
 

मनहरी गाउँपालिका 
रजैया, मकवानपरु 

स्थानीय तह सदस्य लनवााचन, २०७९ अन्तगात लनवााचचत भई मनहरी गाउँपालिकाका 
जनप्रलतलनलिहरुिे सपथ लिनभुएको लमलत २०७९।०२।०५ देचि १०० ददनको 

अवलिमा सम्पादन भएका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमिु उपिब्िीहरु 

सावाजलनकककरण लमलत २०७९।०५।२२ गते  

 



१. गाउँ कायापालिकाका थप ९ वटा बैठक बसी हािसम्म ७० वटा लनणायहरु भएका छन ्। नवलनवााचन पश्चात बसेको 
बैठकहरु भएको हुँदा गाउँपालिकामा कवद्यमान कवलभन्न सलमलतहरु पनुगाठन भएका छन ्।गाउँ कायापालिकािे गरेका 
अलिकाांश लनणाय कायाान्वयन भएका र कलतपय लनणाय कायाान्वयन हनुे क्रममा छन।् 

२. कायााियको कामिाई व्यवचस्थत, वैिालनक एवां पारदशी बनाउन गाउँपालिकाका ८ वटा कायाकवलि/लनदेचशका बनाई 
िागू गररएको  ३ वटा सांशोिन गरर कायाान्वयनयोग्य तलु्याईएको छ । 

३. मनहरी अस्पतािको अस्थायी भवन लनमााण सम्पन्न भइ सोही भवनबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था हुँदै रहेको र लमलत 
२०७९।५।१ गतेदेचि ओकपलि सेवा समेत कवस्तार गररएको छ। 

४. हाँिीिोिा स्वास््य चौकीमा गभावती मकहिाहरुको िालग लनशलु्क लभियो एक्सरे सेवा सञ्चािनमा ल्याइएको छ। 

५. गाउँपालिका र सामदुाकयक आिँा अस्पताि हेटौिाबीच सम्झौता भइ गाउँपालिकाको विा नां. ७ मा दैलनक आिँा 
सम्बन्िी सेवाको लनरन्तरताका साथै मोलतयालबन्दू भएका गाउँपालिका लभत्रका लबरामीहरुका िालग लनशलु्क उपचारको 
व्यवस्था लमिाइएको छ । 

६. रजैयाका कवलभन्न ३ वटा भािाका घरहरुमा रहेका स्वास््य शािा, भलूम व्यवस्था शािा, सामाचजक कवकास शािा, कृकि 
कवकास शािा, पशपुन्छी कवकास शािा, चशक्षा तथा िेिकुद शािा, मकहिा बािबालिका तथा समाज कल्याण शािा, 
रोजकगार सेवा केन्र न्याकयक शािा िगायतिाई गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेको िालमटार चस्थत समावेश भवनमा 
सारर घरभािाका रुपमा भइरहेको अनावश्यक व्ययभारिाई कम गररएको छ। 

७. गाउँपालिकािे प्रदान गदै आएको सेवा सकुविा नागररकको घरदैिोसम्म पयुााउन स्थाकपत विा कायााियमा प्रशासलनक 
कमाचारीको व्यवस्था भइरहेको भएतापलन प्राकवलिक जनशचिको अभाव िचककरहेको पररप्रके्षमा प्रत्येक विा कायााियमा 
कचम्तमा एक जना प्राकवलिक कमाचारीको व्यव्थापन गनाको िालग पदपूलताको प्रकक्रया अगालि बढाइएको छ । 

८. म्यानअुि रुपमा रलसद जारी गदाा हनु सक्ने कहनालमना र चहुावटिाई मध्यनजर गदै गाउँपालिकािे यसै आ. व. बाट 
नदीजन्य पदाथाको कवक्री आयिाई ब्यवचस्थत र पारदशी वनाउन कर सांकिन नाकामै अनिाईन कवलिङ गने गरर राजश्व 
सफ्टवेयर तयार गरी कायाान्वयनमा ल्याउने चरणमा रहको छ । 

९. राप्ती िोिाको सतह वढदै गएका कारण उत्पन्न हनुसक्ने जोचिम न्यूलनकरणका िालग प्राकवलिक अध्ययन गराई १४ 
िाि घनलमटर ग्राभेि हटाई नदीको ककनारा सरुचक्षत गरी प्राप्त हनुे नदीजन्य श्रोतिाई राजश्व वृद्दीका िालग राकिय 
लनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसांरक्षण कवभागमा अनमुलतका िालग स्थिगत अध्ययन प्रलतवेदन पेश गररएको छ । 

१०. यस गाउँपालिकाको २०७७।०७८ सम्मको बेरुजू रकम ३५ करोि ७९ िाि १६ हजार मध्ये ५ करोि ३६ 
िाि २४ हजार सम्परीक्षण गराई हािसम्मको बेरुजू रु ३० करोि ४२ िाि ९२ हजार बाँकी रहेकोमा लमलत 
२०७९ असार १० गते बसेको गाउँ सभाको एघारौं अिवेशनद्वारा गदठत िेिा सलमलतबाट ६ करोि १७ िाि ८५ 
हजार ५ सय ३४ रुपैयाँको बेरुजू लनयलमत गराई सम्परीक्षणको िालग महािेिा परीक्षक कायााियमा पेश गने 
चरणमा रहेको छ । साथै यस अवलिमा ३ िाि ५७ हजार असूि समेत भएको छ । 

११. गाउँ कायापालिका कायााियको प्रशासलनक भवन लनमााणका िालग आवश्यक कागजातहरु जटुाई अनमुलतका िालग सांघीय 
मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पेश भएकोमा मन्त्राियिे वन तथा वातावरण मन्त्राियमा पठाइसकेको र 
मचन्त्रपररिद्बाट स्वीकृत भइ आए पश्चात भवन लनमााणको कायािाई अगािी बढाइने छ । 

१२. नेपाि सरकार तथा मनहरी गाउँपालिकाको सांयिु ५० प्रलतशत िगानीमा कृिकको ५० प्रलतशत िगानीमा १ करोि 
०५ बराबरको कवलभन्न १४ ककलसमका कृकि औजार गाउँपालिकाका कृिकहरुिाई कवतरण गररएको छ। 

१३. गाउँपालिकािे हावाहरुीबाट घरको छानो पणुा क्षलत भएका पररवार पकहचान गरी ५० पररवारिाई प्रलत पररवार रु २० 
हजार को दरिे र आांचशक क्षलत भएको १ पररवारिाई रु. १० हजारको दरिे जम्मा रु दश िाि दश हजार आलथाक 
सहायता कवतरण गरेको छ । यसबाट क्षलत भएका पररवारिे ठूिो राहत महशसु गरेका छन ्। 



१४. आलथाक अवस्था कमजोर भएका व्यचिहरुिाई सम्बचन्ित विा कायााियको लसफाररसमा औिलि उपचारको िालग तथा 
कवकवि अन्य कारणिे आलथाक सहायता मागको िालग प्राप्त लनवेदन अनसुार २१ जनािाई रु ५ हजारको दरिे र १ 
जनािाई रु ४ हजार गरी जम्मा रु १ िाि ९ हजार हािसम्म कवतरण गररसककएको छ। 

१५. सांघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त भएका र गाउँपालिकाको आफ्नै श्रोतबाट कवलनयोजन गररएका ठूिा प्रकृलतका आयोजनाको 
समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगदाा कवगतमा बिेलन काम पूरा नभइ बजेट किज हनुे समस्याको लनराकरण गना यस आ.व.मा 
विा नां. २ को सिक स्तरोन्नलत, िालमटार चकरी मकरी सिक स्तरोन्नलत तथा ज्यालमरे केराबारी सिक स्तरोन्नतीको 
िालग ठेक्का आव्हान भइसकेको र थप ठूिा आयोजनाका ठेक्का तयारी भइरहेको छ । 

१६. भलूमकहन दलित, भलूमकहन सकुुम्बासी र अव्यवचस्थत बसोबासीको िगत सांकिन कायाकवलि, २०७८ बमोचजम स्थानीय 
तहस्तरीय सहजीकरण सलमलतको गठन भई लमलत २०७९ भार ६ गते बैठक बसी गाउँपालिकामा दताा भएका ७२७ 
जना भलूमकहन दलित तथा भलूमकहन सकुम्बासी सम्बद्ध काया अगालि बढाउने, विा स्तरीय सहचजकरण सलमलत गठन गने 
तथा भलूमकहन दलित भलूमकहन सकुुम्बासी र अव्यवचस्थत बसोबासीको सांकलित िगत प्रमाणीकरण तथा जग्गा नापजाँज 
सम्बन्िी कायायोजना, २०७९ तयार गने लनणाय भए बमोचजम अलिकाांश विास्तरीय सहजीकरण सलमलत गठन भएको 
छ । 

१७. गाउँपालिका अध्यक्षिे कानूनत प्राप्त गने सकुविाहरु एकमषु्ट जम्मा गरी कवपन्न नागररकको चशक्षा र स्वास््यमा िचा 
गने सोँच रहेको छ । 

१८. आलथाक बिा २०७९।०८० को िालग पाररत बजेट मध्ये  प्राथलमकतामा रािी कवलनयोजन गररएका केही प्रमिु अांश 
लनम्नानसुार रहेका छन ् 

क. गाउँपालिकालभत्रका कवपन्न समदुाय तथा सवासािारणिाई लनशलु्क र आिारभतू स्वास््य सेवाको पहुँच पयुााउन ु
स्थानीय सरकारको प्रमिु दाकयत्व भएकािे स्वास््य क्षेत्रमा रु. रु. ३ करोि ४२ िाि बजेट लबलनयोज गरेको 
छ । 

ख. चशक्षक दरबन्दी नभएका वा कम भएका कवद्याियमा चशक्षक   व्यवस्थापन िगायत कक्रयाकिाप सञ्चािन गना 
चशक्षा क्षेत्रमा रु. ४ करोि १८ िाि ४७ हजार बजेट कवलनयोजन गरेको छ । 

ग. विा नां. ३ मा कोल्ि स्टोरको िालग यस बिा रु १ करोि सकहत रु १ करोि ६६ िाि ५० हजार बजेट 
कवलनयोजन गररएको छ । 

घ. पश ुसेवा सम्बद्ध कायाक्रमको िालग रु रु. १ करोि १५ िाि बजेट कवलनयोजन गररएको छ । 
ङ. कवपन्न बािबालिका गररबसांग कवश्वशे्वर सहायता कोि र कवपन्न पररवारको गररबसांग कवश्वेश्वर स्वास््य बीमा 

कायाक्रमका िालग रु ९४ िाि ५० हजार कवलनयोजन गररएको छ । 

च. गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा लनमााणालिन ५ वटा पक्की पिुको लनरन्तरताको िालग रु १५ करोि 
कवलनयोजन गररएको छ ।  

छ. वस्तीस्तरबाट माग भई आएका साना योजनाहरुिाई सम्बोिन गदै विास्तरीय पूवाािार लनमााण गना जम्मा रु .८ 
करोि ४५ िाि ८३ हजार कवलनयोजन गररएको छ । 

ज. गाउँपालिकालभत्रका नागररकको माग बमोचजम तत्कािीन साना कवकास योजना तथा कायाक्रमहरु सञ्चािन गना 
कायाकवलि तयार गरी िचा गने गरी जनतासांग अध्यक्ष कवकास कायाक्रम र जनतासांग उपाध्यक्ष कवकास कायाक्रमको 
िालग रु २ करोि कवलनयोजन गररएको छ । 

 

 

 

 

 



 
 


