािवंश देन्ि शासकीर् अभ्र्ासको 
ववकास भएसँगै सङ्घीर् िोकिान्न्द्िक गणिन्द्िात्मक शासकीर् व्र्वस्थामा गएसँगै िीन िहका ७६१ वटा 
सरकारबाट सङ्घीर् शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ास समेि भएको कररव ५ वर्ष पगु्न थािेको छ। नपेािमा 
ववद्यमान ७६१ वटा सरकार मध्रे् चन्द्रकोट गाउँपालिका, गलु्मीिे पलन आफ्नो झण्डै ५ वरे् कार्षकाि 
सभपन्न गनष थािेको। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको दशौं गाउँ सभा, २०७८ का अवसरमा सभपन्न भएका दईु 
वटा बैठकबाट भएका लनणषर्हरु र गलिववलधहरुिाई समेटी िर्ार पाररएको र्ो प्रलिवेदनिे चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाको कररव पाँच वर्षको गलिववलधहरुिाई अलभिेि वद्ध गरेको छ। र्सबाट चन्द्रकोट 
गाउँपालिकािे सभपादन गरेका कार्षहरुको वारेमा िनिाहरुिे ससूुन्चि हनु पाउने र संस्थाको सभझना 
(Insitituational Memory) िाई समेि थप सवि वनाउने ववर्र्मा टेवा पगु्ने अपेक्षा लिइएको छ। 
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