
 

आ.ब २०७८/०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन 

भाग -१ 

परिचय 
१.१ पषृ्ठभतुि 

सघिय लोकिाघरिक गणिरि नेपालको िूल संिचना संि, प्रदेश ि स्थानीय िह गिी िीन िहको िहेको छ । 
नेपालको संर्वधान, २०७२ को धािा ५६ उपधािा ४ विोघिि स्थानीय िह अरिगिि गाउपातलका, 
नगिपातलका ि घिल्ला सभा िहेका छन।् नेपालको संर्वधानिा प्रदेशको अतधकाि अनसूुची ६, संि ि प्रदेशको 
साझा अतधकाि अनसूुची ७, स्थानीय िहको अतधकाि अनसूुची ८ ि संि, प्रदेश ि स्थानीय िहको साझा 
अतधकाि अनसूुची ९ िा व्यवस्था गरिएको छ। हाल नेपालिा ६ िहानगिपातलका, ११ उप- 
िहानगिपातलका, २७६ नगिपातलका, ४६० गाउंपातलका ि ७७ घिल्ला सभा एवं घिल्ला सिरवय सतिति 
िहेका छन । घिल्ला तभि स्थानीयिहहरुका वीच सिरवय गने, घिल्लािा िहेका संघिय कायािलय ि प्रदेश 
सिकािी कायािलयहरुका वीच सिरवयकािी भतुिका तनवािह गनि ि घिल्लािा सञ्चातलि र्वकास तनिािणका 
कायििा सरिलुन कायि गनि िी आयोिना िथा कायिक्रिहरुको अनगुिन गने िूल कायि घिम्िेवािी सर्वधानले 
घिल्ला सभा एवं घिल्ला सिरवय सतितिलाई िोकेको छ भने स्थानीय सिकाि संचालन ऐन,२०७४ ले 
घिल्लातभिका गाउँपातलका वा नगिपातलका तबचको र्वकास तनिािणका र्वषय पर्हचान गनि िथा व्यवस्थापन 
गनि आवश्यक सिरवय गने, घिल्ला तभि सिकािी िथा गैिसिकािी के्षिबाट सञ्चातलि र्वकास तनिािण 
सम्वरधी कायिक्रिको र्वविण ियाि गिी त्यस्िा कायिक्रिको प्रभावकािीिा िथा व्यवस्थापनका र्वतभन्न चिणिा 
अनगुिन गने त्यस्िा कायिक्रिको प्रतिफलका सम्वरधिा के्षि वा सिदुायगि र्वषय के्षिगि ि पयाियविघणय 
सरिलुन कायि गनि आवश्यक सझुाव वा िागिदशिन ददने ि त्यसिी ददएका सझुाव वा िागिदशिनलाई 
साविितनक गने, घिल्लातभिका गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको क्षििा र्वकासको लागी प्रदेश िथा संि संग 
सिरवय गने, घिल्ला तभि गाउँपातलका ि नगिपातलका तबच कुनै र्ववाद एवं सिस्या उत्पन्न भएिा सोको 
सिाधानका लातग सिरवय िथा सहघिकिण गने, घिल्ला तभिको प्राकृतिक प्रकोप िथा र्वपद व्यवस्थापन 
सम्वरधी योिना ि कायिको सिरवय गने िस्िा प्रिखु कायिहरु गने िहत्वपूणि भतूिका काननु बिोघिि 
व्यवघस्थि गरिएको छ ।  

देशका ७७ घिल्ला ि गण्डकी प्रदेशका ११ घिल्ला िध्ये यो बागलङु  घिल्ला पतन एक हो । १७८४ बगि 
र्कति  भौगोतलक के्षिफल तभि फैतलएको यस घिल्लालाई नेपालको नक्शा संग तिल्दो िलु्दो घिल्ला, झोलङु्ग े
पलुको घिल्ला, बटेु्ट नलीको घिल्ला ि प्रचिु खानीहरु िहेको घिल्ला भनेि पतन घचतनरछ । सिघुरि सिहबाट 



 

रयनुिि ६०० अतधकिि ४६९० तिटि उचाई सम्िको भ–ुभाग िहेको यस घिल्लाको सदििकुाि बागलङु 
िहेको छ । िार्िय िनगणना २०७८ को प्रािघम्भक नतििा अनसुाि बागलङु घिल्लाको िनसंख्या 
२,५०,५५४ िध्य परुुष १,१७,१८९ (४६.७७ प्रतिशि) ि िर्हला १,३३,३६५ (५३.२२ प्रतिशि) िहेको 
छ। संघिय संिचना अनसुाि यस घिल्लािा बागलङु, िैतिनी, गल्कोट, ढोिपाटन, गिी ४ नगिपातलका ि 
काठेखोला, बिेङ, िािाखोला,वतडगाड, तनसीखोला, ििानखोला गिी ६ गाउँपातलकाहरु िहेका छन । र्यनै 
१० वटा नगिपातलका ि गाउंपातलकावाट घिल्ला सभा गठन भएको छ ि शरुुिा तिति २०७४ श्रावण २१ 
गिे घिल्ला सिरवय सतिति गठन भै कायि संचालन हदैु आएको छ । 

१.२ घिल्ला सभा ि घिल्ला सिरवय सतिति   

नेपालको संर्वधान, २०७२ ले घिल्ला सभा ि घिल्ला सिरवय सतितिको व्यवस्था गिेको छ । घिल्ला 
सभािा घिल्ला तभिका नगिकायिपातलकाका प्रिखु ि उपप्रिखु िथा गाउंकायिपातलका अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष 
सदस्य िहने व्यवस्था । घिल्ला सभाको िफि वाट गनुि पने सम्पूणि कायि सम्पादन गनि घिल्ला सिरवय सतिति 
िहने व्यवस्था सिेि गरिएको छ । यर्ह घिल्लासभाले १ िना प्रिखु ि १ िना उपप्रिखु गरि कम्िीिा ३ 
िना िर्हला ि १ िना दतलि वा अल्पसंख्यक सर्हि बर्ढिा ९ िना सदस्य िहेको घिल्ला सिरवय सतितिको 
तनबािचन गने संबैधातनक ब्यबस्था बिोघिि नै यस बागलङु घिल्लािा तिति २०७९ बैशाख ३० िा घिल्ला 
सिरवय सतिति तनवािघचि भई कायििि िहेको छ ।घिल्ला सभाको अध्यक्षिा घिल्ला सिरवय सतितिका 
प्रिखुले गने ि सभाको सघचव घिल्ला सिरवय अतधकािी िहने कानूनी व्यवस्था िहेको छ ।घिल्ला सिरवय 
सतिति बागलङुको संगठन संिचना अनसुची -१ िा उल्लेख गरिएको छ । 

 

१.३ घिल्ला सभाको कायिक्षिे 

 

नेपालको संतबधान, २०७२ को धािा २२० उपधािा ७ अनसुाि घिल्ला सभाको काि कििब्य ि अतधकाि  
देहाय बिोघिि हनुेछ भने्न व्यवस्था गरिएको छ । 

(क) घिल्ला तभिका गाउँपातलका ि नगिपातलका तबच सिरवय गने । 

(ख) तबकास िथा तनिािण सम्वघरध कायििा सरिलुन कायि गनि, सोको अनगुिन गने । 

(ग) घिल्लािा िहने संघिय ि प्रदेश सिकािीी कायािलय ि गाउंपातलका ि नगिपातलका तबच सिरवय   
गने । 

(ि) प्रदेश काननु बिोघििका अरय कायिहरु गने । 
 

त्यसै गिी स्थातनय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ दफा ९२ िा घिल्ला सभाको काि कििब्य ि अतधकाि 
िोर्कएको छ ि सोही ऐनको दफा ९२ को उपदफा (२) बिोघिि घिल्ला सभाले गने काि घिल्ला सिरवय 



 

सतितिको नाििा हनुे ब्यबस्था भएकोले घिल्ला सिरवय सतितिको काि कििब्य अतधकाि देहाय बिोघिि 
िहेको छ । 

(क) घिल्ला तभिका गाउँपातलका वा नगिपातलका तबचको तबकास तनिािणका तबषय पर्हचान गनि िथा   
 ब्यबस्थापन गनि आबश्यक सिरवय गने । 

(ख) घिल्ला तभिका सिकािी िथा गैिसिकािी क्षेिबाट सञ्चातलि तबकास तनिािण सम्बघरध कायिक्रििको 
 र्वविण ियाि गिी त्यस्िा कायिक्रिको प्रभावकारििा िथा ब्यबस्थापनका तबतभन्न चिणिा अनगुिन 
गने िथा कायिक्रिको प्रतिफलको सम्वरधिा क्षेि वा सिदुाय गि तबषय के्षिगि ि  पयािविण 
सरिलुन कायि गनि आबश्यक सझुाव िथा िागिदशिनलाइ साबिितनक गने । 

(ग) घिल्ला तभिका गाउँपातलका िथा नगिपातलकाको क्षििा र्वकासको लातग प्रदेश िथा संि संग 
सिरवय गने । 

(ि) घिल्लािा िहने संघिय वा प्रदेश सिकािीी कायािलय ि गाउँपातलका िथा नगिपातलका तबच सिरवय 
 गने । 

(ड) घिल्ला तभिका गाउँपातलका ि नगिपातलका तबच कुनै र्वबाद उत्पन्न भएिा सो सिाधानको लातग  

  सिरवय िथा  सहघिकिण गने, 

(च) घिल्ला तभिको प्राकृतिक प्रकोप िथा तबपद ब्यबस्थापन सम्वरधी योिना ि कायिको सिरवय गने  

(छ) घिल्ला तभिका तबकास िथा तनिािण सम्बघरध कायििा सरिलुन कायि गनि गैिसिकािी संि संथा 
िथा तनिी के्षि संग सिरवय गने । 

(ि) घिल्ला तभिका तबकास िथा तनिािण सम्वघरध कायििा सरिलुन भए नभएको सम्बघरध अध्ययन 
 अनसुरधान िथा अनगुिन गरि तबकास तनिािण सम्बरधी कायििा सरिलुन कायि गनिको लातग 
िरिालय स्थातनय िह सम्बघरध तबषय हेने प्रदेश सिकािको िरिालय िथा आवश्यकिा अनसुाि 
सम्बघरधि गाउपातलका िथा नगिपातलकालाई सझुाव ददन े। 

(झ) आफ्नो काि कािबाही सम्बरधिा िरिालय ि स्थानीय िह सम्बघरध तबषय हेने िरिालयलाई 
 आतथिक बषि सिाप्त भएको २ िर्हना तभि प्रतिवेदन ददन े। 

(ञ) घिल्ला तभिको तबकास तनिािणको कायिलाई प्रभावकािी बनाउनको लातग बषिको एक पटक बार्षिक 
 सतिक्षाको कायिक्रि आयोिना गरि सो घिल्लाबाट संिीय संसद ि प्रदेश सभािा प्रतितनतधत्व गने 
संसद सदस्यलाई आिरिण गिी सझुाव ददन े। 

(ट) नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकािले िोकेको अरय कायि गने । 

 

 

 



 

 

भाग-२ 

घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुले आ.ब.०७८/०७९ िा सम्पादन गिेका प्रिखु कायिहरु 

 

नेपालको संतबधान, २०७२ को धािा २२० ि स्थानीय सिकाि संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२(१) ले 
घिल्ला सभा ि घिल्ला सिरवय सतितिको काि कििब्य िोकेको छ ।िनु िातथ नै उल्लेख भई सकेको छ । 
उक्त काि कििब्य बिोघिि घिल्ला सिरवय सतितिको िलुभिु कायि िथा भतुिका भनकेो सिरवय अनगुिन ि 
सहघिकिण नै हो।यसले घिल्ला तभि िहेका स्थानीय िह प्रदेश िथा संिका कायािलय, गैिसिकािी 
संस्था,प्रदेश सिकाि ि संि सिकािसँग सिरवय कायि गने ि संिका कायािलय, प्रदेशका कायािलय ि स्थातनय 
िह िथा गैिसिकािी संि संस्थाले गिेका तबकास तनिािणका कायिक्रिहरुको सम्वरधिा सरिलुन कायि भए 
नभएको सम्वरधिा अनगुिन गरि सझुाब ददन ुहो । आफुलाई प्राप्त उक्त कायिके्षि तभि िहेि यस सतितिले 
आ.ब.०७८/०७९ िा गिेका कायिहरु तनम्न बिोघिि उल्लेख गरिएको छ।  

२.१)  सतिक्षा बैठकः १ वटा सम्पन्न भएको । 

 घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुका प्रिखु श्री िािेरि ढुङ्गानाज्यकुो अध्यक्षिा प्रतितनतध सभाका िानतनय 
सदस्य सूयि प्रसाद पाठक ज्यूको प्रिखु आतिथ्यिा ि प्रतितनतध सभाका ि प्रदेश सभाका िानतनय सदस्य 
ज्यूहरुको आतिथ्यिािा तिति २०७८ असोि ११-१२ गिे सतिक्षा बैठक सम्पन्न भएको ।   

 गि आ.व. ०७७/०७८ िा घिल्लाका स्थानीय िह, संि िथा प्रदेश सिकाि अरिगििका कायािलयहरु 
ि गैि सिकािी संि-संस्थाहरुले सम्पन्न गिेको कायि प्रगिीको सतिक्षा गिी सोको सतिक्षा प्रतिवेदन 
प्रकाशन गरि सबै सम्बघरधि तनकायहरुिा पठाईएको ।  

२.२) घिल्ला सभा 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९६ को उपदफा १ बिोघिि बषिको कघम्ििा एक वटक 
घिल्ला सभा बस्ने प्रावधान िहेको छ ।उक्त व्यवस्था बिोघिि २०७८ साल पौष १४ गिे घिल्ला सभा 
सम्पन्न भएको छ ि  यस सभाको उदिाटन  सभाको अध्यक्षिा गनुि भएका सिरवय प्रिखु श्री िािेरि ढुङ्गाना 
ज्यूबाट भई केर्ह िहत्वपूणि तनणियहरु गिी बैठक सम्पन्न भएको तथयो। घिल्ला सभाबाट भएका िखु्य िखु्य 
तनणियहरु यस प्रकाि छन । 

 घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुवाट आ व ०७७।०७८ िा भएको काि कावािहीको वार्षिक प्रगति 
प्रतिवेदन घिल्ला सभािा पेश भएकोिा सो सम्वरधिा छलफल एवं िाय पिािशि प्रदान गरियो । पेश 



 

हनु आएका िाय सझुावलाई सिेि िध्यनिि गिी घिल्ला तभिका संघिय िथा प्रदेश अरिगििका 
कायािलयहरु ि स्थानीय िहबाट संचातलि र्वकास तनिािणसंग सम्बघरधि कायिक्रिहरुको प्रभावकािी 
अनगुिन ि सिरवय गनि घिल्ला सिरवय सतितिलाई तनदेशन ददने । 

 घिल्ला सिरवय सतितिको िौज्दाि कोषिा िहेको िौज्दाि िकिलाई घिल्ला सिरवय सतितिको 
िौज्दाि कोष स+चालन तनदेघशका, २०७५ विोघिि र्वतभन्न तितििा कायिक्रि व्यवस्थापन सतितिको 
तनणिय विोघिि बाँडफाँड िथा खचि भएको देहाय विोघििको िकि लाई अनिुोदन गने । 

क्र .स.  योिना िथा 
कायिक्रिको नाि 

स्थानीय 
िहको नाि 

िौज्दाि कोषबाट 
र्वतनयोघिि िकि 

स्थातनय िहको 
साझेदािी  
प्रतिशििा 

सम्पन्न गरि 
सक्न ुपने 
आ .ब.  

कैर्फयि 

१ िात्िाटा सभाहल भवन 
तनिािण िििि 

बागलङु 
नगिपातलका 

२००००००  ५० प्रतिशि ०७७/०७८ िकि िाग 
नगिेको 

२ दतलि उत्थान 
प्रा.र्व.भवन तनिािण 

िैतिनी 
नगिपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

३ ११  नं. वडा 
कायािलय भवन तनिािण 

गल्कोट 
नगिपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

४ पशपुति आधािभिु 
र्वद्यालय िििि वडा 
न.३ 

तनसीखोला 
गाउँ पातलका 

१०००००० ५० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

५ कुढेढोि प्रा .र्व. िििि 
वडा नं ५ 

तनसीखोला 
गाउँपातलका 

१०००००० ५० प्रतिशि ०७७/०७८ सियिै िकि 
िाग नगिेको 

६ उत्ति गंगा िार्व भवन 
िििि 

ढोिपाटन 
नगिपातलका 

१०००००० ५० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

७ घशवालय प्रार्व िििि ढोिपाटन 
नगिपातलका 

१०००००० ५० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

८ ४ न. वडा कायािलय  
भवन तनिािण 

िािाखोला 
गाउँपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

९ खवािङ भवन िििि बतडगाड 
गाउँपातलका 

२०००००० ५० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

१० खोलेसवाङ आ .
र्वद्यालय भवन तनिािण 

ििानखोला 
गाउँपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

११ धलु्ल ुतलउवा िार्व 
भवन तनिािण बिेङ १ 

बिेङ 
गाउँपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

१२ िेश वडा कायािलय 
भवन तनिािण िला थप 
वडा नं ७ 

काठेखोला 
गाउँपातलका 

२०००००० ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 



 

१३ िेितलटोला प्रा .र्व .
कम्पाउण्ड तनिािण 

बतडगाड 
गाउँपातलका 

१००००००  ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

१४ लरुुङ सािदुार्यक 
स्वास्थ्य ईकाइ भवन 
तनिािण बिेङ १ 

बिेङ 
गाउँपातलका 

१००००००  ४० प्रतिशि ०७७/०७८ सम्पन्न 

१५ घिल्ला सिरवय 
सतितिको कायािलयिा 
िहेको घिल्ला सिरवय 
अतधकािी तनवासको 
ट्वाइलेट /  बाथरुि
लगायिका संिचनाहरु 

तनिािण/िििि  

- २००००० - ०७७/०७८ सम्पन्न 

१६ घिसस आवास भवन 
िािवाि, गोलिि, 
र्कचन दिाि तनिािण 
िथा िििि सधुाि कायि 

 ५०००००  ०७७/०७८ आंतसक 
सम्पन्न 
नभएको 

 

 गण्डकी प्रदेश, िखु्यिरिी िथा िरिी परिषदको कायािलय पोखिाको च +=नं= ८३६, तिति 
२०७८।०८।०८ को पि विोघिि घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुको लातग र्वतनयोिन भई 
तनकासा हनु आएको अनदुान िकि रु १०,००,०००। -अक्षरुपी दश लाख_ नेपालको 
संर्वधान,२०७२ को धािा २२०,स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ि ९३ िथा 
अरय प्रचतलि काननु सिेिलाई िध्यनिि गिी घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुको तिति 
२०७८।०९।१३ को बैठकवाट भएको तनणिय विोघिि खचि गने गिी बाँडफाँड गिीएको देहाय 
विोघििको िकिलाई अनिुोदन गने।  
िपघशल 

खचिको बाडँफाडँ ि खचि गने आधािहरु / िापदण्ड (Norms) 

तस=नं= कायिक्रि  िथा खचिको शीषिक बाँडफाँड 
गरिएको िकि 

खचि गने आधािहरु/िापदण्ड 

(Norms) 

कैर्फयि 

१ दै=भ्र=भ= िथा अनगुिन खचि ५,००,०००। क_ पदातधकािीका लातग कायिक्षेि बार्हिको 
तनयिानसुािको  दै=भ्र=भ= 

ख_ कििचािीहरुका लातग तनयिानसुािको दै=भ्र=भ= ।   
 

 

२ इरधन खचि २,५०,०००। अनगुिन िथा अरय कायिका लातग घिल्लातभि िथा 
बार्हि कायािलयको गाडी प्रयोग गदाि लाग्ने इरधन 

 



 

खचि । 

३ सवािी साधन िथा अरय िििि 
सम्भाि खचि 

२,५०,०००। कायािलयका सवािी साधनको िििि खचि िथा 
आवश्किानसुाि अरय िििि सम्भाि खचि 

 

 िम्िा रु १०,००,०००। 

(दश लाख िाि) 
  

 

 नेपालको संर्वधान, २०७२ को धािा २२० को उपधािा ७ को खण्ड )क(,  ) ख( ि )ग( िथा स्थानीय 
सिकाि संचालन ऐन २०७४ ले घिल्ला तभिका गाउँपातलका ि नगिपातलकाका र्वच सिरवय गने, 
र्वकास तनिािण सम्बघरध कायिको अनगुिन गने ि घिल्लािा िहने संघिय ि प्रदेशका सिकािी 
कायािलय ि स्थानीय िह र्वच सिरवय गने लगायिका घिम्िेवािी घिल्ला सभा िथा घिल्ला सिरवय 
सतितिलाई प्रदान गिेको हुंदा नेपालको संर्वधान ि स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को भावना 
ि ििि बिोघिि आफ्नो अतधकाि के्षि ि कायि के्षि तभि र्वकास तनिािण ि सेवा प्रवाह लगायिका 
र्वषयिा घिल्ला सिरवय सतिति संग सिरवय गिी कायि गनि घिल्ला घस्थि सिकािी कायािलयहरु एवं 
गैि सिकािी संि संस्थाहरुलाई तनदेश गने । 

 

 ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन, संकलन, प्रशोधन ि तबर्क्र र्वििण सम्बघरध नेपाल सिकाि िथा गण्डकी 
प्रदेश सिकाि द्वािा िािी भएका िापदण्ड, तनदेघशका िथा  नदीिरय िथा खानीिरय पदाथिको 
उत्खनन संकलन, तबर्क्र र्वििण ि क्रसि उद्योग संचालन सम्वरधी प्रर्क्रयाको अनगुिन सतितिबाट 
यस पवुि भएका र्वतभन्न तनणिय बिोघिि ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन, संकलन, प्रशोधन तबर्क्र, 
र्वििण सम्बरधिा IEE लगायिका अरय आवश्यक िापदण्ड पिुा गिी उत्खनन गने,तबर्क्र र्वििण गने 
ि क्रसि उद्योग संचालनको व्यवस्था तिलाउन स्थानीय िहहरु,आयोिनाहरु ि क्रसि उद्योगहरुलाई 
अनिुोध गने ि प्रर्क्रया पिुा गिेका व्यवसायीहरुलाई सहि रुपिा काि गने वािाविण तिलाउने तनणिय 
गरियो। साथै सवोच्च अदालिको आदेश िािी भएको कालीगण्डकी नदी र्कनािको हकिा आदेश 
अनरुुप गने । 

 कोतभड १९ र्वरुद्धको खोप अतभयानलाई प्रभावकािी वनाउने सम्वरधिा स्वास्थ्य िथा िनसंख्या 
िरिालय स्वास्थ्य सिरवय िहाशाखाको च .न. DCA -११० तिति २०७८/०८/२१ ि संिीय िातिला 
िथा सािारय प्रशासन िरिालयको च.न .१८८ तिति २०७८/०८/२६ को प्राप्त पि बिोघिि 

२०७९ बैशाख िसारि सम्ि लघक्षि िनसंख्या सवैलाई खोप लगाउन ेनेपाल सिकािको लक्ष्य ि 
कोतभड १९ को नयां  भेरियरट ओतिक्रोन र्वश्वव्यापी रुपिा फैतलइिेको सरदभििा कोतभड १९ 

र्वरुद्धको खोप अतभयानलाई प्रभावकािी एवं ििु गतििा अगाडी बढाई तनधािरिि लक्ष हाँतसल गनि 



 

सम्वघरधि सवै तनकायहरुलाई अनिुोध गने ि खोप लगाउने कायििा सबै स्थानीयिहहरु बाट 
आवश्यक सिरवय गने । 

 िध्यपहाडी लोकिागि अरिगिि बागलङु बिाि देघख अक्षिे खण्ड ि अक्षिे देघख िोडावाँधे 
खण्डिा,कातलगण्डकी करिडोि सालझघण्ड ढोिपाटन सडक, प्रादेघशक सडकहरु ि पलुहरु तनिािणको 
कायििा र्ढला ससु्िी भएको अनगुिनका क्रििा भेर्टएको िथा सञ्चाि तितडयाहरु, आि नागरिक 
सिदुाय ि उपभोक्ताहरुबाट तिव्र असरिरु्ि प्रकट भइिहेको हुंदा उक्त सडकको तनिािण कायि घशघ्र 
सम्पन्न गनि सम्वघरधि तनकायको ध्यानाकषिण गिाउने साथै तनिािण कायि अगाडी नवढाउन े तनिािण 
व्यवसायी उपि तनयिानसुाि आवश्यक कािवाही गनि सम्वघरधि तनकायलाई अनिुोध गने । 

 संिीय सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट योिना छनौट गदाि ि कायािरवयन गनुि पवुि सम्वघरधि स्थानीय 
िहसंग सिरवय गिेि िाि गने व्यवस्था गनि अनिुोध गने । 

 िालढुङ्गा - कुश्िीसेिा- बिेङ- शाघरिपिु सडक अरिगिि बागलङु नगिपातलका वडा न.१० िा पने 
गलवुा खण्डिा तनिरिि रुपिा पर्हिो गई सिय सियिा िर्हनौ सम्ि सडक अवरुद्ध  हनुे गिेको ि 
स्थायी सिाधान गनि स्थानीय स्रोि साधन अपयािप्त हनुे भएकाले सो सडकको स्थायी सिाधानका लागी 
प्रदेश सिकाि ि संिीय सिकािालाई अनिुोध गने । 

 घिल्ला तभि संि / प्रदेश अरििगििका  कायािलयहरु िथा स्थानीय िह ि गैि सिकािी संि 
संस्थाहरुबाट संचालन हनु ेर्वकास तनिािण सम्बघरध कायिलाई गणुस्ििीय रुपिा िोर्कएको सिय तभिै 
शि प्रतिशि प्रगिी हांतसल हनुे गिी सम्पन्न गने ि सेवा प्रवाहलाई  प्रभावकािी बनाई सशुासन कायि 
गनि िथा घिल्ला तभिका अरय सिसाियीक र्वषयहरुलाई सिावेश गिी देहाय बिोघििका तबतभन्न 
प्रस्िावहरु पारिि गने ।  

बागलङु घिल्लाको पाचँौ घिल्ला सभाबाट पारिि प्रस्िावहरु 

१  .घिल्ला तभिका नगिपातलका / गाउँपातलकाको केरि िथा िना बघस्ि भएका स्थान ि िार्िय 
िाििागि आसपासिा नयां तनिािण हनुे पक्की ििहरुको अतनवायि रुपिा सिकािी भवन तनिािण िापदण्ड 
बिोघिि नक्शापास गिी िि िथा अरय भौतिक संिचनाहरु तनिािणको प्रकृयािा घिल्ला व्यापी रुपिा 
एकरुपिा कायि गनि अनिुोध गने । 

२  .नगि एवं गाउँपातलकाको केरि ि सो संग िोतडएको िूख्य व्यापारिक केरि सम्ि पगु्न े
सडकहरुको  स्ििोन्निी गने एवं संचालनिा िहेका सडकहरुलाई बाहै िर्हना तनयतिि सडक संचालन 
गने िफि  आवश्यक पहल गने । 

३  .म्याद गिेुका सािानको बेच र्वखनिा िोक लगाउन , िलु्य वरृ्द्ध एवं कालाविािी तनयरिण गने 
िथा उद्योग /फिि/व्यवसाय दिाि  गने, कि तिने आदद  कायिलाई काननुी दायिािा ल्याउन बिाि 
अनगुिन गने कायिलाई प्रभावकािी रुपिा अगातड बढाउन सम्बघरधि तनकायलाई अनिुोध गने । 



 

४  .हािहाििा सािान तलई व्यापाि गने वा अरय र्वतभन्न रुपिा अपरिघचि िातनसहरु गाउँगाउँिा 
तभतिनाले चोिी, डकैति, लटुपाट िथा अरय प्रतिवघरधि घचिहरुको सिेि कािोवाि हनु सक्न े
सम्भावना िहेकाले स्थानीय िह िथा सम्बघरधि तनकाय संग सिरवय गिी यस्िा र्क्रयाकलापहरुलाई 
तनरुत्सार्हि गनि सम्बघरधि तनकायिा अनिुोध गने। 

५  .ढोिपाटन िलासययकु्त परियोिना संचालनको सरदभििा ियाि भएको EIA Report साविितनक 
गने ि उक्त प्राप्त Report को गहन अध्ययन गिी आवश्यक सझुाव ददन ेिथा परियोिना संचालनिा 
कर्हकिैबाट वाधा अविोध नहनुे गिी बागलङु खण्डबाट नै उत्पादन गने गिी परियोिना अगाडी 
बढाउन नेपाल सिकाि सिक्ष अनिुोध गने । 

६  .िध्यपहातड लोकिागि , कातलगण्डकी, करिडोि, सालझघण्ड ढोिपाटन सडक लगायि िार्िय गौिव, 
प्रदेश गौिव ि स्थातनय गौिवका आयोिनाहरुको संचालनिा भएको र्ढलाससु्िी, िापदण्ड ि 
गणुस्िरियिा लगायिका तबषयिा अनगुिनका क्रििा पटक पटक प्रश्न उठन े गिेको िथ्यलाई 
िध्यनिि गदै आगािी ददनिा उल्लेघखि आयोिनाहरु िोर्कएको सियतभिै गणुस्िरिय रुपिा कायि 
सम्पन्न गनि उक्त आयोिनाहरु ि सम्वघरधि तनकायहरुिा तनदेश गने । 

७. संि ि प्रदेश अरिगििका कायािलयहरु िथा स्थानीयिह ि गैि सिकािी संि संस्थाहरुले संचालन 
गिेका र्वकास तनिािण सम्बघरध कायििा गणुस्िरियिा कायि गदै सियिै सम्पन्न गनि ि पािदघशििा 
कायि गनि संचातलि र्वकास तनिािण सम्बघरध कायिहरुको सम्पणुि र्वविणहरु देघखने गिी 
आयोिनाहरुको होतडिङ बोडि िाख्न ेव्यवस्था तिलाउन अनिुोध गने ।  

८. नेपालको संर्वधान,२०७२ को धािा २२० को उपधािा ७ को खण्ड )क(,  ) ख( ि )ग( िथा 
स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ अनसुाि घिल्ला तभिका गाउँपातलका ि 
नगिपातलकाका र्वच सिरवय गने, र्वकास तनिािण सम्बघरध कायिको अनगुिन गने लगायिका 
घिम्िेवािी घिल्ला सभा िथा घिल्ला सिरवय सतितिलाई प्रदान गिेको हुंदा नपेालको संर्वधान, 
२०७२ ि स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को भावना ि ििि बिोघिि आफ्नो अतधकाि क्षेि 
ि कायि के्षि तभि र्वकास तनिािण ि सेवा प्रवाह लगायिका र्वषयिा घिल्ला सिरवय सतिति संग 
सिरवय गिी कायि गनि घिल्ला घस्थि सबै संघिय ि प्रदेश अरिगििका सिकािी कायािलयहरु ि 
स्थानीय िहहरुलाई तनदेश गने । 

९ . घिल्ला तभि संचालन हनुे र्वकास तनिािण सम्बघरध कायिको गणुस्िरियिा कायि गनि गणुस्िरियिा 
िापनको लागी यथाघशघ्र गणुस्िि िापन प्रयोगशाला )QualityAssurence Lab) संचालनकालागी 
प्रकृया अगातड बर्ढिहेकोिा तछटो संचालनका लागी सम्वघरधि तनकायिा लेखी पठाउने । 

१०  . ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन, संकलन, प्रशोधन ि तबर्क्र र्वििण सम्बघरध नेपाल सिकाि िथा 
गण्डकी प्रदेश सिकाि द्वािा िािी भएका िापदण्ड /कायिर्वतध/ तनदेघशकाले गिेको व्यवस्था िथा 



 

नदीिरय िथा खानीिरय पदाथिको उत्खनन संकलन ि तबर्क्र सम्वरधी प्रर्क्रयाको अनगुिन 
सतितिबाट यस पवुि भएका र्वतभन्न तनणिय बिोघिि IEE लगायिका िापदण्ड पिुा गिी उत्खनन गने 
व्यवस्था तिलाउदै सवै स्थानीय िहहरुलाई एकरुपिा कायि गने ि प्रर्क्रया पिुा गिेका 
व्यवसायीहरुलाई सहि रुपिा काि गने वािाविण वनाउन सवैलाई अनिुोध गने ।साथै काली 
गण्डकी नदीको दोहन िथा ड्राईभसिनका सम्वरधिा सम्िातनि सवोच्च अदालिबाट तिति 
२०७८ /०३/२९ िा भएको अरिरिि आदेशको पालना गनि सि् वघरधि तनकायहरुलाई अनिुोध 
गने।   

११  .घिल्लाको केही के्षि िा बाढी पर्हिो आगालातग िस्िा र्वपद िरय प्राकृतिक प्रकोपका कािण 
धन िनको के्षति भएिा सबै पातलकाहरुले सिरवय ि सहकायि गिी ित्काल उद्धाि िाहि ि 
पनुःस्थापनािा सिाउन एर्ककृि रुपिा काि गने । 

१२ .र्वश्व व्यापी रुपिा कोतभड १९ को नयाँ भेरियरट ओतिक्रोनको संक्रिण फैतल इिहेको सरदभििा 
नेपालिा सिेि उक्त भेरियरटको िोघखि कायिै िहेकोले नेपाल सिकािबाट िािी भएका स्वास्थ्यका 
िापदण्डहरु पालन गिी कोतभड १९ संक्रिणबाट िोतगन आि नागरिकलाई आव्हान गने साथै सबै 
स्थानीय िह िथा सिकािी, गैि सिकािी तनकायहरुलाई सिेि स्वास्थ्यका िापदण्डहरु पालन गने 
गिी र्क्रयाकलाप संचालनको व्यवस्था तिलाउन अनिुोध गने ि कोतभड १९ र्वरुद्धको खोप 
अतभयानलाई तिव्रिा ददने । 

१३ .केही पातलकाहरु ि वडाहरुको प्रशासतनक भौतिक संिचना वा अरय भौतिक संिचना तनिािण हनु 
नसकेकोले स्थानीय बातसरदाहरुलाई सहि रुपिा सेवा प्रवाह गनि कदठनाई भएकाले घशघ्र तनिािण गने 
िफि  आवश्यक पहल गने । 

१४ .र्वतभन्न स्थानिा उत्खनन हनुे स्लेट ढुङ्गालाई खानीिरय उद्योगिा सिावेश गिीएकोिा स्लेट 
ढुङ्गालाई ढुङ्गा,तगट्टी, बालवुा िस्िै तनिािण िरय उद्योगको रुपिा सिावेश गनि नपेाल सिकािलाई 
अनिुोध गने । 

१५  .िािाखोलाबाट उत्पादन भएको स्लेट ढुङ्गा सम्वरधिा स्थानीय िहले आवश्यक कानूनी 
बरदोवस्ि गिेकोिा र्वभागबाट अनगुिन सिेि गिेकोले सो अनसुाि कायि गनि खानी िथ भगुभि र्वभाग 
िथा िरिालयको ध्यानाकषिण गने । 

१६ .र्वगििा शाघरि िरिालय अरिगिि िार्िय पनु न घीिािण प्रातधकिण एवं कतिपय सार्वक घिल्ला 
र्वकास सतिति, घिल्ला प्रार्वतधक कायािलय द्वािा संचातलि आयोिना िथा क्याम्पस, र्वद्यालय, वडा 
कायािलयका भवनहरु पूणि रुपिा सम्पन्न नभएका योिनाहरुको लगि संकलन गिी घिल्ला सिरवय 
सतितििा पठाउने ि घिल्ला सिरवय सतिति िाफि ि सम्वघरधि योिना पिुा गनि सम्वघरधि तनकाय 
िथा घिम्िेवािी हस्िारििण भएका तनकायहरुको ध्यानाकषिण गने । 



 

१७ .सािाघिक सिुक्षा भत्ता ) िेष्ठ नागरिक,अपाङ्ग, एकल िर्हला( र्वििण कायििा पातलकागि सेवा 
प्रवाहिा एकरुपिा नभएको, सरु्वधा प्राप्त गने अतधकिि अवसि प्रयोग नभएको गनुासो प्राप्त भएकाले 
सम्वघरधि वैंक संग सहकायि गिी सवि शलुभ सेवा प्रवाह गने । 

१८ .ढोिपाटन तसकाि आिक्षको आफ्नै काननु छ त्यस के्षि तभिको र्वकास तनिािण एवं पूवािधाि 
तनिािणिा EIA गनुिपने वा त्यो कानून संग वाघझने सिस्या देघखन आएकाले त्यसलाई सितलकृि 

ढंगबाट पूवािधाि एवं बाटो तनिािणिा सहघिकिण गनुिपने भएकाले सम्वघरधि तनकायलाई ध्यानाकषिण 
गने । 

१९ .बागलङु घिल्ला वन िथा ितडवटुीले ढार्कएको घिल्ला भएकोले स्थानीय स्रोि साधनहरुको 
अतधकिि उपयोग गने,आरिरिक स्रोि परिचालन गने, िािश्व वृर्द्ध गने तिनै िहका सिकािको 
घिम्िेवािी भएपतन ठोस रुपिा बनिा काठ कुर्हयि गएका छन,ितडबटुीको उघचि प्रशोधन भएको 
छैन,काननुी झिेलाको कािण देखाउदै सम्वघरधि कायािलय वा सिोकािवाला पघरछने गिेको पाईएकाले 
श्रोि परिचालनिा शव्द ि अक्षििा सिय ववािद नगिी कायि गनि  सम्वघरधि तनकायको ध्यानाकषिण 
गने । 

२० .बागलङु घिल्लाको ि रुकुि घिल्लाको तसिानािा पने पािीहाल्ने को तसिाना र्ववाद तिलाउन दईु 
घिल्ला ि पातलका स्िरिय प्रार्वतधक टोली सर्हिको पटक पटकको छलफलले पतन र्ववाद तिलाउन 
नसकेकाले प्रदेश सिकाि िथा संि सिकािको ध्यानाकषिण गिाई र्ववाद तिलाउन अनिुोध गने . 

 

 हालै सम्पन्न स्थानीय िह तनवािचन २०७९ पश्चाि घिल्ला सभाको पर्हलो बैठक घिल्ला सभाका िेष्ठ 
सदस्य गल्कोट नगिपातलकाका नगि प्रिखु श्री भिि शिािको अध्यक्षिािा तिति २०७९/०२/२४ 
िा बसेको ि  सो बैठकले िपघशल बिोघििका तनणिय गिेको तथयो । 

 स्थानीय िह तनवािचन २०७४ पश्चाि गदठि सार्वक घिल्ला सभा सदस्य ि घिल्ला सिरवय सतितिका 
पदातधकािीहरुले सफलिा पवुिक आफ्नो कायिकाल सम्पन्न गनुि भएकाले यस सभाले धरयवाद ज्ञापन 
गने साथै स्थानीयिह तनवािचन २०७९ अरिगिि २०७९ वैशाख ३० गिेको गाउँपातलका 

तनवािचनिा उत्साहका साथ सहभागी भै तनवािघचि गिाउन ु हनुे सम्पूणि नगिपातलकाको 
ििदाहरु,तनवािचन सम्पन्न गनि सहयोग गनुि हनुे सम्पूणि िािसेवक कििचािी िथा सिुक्षा तनकायहरुलाई 
सिेि धरयवाद ददने । 

 िखु्य तनवािचन अतधकृिको कायािलय बागलङु को च .न.१७४ तिति २०७९/०२/२० को प्राप्त पि 
िथा नेपालको संर्वधान,२०७२  को धािा २२० को उपधािा ३ बिोघिि घिल्ला सिरवय सतितििा 
हनुे प्रिखु, उपप्रिखु, िर्हला सदस्य ि दतलि वा अल्पसंख्यक सिदुायबाट प्रतितनतधत्व हनुे सदस्य 
संख्या बाहेक अरय बर्ढिा ३ िना सदस्य सिेि गिी कूल ९ (नौ) िना सदस्य संख्या यस सभाको 



 

बैठकबाट तनधाििण गिी घिल्ला सिरवय सतितिको तनवािचन प्रयोिनाथि िखु्य तनवािचन अतधकृिको 
कायािलयिा पठाउने । 

२.३_ नदीिरय िथा खानीिरय पदाथिको उत्खनन, संकलन ि तबक्री सम्बरधी कायिको घिल्ला अनगुिन 
िथा सिरवय सतिति िफि ः । 

 २०७८ असोि १९ गिेको बैठकबाट नदी िरय िथा खानी िरय पदाथिको उत्खनन, संकलन ि 
तबर्क्र प्रर्क्रयाको घिल्ला अनगुिन सतितिको बैठकबाट र्वगििा भएका तनणियहरु कायािरवयन भए 
नभएको सम्वरधिा सतितिबाट अनगुिन गने । 

 घिल्ला तभिका १० वटै स्थानीय िहहरु िार्िय गौिवका आयोिनाहरुबाट ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुा ि 
खातनिरय पदाथि उत्खनन, संकलन ि र्वर्क्र र्वििण सम्वरधिा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन, 
संङ्कलन, क्रतसङ ि र्वर्क्र र्वििण िथा क्रसि उद्योग स्थापना ि संचालनलाई व्यवघस्थि गनि वनेको 
कायिर्वतध, २०७५, ढुङ्गा, तगट्टी िथा बालवुा उत्खनन, तबर्क्र िथा व्यवस्थापन िापदण्ड, २०७७ 
एवं अरय प्रचतलि काननु बिोघिि भए नभएको सम्वरधिा सम्वघरधि स्थानीय िह आयोिनाहरुबाट 
र्वविण िाग  गनुि का साथै  अनगुिन गने। 

 िािाखोला गाउँपातलकाबाट स्लेट ढुङ्गा तनकासी सम्वरधिा प्राप्त गनुासो सम्वरधिा छलफल हुंदा 
पातलकाबाट प्रचतलि काननुको प्रर्क्रया पिुा गिी उद्योग दिाि गिे नगिेको ि काननु बिोघिि 
स्वीकृति तलन ुपने तनकायबाट स्वीकृति तलए नतलएको ि नतलएको भए स्वीकृति तलएि िाि सञ्चालन 
गने व्यवस्था गनि िािाखोला गाउँ पातलकालाई अनिुोध गने । 

 सम्िातनि सवोच्च अदालिबाट कातलगण्डकी नदीको दोहन िथा डाइभसिन सम्वरधिा तिति 
२०७८ /०३/ / िा भए  २९ को अरिरिि आदेशका सम्वरधिा बैठकिा िानकािी भै छलफल 
गरियो । उक्त सवोच्च अदालिको अरिरिि आदेशको कायािरवयन गनि सम्वघरधि सवै 
तनकायहरुलाई अनिुोध गने तनणिय भएको । 

 २०७८ साल पौष २० गिेको बैठकिा िािाखोला गाउँपातलकाबाट स्लेट ढुङ्गा तनकासी सम्वरधिा 
छलफल भयो सो बैठका खानी िथा भगूभि र्वभागको च .न.३०१८ तिति २०७८/०६/०८ को पि 
बैठकिा िानकािी भई छलफल भयो ि  स्लेट ढुङ्गा उत्खनन ि तनकासी सम्वरधिा स्थानीय 
सिकाि संचालन ऐन,२०७४ लगायि अरय प्रचतलि र्वद्यिान ऐन, तनयि, कायिर्वतध, तनदेघशका 
बिोघिि आवश्यक प्रर्क्रया पिुागिी संचालन गनि िािाखोला गाउँपातलका लगायि अरय 
स्थानीयिहहरुलाई अनिुोध गने तनणिय भएको । 

 

 



 

 

२.४_  घिल्ला सिरवय सतिति िफि ः ११ वटा वैठक सम्पन्न भएको ि बैठकका प्रिखु तनणियहरु। 

 घिल्लािा िनसनु िरय प्रकोपको कािण घिल्लाको र्वतभन्न स्थानिा बाढी पर्हिो गै िनधनको क्षति 
हनु गएको ि आगािी ददनिा पतन अति वृिीका कािण िन धनको क्षति हनु सक्ने संभावनालाई 
िध्यनिि गिी प्राकृतिक र्वपद बाट वच्न आवश्यक ियािी िथा र्वपद आइ पिेिा ित्काल उद्धाि ि 
िाहिका लागी ियािी अवस्थािा िहन सवै पातलकाहरु ि सम्वघरधि तनकायहरुलाई अनिुोध गने । 

 कोभड १९ को कािण ज्यान गिुाउन ुहनुे सम्पूणि व्यघक्तहरुिा हाददिक श्रद्धारिली अपिण गदै संक्रिण 
िकु्त भै काििा फकि न ु हनुे व्यघक्तहरुलाई वधाई ि शभुकािना व्यक्त गने साथै कोतभड १९ 
संक्रिणको िोघखि कायिै िहेकाले नेपाल सिकाि बाट र्वतभन्न सियिा िािी भएका स्वास्थ्यका 
िापदण्ड पालन गिी कोतभड १९ सक्रिणबाट िोतगन आि नागिीकलाई आव्हान गने साथै सवै 
स्थानीय िह सिकािी गैि सिकािी तनकायहरुलाई सिेि स्वास्थ्यका िापदण्ड पालन गने गिी 
र्क्रयाकलाप संचालनको व्यवस्था तिलाउन अनिुोध गने । 

 स्थानीय सिकाि संचालन ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुाि  आ.ब.िा एक पटक वार्षिक सतिक्षा गने 
तनणिय भई सतिक्षा बैठक सम्पन्न भएको । 

 र्वश्वव्यापी िहािािीको रुपिा फैतलिहेको नयाँ  भेरियण्ट ओतिक्रोन सर्हिको कोतभड १९ को 
सक्रिण नेपालिा सिेि देखा पिेको सरदभििा बागलङु घिल्लािा सिेि तभतिन सक्ने ि बागलङु 
घिल्ला सिेि प्रभार्वि हनु सक्ने भएकाले कोतभड १९ को िोकथाि, तनयरिण, उपचाि ि 
व्यवस्थापन का लागी िपघशल बिोघिि गनि   घिल्ला घस्थि १० वटै पातलकाहरु, स्वास्थ्य 
संस्थाहरु, सम्बघरधि सिोकािवाला संि संस्थाहरु लगायि आि नागरिकहरुिा आव्हान गने । 

िपघशल 

१ . सबै पातलकाहरुले रुिा, खोकी, ज्विो, शरिि दखुाइ िस्िा कोतभड संग तिल्दा िलु्दा लक्षण 
भएका र्विािीहरुको फेला पिेिा परिक्षणको व्यवस्था तिलाउन अनिुोध गने । 

२ . घिल्ला अरगगििका सम्पूणि अस्पिाल स्वास्थ्य केरि स्वास्थ्य चौकी ि आइसोलेसन सेरटि लाई 
ियािी अवस्थािा िाख्न अनिुोध गने । 

३ . नेपाल सिकाि द्वािा िािी गिेका स्वास्थ्य िापदण्डहरु िास्क लगाउने, भौतिक दिुी कायि गने, 
अनावश्यक तभडभाड नगने पालना गनि आि नागरिकलाई अनिुोध गने साथै स्वास्थ्यका िापदण्ड 
पालन गिाउन प्रचाि प्रसािको उघचि व्यवस्था तिलाउन सम्वघरधि तनकायहरुलाई अनिुोध गने । 

४. िोर्कएका सवै खोप कायिक्रिलाई प्रभावकािी  सविशलुभ ि र्वरुद्धको१९ कोतभड   नागरिकले 
पाउने गिी  संचालन  गनि सवै   स्वास्थ्य सं स्थाहरुलाई  अनिुोध गने  । 



 

 नेपाल सिकािले िािी गिेको अस्पिालिा आधारिि लैर्ङ्गक र्हंसा सम्वरधी एकद्वाि संङ्कट 
व्यवस्थापन केरि स्थापना ि सञ्चालन तनदेघशका,२०७७ को दफा ३.२ को व्यवस्था बिोघिि 
घिल्ला सिरवय सतितिका प्रिखु श्री िािेरि ढुङ्गाना ज्यूको अध्यक्षिािा गठन हनुे सल्लाहाकाि 
सतितिको घशघ्र गठन गिी धवलातगिी अस्पिालिा संचालनिा िहेको एकद्वाि संङ्कट व्यवस्थापन 
केरिलाई सवु्यवघस्थि गनि आवश्यक सल्लाह सझुाव ददने ि सिरवय सतितिले सिय सियिा 
अनगुिन िथा तनयिन गने। 

 कोतभड १९ र्वरुद्धको खोप अतभयानलाई प्रभावकािी वनाउने सम्वरधिा स्वास्थ्य िथा िनसंख्या 
िरिालय स्वास्थ्य सिरवय िहाशाखाको च.न.DCA-११० तिति २०७८/०८/२१ ि संिीय 
िातिला िथा सािारय प्रशासन िरिालयको च.न.१८८ तिति २०७८/०८/२६ को प्राप्त पि 
बिोघिि २०७९ बैशाख िसारि सम्ि लघक्षि िनसंख्या सवैलाई खोप लगाउने नेपाल सिकािको 
लक्ष ि कोतभड १९ को नयां भेरियरट ओतिक्रोन र्वश्वव्यापी रुपिा फैतलइिेको सरदभििा कोतभड 
१९ र्वरुद्धको खोप अतभयानलाई प्रभावकािी एवं ििु गतििा अगाडी बढाई तनधािरिि लक्ष हाँतसल 
गनि सम्वघरधि सवै तनकायहरुलाई अनिुोध गने । 

 संिीय िातिला िथा सािारय प्रशासन िरिालय (वािाविण िथा र्वपद् व्यवस्थापन शाखा) को 
च.न.२५७ तिति २०७८/११/०६ को पि बाट लेघख आय बिोघिि सम्िातनि सवोच्च 
अदालिबाट तिति२०७८/०४/१७ को ०७७-WO-१०९९ रिट िा िािी  अल्पकातलन आदेश 
पालन गने गिाउने व्यवस्था तिलाउन घिल्ला घस्थि सबै पातलकाहरुलाई अनिुोध गने 

 घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुका प्रिखु, उपप्रिखु, घिल्ला सिरवय अतधकािी सिेिको टोलीले 
बागलङु घिल्लाका १० वटै स्थानीय िहहरुको अनगुिन /तनिीक्षण गदाि पातलका हरुले संिीय 
सिकाि ि प्रदेश सिकाि संग िाखेका अपेक्षाहरु/सझुावहरु आवश्यक िानकािी िथा कायािरवयनका 
लागी संिीय सिकाि प्रदेश सिकाि ि सम्वघरधि तनकायिा पठाउन े। 

 घिल्ला सभाको नाििा िहेको िग्गा िथा भवनको हक हस्िारििण तसफारिस सम्बरधी िापदण्ड, 
२०७८ िा भएको व्यवस्था बिोघिि कायि गनि घिल्ला सिरवय सतितिको कायिलयलाई तनदेशन 
ददने । 

 स्थानीय िह तनवािचन २०७९ अरिगिि २०७९ वैशाख ३० गिेको गाउँपातलका नगिपातलकाको 
तनवािचनिा उत्साहका साथ सहभागी भै तनवािघचि गिाउन ुहनुे सम्पूणि ििदाहरु,तनवािचन सम्पन्न गनि 

सहयोग गनुि हनुे सम्पूणि िािसेवक कििचािी िथा सिुक्षा तनकायहरुलाई सिेि धरयवाद ददने तनणिय 
गरियो ।साथै घिल्ला सिरवय सतितिलाई तनवािघचि भए पश्चाि हाल सम्ि र्वतभन्न र्कतसिले सहयोग 
गनुि हनुे नेपाल सिकािका र्वतभन्न तनकाय, प्रदेश सिकािका कायािलयहरु िथा स्थानीयिह लगायि 
सम्पणुििा धरयवाद ददने । 



 

 गिी यािको सिय भएकाले आगालागी िरय प्रकोप हनु सक्ने हुँदा सोको िोकथािका लागी 
आवश्यक सचेिना फैलाउन ि र्वपद आइपिेिा ित्काल खोि उद्धाि ि िाहिका लागी घिल्लाका 
सवै स्थानीय िह लगायि अरय सम्वघरधि तनकायहरुलाई ियािी अवस्था िहन अनिुोध गने । 

२.५)  संिीय ि प्रदेश सिकाि संग पातलकाहरुले िाखेका अपेक्षाहरु 

 यस घिल्ला सिरवय सतितिबाट स्थानीयिहहरुको कािकािबाहीका सम्वरधिा र्वतभन्न तितििा अनगुिन 
गदाि स्थानीयिहहरुबाट संिीय सिकाि संग िाखेका अपेक्षाहरुः- 

क्र.स. पातलकाको नाि संिीय सिकाि संग िाखेको अपेक्षा कैर्फयि 

१ बागलङु 
नगिपातलका 

 खािेि भएका कायािलयहरुको सम्पघत्त सम्वघरधि स्थानीय 
िहिा हस्िारििण हनु ुपने । 

 बिेट र्वतनयोिन भएका आयोिनाहरुिा अरिि िह सिरवय 
नभई कायािरवयन नभएको । 

 

२ िैतिनी 
नगिपातलका 

 सािदुार्यक र्वद्यालयका घशक्षक कििचािीलाई संिीय 
सिकािबाट ददने िलव भत्ता घशक्षा िफि  शसिि अनदुानिा 
प्राप्त हनु ुपने ।  

 संिीय तनिाििी सेवा ऐन िािी नहुँदा कििचािी 
व्यवस्थापनिा अरयोल िहेकाले यथासक्य तछटो िािी हनु ु
पने । 

 आरिरिक आय रयून हनुे पातलकालाई सिातनकिण अनदुान 
बढाउन ुपने । 

 

३ गल्कोट 
नगिपातलका 

 संिीय ऐन िथा तनयिको सियिै तनिािण हनु ुपने 

 बाल घशक्षक र्वद्यालय कििचािी र्वद्यालय सहयोगीको िलव 
भत्ता पूणि रुपिा संिीय सिकािबाट शसििको रुपिा आउन ु
पने । 

 िार्व तनिार्वको घशक्षक दिवरदीको व्यवस्था गनुि पने । 

 ECD कक्षा थप गनुि पने । 

 आवश्यकिाको आधाििा शसिि अनदुानको व्यवस्था गनुि 
पने। 

 अनलाइन डाटा वेशको व्यवस्था गनुि पने । 

 

४ ढोिपाटन 
नगिपातलका 

 ढोिपाटन क्षेिको पयिटर्कय र्वकासको लागी र्वशेष योिना 
ल्याउन ुपने । 

 उत्तिगंगा िलासय यकु्त र्वद्यिु आयोिना घशघ्र कायािरवयनिा 
ल्याउन ुपने । 

 



 

 प्राथतिक स्वास्थ्य केरि बतुििवाङलाई घिल्ला अस्पिालको 
रुपिा घशघ्र स्ििोन्निी गनुि पने । 

 घशक्षक दिवरदीको व्यवस्था गनुि पने । 

 बालर्वकास सहिकिाि ि र्वद्यालय कििचािीको िलव भत्ता 
शसिि  अनदुानिा व्यवस्था गनुि पने । 

 नगिपातलकाका सवै वडािा केघरिय र्वद्यिु लाइन र्वस्िाि 
गनुि पने। 

५ काठेखोला 
गाउँपातलका 

 स्रोि साधनको पयािप्त व्यवस्था गनुि पने ।  

६ िािाखोला 
गाउँपातलका 

 स्थानीयिहिा स्रोि आकलन ि परिचालन सम्वरधी स्पि 
नीति हनु ुपने । 

 गरिवीको वतगिकिण रयायोघचि हनु ुपने । 

 साझा अतधकािका काननु तछटै्ट बनु्नपने । 

 पयािप्त स्रोि साधनको व्यवस्था गनुि पने । 

 

७ बिेङ गाउँपातलका  स्थानीय सिकाि संचालन तनयिावलीको व्यवस्था गनुि पने। 

 साझा अतधकाि सूचीका र्वषयिा आवश्यक निनुा कानूनी 
दस्िावेि उपलब्ध गिाउन ुपने । 

 

८ बतडगाड 
गाउँपातलका 

 आवश्यक ऐन काननु ि कायिर्वतध सियिै तनिािण गरिन ु
पने। 

 बालर्वकास सहिकिाि र्वद्यालय कििचािीको िलव भत्ता 
शसिि अनदुानिा संिबाट नै व्यवस्था गरिन ुपने । 

 बतडगाड खोलाको िटबरधको व्यवस्था गनुि पने।  

 एर्ककृि वघस्ि तनिािण को व्यवस्था गनुि पने । 

 

९ तनसीखोला 
गाउँपातलका 

 दगुिि के्षिका पातलकाहरुलाई प्राथतिकिाका आधाििा बढी 
अनदुान ददन ुपने । 

 र्वद्यिुको केघरिय लाईन र्वस्िाि हनु ुपने । 

 ऐन, तनयि, काननु, कायिर्वतधहरु सियिा बनाउन ुपने । 

 दिवरदी अनसुािका कििचािीहरुको व्यवस्था गनुि पने । 

 बालर्वकास केरिका सहिकिाि, र्वद्यालय कििचािीहरुको 
िलव भत्ता शसिि अनदुानिा र्वतनयोिन गिी आउन ुपने । 

 घशक्षक दिवरदी र्वद्याथी संख्याको आधाििा थप हनु ुपने। 

 

१० ििानखोला 
गाउँपातलका 

 संिीय सिकाि द्वािा संचातलि योिना िथा कायिक्रि 
कायािरवयनिा पातलका संग सिरवय हनु ुपने । 

 बिेट र्वतनयोिन गदाि  आवश्यकिा ि प्राथतिकिाका 

 



 

आधाििा गनुि पने । 

 िातलि कायिक्रिहरु आ ब को शरुुिा प्रदेश ि पातलकाको 
सिरवयिा संचालन हनु ुपने । 

 बातलवकास सहिकिाि ि र्वद्यालय कििचािीको िलव भत्ता 
शसिि अनदुानिा व्यवस्था हनु ुपने । 

 ऐन, तनयि ि काननुहरु सियिै तनिािण हनु ुपने ।  

  

 यस घिल्ला सिरवय सतितिबाट स्थानीयिहहरुको कािकािबाहीका सम्वरधिा र्वतभन्न तितििा अनगुिन 
गदाि स्थानीयिहहरुबाट प्रदेश सिकाि संग िाखेका अपेक्षाहरुः- 

क्र.स. पातलकाको नाि प्रदेश सिकाि संग िाखेको अपेक्षा कैर्फयि 

१ बागलङु 
नगिपातलका 

 साना फुटकि योिना पातलकाबाटै संचालनको व्यवस्था हनु ुपने । 

 प्रशासतनक खचि बढाई थप कायािलय स्थापना गनुि भरदा पातलकाहरुलाई 
नै सक्षि वनाई योिना िथा कायिक्रिहरुको कायािरवयन गनुि पने । 

 

२ िैतिनी 
नगिपातलका 

 RCIP कायिक्रि कायािरवयनिा र्ढलाई भएकाले यथासक्य तछटो 
कायािरवयन हनु ुपने । 

 िघुम्लखोला /रुम्टाखोलाको िोटिेवल पलु तछटो तनिािण हनु ुपने। 

 सिङ्गी १कुश्िीसेिा सडक खण्ड करिव र्क िी कालोपिे  घशघ्र गनुि पने 

 

३ गल्कोट 
नगिपातलका 

 पूवािधाि तनिािणिा आवश्यक सहयोग हनु ुपने । 

 प्रदेश स्ििका साना योिना पातलका िाफि ि कायािरवयन गने व्यवस्था 
गनुि पने । 

 प्रदेश िहका योिना तनिािण ि कायािरवयन पातलकाको सिरवयिा हनु ु
पने । 

 घशक्षा ि स्वास्थ्यिा प्रार्वतधक, आतथिक सहयोग बढाउन ुपने । 

 शहिी स्वास्थ्य केरििा कििचािी ि ल्यावको व्यवस्था गनुि पने । 

 

 

४ ढोिपाटन 
नगिपातलका 

 प्रदेश स्ििका योिना िथा कायिक्रिहरु छनौट ि कायािरवयनिा पातलका 
संग सिरवय गनुि पने । 

 साना साना योिना िथा कायिक्रिहरु कायािरवयन गने अतधकाि 
पातलकालाई नै ददन ुपने । 

 

५ काठेखोला 
गाउँपातलका 

 पयािप्त अतधकाि सर्हि स्रोि साधनको व्यवस्था गनुि पने ।  

६ िािाखोला 
गाउँपातलका 

 पयािप्त स्रोि साधनको व्यवस्था गनुि पने । 

 प्रदेश स्िरिय योिनाहरु पातलका िाफि ि संचालनको व्यवस्था हनु ुपने । 

 



 

७ बिेङ 
गाउँपातलका 

 प्रदेशबाट प्रदान हनुे बिेट िथा कायिक्रिहरु उपलब्ध गदाि भगूोल, 
िनसंख्या, िानव र्वकास सूचकको आधाििा हनु ुपने। 

 

८ बतडगाड 
गाउँपातलका 

 योिना छनौट ि कायािरवयनिा पातलका संग सिरवय ि सहकायि गनुि 
पने । 

 पातलकािा संचालन हनु े साना योिना कायािरवयनको घिम्िेवािी 
पातलकालाई ददनपुने । 

 

९ तनसीखोला 
गाउँपातलका 

 बिेट र्वतनयोिन एवं योिना छनौट ि कायािरवयनिा पातलका संग 
सिरवय हनु ुपने । 

 स -साना योिना िथा कायिक्रिहरु पातलकाबाट कायािरवयनको व्यवस्था 
तिलाउन ुपने । 

 

१० ििानखोला 
गाउँपातलका 

 योिना िथा कायिक्रि छनौट ि कायािरवयनिा पातलकाहरु संग सिरवय 
गनुि पने । 

 साना योिना िथा कायिक्रिहरु पातलकाबाट संचालन हनुे व्यवस्था गनुि 
पने । 

 

 

 

२.६) स्थानीय िह संस्थागि क्षििा स्विूल्याङ्कन (Local Government Institutional Capacity Self-

Assessment (LISA) 

 घिल्लाका १० वटै पातलकाको स्थानीय िह संस्थागि क्षििा स्विूल्याङ्कन (LISA) को िलु्याङ्कनका 
लागी सहघिकिण िथा पषृ्ठपोषण ददने कायि सम्पन्न गिी सवै पातलकाको नतििा साविितनक भएको  

नतििाको अंक िपघशल बिोघिि िहेको छ । 

पातलकाको नाि स्थानीय िह संस्थागि क्षििा 
स्विूल्याङ्कनिा प्राप्ताङ्क 

गणुस्िि परिक्षण पश्चािको नतििा 

बिेङ गाउँपातलका ६२.५  

िािाखोला गाउँपातलका ६५.७५  

बतडगाड गाउँपातलका ७९.५  

िैतिनी नगिपातलका ७५.५  

ढोिपाटन नगिपातलका ५०.२५  

तनसीखोला गाउँपातलका ६२.५  

काठेखोला गाउँपातलका ६३.७५  

ििानखोला गाउँपातलका ६२  



 

बागलङु नगिपातलका ७०  

गल्कोट नगिपातलका ७७  

 स्थानीयिहको संस्थागि क्षििा स्विूल्याङ्कन (LISA) को िलु्याङ्कन पश्चाि गणुस्िि परिक्षण भै स्थानीय 
िह, घिल्ला सिरवय सतिति ि गणुस्िि परिक्षण सहिकिाि र्वचिा अरििर्क्रया कायिक्रि सम्पन्न 
भएको। 

२.७) स्थानीय िह र्वत्तीय सशुासन िोघखि िूल्याङ्कन(FIDUCIARY RISK ASSESSMENT FRA) 

 स्थानीय िहको र्वत्तीय सशुासन िोघखि िूल्याङ्कन (FRA) सम्पन्न गिी नतििा प्रकाशन भएको । 

 

अघरिि नतििािा 
क्र .स.  पातलकाको नाि प्राप्ताङ्क 

१ बतडगाड गाउँपातलका ६२ 
२ बागलङु नगिपातलका ५६.५ 
३ बिेङ गाउँपातलका ६४ 
४ ढोिपाटन नगिपातलका ५४ 
५ गल्कोट नगिपातलका ६२.५ 
६ िैतिनी नगिपातलका ७७ 
७ काठेखोला गाउँपातलका ५३ 
८ तनसीखोला गाउँपातलका ६२.5 
९ िािाखोला गाउँपातलका ५३.५ 
१० ििानखोला गाउँपातलका ६२ 

२.८ ) अरय  

 बागलङु ि रुकुि घिल्लाको तसिा र्ववाद सम्वरधिा दवैु घिल्लाका सिोकािवालाहरु संग 
बैठक वसी सिाधानका लागी पहल भएको । 

 ििेल ु िथा साना उद्योग कायािलय, स्वास्थ्य कायािलय, भेटेिीनिी पश ुर्वज्ञकेरि लगायि प्रदेश 
स्ििका कायािलय ि  गैि सिकािी संि संस्थाहरुबाट घिल्लािा संचातलि योिना िथा 
कायिक्रिहरुको अनगुिन गिी काििा सहघिकिण गरिएको । 

 िार्िय पनु तनिािण प्रातधकिण अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवािधािको कायिको अनगुिन 
गिी आवश्यक सझुाव ददनकुा साथै सहघिकिण गने गिेको ।  



 

 घिल्लाका १० वटै स्थानीय िहबाट संचातलि र्वकास तनिािणका कायिहरु ि सेवा प्रवाह 
कायिको अनगुिन गिी आवस्यक सझुाव ददनकुो साथै सिस्या सिाधानिा सहघिकिण गने 
गरिएको ।  

 सु -आहािा , नवेा, फेयििेड, िस्िा गैि सिकािी संस्थाहरुबाट घिल्लािा संचातलि योिना िथा 
कायिक्रिहरुको अनगुिन गिी सझुाव ददइएको । 

 

२.९) १० वटै पातलकाहरुिा अनगुिन गदाि देघखएको अवस्थाः- 

 सेवा प्रवाहको अवस्था सिग्रिा सरिोषिनक िहेको पाईयो । 

 बिेट कायािरवयन िथा योिना संचालनको अवस्था सरिोषिनक पाईयो । 

 केर्ह पातलकािा िनशक्तीको  किी िहेको पाईयो । 

 प्रदेश ि अरय संि संस्था िाफि ि संचातलि योिनािा दोहोिो सिरवयको कति िहेको पाईयो । 

 प्रदेश ि संिका योिना छनोट गदाि स्थानीय िह संग सिरवय नभएको गनुासो िहेको। 

 योिना छनौट ि कायािरवयनिा दोहोिो सिरवयको कतिले योिनािा Duplication हनुे संभावना 
िहेको। 

 प्रदेश स्ििका केर्ह कायािलय बाट संचातलि योिनाहरुिा गणुस्िरियिाको सम्वरधिा िनगनुासो िहेको 
पाइयो । 

 

२.१०) सिग्र आयोिना िथा कायिक्रिहरुको अनगुिन गदािको अनभुव ि सझुावः- 

 तनयतिि अनगुिन गरिएका योिनाहरु िलुनात्िक रुपिा सियिै सम्पन्न भएका ि उपलघब्धिलुक 
देघखएका । 

 आयोिनाका होतडिङवोडि िाख्न ेव्यवस्था अझै पतन पूणि रुपिा कायािरवयनिा आउन नसकेकोले योिना 
अनगुिनिा सिस्या भएको िथा पािदघशििाको कति देघखएको । 

 अझै अतधकांश आयोिनाहरु सडक तनिािण सम्वघरध िहेका ि आतथिक वषिको अरिसम्ि पतन काि 
िािी िहेकाले वषाियाििा उक्त सडकले सिूदायिा ठूलो क्षिी प-ुयाउन सक्ने संभावना िहेको । 

 आयोिनाको दीगोपना ि हस्िारििणको व्यवस्था कायािरवयन हनु नसकेको ।  
 स्थानीय िनसहभातगिा िटु्ने खालका आयोिनािा ठेक्का पट्टावाट कायािरवयन भएका भरदा 

उपभोक्तावाट कायािरवयन भएका काि बर्ढ प्रभावकािी देघखएको । 



 

 िीनिहका सिकािर्वच सिरवय नभइ आयोिना छनोट भइ आएकाले योिनाहरु दोहोिोपना िथा 
अपनत्वको अभाव भएको । 

 सडक पूवािधाि िफि  नयां ट्रयाक खोल्ने कायिहरु बढी देघखएकाले आगािी वषि देघख स्टक्चिका 
कािलाई बढी प्राथतिकिािा िाखी योिना संचालन गदाि सडक पवुािधाि ददगो िहने । 

 अझै पतन बिेट सडक पवुािधाि िफि  बढी केघरिि छ, आगािी वषि घशक्षा, कृर्ष, स्वास्थ्य, खानेपानी, 
वािाविण संिक्षण, पयिटन प्रवधिन िफि  पतन ध्यान केघरिि गनुि पने देघखरछ । 

 योिनाहरुको लागि अनिुान सम्झौिा अनसुाि कायि सम्पन्न गरिने सिय िातलका सर्हिको होतडिङ 
बोडि व्यानि िाखेि सवि साधािण सिक्ष साविितनक गरिन ुपने । 

 स्थानीय िह िथा अरय तनकायबाट तनयतिि अनगुिन भएको कायि प्रभावकािी िहेको पाईएकोले 
तनयतिि अनगुिनिा िोड ददन ुपने । 

 योिनाहरुको कायि सम्पन्न भै सके पतछ ददगो िाख्नकालागी भिपदो रुपिा संिक्षणको व्यवस्था 
तिलाउन आवश्यक देघखरछ ।  

 योिनाहरु सियिै सम्झौिा गिी सियिै सम्पन्न गनुि उपयकु्त हनुे देघखरछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

भाग-३ 

घिल्ला सिरवय सतितिले सािना गनुि पिेका चनुौिी ि तनष्कषि 

३.१ घिल्ला सिरवय सतितिले सािना गनुि पिेका चनुौिीहरु 

नेपालको संर्वधान २०७२ ले घिल्ला सभा ि घिल्ला सिरवय सतितिको व्यवस्था गिेको स्थानीय 
सिकाि संचालन ऐन २०७४ ले यसका काि कििव्य ि अतधकाि व्यवघस्थि गिेको देघखरछ । यति 
हुँदा हदैु पतन घिल्ला सिरवय सतितिले केर्ह चनुौिीहरुको सािना गदै अगाडी बर्ढिहेको छ । 
घिल्ला सिरवय सतितिले सािना गनुि पिेका चनुौतिहरुलाई  िपघशल बिोघिि प्रस्ििु गरिएको छ। 

िपघशल 

१.घिल्ला सभाको सञ्चालन िथा घिल्ला सभा सम्वरधी अरय व्यवस्था प्रदेश काननु बिोघिि हनुछे 
भनी संर्वधानको धािा २२० (८) िा व्यवस्था गिेकोिा हाल सम्ि पतन प्रदेश काननु नबरदा 
अरयोलको घस्थति िहेको । 

२.स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐनको दफा ९३ िा घिल्ला सभालाई आवश्यक पने बिेट नेपाल सिकाि 
िथा प्रदेश सिकािले उपलब्ध गिाउने छ भने्न व्ववस्था िहेकोिा नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकाि बाट 
रयून बिेट उपलब्ध गिाउन ेगिेकाले तनयतिि गनुिपने कायिहरु सिेि सम्पादन गनि कदठनाइ भएको । 

३.स्वीकृि दिवरदी बिोघििका प्रार्वतधक कििचािीको पदपूतिि नहुदँा अनगुिन िथा कायिसञ्चालनिा 
बाधा कदठनाई भएको । 

४.र्वश्वव्यापी रुपिा फैतलइिहेको कोतभड-१९ का कािण सिग्र अनगुिन िथा अरय कायि प्रर्क्रया 

प्रभार्वि भएको । 

५.घिल्ला सिरवय सतितिलाई अनगुिन, सिरवय, सहिीकिण गने ि सझुाव ददने िाि घिम्िेवािी 

भएको िि सझुाव कायािरवयन गने गिाउन े सम्वरधिा आवश्यक अतधकाि नभएकाले अनगुिन गिे 

पतन हनुे नगिे पतन हनुे ि ददईएको सझुाव कायािरवयन गिे पतन हनुे नगिे पतन हनुे अवस्था िहेकाले 

आवश्यक अतधकाि सर्हिको काननु तनिािण गनुि पने देघखरछ। 

 



 

 

 

३.२ तनष्कषि  

घिल्ला सभा ि घिल्ला सिरवय सतितिको भतुिका नेपालको संर्वधान,२०७२ ि स्थानीय सिकाि 
संचालन ऐन,२०७४ िा व्यवस्था गरिएको छ । काननुि व्यवस्था गरिएको संस्थालाई तनघष्क्रय हनु 
नददई अनगुिन, सिरवय ि सहघिकिणको पाटोलाई अझ प्रभावकािी बनाई संि, प्रदेश ि स्थानीय िह 
तबचको सहकािीिा, सहअघस्ित्व ि सिरवयलाई प्रबद्धिन गदै िनसहभातगिा, उत्तिदार्यत्व, पािदघशििा 
सतुनघश्चि गरि सलुभ ि गणुस्ििीय सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकािी बनाउन ुपने देघखरछ । यसकालागी 
प्रदेश िहवाट सियिै काननु तनिािण गिी काि कििव्य ि अतधकाि िोकी यस संस्थालाई थप सर्क्रय 
बनाउन ु पने देघखरछ । नपेाल सिकाि ि प्रदेश सिकािले सिरवय ि शसघक्तकिणका कायिक्रि 
सर्हिको आवश्यक बिेट व्यवस्था गनि आवश्यक छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

घिल्ला सिरवय सतितिबाट भएका काि कािवाहीका केही िघस्विहरु 

बार्षिक सतिक्षा गोर्ष्ठ २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 घिल्ला सिरवय अतधकािी श्री कृष्णिाि गौििबाट खोप केरि अनगुिन कुश्िीसेिा प्रास्वाके ि र्वनािािे 
स्वास्थ्य चौकी 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पाचँौ घिल्ला सभा २०७८ 

 

 

 

 

 सिरवय प्रिखु श्री िािेरि ढुङ्गानाबाट घिल्ला सभा पतछ पिकाि भेटिाट 

 



 

 

स्थानीयिह संस्थागि क्षििा स्विूल्याङ्कन LISA को घिल्ला स्िरिय प्रघशक्षण कायिक्रि संचालन गदै घिल्ला 
सिरवय अतधकािी श्री कृष्ण िाि गौिि

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

स्थानीयिह र्वत्तीय सशुासन िोघखि िूल्याङ्कनको घिल्ला स्ििीय अतभिघुखकिण 

 

 

 

 

 



 

गल्कोट नगिपातलका अनगुिन 

 

बतडगाड वडा न २ वडा  कायािलय अनगुिन 

 

 



 

बतडगाड प्रशासतनक भवन 

 

तनसीखोला गाउँपातलका अनगुिन 

 

 

 

 



 

ििानखोला गाउँपातलका अनगुिन 

 

 

 

 

 

 

 



 

िािाखोला गाउँपातलका अनगुिन 

 

 

ढोिपाटन नगिपातलका अनगुिन 

 

 

 



 

 

 

स्थानीयिह तनवािचन २०७९ पतछको २०७९ िेठ २४ िा सम्पन्न ्प्रथि घिल्ला सभा 

 

 



 

 

 

घिल्ला सभाका सदस्यहरु  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची -१ 

घिल्ला सिरवय सतिति बागलङुको संगठन 
संिचना

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घिल्ला सिरवय अतधकािी 
िा.प. र्द्धिीय  ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

सतितिहरु 

 

घिल्ला सिरवय सतिति 

सतितिहरु घिल्ला सभा 

तनिी सघचवालय 

ना.स.ुिाप.अनं.प्रथि वा सो सिह -
१ (किाि) 

 

ईघरितनयि िा.प.ि ृ(इघरि/तसतभल) –१ 

सब ईघरितनयि िा. प. अनं प्रा तसतभल-१ 
शाखा अतधकृि िा.प. ििृीय  (प्र./ सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु िा.प अन. प्रथि  (प्र./ सा.प्र)- १ 
लेखापाल िा.प अन. प्रथि (प्र./ लेखा)-१ 
खरिदाि िा.प अन.र्द्ध (प्र./ सा.प्र.)-१ 

कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन -३ 

सवािी चालक शे्रणी र्वहीन- ३ 

 

 

उप प्रिखु 

प्रिखु 



 

अनसुघुच - २ 

बागलङु घिल्लाको िािनैतिक तबभािन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


