
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



कृतज्ञता 

अजिरकोट गाउँपालिकाको आ. व. २०७६/०७७ को सामाजिक परीक्षण तयार पारे्न लसिलसिामा 
हाम्रो यस अध्ययर्न समूहिाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गर्ननहुनर्ने सबैप्रलत हामी आभारी छौं । 
छोटो समयमा स्थिगत रुपमा अजिरकोट गाउँकायपुालिका सम्बद्ध वववरण सूचर्ना तथा अलभिेखहरूको 
वटपोट र अध्ययर्न गरी यो प्रलतवदेर्न तयार गरे्न काय ुत्यलत सहि र्नभएतापलर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू,  सदस्यहरू एवं प्रमनख प्रशासकीय अलिकृतहरूको लर्नरन्तर सनझाव, सल्िाह र 
सहयोगबाट यो प्रलतवदेर्न तयार गरे्न काम सम्भव भएको हो ।  

स्थिगत अध्ययर्नको क्रममा आफ्र्नो व्यस्त समयका बाविनद सम्बजन्ित वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपभोक्ता 
सलमलतका पदालिकारीहरू, स्थार्नीय बालसन्दा, सन्बजन्ित शाखाका अलिकृतहरू तथा कमचुारीहरू िसिे 
ववलभन्न सनचर्नाहरू प्रदार्न गरी सहयोग गर्ननभुयो उहाँहरू प्रलत पलर्न हामी आभार ब्यक्त गदुछौं । ववलभन्न 
शाखा अन्तगतु कायरुत रहर्नन भएका सहायक कमचुारीहरूबाट उक्त कायकुा समयमा कायािुयको 
अलभिेख, आवश्यक कागिपत्रको फोटोकपी,  ववलभन्न दस्ताविेहरू र लडजिटि कपी उपिब्ि गराउर्न े
काममा महत्वपूण ुसहयोग प्राप्त भएको लथयो । 

अन्त्यमा, यस संस्थािाई आ. व. २०७६/०७७ को सामाजिक परीक्षण गरे्न कायकुो महत्वपूण ु
जिम्मेवारी प्रदार्न गर्नन ु भएकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री फजणन्र प्रसाद लिताि,  उपाध्यक्ष श्री 
चन्रमाया गनरुङ, वडा अध्यक्षज्यूहरू, प्रमनख प्रशासकीय अलिकृत श्री िोकेन्र ज्ञवािी एवम ् लबषयगत 
प्रमनखहरूको सहयोग अववष्मरणीय रहेको छ । यस प्रलतवदेर्निाई मूतरुुप ददर्न सहयोग गर्ननहुनर्ने ववज्ञ 
श्री प्रकाशचन्र पौडेि र डा. पासाङ सेपाु िन्यवादका पात्र हनर्न नहनन्छ । आशा एवं ववश्वास छ, यसमा 
ददइएका सनझावहरूिाई गाउँपालिकािे सहिताकासाथ कायाुन्वयर्न गरे्नछ । 

िन्यवाद । 

 

पनरुषोत्तम खलतवडा 

अध्यक्ष 

अजस्पलसयस इन्भाइरोमने्टि कन्सल्ट प्रा. िी.  

िोकन्थिी, भक्तपनर 
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१. पररचय   

स्थार्नीय लर्नकाय आलथकु प्रशासर्न लर्नयमाविी २०६४ को लर्नयम २०१ )१) बमोजिम 
स्थार्नीय लर्नकायहरूिे अलिल्िो एक  आलथकु बषमुा सम्पादर्न गरेका कायहुरूको उपिब्िी र 
त्यसिे आम र्नागररकको िीवर्नमा पारेको सामाजिक – आलथकु प्रभावको िेखािोख गरे्न 
कायिुाई व्यवजस्थत गर्न ुसंघीय मालमिा तथा स्थार्नीय ववकास मन्त्राियबाट स्थार्नीय लर्नकाय 
समाजिक परीक्षण कायवुवलि २०६७ तिनमुा गररएको छ । स्थार्नीय लर्नकायिे एक आलथकु 
बषमुा सम्पादर्न गरेका कायकु्रम र त्यसको सामाजिक उपिब्िी  तथा काय ु सम्पादर्नको 
िेखािोखाको िालग सामाजिक परीक्षण आलथकु बष ु समाप्त भएको पवहिो चौमालसक लभत्र 
गर्ननपुरे्न कन रा कायवुवलििे स्पि पारेको छ । यसै गरर कायवुवलिमा सामाजिक परीक्षणका 
सैद्धाजन्तक र व्यवहाररक पक्षिाई समेट्दै स्थार्नीय लर्नकायहरूिाई ऐर्न तथा लर्नयमाविीिे 
तोकेको सामाजिक जिम्मेवारी बहर्न गर्न ुसक्र्ने संस्थागत क्षमता अददको संस्थागत ववकासका 
सूचकहरूिाई आिार मार्नेर िेखािोखा गर्न ुपरे्न लबषयिाई स्पिसँग उल्िेख गररएको छ । 
सामाजिक उत्तरदावयत्व प्रवद्धरु्न लर्नदेजशका २०७७, गण्डकी प्रदेशिे समेत सामाजिक 
परीक्षणको व्यवस्थािाई स्पिसँग थप ब्याख्या गरेको छ । 

यसै सन्दभमुा अजिरकोट गाउँपालिकाको आ.ब. २०७६/२०७७ को सामाजिक 
परीक्षण सम्बन्िी प्रलतवेदर्न तयार गरे्न कायकुो जिम्मेवारी  अजस्पलसयस इन्भारोमेन्टि 
कन्सल्टिे पाएकोमा  गाउँपालिका समक्ष सामाजिक परीक्षणको अजन्तम प्रलतवेदर्न पशे 
गररएको छ । 

सामाजिक परीक्षण सम्बन्िी मौिनदा व्यवस्था  

संवविार्न: 
 प्रस्तावर्ना: सामाजिक न्याय  ,समार्ननपालतक समावेशी र सहभालगतामूिक  लसद्दान्त आददमा 

िोड । 

 मौलिक हक: समार्नताको हक  ,सूचर्नाको हक ,वातावरणको हक ,जशक्षा सम्वन्िी तथा 
भाषा र संस्कृलत सम्वन्िी ,रोिगारी ,श्रम र स्वास््य ,खाध्य आवास मवहिा ,

वािवालिका तथा दलित ,ज्येष्ठ र्नागररक ,सामाजिक न्याय ,सामाजिक सनरक्षा िस्ता 
मौलिकहरुिे  गाउँपालिकाहरुिाई सामाजिक सोच र दृविकोण राख्न ेकायमुा मागदुशरु्न 

गरेका छर्न ्।  
 संघीय कारू्नर्नहरुुः यी मौलिकहरुको कायाुन्वयर्नका िालग संवविार्न िारी भै गठर्न भएको 

संघीय संसदिे हािसािै बर्नाएको कारू्नर्नमा व्यवस्था गरी संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारका साथै स्थार्नीय सरकारहरुिे समेत सहकाय ु गरे्न व्यवस्था तत ् तत ् मौलिक 



हक सम्वन्िी संघीय कारू्नर्नहरुमा व्यवस्था गररएको छ ।उक्तार्ननसार स्थार्नीय तहहरुिे 
समेत लर्नयम तथा लर्नदेजशकाहरुको व्यवस्था गरे्न सक्र्नेछर्न ्। 

 

 लर्नदेशक लसध्दान्त र र्नीलतहरुM संवविार्नको लर्नदेशक लसद्दान्तहरुमा क्रमशुःराज्यको 
रािर्नैलतक उदे्दश्य ,सामाजिक र साँस्कृलतक उदे्दश्य,आलथकु उदे्दश्यहरुमा पलर्न 
सरकारहरुिाई सामाजिक बने्न कायमुा मागदुशरु्न प्रदार्न गरेका छर्न ्।त्यसै गरी राज्यको 

सामाजिक साँस्कृलतक रुपान्तरण सम्वन्िी र्नीलत ,न्िी र्नीलतववकास सम्व   ,प्राकृलतक स्रोत 
सािर्नको संरक्षण ,र्नागररकका आिारभतू आव श्यकता सम्वन्िी र्नीलत  ,श्रम र रोिगार ,

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण र्नीलत तथा राज्यको दावयत्व सम्वन्िी र्नीलतमा समेत 
सनशासर्न र ववकासका सामाजिकक मनद्दाहरुको वारेमा प्राथलमकता र िोड ददइएको 
पाईन्छ ।  

 स्थार्नीय तहका सरकारहरु पलर्न राज्यका प्रमनख अंग भएकािे संवविार्नका उजल्िजखत 
ववषयहरुको मागदुशरु्नमा रही वावषकु र्नीलत तथा कायकु्रमहरुको तिनमुा र कायाुन्वयर्न 
गर्नन ुपरम दावयत्व हनर्न आउँछ । 

र्नीलतगत तथा कार्ननर्नी आिार: 
✓ स्थार्नीय सरकार संञ्चािर्न ऐर्न, २०७४ का ववलभन्न पररच्छेद तथा दफाहरुमा स्थार्नीय 

तहहरु तथा लतलर्नहरुका अंगहरु िस्तै जिसस/ गापा कायपुालिका/ वडा सलमलतका 
काम र कतवु्य वा  कायकु्षेत्र आददका िालग सामाजिक न्याय/ सन्तनिर्न, कल्याण 
तथा िजक्षत वग ुवहत तथा सनशासर्न एवम वातावरण संरक्षण िगायतका ववषयमा िोड 
ददइएको पाईन्छ ।दफा २४ मा योिर्ना प्राथलमकताका आिारहरुमा सामाजिक 
पक्षहरुिाई र्नै वढी िोड ददइएको पाइन्छ । 

✓ सनशासर्न ऐर्न तथा लर्नयमाविी, २०६४ र २०६५ मा पलर्न सरकारका र्नीलत  
र्नागररकहरुको सहभालगता र स्वालमत्व तथा पारदजशतुाका प्रवन्िहरु गररएका छर्न ्। 

✓ सेवा प्रवाह सम्वन्िी लर्नदेजशका, २०६५ । 

✓ सनचर्नाको हक सम्बन्िी ऐर्न, २०६४ तथा लर्नयमाविी, २०६५ मा साविुलर्नक 
महत्वको ववषयमा र्नागररकहरुको पहूच सरि र सहि बर्नाउर्ने ववषयहरु, सूचर्नाको 
हकको संरक्षणमा साविुलर्नक लर्नकायको दावयत्व, दफा ५ र लर्नयम ३ बमोजिम 
सूचर्नाको अध्यावविक र प्रकाशर्न आददको व्यवस्था । 

✓ साववकको स्थार्नीय लर्नकाय सामाजिक परीक्षण कायवुवलि, २०६७ । 

✓ सामाजिक उत्तरदावयत्व प्रवद्धुर्न लर्नदेजशका, २०७७, गण्डकी प्रदेश । 

✓ सामाजिक िवाफदेवहता संजघय मागदुशरु्न )क्षेत्रगत÷स्वास््य) । 

✓ िैविक समार्नता तथा सामाजिक समावेशीकरण र्नीलत तथा हािको सामाजिक 
समावेशीकरण र्नीलत, २०७६ मस्यौदा । 



✓ ववशेष अर्ननदार्न कायवुवलि, )संघीय) सामाजिक तथा आलथकु ववषयका िजक्षत कायकु्रम 
र गररवी लर्नवारणका क्षेत्रमा र्नेपाि सरकारिे तथा प्रदेश सरकारिे स्थार्नीय 
तहहरुिाई ववशेष अर्ननदार्नको प्रवन्ि गररर्ने व्यवस्था र त्यसको कायाुन्वयर्न भै सकेको 
अवस्था ।  

✓ र्नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत र्नीलत तथा आयोिर्नाहरुको 
कायाुन्वयर्नमा भएका प्रवन्िहरु समेत आदद । 

२. उद्देश्य  

आलथकु वष ु ०७६/०७७ को सलमक्षा अवलिका आिारमा रही अजिरकोट 
गाउँपालिकाको समग्र सामाजिक उत्तरदावयत्वको सहभालगतात्मक िेखािोखा गर्नन ु यस 
सामाजिक परीक्षणको उदे्दश्य हो । यस अध्ययर्निे सामाजिक परीक्षणको सैद्धाजन्तक र 
व्यवहाररक पक्षमा आिाररत भई गाउँपालिकािाई ऐर्न/लर्नयमिे तोकेको सामाजिक जिम्मेवारी, 
त्यस अर्ननसारका र्नीलत, गाउँपालिकालभत्र संचालित योिर्ना तथा कायकु्रमिे ल्याएको आलथकु, 

सामाजिक उपिब्िी र गाउँपालिकाको सामाजिक जिम्मेवारी बहर्न गर्न ुसक्र्ने संस्थागत क्षमता 
आददको िेखािोखा गर्नन ुयस परीक्षणको मनख्य उदे्दश्य रहेको छ । 

३. सामाजिक परीक्षणमा अपर्नाइका अर्ननसन्िार्न ववलि र प्रकृयाहरू 

अजिरकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/२०७७ को सामाजिक परीक्षण गरे्न 
उदे्दश्यको िालग सामाजिक परीक्षणको क्रममा अपर्नाइएका ववलि एवं प्रकृयाहरू यस प्रकार 
छर्न ्। 

४. ववलिहरू  

सामाजिक परीक्षणिाई अर्ननसन्िार्नात्मक ढंगबाट कायवुवलििे लर्नदेश गरे अर्ननरुप 
देहायका ववलिहरू प्रयोग गरी सम्पन्न गररएको छ । 

क) सन्दभ ुसामग्री अध्ययर्न र सलमक्षा  

सन्दभ ु सामाग्रीको रूपमा स्थार्नीय लर्नकाय सम्बन्िी ऐर्न,  लर्नयम, कायवुवलि र 
लर्नदेजशकाहरू, स्थार्नीय लर्नकायको सामाजिक जिम्मेवारी,  िक्ष्य,  उदे्दश्य, आवलिक तथा 
वावषकुयोिर्ना,  सामाजिक उपिब्िी,  काय ुसम्पादर्न,  पररणाम र प्रभाव सम्बन्िी अलभिेख तथा 
सनचर्ना,  र्नागररक बडापत्र,  साविुलर्नक परीक्षणका प्रलतवेदर्नहरू, साविुलर्नक सनर्ननवाई प्रलतवेदर्न, 

वावषकु तथा चौमालसक प्रलतवेदर्नहरू,  सामाजिक उत्तरदर्नवयत्व प्रवद्धुर्न लर्नदेजशक गण्डकी प्रदेश,  



पन्रौं योिर्ना, अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योिर्ना आ.ब. २०७६/७७ –
२०८०/२०८१, वस्तनगत वववरण, आलथकु बष ु २०७६/२०७७ को वावषकु र्नीलत तथा 
कायकु्रम,  वावषकु प्रगती वववरणका साथै अन्य आवश्यक सामाग्रीको अध्ययर्न गररएको छ ।  

ख) अन्तरवाताु,  स्थिगत लर्नररक्षण,  अविोकर्न र समूह छिफि 

कायवुवलििे उल्िेख गरे वमोलमका सनचकहरूका आिारमा स्थार्नीय लर्नकायका 
पदालिकारीहरू,  शाखा प्रमनख, आयोिर्ना प्रमनख,  ववषयगत कायाुिय प्रमनखसँग अिसंुरजचत 
अन्तवातुाु लिइएको लथयो । अन्तरवाताुबाट समेवटर्न र्नसकेका ववषयहरूका िालग सम्बन्िीत 
कमचुारीहरूको सार्नो समूह बर्नाई समूह छिफि गररएको लथयो । साथै केवह आयोिर्ना एवं 
कायकु्रमहरूको स्थिगत लर्नरीक्षण र अविोकर्न गररएको लथयो । त्यसैगरी अजिरकोट 
गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/०७७ मा सञ्चालित केवह योिर्नाहरूको स्थिगत अविोकर्न र 
अध्ययर्न समेत गररएको लथयो । स्थिगत अविोकर्न र अध्ययर्नको क्रममा अिैंची प्रशोिर्न 
केन्र – र्नाम्की हाँडीचौर,  अजिरकोट गाउँपालिकाका वडा रं्न ३ गोरखा र ज्यालमरबोटे 
दलितवस्ती आमा समनह र काफिडाँडाको आमा समनहको भवर्न लर्नमाणुको योिर्ना रहेका लथए 
। स्थार्नीय उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरूसँग अन्तरवक्रयाका साथै यसबाट परे्न ददघकुालिर्न 
असर र प्रभाव बारेमा छिफि गररएको लथयो । सो स्थार्नमा सम्बजन्ित वडा अध्यक्ष, 

उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारी,  स्थार्नीय व्यजक्तहरू तथा िाभाजन्वत वगसँुग भेटघाट तथा 
छिफि गररएको लथयो । स्थिगत अविोकर्नको लबस्ततृ वववरण प्रलतवेदर्नमा पेश गररएको 
छ । 

ग) प्रारजम्भक प्रलतवेदर्न मालथ खनिा छिफि 

परामशकुताुको तफुवाट पेश भएको प्रलतवेदर्न र प्रस्तनलत स्थार्नीय भेिामा प्रस्तनत 
गररएको लथयो  । उक्त भेिामा स्थार्नीय लर्नकायका प्रमनख सरोकारवािाहरू तथा वास्तववक 
उपभोक्ताका प्रलतलर्नलिहरू, र्नागररक समाि, रािर्नैलतक दिहरू, िर्नप्रलतलर्नलिहरू, वपछलडएका वग,ु  

बािबालिका,  मवहिा प्रलतलर्नलि,  स्थार्नीय गैसस,  टोि ववकास संस्था  तथा सामनदावयक 
संस्थाका प्रलतलर्नलिहरू,  बनवद्धिीवीहरू आददको उपजस्थलत रहेको लथयो । प्रलतवेदर्न प्रस्तनलत 
कायकु्रममा वववरण प्रस्तनत भएपलछ लर्नम्र्न प्रकारका प्रश्नहरू मालथ खनिा छिफि भयो र 
सहभागीहरूको प्रलतवक्रया तथा सनझाव प्राप्त भएको लथयो  । 

✓ गाउँपालिकाकाकािे गरेका र्नीलतगत लर्नणयु तथा प्रवक्रयागत सनिारिे पारेको प्रभाव  

✓ गाउँपालिकाकाकािे गरेका ववकास योिर्नाहरूमा िर्न सहभालगताको जस्थलत  

✓ गाउँपालिकाकाकािे समयमा सेवा सनवविा ददर्न सेवा ददर्न र्नसकेको अवस्थामा िर्नतािे 
भोग्र्नन परेका समस्याहरू  



✓ स्थार्नीय लर्नकायको तफुबाट पेश गरेको वववरण प्रलतको ववश्वसर्नीयता 
✓ बािबालिका, मवहिा, दलित, िर्निालत, गररब, िेष्ठ र्नागररक तथा वपछलडएका वगिुाई 

मूििारमा ल्याउर्न गरेका प्रयासहरूको प्रभावकाररता  

✓ स्थार्नीय लर्नकायिे ददएको सेवाको गनणस्तर, दस्तनर, सेवा ददर्न िगाएको समय र काय ु
सम्पादर्नको स्तर 

✓ सामाजिक उत्तरदावयत्व पूरा गर्न ु स्थार्नीय लर्नकायको वतमुार्न काय ु तथा कायशैुिीमा 
सनिार ल्याउर्न प्राप्त सनझावहरू 

✓ गाउँपालिकाका प्रलतलर्नलिहरूिे थप गर्ननभुएका थप प्रलतवक्रया तथा सनझावहरू 

घ) अजन्तम प्रलतवेदर्न पेश 

छिफिमा उठेका सनझाव तथा लर्नणयुहरू समावेश गरेर अजन्तम प्रलतवेदर्न तयार गरी 
गाउँपालिकाका समक्ष पेश गररएकोछ ।  

५. लसमाहरू  

गाउँपालिकाको कायाुियमा तथा शाखाहरूमा भए गरेका सेवा प्रवाह र वडा 
कायाुियहरूमा भएका सेवा प्रवाहको सामान्य अध्ययर्न, केही आयोिर्नाको वफल्ड अध्ययर्न 
तथा गाउँपालिका लभत्रका ववलभन्न सरोकारवािाहरूसँग सामान्य छिफि र अन्तरकृया 
गररएको लथयो । सामाजिक परीक्षणका िालग जिम्मेवारी तोवकएका व्यजक्तहरूवाट िर्नप्रलतलर्नलि 
र र्नागररकहरूसँग संजक्षप्त सोिपनछ गरीएको लथयो । सामाजिक पररचािर्न कायवुवलििे अन्य 
ववषयगत कायाुियहरू एवम ् गैर सरकारी संस्थाहरूका गलतववलिहरू पलर्न सामाजिक परीक्षण 
कायवुवलििे लर्नदेश गरेको अर्ननसनजचमा समावेश गर्नन ु पदुछ भलर्नएता पलर्न लसलमत श्रोत सािर्न, 
श्रोत आददका कारण गत आ.ब. सम्पन्न भएका सबै आयोिर्नाहरूको स्थिगत अर्ननगमर्न एवम ्
लबस्ततृ छिफि गर्न ुसवकएको छैर्न ।  

६. गाउँपालिकाको पररचय 

अजिरकोट गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तरगत गोरखा जिल्िाको पजिम उत्तर 
ददशामा अवजस्थत छ । यस गाउँपालिकाको पजिमी लसमा िमिनङ जिल्िासँग िोलडएको छ 
भर्ने उत्तर,  पूव ुर दजक्षणमा क्रमशुः च नमर्ननब्री,  बारपाक सनलिकोट र लसरार्नचोक गाउँपालिका 
रहेका छर्न ्। साववकको घ्याच्चोक, खररबोट, हंशपनर, लसमिनि र मनच्चोक गा.वव.स.हरूिाई 
एवककृत गरी अजिरकोट गाउँपालिकाको गठर्न भएको छ । ५ वडामा ववभक्त यस 
गाउँपालिकाको केन्र वडा रं्न. ३,  भच्चेकमा अवजस्थत छ । यो गाउँपालिका १९८.०५ वग ु



वक.लम.मा फैलिएको छ र यो २८.१५५८११ अक्षांस देजख ८४.६४७७९९ देशान्तरसम्म 
रहेको छ । 

यो गाउँपालिका समनदर सतहबाट ८४० लमटर देजख ५७५३ लमटरसम्म फैलिएको छ 
। यस गाउँपालिकाको उच्च भागमा मर्नोरम वहमशृ्रखिाहरू देख्न पाइन्छ भर्ने हररया घाँसे 
मैदार्नहरू समेत अवजस्थत रहेका छर्न ्। यहाँको कन ि भ न–भागको १४.४७ प्रलतशत भ न–भाग 
४००० हिार लमटरभन्दा उचाइमा रहेको छ । यसैगरर १८.२४ प्रलतशत ३००० देजख 
४००० हिारसम्म, २४.३५ प्रलतशत २००० देजख ३००० लमटरसम्म, ३६.१८ प्रलतशत 
१००० देजख २००० लमटरसम्म र ६.७६ प्रलतशत भभूाग मात्र १००० लमटरभन्दा कम 
उचाइमा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको उच्च क्षेत्र पयटुवकय िगायत पशनपािर्नको 
सम्भावर्ना रहेको छ भर्ने तल्िो भेगमा कृवष िगायत वर्न पैदावारको सम्भावर्ना देजखन्छ । 
अजिरकोट घरिनरी सवेक्षण २०७६ अर्ननसार यस गाउँपालिकामा घरिनरी सङ्खख्या ३७९६ 
रहेको छ । वडागत रूपमा वडा ५ मा सबैभन्दा िेरै ९८० घरपररवार रहेका छर्न ्। वडा 
४ मा ९३९, वडा ३ मा ८४१ तथा वडा २ मा ५७० घरपररवार रहेका छर्न ्।  

७. बिेट ववष्िेषण  

आलथकु बष ु२०७६/२०७७ मा चािन खचतुफु रु १६,५०,१०,००० र पूजिगततफु 
रु २१,१७,८६००० गरी िम्मा रु ३७,6७,9६००0 को बिेट स्वीकृत गररएको लथयो । 
स्वीकृत बिेटमध्ये संघीय सरकार वाट प्राप्त ववजत्तय समान्यीकरणमा रु १० करोड ५९ 
िाख, रािस्व बाँडफाँडमा रु ६ करोड ३५ िाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त सशत ुतफु  रु ११ 
करोड ९० िाख,  प्रदेश सरकारवाट प्राप्त ववजत्तय समान्यीकरण तफु  रु १ करोड २१ िाख 
२० हिार,  प्रदेश सरकारको रािस्व बाँडफाँड तफु  रु २२ िाख ५६ हिार र प्रदेश 
सरकारद्वारा सशतमुा रु १ करोड प्राप्त हनर्नेछ । यसैगरी आलथकु वष ु२०७५/०७६ बाट 
ल्याएको रु ५ करोड ९९ िाख १० हिार र आन्तरीक आय तफु  रु ४१ िाख १० हिार 
गरी कन ि ३७ करोड ६७ िाख ९६ हिार वावषकु आयको व्यवस्था गरर पालिकाबाट 
स्वीकृत गरर योिर्ना तथा कायकु्रमहरू सञ्चािर्न भएका छर्न ्। आलथकु बष ु२०७६/७७ 
)यसै बष)ु को िालग ववलर्नयोजित बिेटिे भर्ने सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्राथलमकता पाएको छ 
। सामाजिक ववकास तफु आ.ब. २०७५/२०७६ मा ११ करोड ३० िाख ४० हिार 
छनट्याइएको मा आ.ब. २०७६/२०७७ मा रु १५ करोड १९ िाख ६२ हिार पनर् याइएको 
छ । िसिे सामाजिक ववकास अन्तगतु जशक्षा, स्वास््य, खार्नेपार्नी र सरसफाई,  भाषा तथा 
संस्कृती,  यनवा तथा खेिकन द, िैंलगक समार्नाता तथा सामाजिक समावेशीकरण िस्ता क्षेत्रिाई 
थप महत्व ददएको देजखन्छ । ववकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पूवाुिार ववकासिाई समेत 



आ.ब. २०७५/२०७६ मा ९ करोड १५ िाख ८१ हिार छनट्याइएकोमा आ.ब. 
२०७६/२०७७ मा रु १० करोड ४४ िाख ८१ हिार पनर् याइएको छ ।  

कोलभड–१९ महामारीको घडीमा एकिनट भई महामारीको रोकथाम, लर्नयन्त्रण र उपचार 
कायमुा अग्रपंक्तीमा अहोरात्र खवटर्नन हनर्ने स्वास््यकमी,  सनरक्षाकमी िगायत कमचुारीको बीच 
राम्रो समन्वय गरेर पालिकािे िर्नप्रलतलर्नलि,  सञ्चारकमी,  उद्योगी,  व्यवसायी,  लर्निी क्षेत्र,  
र्नागररक समाि िगायत सबै व्यजक्त तथा संघ/संस्थाहरूिाई एक िनट गराउँदै िर्नतामा 
ववश्वास ददिाउँदै लबषम पररजस्थतीमा समेत ववववि कायकु्रमहरू सञ्चािर्न गररएबाट कायकु्रम 
प्रलतको प्रलतबद्धतािे यसका सफिताहरूिाई प्रमाजणत गदुछ । यस आ.ब.का मनख्य 
लबशेषताहरूिाई लर्नम्र्न अर्ननसार संजक्षतीकरण गररएको छ । 

 

√ वडास्तरबाट प्राथलमकता प्राप्त गरी आएको योिर्नाहरूिाई समावेश गररएको । 

√ सवै वडाहरूमा कजम्तमा ७३ िाख देखी १ करोड ५ िाख सम्मको योिर्ना समावेश 
गररएको ।  

√ बिेटको सीमा लभत्र रवह कायकु्रमिाई समावेशी वर्नाउर्ने प्रयास गररएको ।  

√ आन्तररक आय कररव ४१ िाख १० हिार आिरु्न गरे्न िक्ष्य राजखएको ।  

√ भौलतक पूवाुिार ववकासमा वढी िोड ददर्नेप्रयास गररएको । 

√ सहभालगतामनिक योिर्ना लर्नमाुण प्रकृया अविम्वर्न गररएको ।  

√ न्यूर्न बिेटको अविारणा अर्ननसार लर्नमाुण गररएको बिेट ।  

√ चािन वषकुोमहत्वपूण ुक्षेत्रगत र्नीलतहरूिाई लर्नरन्तरता ददइएको ।  

√ लबलभन्न गैह सरकारी सस्थाहरूिाई समन्यवकारी भलूमकामा लबलबि कायकु्रमहरू 
संन्चिार्न गररएको । 

√ गाउँपालिकाको ५ बषे आवलिक योिर्ना तयार गरेको र वावषकु योिर्ना बर्नाउदा 
आवलिक योिर्नािाई आिार बर्नाएर काम गरेको । 

८. दनरदृवि  

आवलिक योिर्नािे लर्नददुि गरे अर्ननसार अजिरकोटको दनरदृवि “ददगो ववकास हाम्रो सोच, 

सनन्दर, शान्त, समदृ्ध अजिरकोट“ रहेको छ । 

९. मनख्य र्नीलतहरू  

गाउँपालिकाकाको वावषकु ववकास योिर्ना २०७६/०७७ का मनख्य र्नीलतहरू यस 
प्रकार छर्न:् 



क) आलथकु ववकास र्नीलत 

 साविुलर्नक, लर्निी र सहकारी क्षेत्रको सहकाय ुमाफुत अजिरकोटको आलथकु समवृद्धिाई 
बढवा ददर्ने । 

 कफी तथा अिैंची खेती सनिारको ववस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवेदर्न )DPR) तयार गरी 
अलभयार्नकै रुपमा कायाुन्वयर्न गरे्न । 

 “अध्यक्ष सार्ना कृषक उत्थार्न कायकु्रम” िागन गरी कृवषमा लर्नभरु सार्ना तथा यनवा 
कृषकहरूिाई कृवष पेशामा आकवषतु तथा प्रोत्सावहत गरे्न । 

 बािी तथा पशनपंक्षी ववमा कायकु्रमको थािर्नी गदै व्यवसायीक कृषी तथा पशनपंक्षी 
पािर्नमा यनवा पनस्तािाई आकवषतु गरे्न । 

 “पयटुकको सत्कार, अजिरकोटको संस्कार” पयटुर्नमा िगार्नी अजिरकोटको आम्दार्नीको 
मम ु अर्ननरुप स्थार्नीय गौरवका आयोिर्नाको रुपमा पयटुकीय पूवाुिारहरू पदमाग,ु  
होमस्टे,  स्थार्नीय पयटुकीय उत्पादर्नका साथै सांस्कृलतक केन्रको लर्नमाुण गरे्न । 

ख) सामाजिक ववकास र्नीलत 

 र्नागररकहरूिाई गनणस्तरीय स्वास््य सेवामा सरि र सवसुनिभ पहनँच अलभववृद्ध गर्न ु
स्वास््य सेवािाई स्तरीकरण गररर्नेछ भर्ने र्नागररकहरूिाई घरमै वसी स्वास््य 
सम्वन्िी सल्िाह सनझाव लिर्न टेिी मेलडलसर्न कायकु्रम िागन गरे्न । 

 सनत्केरी आमाहरूको पौविक आहारका िालग पोषणयनक्त सामाग्रीहरू सवहतको माइतीको 
कोसेिी र्नामक पौविक आहारयनक्त झोिा ववतरण कायकु्रम िागन गरे्न । 

 गाउँपालिकाको िैविक समार्नता तथा सामाजिक समावेशीकरण र्नीलत तिनमुा गरी 
मवहिाहरूको सशजक्तकरणको िालग र्नेततृ्व ववकास, उद्यमजशिता तथा सीप ववकासको 
कायकु्रम अन्तगतु र्नारीको उत्थार्न मनि भावका साथ “उपाध्यक्ष मवहिा उत्थार्न 
कायकु्रम” सञ्चािर्न गरे्न । 

 ववकासका आिार, अजिरकोटका कणिुार भन्ने भावका साथ बाि अलिकारिाई 
सनलर्नजित गदै बाि उत्थार्नसंग अन्तर सम्वजन्ित कायकु्रमहरू गर्ननकुा साथै अर्नाथ तथा 
असहाय बािबालिकाहरूको जशक्षा, स्वास््य तथा जिववकोपािरु्नको िालग ववशेष 
व्यवस्था गरे्न । 

 स्तररय, व्यवसायीक तथा प्रलतस्पिाुत्मक जशक्षामा िोड ददंदै गाउँपालिकािे आवश्यक 
शैजक्षक र्नीलत तथा कार्ननर्नी आिारहरू लर्नमाुण गरी जशक्षा क्षेत्रको प्रवदु्धर्न तथा लर्नयमर्न 
गदै जझकाउ, वटकाउ र जझकाउको र्नीलत लिदै अलर्नवाय ुलबद्यािय भर्नाु गरर गनणस्तररय 
र लसपमनिक जशक्षाको व्यवस्था गरे्न । 



 वैदेजशक रोिगारीमा गएका यनवा िर्नशजक्तहरूिाई आफ्र्नै गाउँमा फकी स्वरोिगारीमा 
संिग्र्न गराउर्न च्यािेन्ि फण्डको व्यवस्था गदै फकु यनवा अलभयार्न सञ्चािर्न गरे्न । 

 अजिरकोट बे्रर्नगेर्न )वौवद्धक) फोरमको लर्नमाुण गरे्न । 

ग) पूवािुार ववकास र्नीलत 

 अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चववषयु योिर्नािे औलं्याएका क्षेत्रगत 
आयोिर्नाहरूको योिर्ना बैंक )Project Bank) बर्नाई हरेक आयोिर्नाहरूको ववस्ततृ 
पररयोिर्ना प्रलतवेदर्न तयार गरेर अगाडी बढर्ने । 

 गाउँपालिका स्तरीय सडकको सीमाङ्कर्न )Right of way) गरी रािपत्रमा प्रकाजशत गरे्न, 
गाउँपालिका स्तरीय र्नयाँ सडक लर्नमाुण गदाु प्राववलिक अध्ययर्न तथा सडक मापदण्ड 
अर्ननसार मात्र लर्नमाुण गरे्न ।  

 मोटरेवि पनिहरूको DPR तयार गरी प्राथलमकताको आिारमा लर्नमाुण गरे्न ।  

 गाउँपालिका भएर िार्ने रणर्नीलतक सडक लर्नमाुणमा संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरे्न ।  

 वडा केन्र,  प्रमनख बस्ती, आलथकु तथा सांस्कृलतक तथा िालमकु केन्र र मनख्य 
पयटुकीय स्थिहरूिाई प्राथलमकताको आिारमा मूि सडक सञ्जािमा िोड्र्ने ।  

 बौद्ध वहमाि िार्ने पयटुकीय पदमागमुा ववश्रामस्थि, पार्नी तथा शौचािय िस्ता 
आवश्यक सनवविाको व्यवस्थासवहत स्तरीयकरण र सनिार गरे्न । 

 एक घर एक िाराको मनि ममिुाई मनत ुरुप दददै हरेक र्नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ 
पार्नीमा सरि रुपमा पहनँच ववस्तार गरे्न । 

घ) वर्न, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्न र्नीलत  

 हरेक ववकासका गलतवविीहरूमा ददगो ववकासिाई आत्मसात गदै वकृ्षारोपण, ििवायन 
पररवतरु्नको न्यनलर्नकरण र अर्ननकन िर्न,  रैथार्ने प्रिातीको संरक्षण र प्रवद्धुर्न, िैववक 
वववविताको संरक्षण र प्रवद्धुर्न गरी वातावरणीय सन्तनिर्न कायम राख्न े। 

 एक घर एक बोट, हररयािी अजिरकोट कायकु्रम िागू गरी हरेक घर, टोि वस्ती, 
सडकपेटी तथा साविुलर्नक स्थिहरूमा वकृ्षारोपण गरे्न ।  

 ठूिा आयोिर्नाहरू कायाुन्वयर्न हनर्नन अजघ प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण गरे्न । ववपद् 
व्यवस्थापर्नका कार्ननर्नी आिारहरू िस्तै स्थार्नीय ववपद् व्यवस्थापर्न ऐर्न, ववपद् 
व्यवस्थापर्न कोष सञ्चािर्न कायवुवलि र ववपद पूव ुतयारी काययुोिर्ना वर्नाई ववपद् पूव,ु 

ववपद् समय र ववपद् पिात्का चरणहरूमा गर्ननपुरे्न कायहुरू सञ्चािर्नकािालग आवश्यक 
व्यवस्था गदै गाउँपालिका स्तरीय ववपद् व्यवस्थापर्न केन्र स्थापर्ना गरे्न  ।  



 भकूम्प प्रभाववत र्नागररकहरूिे आवास लर्नमाुणकािालग राज्यबाट पाउर्ने सेवा 
सनवविाहरूिाई सरि र व्यवजस्थत गराउंदै उर्नीहरूको जिववकोपािरु्नसँग सम्वजन्ित 
आयआिरु्नका कायकु्रममा समावेश गरे्न । 

ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सनशासर्न र्नीलत 

 गाउँपालिकाको सांगठलर्नक ववकासिाई प्राथलमकता ददंदै िर्नप्रलर्नलर्निी तथा 
कमचुारीहरूको क्षमता अलभववृद्धकोिालग क्षमता ववकासका ववववि कायकु्रमहरू िागन 
गरे्न ।  

 ववलिको शासर्निाई प्रवद्धुर्न गर्न ुस्थार्नीय सरकारको रुपमा रहेको गाउँपालिकाको िालग 
आवश्यक कार्ननर्नी संरचर्नाहरू तयार गदै िग्र्ने  ।  र्नागररकिाई आवश्यक सनचर्ना 
तथा सेवामा सहि पहनँच पनर् याउर्नकािालग )सहजिकरण गर्न)ु गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय तथा वडा कायाुियहरूमा र्नागररक डेस्क स्थापर्ना गदै िग्र्ने । 

 गाउँपालिकाको िालग आवश्यक िग्गाको सनलर्नजितता गरी प्रशासलर्नक भवर्न लर्नमाुणको 
काय ुअगाडी वढाइर्नेछ । ववस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवेदर्न पिात मात्र प्रशासलर्नक भवर्न 
लर्नमाुण काय ुथािर्नी हनर्ने भएकोिे प्रशासलर्नक काय ुसञ्चािर्न गर्न ुिग्गाको सनलर्नित भए 
पिात सेवा प्रवाहको िालग आवश्यक पनवाुिारको व्यवस्था गरे्न ।  

 साविुलर्नक सनर्ननवाई, सामाजिक परीक्षण, साविुलर्नक परीक्षण िगायतका साविुलर्नक 
उत्तर दावयत्वका औिारहरूको प्रयोग गरी िवाफदेही शासर्न प्रणािीको स्थापर्ना गरे्न 
। 

 र्नागररकका जिज्ञासा तथा गनर्नासाहरू सम्बोिर्न गर्न ुहेिो अजिरकोट कायकु्रम िागन गरे्न 
।  

 आन्तररक आयका क्षेत्रहरू पवहचार्न र पररचािर्न गरी आन्तररक आयिाई क्रमशुः 
वढवा दददै िलगर्नेछ साथै अजिरकोट गाउँपालिकािाई कर रकम वनझाउर्ने उत्कृि 
करदातािाई पनरस्कृत गदै आन्तररक आय प्रवद्धुर्नका कायकु्रमहरू िागन गरे्न ।  

 अजिरकोट गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित ववलभन्न आयोिर्नाहरूको लर्नयमार्ननसार जिम्मा लिई 
समयमै काय ु सम्पन्न गरी उत्कृि काय ु गरे्न उपभोक्ता सलमलत तथा लर्नमाुण 
व्यवसायीिाई प्रोत्सावहत गरे्न प्रणािीको थािर्नी गरे्न । 

१०. अजिरकोट गाउँपालिकाका प्राथलमकताकाहरू 

आ. ब. ०७६/०७७ को र्नीलत तथा कायकु्रमा उल्िेजखत प्राथलमकताका क्षेत्रहरू 
लर्नम्र्न अर्ननसार रहेको देजखन्छर्न:् 



 यस बष ुवडा रं्न. १ मा बस सेवा पनगे पिायत सबै वडाकायाुिय  १२ मवहर्ना (All 

Season Road) र्नै बस सेवा सञ्चािर्न ।  

 सबै सामनदावयक लबद्याियहरू आिनलर्नक, पक्की र भौलतक रुपमा सम्पन्न । 

 वडा रं्न. १, २ र ३ वडाहरूका आफ्र्नै सनलबिा सम्पन्न आिनलर्नक भवर्नहरूको 
लर्नमाणु सम्पन्न । 

 गाउँपालिकाको आफ्र्नै भवर्नहरू, लबषयगत कायाुियहरू लर्नमाुण सम्पन्न । 

 िेरै िसो वस्तीहरूमा सामनदावयक भवर्नहरू लर्नमाुण । 

 वडा रं्न. २ मा लर्नम्चे र्नागीपोखरी पयटुर्न पूवाुिारकाय ुसम्पन्न । 

 वडा रं्न. ४ मा प्रलबलिक जशक्षािय खोिी कक्षा ११ र १२मा कृषी जशक्षा 
सञ्चािर्नका साथै िीवर्न ज्योती लर्न.मा.लब. िाई हाि मा.लब.मा स्तरोन्नलत गररएको । 
एक लर्नवाुचर्न क्षेत्र कायकु्रम अन्तगतु ढोडेर्नी – भच्चेक १४ वक.लम. सडक ग्राभेि 
गररएको । 

 रैथार्ने िार्नवािीिाई प्रवद्धर्न गर्न ु फूवनिे फाँटमा १६२ रोपर्नी िग्गा उपयोग 
गररएको। 

 एक घर एक िारा कायकु्रम कायाुन्वयर्न गररंदै गएको । 

 अन्तराविय स्तरको उच्च उचाईमा  (High Altitude) खेि मैदार्नको बन्द क्याम्प 
(Closed Camp) सञ्चािर्न । 

 िालमकु पयाुटर्नको ववकासको िालग पनरातत्व लबभागको समन्वयमा गोरखकािी, 
िनमेस्थार्न, अजिरकोटमा लबस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवेदर्न )DPR) तयार गररएको  । 

 अिैंची खेती ववकास तथा अर्ननसन्िार्न गर्न ु लबस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवेदर्न )DPR) 
तयार गररएको । 

 गाउँपालिकाको ५ बषे आवलिक योिर्ना तयार गरेको र वावषकु योिर्ना बर्नाउँदा 
आवलिक योिर्नािाई आिार बर्नाएर काम गरेको । 

 रािश्व सनिार काययुोिर्ना, खार्नेपार्नी, सरसफाई तथा स्वच्छता गनरुयोिर्ना (Water 

Supply, Sanitation and Hygiene Master plan) को तयारी गररएको । 

 पालिकामा रहेका ५ वटा स्वास््य चौकी ४ वटा सामनदायीक स्वास््य इकाईबाट 
लर्नयलमत स्वास््य परीक्षण गररदै आएकोमा कोलभड-१९ को महामाररमा समेत 
संघीय सरकार, प्रदेश सरकारका साथै लबलभन्न राविय एवम ्अन्तराविय संघ सस्थाको 
समन्वयमा प्रभावकारर भलूमका खेिेको  । 



११. अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमनख र्नीलत र कायानु्वयर्नको अवस्था 

प्रमनख र्नीलत तथा कायकु्रम कायानु्वयर्नको अवस्था 
आलथकु ववकास र्नीलत 

कफी तथा अिैंची खेती सनिारको ववस्ततृ पररयोिर्ना 
प्रलतवदेर्न )DPR) तयार गरी अलभयार्नकै रुपमा 
कायाुन्वयर्न गरे्न । 

 ववस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवदेर्न )DPR) तयार गरी 
सवकएको । 

 अिैंची सङ्किर्न तथा प्रसोिर्न केन्रको लर्नमाुण गरर 
सकेको । 

“अध्यक्ष सार्ना कृषक उत्थार्न कायकु्रम” िागन गरी 
कृवषमा लर्नभरु सार्ना तथा यनवा कृषकहरूिाई कृवष 
पेशामा आकवषतु तथा प्रोत्सावहत गरे्न । 

 आंजशक कायाुन्वयर्न भएको । 

बािी तथा पशनपंक्षी ववमा कायकु्रमको थािर्नी गदै 
व्यवसायीक कृषी तथा पशनपंक्षी पािर्नमा यनवा पनस्तािाई 
आकवषतु गरे्न । 

 प्रभावकारी पशन बीमा कायकु्रममा थप ध्यार्न पनग्र्न 
र्नसकेको। 

 लबलभन्न र्नीलतगत व्यवस्था र समन्वयको अभावमा 
हरेक पशनिािर्न गरे्न कृषकहरू आबद्ध हनर्न र्नसकेको 
। 

 लब.स.२०७३ बाट पशन बीमा शनरु भए पलर्न हरेक 
बष ु र्नववकरण गररर्नन परे्नमा आ.ब. २०७६/०७७ 
मा र्नववकरण र्नभएको । 

“पयटुकको सत्कार, अजिरकोटको संस्कार” पयाुटर्नमा 
िगार्नी अजिरकोटको आम्दार्नीको मम ुअर्ननरुप स्थार्नीय 
गौरवका आयोिर्नाको रुपमा पयटुवकय पूवाुिारहरू 
पदमाग,ु होमस्टे, स्थार्नीय पयटुवकय उत्पादर्नका साथै 
सांस्कृलतक केन्रको लर्नमाुण गरे्न । 

 गाउँपालिकाको पयटुर्न प्रवद्धरु्न गरे्न उद्देश्यिे पयटुर्न 
गनरुयोिर्ना हाि लर्नमाुणािीर्न रहेको । 

 गाउँपालिकामा सरदर २०० िर्ना बाह्य र ७०० 
िर्ना आन्तररक पयटुक आउर्ने गरेको । 

 गाउँपालिकामा पयटुर्न व्यवसायबाट कररब रु. ३७ 
िाख ६८ हिार आय प्राप्त हनर्नका साथै ७० िर्नािे 
प्रत्यक्ष रोिगारी प्राप्त गरेको । 

 गाउँपालिकामा हाि ३० वटा होटि तथा होमस्टेमा 
गरी िम्मा २६० बेड रहेको । 

सामाजिक ववकास र्नीलत 

र्नागररकहरूिाई गनणस्तरीय स्वास््य सेवामा सरि र 
सवसुनिभ पहनँच अलभववृद्ध गर्न ुस्वास््य सेवािाई 
स्तरीकरण गररर्नेछ भर्ने र्नागररकहरूिाई घरमै वसी 
स्वास््य सम्वन्िी सल्िाह सनझाव लिर्न टेिी मेलडलसर्न 
कायकु्रम िागन गरे्न । 

 कररब ८० प्रलतशत मालर्नसहरू लबरामी भएको 
अवस्थामा पालिकाको स्वास््य केन्रमा िार्ने गरेको 
। 

 र्नागररकहरूिाई घरमै बसी स्वास््य सम्वन्िी 
सल्िाह सनझाव लिर्न टेिी मेलडलसर्न कायकु्रम शनरु 
हनर्न र्नसकेको । 

गाउँपालिकाको िैविक समार्नता तथा सामाजिक 
समावशेीकरण र्नीलत तिनमुा गरी मवहिाहरूको 

 पालिकामा न्यावयक सलमलतको संयोिककोिे सकृय 
रुपमा पालिकाको लबलभन्न वडाहरूमा परेका लर्नवदेर्न 



प्रमनख र्नीलत तथा कायकु्रम कायानु्वयर्नको अवस्था 
सशजक्तकरणको िालग र्नेततृ्व ववकास, उद्यमजशिता तथा 
सीप ववकासको कायकु्रम अन्तगतु र्नारीको उत्थार्न मनि 
भावका साथ “उपाध्यक्ष मवहिा उत्थार्न कायकु्रम” 
सञ्चािर्न गरे्न । 

एवम ्उिनरीहरूको आिारमा व्यवस्थापर्न गरेको । 

 मवहिाहरूको क्षमता अलभबदृ्धीका कायकु्रमहरू 
समावशेी तररकािे सञ्चािर्न भइरहेको । 

ववकासका आिार, अजिरकोटका कणिुार भने्न भावका 
साथ बाि अलिकारिाई सनलर्नजित गदै बाि उत्थार्नसँग 
अन्तर सम्वजन्ित कायकु्रमहरू गर्ननकुा साथै अर्नाथ तथा 
असहाय बािबालिकाहरूको जशक्षा, स्वास््य तथा 
जिववकोपािरु्नको िालग ववशषे व्यवस्था गरे्न । 

 अर्नाथ तथा असहाय बािबालिकाहरूको जशक्षा, 
स्वास््य तथा जिववकोपािरु्नको िालग बिेट 
लबलर्नयोिर्न गरेर कायानु्वयर्न गरेको । 

स्तररय, व्यवसायीक तथा प्रलतस्पिाुत्मक जशक्षामा िोड 
दददै गाउँपालिकािे आवश्यक शैजक्षक र्नीलत तथा कार्ननर्नी 
आिारहरू लर्नमाुण गरी जशक्षा क्षेत्रको प्रवदु्धर्न तथा 
लर्नयमर्न गदै जझकाउ, वटकाउ र लबकाउको र्नीलत लिंदै 
अलर्नवाय ुलबद्यािय भर्नाु गरर गनणस्तररय र लसपमनिक 
जशक्षाको व्यवस्था गरे्न । 

 लबद्यािय तहमा आंजशक कायाुन्वयर्न भएको ।  

 कृवष प्राववलिक जशक्षािय स्थापर्ना गरेर पठर्न पाठर्न 
समेत शनरु भै सकेको । 

अपािता 
अजिरकोट गा.पा. लभत्र बसोबास गरेका सम्पूण ुअपािता 
भएका व्यजक्तहरूको पवहचार्न गरी आवश्यक 
कायकु्रमहरू िागू गरे्न । 

 कायाुन्वयर्न भएको । 

गाउँपालिकािे पवहचार्न गरेका पूण ुअसक्त अपािता 
भएका व्यजक्तहरूिाई सम्मालर्नत तररकािे िीवर्न लर्नवाुह 
गर्न ुआवश्यक परे्न ववशेष सेवाहरू, िर्नचेतर्ना तथा 
सामाजिक सनरक्षाका कायकु्रमहरू सञ्चािर्न गरे्न । 

 आंजशक कायानु्वयर्न भएको तर र्नीलतमा उल्िेख भए 
अर्ननसार पूण ु असक्त अपािता भएका व्यजक्तहरूिाई 
सम्मालर्नत तररकािे िीवर्न लर्नवाुह गर्न ुआवश्यक परे्न 
ववशेष सेवाहरू, िर्नचेतर्ना तथा सामाजिक सनरक्षाका 
कायकु्रम तथा बिेट प्रयाप्त र्नरहेको 

पूवािुार ववकास र्नीलत 
अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चववषयु योिर्नािे 
औलं्याएका क्षते्रगत आयोिर्नाहरूको योिर्ना बैंक 
)Project Bank) बर्नाई हरेक आयोिर्नाहरूको ववस्ततृ 
पररयोिर्ना प्रलतवदेर्न तयार गरेर अगाडी बढ्र्ने । 

 आंजशक कायाुन्वयर्न भएको । 

गाउँपालिका स्तरीय सडकको सीमाङ्कर्न )Right of 

Way) गरी रािपत्रमा प्रकाजशत गरे्न । 
गाउँपालिका स्तरीय र्नयाँ सडक लर्नमाुण गदाु प्राववलिक 
अध्ययर्न तथा सडक मापदण्ड अर्ननसार मात्र लर्नमाुण गरे्न 
। 

 कायाुन्वयर्नको क्रममा रहेको । 

 पालिकामा ......... वक.मी कािोपते्र सडक 

 ...................वक.मी. ग्राभेि सडक 

 ..................वक.मी. िनिे सडक लर्नमाुण भै सकेको 
। 

गाउँपालिका भएर िार्न ेरणर्नीलतक सडक लर्नमाुणमा संघ 
र प्रदेशसँग समन्वय गररर्नछे, वडा केन्र,  प्रमनख बस्ती,  

 क्रलमक रुपमा कायाुन्वयर्नको अवस्थामा रहेको ।  

 सबै वडा कायािुयमा बष ुभरर र्नै यातायात सञ्चािर्न 



प्रमनख र्नीलत तथा कायकु्रम कायानु्वयर्नको अवस्था 
आलथकु तथा सांस्कृलतक तथा िालमकु केन्र र मनख्य 
पयटुकीय स्थिहरूिाई प्राथलमकताको आिारमा मूि 
सडक सञ्जािमा िोड्र्ने । 

गररएको ।  

 मनख्य वस्तीहरूिाई सडक सन्िाििे छोएको । 

बौद्ध वहमाि िार्ने पयटुकीय पदमागमुा ववश्रामस्थि, 

पार्नी तथा शौचािय िस्ता आवश्यक सनवविाको 
व्यवस्थासवहत स्तरीयकरण र सनिार गरे्न । 

 ववस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवदेर्न )DPR) तयार गरी 
सवकएको । 

एक घर एक िाराको मनि ममिुाई मनत ुरुप ददंदै हरेक 
र्नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ पार्नीमा सरि रुपमा पहनँच 
ववस्तार गरे्न । 

 िेरै काम सम्पन्न भएको । 

 गनरुयोिर्ना बर्नाई काम भै रहेको । 

उज्यािो अजिरकोट मनि र्नारा सवहत वैकजल्पक उिाु 
माफुत टोिवस्तीहरूमा उज्यािो गाउँको व्यवस्था गरे्न।  

ववद्यनतको केजन्रय लग्रडसँग आवद्ध हनर्नेगरी ग्रालमण 
ववद्यनलतकरणमा िोड ददर्ने । 

िघन ििववद्यनतहरूको ममतु संम्भारिाई लर्नरन्तरता 
ददर्न।े 

 िेरै कायाुन्वयर्न भएको । 

 वडा रं्न. ४ मा मात्र ८० प्रलतशत भन्दा बढी लबद्यनत 
सेवा राविय प्रसारणबाट िोलडएको । 

वर्न, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापर्न  र्नीलत 
हरेक ववकासका गलतवविीहरूमा ददगो ववकासिाई 
आत्मसात गदै वृक्षारोपण, ििवायन पररवतरु्नको 
न्यनर्नीकरण र अर्ननकन िर्न,  रैथार्ने प्रिातीको संरक्षण र 
प्रवद्धुर्न, िैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्धुर्न गरी 
वातावरणीय सन्तनिर्न कायम राख्न े। 

 कायाुन्वयर्न भएको । 

एक घर एक बोट,  हररयािी अजिरकोट कायकु्रम िागू 
गरी हरेक घर,  टोि वस्ती,  सडकपेटी तथा साविुलर्नक 
स्थिहरूमा वृक्षारोपण गरे्न । 

 कायाुन्वयर्न भएको । 

ठूिा आयोिर्नाहरू कायाुन्वयर्न हनर्न न अजघ प्रारजम्भक 
वातावरणीय परीक्षण गरे्न ।  

ववपद् व्यवस्थापर्नका कार्ननर्नी आिारहरू िस्तै स्थार्नीय 
ववपद् व्यवस्थापर्न ऐर्न,  ववपद् व्यवस्थापर्न कोष सञ्चािर्न 
कायवुवलि र ववपद पूव ुतयारी काययुोिर्ना वर्नाई ववपद् 
पूव,ु ववपद् समय र ववपद् पिात्का चरणहरूमा गर्ननपुरे्न 
कायहुरू सञ्चािर्नका िालग आवश्यक व्यवस्था गदै 
गाउँपालिका स्तररय ववपद् व्यवस्थापर्न केन्र स्थापर्ना 
गरे्न  । 

 कायाुन्वयर्न भएको । 

भकूम्प प्रभाववत र्नागररकहरूिे आवास लर्नमाुणका िालग 
राज्यबाट पाउर्ने सेवा सनवविाहरूिाई सरि र व्यवजस्थत 
गराउँदै उर्नीहरूको जिववकोपािरु्नसँग सम्वजन्ित 

 कायाुन्वयर्न भएको । 



प्रमनख र्नीलत तथा कायकु्रम कायानु्वयर्नको अवस्था 
आयआिरु्नका कायकु्रममा समावेश गरे्न । 
संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सनशासर्न र्नीलत 
गाउँपालिकाको सांगठलर्नक ववकासिाई प्राथलमकता ददंदै 
िर्नप्रलर्नलर्नलि तथा कमचुारीहरूको क्षमता अलभवृवद्धको 
िालग क्षमता ववकासका ववववि कायकु्रमहरू िागन गरे्न 
। 

 आंजशक रुपमा कायानु्वयर्न भएको । 

ददघकुालिर्न ववलभन्न योिर्नाहरू तयार गरे्न । 

 सहभालगतामूिक तररकाबाट पालिकाको पवहिो 
आवलिक गाउँ ववकास योििा २०७६/२०७७ – 
२०८०/२०८१ तयार गररएको । 

 पालिकाको वस्तनगत वववरण तयार भएको । 

 रािस्व सनिार कायाुयोिर्ना तयार भएको । 

 खार्नेपार्नी, सरसफाई तथा स्वाच्छता गनरुयोिर्ना तयार 
गररएको । 

ववलिको शासर्निाई प्रवद्धुर्न गर्न ुस्थार्नीय सरकारको 
रुपमा रहेको गाउँपालिकाको िालग आवश्यक कार्ननर्नी 
संरचर्नाहरू तयार गदै िग्र्ने  ।   

र्नागररकिाई आवश्यक सनचर्ना तथा सेवामा सहि पहनँच 
पनर् याउर्नका िालग )सहजिकरण गर्न)ु गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय तथा वडा कायाुियहरूमा र्नागररक डेस्क 
स्थापर्ना गदै िग्र्ने । 

 आलथकु ऐर्न,  कृवष ब्यबसाय प्रवद्धर्न ऐर्न,  सहकारी 
ऐर्न, िग्गा प्राप्ती ऐर्न आदद तयार गरर सवकएको । 

 अन्य ऐर्नहरू आवश्यकता अर्ननसार तयार गदे िार्न े
क्रममा रहेको ।  

 र्नागररक डेस्क पालिकाको कायाुियमा शनरु गरर 
सवकएको ।  

 वडा कायाुियहरूमा र्नागररक डेस्क स्थापर्ना गदे 
िार्ने योिर्नामा रहेको । 

गाउँपालिकाको िालग आवश्यक िग्गाको सनलर्नजित गरी 
प्रशासलर्नक भवर्न लर्नमाुणको काय ुअगाडी वढाउर्ने।  

ववस्ततृ पररयोिर्ना प्रलतवदेर्न पिात मात्र प्रशासलर्नक 
भवर्न लर्नमाुण काय ुथािर्नी हनर्ने भएकोिे प्रशासलर्नक 
काय ुसञ्चािर्न गर्न ुिग्गाको सनलर्नित भए पिात सेवा 
प्रवाहको िालग आवश्यक पनवाुिारको व्यवस्था गरे्न । 

 योिर्ना अर्ननरुप सबै काम सम्पन्न भएको । 

साविुलर्नक सनर्ननवाई, सामाजिक परीक्षण, साविुलर्नक 
परीक्षण िगायतका साविुलर्नक उत्तर दावयत्वका 
औिारहरूको प्रयोग गरी िवाफदेही शासर्न प्रणािीको 
स्थापर्ना गरे्न ।  

र्नागररकका जिज्ञासा तथा गनर्नासाहरू सम्बोिर्न गर्न ुहेिो 
अजिरकोट कायकु्रम िागन गरे्न । 

 साविुलर्नक सनर्ननवाई हनर्न र्नसकेको ।  

 र्नागररकका जिज्ञासा तथा गनर्नासाहरू सम्बोिर्न गर्न ु
हेिो अजिरकोट कायकु्रम िागन हनर्न र्नसकेको । 

आन्तररक आयका क्षेत्रहरू पवहचार्न र पररचािर्न गरी 
आन्तररक आयिाई क्रमशुः वढवा ददंदै िैिार्ने साथै 
अजिरकोट गाउपावकािाई कर रकम वनझाउर्ने उत्कृि 

 आन्तररक आयका क्षते्रहरू पवहचार्न र पररचािर्न 
काय ुआंजशक रुपमा भएको । 

 कर रकम वनझाउर्न े उत्कृि करदातािाई पनरस्कृत 



प्रमनख र्नीलत तथा कायकु्रम कायानु्वयर्नको अवस्था 
करदातािाई पनरस्कृत गदै आन्तररक आय प्रवद्धुर्नका 
कायकु्रमहरू िागन गरे्न । 

गरे्न काम र्नभएको । 

 
अजिरकोट गाउँपालिकाद्वारा संचालित ववलभन्न 
आयोिर्नाहरूको लर्नयमार्ननसार जिम्मा लिई समयमै काय ु
सम्पन्न गरी उत्कृि काय ुगरे्न उपभोक्ता सलमलत तथा 
लर्नमाुण व्यवसायीिाई प्रोत्सावहत गरे्न प्रणािीको थािर्नी 
गरे्न । 

 कायाुन्वयर्न र्नभएको । 

 

स्थार्नीय लर्नकायको तफुबाट पेश गरेको वववरण प्रलतको 
ववश्वसर्नीयता । 

 गाउँपालिकाकाको सनशासर्नका िालग र्नागररक वडापत्र 
िारी गरी कायाुन्वयर्न भइरहेको ।  

 वेवसाईट माफुत ववजत्तय, भौलतक तथा सेवा प्रवाह 
सम्वन्िी प्रगलत वववरणहरू साविुलर्नकीकरण 
भइरहेको  ।  

 राय, सल्िाह र सनझावको िालग पालिकाको र्नामबाट 
फेसवनक सञ्चािर्नमा ल्याएको । 

 गाउँपालिकाको सजञ्चत कोषको स्थापर्ना भई सनत्रमा 
)SUTRA) आिाररत आलथकु कारोवारको सञ्चािर्न, 

व्यजक्तगत घटर्ना, सामाजिक सनरक्षा आददको सेवामा 
ववद्यनतीय प्रणािीको प्रयोग भइरहेको । 

 एप्सको प्रयोगबाट वस्तनगत वववरण संकिर्न भएको 
। 

 आलथकु कारोबार राविय वाजणज्य बैङ्कको स्थार्नीय 
शाखाबाट सम्पादर्न हनर्ने गरेको । 

 

१२. सामाजिक जिम्मेवारी र काय ुसम्पादर्नको िेखािोखा 

सामाजिक जिम्मेवारीका क्षते्र प्रयास तथा उपिव्िी 
१.  स्वास््य 

६० लमर्नेट सम्मको दूरीमा स्वास््य सेवामा पहँच न 
रहेका पररवार प्रलतशत 

 ६० लमर्नेट सम्मको दूरीमा ७५ प्रलतशत घरिनरीकोिालग 
स्वास््य चौकी तथा यातायातको पहनँच पनगेको । 

 सवै वडावासीहरूिाई आिारभ नत स्वास्थ सेवाको पहनंच 
पनराउर्न आवश्यक पनवाुिार तथा िर्नशजक्त व्यवस्था 
गररएको । 

 स्वास्थ संस्थाहरूमा आिारभतू औषिी र उपकरणको 
व्यवस्थापर्न गररएको । 

खोपमा पहनच भएको िर्नसङ्खख्या )एक बष ुमनर्नीका  .........एक बष ु मनर्नीका बािबालिकाको प्रलतशतमा  



सामाजिक जिम्मेवारीका क्षते्र प्रयास तथा उपिव्िी 
बािबालिकाको आिारमा) खोपमा पहनच भएका 
४ पटक गववुती िाचँ गररएको मवहिाको सङ्खख्या 
) प्रलतशतमा)  ........  प्रलतशत 

स्वास््य संस्थामा प्रसनती गराउर्ने मवहिाको सङ्खख्या  ....... प्रलतशत 

सनत्केरी िाँच गराउर्ने मवहिाको सङ्खख्या  ....... प्रलतशत 

प्राथलमक स्वास््य चौकी  प्राथलमक स्वास््य केन्र  
र अस्पतािमा सेवा लिएका िर्नसङ्खख्या  ........  िर्नसङ्खख्या 

६ मवहर्ना सम्म स्तर्नपार्न मात्र गराउर्ने आमा  ........  प्रलतशत 
झाडा पखािा संक्रमण दर प्रलत हिार  ....... 

२. जशक्षा 
आिा घण्टा लभत्र प्राथलमक लबद्यािय र्नपनग्र्ने 
बािबालिकाको सङ्खख्या 

 सबै बािबालिकाको आिा घण्टा लभत्र प्राथलमक 
लबद्याियमा पहनँच भएको । 

पूव ुप्राथलमक जशक्षामा खूद भर्नाुदर  बािबालिकाहरूको भर्नाुदर ......... प्रलतशत पनगेको 
कक्षा १ मा खनद भर्नाुदर  छात्र ……. छात्रा…….. 
दलित बािबालिकाको जशक्षामा पहनँच  छात्र ……. छात्रा…….. 

३.  खार्नेपार्नी तथा सरसफाइ 
स्वच्छ वपउर्ने पार्नी उपिव्ि घर पररवार सङ्खख्या 
वा प्रलतशत 

 गाउँपालिकाबासीहरूिाई स्वच्छ खार्नेपार्नी उपिव्ि 
गराउर्ने अलभयार्न सञ्चािर्न भएको । 

सनरजक्षत शौचािय भएको घर सङ्खख्या/प्रलतशत 

  १०० प्रलतशत 

खार्नेपार्नी सनवविा भएको ववद्यािय प्रलतशत  १०० प्रलतशत 
शौचािय भएको ववद्यािय सङ्खख्या/प्रलतशत  १०० प्रलतशत 
एक घर एक िारा भएको घर सङ्खख्या/प्रलतशत  ........ प्रलतशत 

४.  बािबालिका, मवहिा समावेशी क्षते्र तथा सामाजिक सनरक्षा 

सामाजिक सनरक्षा )िषे्ठ र्नागररक, एकिमवहिा, 
अपाि, पीछलडएको क्षेत्र तथा दलित 
बािबालिकाहरू) । 

 िेष्ठ र्नागररक, एकि मवहिा, दलित, लबिवा सवहतुः 
२२३१ िर्ना । 

 अपािता )लबलभन्न वकलसम) - २०५ िर्ना 
 दलित बािबालिकाहरू - ३०४ िर्ना 

सामाजिक सनरक्षा भत्ता । 

 कन ि सामाजिक सनरक्षा भत्ता ववतरण सङ्खख्या ..... 
 कन ि सामाजिक सनरक्षा भत्ता ववतरण रु –––– 

 िेष्ठर्नागररक अन्य सङ्खख्या –––––– 

 िेष्ठर्नागररक अन्य भत्ता रु –––––––––– 

 िेष्ठर्नागररक अन्य सङ्खख्या–––––––– 

 िेष्ठर्नागररक दलित भत्ता रु –––––  

 उपचार खच ुसङ्खख्या ––––––– 

 उपचार खच ुरु ––––––––––  



सामाजिक जिम्मेवारीका क्षते्र प्रयास तथा उपिव्िी 
 वविवा मवहिा भत्ता रु –––––––  

 वविवा मवहिा सङ्खख्या ––––––– 

 एकि मवहिा भत्ता रु ––––––  

 एकि मवहिा सङ्खख्या –––– 

 अलत अशक्त अपािता भत्ता रु –––––– 

 अलत अशक्त अपािता सङ्खख्या –––– 

 पनण ुअशक्त अपािता भत्ता रु .......... 
 पनण ुअशक्त अपािता सङ्खख्या ..... 

गररवी लर्नवारण तथा रोिगार सिृर्ना ।  गररवी लर्नवारण तथा स्वरोिगारका प्रयासहरू   

स्थार्नीय आलथकु ववकास तथा पयटुर्न प्रवद्धुर्न ।  सञ्चािर्नमा रहेका होम स्टेको सङ्खख्या ......... 
 रोिगार सिृर्ना भएको सङ्खख्या ........... 

यनवा तथा कृषक िजक्षत कायकु्रम । 

 कृषकहरूिाई हिो ववतरण ........ 
 सार्ना लसंचाइ तथा कन िो ममतु ........ 
 कृषी संकिर्न केन्र र कृषी हाट विार लर्नमाुण ..... 
 सदावाहर तथा सनन्तिा िातका फिफन ि लबरुवा 

अर्ननदार्न ववतरण .......... 
 गाइ/भैसी/ वाख्राको खोर लर्नमाुण अर्ननदार्न सङ्खख्या .... 
 उन्नत प्रिर्नर्न रागो र बोका खररद .......... 
 सहकारी माफुत दनग्ि उत्पादर्न र खसी बोकामा 

अर्ननदार्न कायकु्रम ........ 

ववपद् व्यवस्थापर्न ।  बाढी पवहरोिे क्षती गरेका स्थार्नमा तारिािी ववतरण 
...... 

५.  िर्नचेतर्ना तथा क्षमता ववकास 

िर्नचेतर्ना तथा क्षमता ववकास 

 गररव तथा िेहेन्दार दलित, िातिालतहरूकािालग ववववि  
तािीम सञ्चािर्न ........ 

 वाि क्िव पदालिकारीिाई क्षमता ववकास कायकु्रम 
सञ्चािर्न ..........  

 सांस्कृलतक संरक्षण तथा प्रवद्धरु्न ........  

 पञ्चेवािा ववतरण ..........  

 मवहिा िर्नचेतर्ना तथा मवहिा वहँसा न्यनर्नीकरण ....... 

  पालिकाको न्यायीक सलमतीमा परेका उिनरीहरू र 
लर्नवारण गररएको सङ्खख्या .......... 

बािबालिका मवहिामालथ हनर्न ेशारीररक तथा 
मार्नलसक दनरव्यावहार तथा वहँसा न्यनर्नीकरण 
अलभयार्न सञ्चािर्न । 

 िम्मा परेका उिनरी/ लर्नवदेर्न – २३ 

 लर्नरुपण भएका उिनरी/लर्नवेदर्न – १४ 

 सलमलतमा मिेलमिाप भएका – १३, 

 अन्यत्र लसफाररस गररएका – १  



सामाजिक जिम्मेवारीका क्षते्र प्रयास तथा उपिव्िी 

वातावरण तथा सरसफाई । 
 गा.पा.क्षेत्रलभत्रको अव्यवजस्थत फोहरिाई व्यवजस्थत गर्न ु

प्रयास गररएको । 

 कन वहर्ने र र्नकन वहर्न ेफोहरिाई व्यवजस्थत गररएको । 
६.  सेवाहरूमा पहनँच 

वडा कायाुियवाट भएका सेवा प्रवाह । 

 सवै प्रकारका लसफारीसहरू वडा कायाुियबाट प्रदार्न 
भएको । 

 वडा कायािुयवाट अर्निाइर्न रािश्व सङ्किर्न भएको । 

 वडा स्तरीय योिर्नाको छर्नौट, कायानु्वयर्न तथा 
अर्ननगमर्न भएको । 

 सवै वडामा प्राववलिक कमचुारीको व्यवस्था गरी वडा 
स्तरीय योिर्नाको लडिाइर्न, स्टीमेट तथा मनल्याङ्कर्न 
गररएको । 

 स्थार्नीय सरकार सञ्चािर्न ऐर्न २०७४ मा उल्िेखीत 
अन्य सेवाहरू प्रदार्न गररएको । 

एक घण्टामा साविुलर्नक यातयातको पहनँच भएका 
पररवारको प्रलतशत ।  .........प्रलतशत 

७. सामाजिक पररचािर्न कृयाकिाप र गैह्र सरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय 

लबलभन्न गैह सरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय र 
क्षेत्र लर्निारुण । 

 खार्नेपार्नी तथा सरसफाई पूर्नलर्नमाुण पररयोिर्ना – 
पूणीमा पररयोिर्ना । 

 सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता ववकास तालिम, 

व्यवसायीक कृवष तथा पशनपािर्न कायकु्रमहरू, शैजक्षक 
कायकु्रमहरू – समाि ववकास तथा अर्ननसन्िार्न ववकास 
केन्र । 

 बािबालिकाको िालग जशक्षा, खाद्यन्न तथा आवास 
सहयोग, सचेतर्ना आदद कायकु्रम – मडे 
र्नेपाि/आई.यम.स्वीलडस डेभिपमेन्टि । 

 संकाटापन्न एकि मवहिा तथा खाद्य असनरजक्षत िस्ता 
कायहुक्रमहरू – फेि र्नेपाि । 

 पार्नी तथा सरसफाई िस्ता कायकु्रम – यनर्नीवफकेसर्न 
र्नेपाि । 

८. सनशासर्न 
साविुलर्नक सनर्नवाई गरेको पटक/ साविुलर्नक 
सनर्नवाईमा र्नागररकिे उठाएका सवािको सङ्खख्या 
र सम्बोिर्न गररएका सङ्खख्या । 

 आ.ब. ०७६/०७७ मा  साविुलर्नक सनर्नवाई र्नभएको 
। 

र्नागररकका तफुवाट दताु गनर्नासो सङ्खख्या र 
सम्बोिर्न गररएका सङ्खख्या/गनर्नासो अलिकारी 

 दताु गनर्नासो सङ्खख्या ........  

 सम्बोिर्न गररएका सङ्खख्या ........ 



सामाजिक जिम्मेवारीका क्षते्र प्रयास तथा उपिव्िी 
तोकी र्नागररकको गनर्नासो सम्बोिर्न ।  गनर्नासो अलिकारी तोकी र्नागररकको गनर्नासो सम्बोिर्न 

गररएको । 
गनर्नासो सङ्खख्या र सम्बोिर्न गररएका सङ्खख्याको 
अलभिेख ।  राजखएको । 

गनर्नासो अलिकारी तोकी र्नागररकको गनर्नासो 
सम्बोिर्न ।  गररएको । 

गनर्नासो सङ्खख्या र सम्बोिर्न गररएका सङ्खख्याको 
अलभिेख राजखएको । 

 आ.ब. ०७६/०७७मा र्नागररक सन्तनवि सवेक्षण 
र्नगररएको । 

कायाुियको वेभसाइट लर्नमाुण र सञ्चािर्नको 
अवस्था । 

 कायाुियको वेभसाइट रहेको र सबै प्रलतवेदर्नहरू र 
सनचर्नाहरू वेभसाइटमा राजखएको । 

   

१३. सामाजिक परीक्षणका लर्नश्कष,ु सवि पक्ष एवं सनिार गर्ननपुरे्न 
पक्षहरू 

अजिरकोट गाउँपालिकाकािे पवहिो पटक आफ्र्नो गाउँपालिकाकाद्वारा अजघल्िो आ.ब. 
मा सम्पाददत योिर्ना र कायकु्रमहरूको सामाजिक परीक्षण गररएको हो । सामाजिक परीक्षण 
गरे्न सन्दभमुा कायवुवलिमा व्यवस्था भए अर्ननसार गाउँपालिकाकािे गत आ.ब.मा सम्पन्न गरेका 
योिर्ना तथा कायकु्रमहरूको लबषयगत प्रलतवेदर्नको आिारमा छिफि गरेर प्रलतवेदर्न तयार 
गररएको छ भर्ने केवह आयोिर्नाहरूको आयोिर्ना स्थिमा गएर अध्ययर्न तथा अविोकर्न गरे्न 
काम सम्पन्न गररएको लथयो । अध्ययर्न तथा अविोकर्न गरेका योिर्नाहरू सम्पन्नताको 
प्रकृलतिाई हेदाु योिर्नाहरू ववलिवत ढििे सम्पन्न भएको पाइयो । सामाजिक परीक्षणको 
सन्दभमुा वडास्तरमा लर्नवाुजचत िर्नप्रलतलर्नलिहरू, सम्बजन्ित योिर्नाका उपभोक्ताहरू, उपभोक्ता 
सलमलतका पदालिकारीहरू, कमचुारीहरू तथा गैसस र उद्योग बाजणज्यसंघका प्रलतलर्नलिहरू सवहत 
भेिाको आयोिर्ना गरी छिफि गरी राय लिर्ने प्रयास गररएको लथयो । भेिामा प्राप्त राय 
सनझाव तथा जिज्ञासाहरूिाई वटपोट गरी प्रलतवेदर्नमा समावेश गरे्न प्रयास गररएको छ । 

सामाजिक परीक्षण ववलि प्रत्यक्ष सरोकारवािाहरू अथाुत वडास्तमा र वडा 
अध्यक्षहरूको अर्ननमतीमा बैठक बसी छिफि सवहत लिजखत लर्नणयु भएको छ । प्राप्त 
सनझाविाई मात्र आिार र्नबर्नाई योिर्ना सम्पन्न भएका साइट अथाुत स्थार्नहरूमा गएर 
प्रत्यक्षरुपमा योिर्नाहरूको चािन अवस्था र सम्पन्न गदाुको अवस्था तथा हाि प्राप्त हनर्न 
थािेका उपिब्िीहरूका वारेमा बनझ्र्ने काम भएको छ । गाउँपालिकाकाबाट तिनमुा गररएका 
ऐर्न लर्नयम तथा कायवुवलि योिर्ना पनजस्तका, वावषकु प्रलतवेदर्न, स्थार्नीय सरकार सञ्चािर्न ऐर्न 



२०७४, गाउँपालिकााबाट प्रकाजशत रािपत्र आददको समेत अध्ययर्न गरी सामाजिक 
परीक्षणका लर्नश्कषहुरूिाई बनदँागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्िेख गररएको छ ।  

१४. सामाजिक परीक्षणवाट देजखएका सवि पक्षहरू 

 गाउँपालिकाकाबाट तिनमुा गरी िागन गर्ननपुरे्न कारू्नर्नहरूको तिनमुा भएको पाइयो ।  

 रािपत्र प्रकाशर्निाई महत्व ददएको देजखयो ।  

 Website मा पयाुप्त सूचर्नाहरू र्नभएको । 

 पलिकका प्रमनख िगायत िर्नप्रलतलर्नलिहरूको स्थार्नीयवासीद्वारा प्रशंसा गरेको पाइयो ।  

 उपभोक्ता सलमलत तथा उपभोक्ताहरूका अर्ननसार प्रमनख प्रशासकीय अलिकृतिाई काम 
लछट्टो छररतो ढििे गरे्न कायाुिय प्रमनखका रुपमा लिएको पाइयो ।  

 पालिकाको कायाुिय, ववषयगत शाखाहरू र वडा कायाुियहरूमा प्रववलिको उपयोगमा 
िोड ददइएको पाइयो ।  

 गाउँपालिकाका प्रमनख सवहत सम्पूण ुिर्नप्रलतलर्नलिहरू िर्नसरोकारका ववषयहरूमा बढी 
केजन्रकृत भई काय ुगरेको देजखन्छ ।  

 व्यवसावयक तरकारी खेती गरे्न कृषकिाई ववमा अर्ननदार्न र उत्कृि कृषकिाई 
पनरस्कार गरे्न कायकु्रमहरू सञ्चािर्न गररएको पाइयो । 

 परम्परागत लसप ववकास तथा अन्तरपनस्ता लसप हस्तान्तर कायकु्रमको शनरुवात भएको 
देजखयो । 

 पयटुकीय क्षेत्रको ववकास तथा पयटुर्न व्यवसायको वववविीकरण तथा ववस्तारका 
ववलभन्न कायकु्रमहरूमा बिेट ववलर्नयोिर्न गरर कायाुन्वयर्न गररएको छ । 

 गा.पा.को वेरुिन असनिीको प्रगती राम्रो रहेको छ । 

 सामनदायीक मेिलमिाप तथा न्यायीक सलमलतबाट न्याय लर्नरुपणमा िोड ददइएको 
पाइयो । 

 लबद्याियका राम्रा अभ्यासका आदार्न प्रदार्नको थािर्नी गररएको छ ।  

 अर्ननगमर्न सलमलत समावेशी प्रकृलतको रहेको छ । 

 सम्पन्न भएका योिर्नाहरू प्रकृयागत ढिबाट सम्पन्न भई िाभ ददर्न थािेको पाइयो ।  

 योिर्ना छर्नोट प्राथलमवककरण लर्निाुरण कायाुन्वयर्न तथा िाभ/िाभांस ववतरणमा 
सकरात्मक ववभेद र्नीलत अविम्वर्न गरेको पाइयो ।  

 गााँउपालिकाद्वारा गत आ. ब. मा सम्पन्न िम्मा २ वटा योिर्नाहरूको सामाजिक 
परीक्षण गदाु सबै योिर्नाहरू आलथकु ऐर्न अर्ननसार र्न ैसम्पन्न भएको पाइयो ।  



१५. सलमक्षा अवलिको सामाजिक परीक्षणको िेखािोखा 

सलमक्षा अवलिको सामाजिक परीक्षणको िेखािोखा गदाु अजिरकोट गा.पा.को 
कायसुम्पादर्नमा देहायका समस्या तथा चरू्नौतीहरू देजखन्छर्नुः–   

 अजिरकोट गा.पा.को तनिर्नात्मक िाभ र प्राथलमकताका क्षेत्रहरू स्पि संग पवहचार्न 
हनर्न र्नसक्दा स–सार्ना योिर्नाहरूमा बिेट छररएको र स-सार्ना अयोिर्नाहरू िेरै 
सङ्खख्यामा रहेको देजखन्छ । फिस्वरूप अर्ननगमर्न तथा मूल्याङ्कर्न कायमुा असनवविाका 
साथै अयोिर्नाहरू अपनरो रहर्ने अवस्था आएको छ । 

 आ. ब. ०७६/०७७ को वावषकु सलमक्षाको एवककृत प्रलतवेदर्न तयार गररएको छैर्न 
। 

 सामाजिक जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू )जशक्षा, स्वास््य, खार्नेपार्नी,  रोिगार तथा उत्पादर्न, 

िर्नचेतर्ना, गररवी लर्नवारण, सनशासर्न, िजक्षत समनह क्षमता ववकास आदी) मा बिेट तथा 
कायकु्रम तनिर्नात्मक रुपमा कमी रहेको िसिे गदाु सामाजिक जिम्मेवारीका 
क्षेत्रहरूमा उपिजव्ि अपेक्षाकृत रुपमा कम रहेको देजखन्छ । 

१६.  सनझावहरू  

मालथ उजल्िजखत सवि पक्ष तथा चरू्नौती र समस्याहरूको पिृभलूममा आफ्र्नो सामाजिक 
जिम्मेवारी पनरा गर्न ुअजिरकोट गा.पा.िे चाल्र्नन परे्न थप कदमहरू वा  सनझावहरू यस प्रकार 
प्रस्तनत गररएको छ:  

क) र्नीलतगत सनझावहरुुः 

 अजिरकोट गा.पा.सनशासर्न )व्यवस्थापर्न तथा सञ्चािर्न) ऐर्न तथा रणलर्नलत तयार गरर 
सामाजिक िवाफदेवहताका औिारहरू )Accountability Tools) मूितुः साविुलर्नक 
परीक्षण, साविुलर्नक सनर्नवाई, सामाजिक परीक्षणको क्षेत्रगत मापदण्ड र लर्नदेजशका तयार 
गरी समग्र एवककृत प्रलतवेदर्न तयार गरे्न । 

 गाउँपालिकाको समग्र क्षमता ववकास योिर्ना तयार गरी )सामाजिक िवाफदेवहताका 
औिारहरूका कायाुन्वयर्न िगायत क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत लबषयमा संिग्र्न 
सरोकारवािा, पदालिकारी र िर्नशजत्तको) क्षमता वढाउर्ने । 

 र्नेपाि सरकार तथा ववत्त आयोगिे ववत्तीय समार्नीकरण अर्ननदार्नका िालग अविम्बर्न 
गररएको आिार र मापदण्डिाई समेत सन्दभ/ु आिार लिई गा.पा.लभत्र रहेका 
अववकलसत र िर्नसङ्खख्या बढी भएको आदद आिारमा पालिका क्षेत्रलभत्रको ववकासको 
असन्तनिर्निाई सन्तनलित र न्यायोजचत बर्नाउर्ने । 



 िजक्षत वग ुतथा समनदायका आलथकु तथा सामाजिक वहत प्रवद्धुर्न गर्नकुा िालग माग र 
प्राथलमकता, क्षमता र आवश्यकताका आिारमा र्नीलत तिनमाु र बिेट ववलर्नयोिर्न गरे्न 
। 

 गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहेका ववपन्न वग,ु समनदाय, िाती, आददको माग र चाहर्नािाई 
सम्बोिर्न )Response) गर्नकुा िालग वडा स्तर तथा पालिका स्तरमा सम्बोिर्न 
संयन्त्रको ददगो संस्थागत व्यवस्था कायम गरी प्राप्त सनझाव गनर्नासो सम्बोिर्न गरे्न 
प्रणािीको ववकास र अभ्यास गरे्न । 

 गा.पा.को सम्रग सेवा प्रवाहकाका िालग एवककृत सेवा प्रवाह )Standard Operating 

Procedure) कायवुवलिको लर्नमाुण गरी ववलिको शासर्नतथा पारदजशतुा सनलर्नजित गरी 
सनशासर्न प्रवद्धुर्न गरे्न । 

 गा.पा.मा सनशासर्न इकाई व्यवस्था गरे्न । 

 आ व ०७६/०७७को वावषकु सलमक्षाको एवककृत प्रलतवेदर्न प्रकाशर्न गरे्न । 

 उपभोक्ता समनहको क्षमता ववकासकोिालग अवश्यक तालिमको व्यवस्था गरे्न । 

ख) अन्य सनझावहरू:  

 अलत ववपन्न, अपाि तथा िोपोन्मनख िाती तथा सामाजिक वजञ्चलतकरणमा रहेका वग ु
समनदायका िालग ठोस कायकु्रम ल्याउर्ने ।  

 अन्तरपनस्ता समताको लसद्धान्त अविम्बर्न गरी ववकासमा वातावरण संरक्षण र 
फोहरमैिा व्यवस्थापर्निाई अझ प्रभावकारी बर्नाउर्ने । 

 िजक्षत वग ुतथा अलत गररव केजन्रत कायकु्रमको प्रभावकारीताका िालग लभन्नै क्षेत्रगत 
ववशेष र्नीलत ऐर्न, कायवुवलि तथा एवककृत कोष तिनमुा गरी कायाुन्वयर्न गर्ननपुरे्न । 

 गा.पा.िे उपिव्ि गराएका ववलभन्न अर्ननदार्न तथा िजक्षत वगकुा कायकु्रमको उपिव्िी 
तथा प्रभाव मनल्याङ्कर्न गर्ननपुरे्न । 

 र्नागररकको गनर्नासो तथा सनझाव लिर्ने र सम्बोिर्न गरे्न स्थायी संयन्त्र वर्नाउर्नन परे्न । 

 कमचुारीहरूको काय ु सम्पादर्न सनचकमा Key Performance Indicator KRA/KPI 
आिाररत काय ुवववरण तयार गरर िागन गर्ननपुरे्न । 

 अर्ननगमर्न प्रणािीिाई प्रभावकारी र र्नलतिामनखी )अर्ननगमर्न योिर्ना, अर्ननगमर्न सनचक, 
अर्ननगमर्न प्रलतवेदर्न र कायाुन्वयर्न सनलर्निता) वर्नाउर्नन परे्न । 

 र्नीलत, कार्ननर्न तिनमुा गरी एवं वडाको संस्थागत क्षमता अलभवदृि गरी लर्नजित रकम 
भन्दा कमका योिर्नाहरूको संझौता, कायाुन्वयर्न, मनल्याङ्कर्न तथा फरफराक सम्वन्िी 
अलिकार वडािाई ददर्ननपरे्न । 



 गा.पा.िे र्नागररक सशक्तीकरणका कायकु्रमहरू सञ्चािर्न गरी सवि र सक्षम र्नागररक 
तयार गर्नमुा प्राथलमकता ददर्ननपरे्न । 

 अजिरकोट गाउँपालिकामा रहेका ववववितापण ु संस्कृलतहरूको संरक्षण र प्रवद्धुर्नका 
िालग र्नीलत तथा कायकु्रमको संस्थागत व्यवस्था र बिेट ववस्तार गरे्न ।  

 गाउँपालिकाको गौरवका आयोिर्नाहरूको तिनमुा र कायाुन्वयर्न गदाु प्रभाववत क्षेत्रका 
र्नागररकहरूको िालग थप रोिगारी लसिरु्ना हनर्ने, ववपन्न वगकुो आयआिरु्न र सीप ववृद्ध 
हनर्ने )िघन उद्यम) स्थार्नीय श्रोतको पररचािर्न गरे्न तथा िर्नचेतर्नामनिक कायकु्रमहरू 
सञ्चािर्न हनर्ने गरी उप आयोिर्नाहरू तिनमुा गरे्न । 

 

 

 

 

 

 

 

 

अर्ननसूजचहरु 

अर्ननसूजच १ – गाउँपालिकाको संगठर्न संरचर्ना र िर्नशजक्त 

कन ि शाखा सङ्खख्याुः 
कन ि कमचुारी सङ्खख्या )स्वास्थय समेत): 
प्राववलिक कमचुारी सङ्खख्या: 
प्रशासलर्नक कमचुारी सङ्खख्या: 
अलिकृत स्तरका कमचुारी सङ्खख्या: 
जशक्षक वािववकास समेतुः 
 

अर्ननसूची २ – अविोकर्न गररएका आयोिर्नाहरू 

अिैंची प्रशोिर्न केन्र – र्नाम्की हाडँीचौर, अजिरकोट गाउँपालिकाका वडा रं्न ३ गोरखा 
अध्यक्षको र्नाम थरुः मािव प्रसाद अलिकारी 

गाउँपालिकाको र्नीलत तथा कायकु्रम 



यस गाउँपालिकािे उच्च मनल्यका बािीहरूको प्रवद्धुर्न गरे्न र्नीलत लिएको छ । अिैँची, 
कफी, िलडबनटी तथा सनगजन्ित बािीहरूिाई उच्च प्राथलमकतामा राजख वयर्नीहरूको प्रवद्धुर्नका 
िालग र्नसरुी, अर्ननदार्न, बिाररकरण िस्ता कायकु्रमहरू अजघ सारेकािे अिैँची खेतीको िालग 
स्थार्नीय सरकारबाट आलथकु तथा अन्य र्नीलतगत सहयोग प्राप्त गर्न ुसवकर्ने अवसरहरू प्रशस्त 
भएकोिे अिैँची खेतीको भववष्य राम्रो देजखएको छ । 

अिैँची सङ्किर्न केन्र तथा अिैँची सनकाउर्ने भट्टी  

िग्गादाता मर्न कन मारी िामािे उपिब्ि गराउर्नन भएको िग्गामा लर्नलमतु अिैंची संकिर्न केन्र 
र अिैँची सनकाउर्नको िालग भट्टी लर्नमाुण भएको छ ।लबगतमा गाउँपालिकामा अिैँची 
सनकाउर्नको िालग पयाुप्त र्नभएको अवस्थामा भट्टीहरूको स्थापर्ना महत्पपूण ुभएकोिे वडा रं्न ३ 
मा २२ वटा आिनलर्नक भट्टीहरूको लर्नमाुण गरे्न र्नीलत अर्ननरुप ७१२ घरिनरीिाई समेट्र्ने गरेर 
लर्नमाणु गररएको देजखन्छ । 

लबद्यमार्न अवस्थाुः 
ववद्यमार्न अिैँची खेतीिाई ववश्लषेण गदाु यो लसमान्त बािीको रुपमा मात्र िगाइएको पाइन्छ 
। हाि कृवषको िालग उपिब्ि ४,३२० हेक्टर िमीर्न मध्ये १९२.५ हेक्टरमा )३,८५१ 
रोपर्नी) अिैँची खेती गररएको छ । अिैँची बािीको ववद्यमार्न क्षेत्रफि गाउँपालिकाको कन ि 
भ नलमको ०.९७ % र उपिब्ि कृवष भ नलमको ४.४५% मात्र देजखन्छ िनर्न व्यवसावयक कृवषको 
दृविकोणबाट ज्यादैं न्यनर्न देजखन्छ । हाि अिैँची खेती अलिकांश स्थार्नमा खोल्सी र लर्निी 
वर्न क्षेत्रमा िगाइएको पाइन्छ भर्ने केवह कृषकहरूिे भर्ने ओलसिो बारी र खेतमा समेत 
िगाउर्ने गरेको पाइन्छ । वडागत रुपमा हेदाु अिैँचीको सबै भन्दा बढी क्षेत्रफि )अिैँचीको 

अिैंची सङ्किर्न केन्र 

अिैंची सनकाउर्ने भट्टी 



कन ि क्षेत्रफिको ५५%) वडा रं्न. ३ मा देजखन्छ भर्ने सबै भन्दा कम )५%) वडा रं्न. १ मा 
देजखन्छ ।  

अिैँची रोपणको सनरुवात वव.सं. 
२०३९ मा भएको र पवहिो पटक 
केवह ववरुवाहरू इिामबाट आपनलत ु
गररएको लथयो । इिामबाट सनरुमा 
िलगएको ववरुवाहरू माउबोटको रुपमा 
हनकाुइ त्यसैबाट िेरै ववरुवाहरू तयार 
गररएको पाइन्छ । हाि ववद्यमार्न 
अिैँची बगैँचाको ववरुवाको स्रोत हेरे्न 
हो भर्ने ८८% ववरुवाहरू स्थार्नीय 
स्तरबाटै आपनलत ु भएको पाइन्छ भर्ने 

१२% ववरुवाहरू बाह्य क्षेत्रबाट आपनलत ुभएको पाइन्छ । सनरुको वषहुरूमा स्थार्नीय स्तरमा 
ववरुवाको अभाव हनँदा बाह्य स्थार्नहरूबाट ववरुवा आपनलत ुगररएता पलर्न हाि स्थार्नीय स्तरबाटै 
ववरुवा आपनलत ुगर्न ुसवकर्ने जस्थलत रहेको छ । ववरुवाको बाह्य स्रोतहरूमा गोखाु जिल्िाकै 
अन्यत्र स्थार्न, िमिनङ जिल्िा जस्थत र्निीकका स्थार्नहरू प्रमनख रहेका छर्न ्भर्ने इिाम जस्थत 
अिैँची ववकास केन्रबाट समेत केवह मात्रामा ववरुवा आपनलत ुभइरहेको पाइन्छ । अलिकांश 
अिैँची कृषकहरू आफन िे िगाएको अिैँचीको िातको बारेमा अर्नलभज्ञ देजखन्छर्न ्। प्राववलिक 
ज्ञार्न र अर्ननभवको कमीको कारण आफन िे िगाएको अिैँचीको िातहरू छनट्याउर्न र्नसक्र्ने 
जस्थलत रहेको छ ।  

अिौची खेती गररएको िग्गाको वववरणुः 
वडा रं्न िग्गाको क्षेत्रफि )रोपर्नी) कैवफयत 

1 २०९  

2 ७४६  

3 २१२६  

4 ३२५  

5 ४४५  

िम्मा ३१५१  

 

अिैँचीको बिार व्यवस्थापर्न र आम्दार्नी अजिरकोट गाउँपालिकामा अिैँचीको 
व्यवजस्थत बिारको अभाव रहेको छ । यहाँ केवह संकिकहरूिे कृषकको घरैबाट अिैँची 
संकिर्न गरे्न गरेका छर्न ्भर्ने केवह कृषकहरूिे स्थार्नीय बिारमा िगेर अिैँची बेचववखर्न गरे्न 
गरेका छर्न।् यहाँका ६८% कृषकहरूिे आफ्र्नै घरबाट सनख्खा अिैँची लबवक्र गरे्न गरेको 



पाइन्छ भर्ने बिारमा िगी स्थार्नीय व्यापारीहरूिाई लबवक्र गरे्न कृषकहरू ३२% रहेका छर्न ्
। बिार व्यवजस्थत र्नभएको कारण स्थार्नीय कृषकहरूिे प्रचलित राविय मनल्य प्राप्त गर्न ु
सकेका छैर्नर्न ्।  

हाि सरदर ६००।- रुपैयाँ प्रलत के.िी. का दरिे लबवक्र गर्नन ु परेको छ िबवक 
प्रचलित राविय थोक मनल्य सरदर रु ९००।- प्रलत के.िी. रहेको छ । उत्पादकत्व कम र 
स्थार्नीय मनल्य समेत कम भएको कारण हािको अवस्थामा अिैँचीको आय सन्तोषिर्नक 
देजखँदैर्न र ववद्यमार्न अवस्थामा प्रलत रोपर्नी औसत आम्दार्नी रु ४,०७२।- मात्र देजखर्न आउँछ 
। उक्त आम्दार्नी ज्यादै कम हो िब वक औसत उत्पादर्न खच ुप्रलत रोपर्नी रु ७,५५२।- 
का दरिे रहेको देजखन्छ । यस वहसाबिे ववद्यमार्न अवस्थामा कृषकहरूिाई अिैँची खेतीबाट 
प्रलत रोपर्नीमा औसत रु ३,४८०।- घाटा देजखएको छ । 

 

 

आयोिर्नाको प्रत्यक्ष फाइदाहरूुः  

१. अिौचीको गनणस्तर कायम गर्नकुो िालग बािी उत्तर प्रववलि महत्वपूण ु पक्ष हो । 
यसको िालग तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी ३० िर्ना अगनवा कृषक समावेश प्रलत वष ु
१ पटक ववषय 
ववज्ञको सहजिकरणमा 
तालिम सञ्चािर्न 
गररर्नेछ आफ्र्नै 
भवर्नमा सञ्चािर्न गर्न ु
सवकर्ने । उत्पाददत 
अिौचीको गनणस्तर 
कायम राख्न प्रशोिर्न 
केन्र थप सहयोगी 
हनर्ने छ । 

२. संगदठत अिैँची खेती 
ववस्तार कायकु्रमिाई 
प्रभावकारी ढंगिे अजघ 
बढाउर्नको िालग अिैँचीसंग सम्बन्िीत स्थार्नीय, प्रादेजशक तथा केन्रीय तहमा कायरुत 
सरोकारवािा गैसस, सरकारी संस्था, अर्ननसन्िार्न केन्र, शैजक्षक केन्र, व्यापाररक लर्निी 
क्षेत्र र दात ृलर्नकायहरूसँग सवक्रय समन्वय र सम्बन्ि स्थावपत गर्न ुसहयोग पनग्र्ने । 



३. आफ्र्नै िोगो तगार गरेर अिैँची उत्पादर्नपनव ुर्न ैसंभाव्य बिार खोिी बिारको माग र 
हािको आपनलत ुअध्ययर्न गरी कलतमात्रामा अिैँची खपत गराउर्न सवकन्छ भने्न बारेमा 
अर्ननसन्िार्न गर्न ुिरुरी हनन्छ । हाि स्थावपत भइसकेको बिारमा र भववष्यमा स्थावपत 
हनर्नसक्र्ने दनवै प्रकारका बिारहरूमा यस्ता अर्ननसन्िार्न गर्न ुिरुरी हनन्छ । यसको िालग 
प्रसोिर्न केन्र थप सहयोगी हनर्ने छ । 

छिफिमा उठेका लबषयबस्तनहरू 

 हाि लर्नमाुण गररएको प्रसोिर्न तथा संकिर्न केन्रसम्म आवत–िावत गरे्न पहनचमागको 
सनलबिा र्नभएकोिे १२ मवहर्ना र्नै आवत–िावत गर्न ुसहि हनर्नेछ । 

 २.अिौची खेती गदाु पवहिेको खेतबारी÷ पाखोबारीमा अन्य खेतीपातीको तनिर्नामा 
शनरुका ददर्नहरूमा िाभकारी भएको देखालसखी गरेर सबै खेती छाडेर अिौची खेती 
गदाु सोचे अर्ननरुपको बतमुार्न अवस्था र्नभएकोिे यो खेती प्रती लबतषृ्णा िागेको । 

 ३.केलभड – १९ को अबलिामा लर्नमाुणकाय ुभएकोिे लबलबि कदठर्नाई भएको । 

 अिौचीको उत्पादमा आएको ह्रास तथा घटदो बिार मूल्यको कारण कृषकहरूमा पर्न ु
असर । 

 लबलभन्न गैह सरकारी संस्थाहरू कृषी क्षेत्रमा यसै गाँउ पालिकाम कायरुत रहेता पलर्न 
यो क्षेत्रमा ध्यार्न र्नपनगेको वकसार्नहरूको गनर्नासो । 

 

  



ज्यालमरबोटे दलितवस्ती आमा समनह रकाफिडाडँा 
िैविक ववभेद, दलितहरूमा सामाजिक ववभेद र कमिोर आलथकु अवस्था, मवहिा वहंसा, 

घरेिन वहंसा िस्ता तीता सत्यिाई न्यूर्नीकरण गदेसमाबेशी तथा एवककृत ववकासकोिालग िालग 
परेका दलित मवहिाहरूको समनह ज्यालमरबोटे दलितवस्ती आमा समनह काफिडाँडमा लर्नमाुण 
गररएको आमा 
समनहको भवर्न 
लर्नमाुणको 
क्रममा अघनरो 
अबस्थामा 
रहेको छ। 
दलितको 
िर्नसङ्खख्या 
समेत उल्िेख्य 
रहेको छ यो 
पालिकामा 
साकी र 
ववश्वकमाु दनवै ८ 
प्रलतशत रहेका छर्न भर्न े पररयार ४ प्रलतशत रहेका छर्न ् । यसरी सङ्खख्यात्मक वहसाबिे 
दलितको उपजस्थती उल्िेखलर्नय रहेको यस पालिकािे यस आयोिर्नािाई प्राथलमकतामा राखेर 
बिेट लबलर्नयोिर्न गरेको देजखन्छ । 

आयोिर्नाको अवस्था 
िग्गा दातािे िग्गा लर्नशनल्क उपिब्ि गराउर्नन भएको स्थार्न हरेक वकलसमिे उपयनक्त रहेको र 

िेरै दलित घरिनरीिाई समेटेको यो 
आयोिर्ना अिनरो अवस्थामा छ । 

 

अध्यक्षको र्नाम थरुः लसता लब.क. 
  सलमतीमा सबै दलित 
मवहिाहरू रहेको । 

  

आमा समनहको भवर्न प्रािणमा समनह भेिा 



आयोिर्नाबाट प्राप्त हनर्न सक्र्ने उपिब्िीहरूुः 
 वस्तीको बीचमा र सडको र्नजिक रहेकोिे यो भवर्निाई समनदायका लबलभन्न 

कायकु्रमहरूको िालग अलत उपयोगी रहेको । 

 बैठक बस्र्न, लबलभन्न  आय आिरु्नका तालिमहरू संन्चािर्न गर्न ुउपयनक्त रहेको । 

 लबलभन्न िालमकु एबं सास्कृतीक कायकु्रमहरूको िालग प्रयोग गर्न ुसवकर्ने । 

 सामनवहक अन्य प्रयोिर्नहरूको िालग 

भवर्न लर्नमाणुको क्रममा आएका समस्यहरूुः 
 वषाुको लसिर्नमा लर्नमाुण समाग्रीहरूको ढनवार्नीमा समस्या भएको 
 थनपाररएको वािनवा, लगटीहरू बषकुो पार्नीिे बगाएको  

 आलथकु हर वहसावमा समेत )भ्याट लबि) आय ब्यायको हर वहसावमा कार्ननर्नी 
ज्ञार्नको अभाव  

 सलमतीका पदालिकारीहरूिे सबै समनदायमा अयोिर्नाको बारेमा स्पि पार्न ुर्नसकेको 
अवस्था । 

 समनदायको आयोिर्नामा समेत श्रमदार्नको योगदार्न र्नभएको । 

 

 

 

 

 

  



अर्ननसूजच ३ – गाउँपालिकाको सामाजिक दावयत्व सम्बजन्ि कायतुालिका 

क्रम 
संख्या कृयाकिाप 

कवहिे 
गरे्न 

मनख्य जिम्मेवारी सहयोगी बिेट र्नलतिा मापर्न 

१ 
सनशासर्न ऐर्न तिनमुा  

गरे्न । 

असार 
१० गते 

गाउँसभा 
गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय /सनशासर्न 

शाखा 
 

असार १० लभत्र 
सनशासर्न  सनशासर्न 

ऐर्नको मस्यौदा तयार 
हनर्ने । 

२ 

सनशासर्न प्रविरु्न 
रणर्नीलत तथा 
काययुोिर्ना 

असार  
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय /सनशासर्न 

शाखा 
 

सनशासर्न प्रविरु्न 
रणर्नीलत तथा 

काययुोिर्ना दस्तावेि 
तयार भएको 

३ 

सामाजिक 
िवाफदेवहता 
औिारहरुको 

(साविुलर्नक पररक्षण, 

साविुलर्नक सनर्नवाइ, 

सामाजिक पररक्षण) 
को क्षेत्रगत 
मापदण्ड र 

लर्नदेजशका तयार गरे्न 
। 

श्रावण 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय /सनशासर्न 

शाखा 
 

सामाजिक िवाफदेवहता 
औिारहरुको 

(साविुलर्नक पररक्षण, 

साविुलर्नक सनर्नवाइ, 

सामाजिक पररक्षण) को 
क्षेत्रगत मापदण्ड र 
लर्नदेजशकाको  तयार 

मस्यौदा तयार  भएको 

४ 

गापामा सनशासर्न 
इकाई तथा र्नोडि 
अलिकृत तोक्र्ने। 

िेठ 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
प्रमनख प्रशासकीय 

अलिकृत 
 

सनशासर्न इकाई तथा 
र्नोडि अलिकृत 
तोवकएको पत्र 

५ 

गाउँसभाका वांकी 
सलमलतहरु गठर्न 

गरे्न । 

असार 
१० गते 

गाउँसभा 
गाउँकायपुालिका 

/अध्यक्ष 
 

गाउँसभाका वांकी 
सलमलत गठर्न भइ 

जिम्मेवारी तोवकएको 

६ 

ववकास समस्या 
समािार्न सलमलत 
गठर्न गरे्न (काय ु

क्षेत्र तथा जिम्मेवारी 
समेत) 

िेठ 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका अध्यक्ष  

ववकास समस्या 
समािार्न सलमलत गठर्न 

भएको 

७ 

क्षमता ववकास 
योिर्ना तयार गरे्न  

। 

असार 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
अध्यक्ष/ प्रमनख 

प्रशासकीय अलिकृत 
 

क्षमता ववकास योिर्ना 
तयार भएको 

८ 

गनर्नासो सनर्नवाई  
इकाई लर्नमाणु गरे्न 

(गाउँ तथा वडा 
स्तर दनवैमा) 

िेठ 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 

अध्यक्ष/ प्रमनख 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

वडा सलमलत 

 
गनर्नासो सनर्नवाइ  इकाई  

लर्नमाुण भएको 

९ 

गापाको 
कायवुवभािर्न 
लर्नयामाविी 
अध्यावलिक 

गरे्न।(सनशासर्न तथा 

िेठ 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
गाउँकायपुालिकाको 
कायाुिय  /अध्यक्ष 

 

गापाको कायवुवभािर्न 
लर्नयामाविी 

अध्यावलिक भएको 



क्रम 
संख्या 

कृयाकिाप 
कवहिे 
गरे्न 

मनख्य जिम्मेवारी सहयोगी बिेट र्नलतिा मापर्न 

सामाजिक 
िवाफदेवहता 

ववषयहरु समेत 
समावेश हनर्ने गरी) 

१० 

गापाको सम्रग सेवा 
प्रवाहकाका िालग 

एवककृत सेवा प्रवाह 
Standard 
Operating 
Procedure 

कायवुवलिको लर्नमाणु 
 गरे्न। 

श्रावण 
मसान्त 

गाउँकायपुालिका 
अध्यक्ष/ प्रमनख 

प्रशासकीय अलिकृत 
 

एवककृत सेवा प्रवाह 
Standard 
Operating 
Procedure 

कायवुवलिको लर्नमाुण 
भएको । 

११ 

गापािे आवस्यक 
देखेका अन्य 
कृयाकिापहरु 
(प्रलतवेदर्नका 

सनझाविाई आिार 
लिर्न सवकर्ने) 

     

 

 

 

  



अर्ननसूची ४ – स्थिगत अध्ययर्नका तस्वीर तथा दस्तावेिहरू 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



 

 

 



 



 


