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१. गाउँपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत: 

आँधिखोला, सेतीखोला, सरादीखोलाको काखमा अवधस्ित अन्िाअन्िी , श्रवणकुमार र 

डहरेले धसंधचत गरेको अनेकन िाधमयक, सांस्कृधतक एवं प्राकृधतक धवधवितार्तु्त भमूीको रुपमा 

रहकेो र्स गाउँपाधलका दशेमा लोकताधन्िक संघीर् गणतन्िको स्िापना पधि फारिमु, 

सेतीदोभान, वाङधसङ दउेराली, धवचारीचौतारा, धचलाउनेबास र पञ्चमलू गाधवसको वडा नं.७ 

र ३ बाहकेका क्षेिलाई समेटेर २०७३ साल फागनु २७ गते आँिीखोला गाउँपाधलका 

नामाकरण गरी घोिणा गररएको हो । र्ो गाउँपाधलका पोखरादखेी १ घण्टा ३० धमनेट, पोखरा 

स्र्ाङ्जा सडकको नागडाँडाबाट करीब ७.५ धक.धम. दरुीमा स्र्ाङ्जा सदरमकूामबाट 

पवूयउत्तरमा अवधस्ित ि । 

भौगोनलक अवनस्थनत 

अवधस्िधतिः समनु्र सतहदखेी करीब २५१२ धम. सम्मको (पन्चासे लेक) उचाईमा 

फैधलएको।     

क्षेिफलिः ६९.६१ वगय धक.मी. 

गाउँपानलकाको नसमाना 

पवूय: पतुलीबजार गाउँपाधलका र फेदीखोला गाउँपाधलका । 

पधिम: अजुयनचौपारी गाउँपाधलका र पवयत धजल्लाको फलेबास गाउँपाधलका र कुश्मा 

गाउँपाधलका ।  

उत्तर: फेदीखोला गाउँपाधलका, पवयत धजल्लाको कुश्मा गाउँपाधलका र कास्की धजल्लाको 

पोखरा महागाउँपाधलका । 

दधक्षण: अजुयनचौपारी गाउँपाधलका र पतुलीबजार गाउँपाधलका । 

रािनैनतक एवं प्रिासननक नवभािन 

प्रदशे: गण्डकी, धजल्ला: स्र्ाङ्जा 

केन्र: कृधि, जम्मा वडा संख्र्ा:  ६ वटा 

साधवक गाधवसहरु: फापरिुम, सेतीदोभान, बाङधसङ दउेराली, धबचारीचौतारा, धचलाउनेबास 

र पञ्चमलूको  साधवकको ७ र ३ नं. वडा बाहकेको के्षि । 

टोल संख्र्ा:  ५४ वटा, नागररक सचेतना केन्र: १२ वटा 

गाउँपाधलका घोिणा धमधतिः २०७३/११/२७, गाउँपाधलका कार्ायलर् स्िापना धमधत: 

२०७३/११/३० 

िनसंख्या नववरण 

कूल जनसंख्र्ािः २५५५४ (घरिरुी सवेक्षण २०७४ अनसुार) 

परुुि: १३२३५, मधहला: १२३१९, घरपररवार संख्र्ा: ४०७० 
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२. गाउँपानलकाको काम कतवव्य र अनधकार: 

२.१ गाउँपररिदको धनणयर् र धनदशेनहरू कार्ायन्वर्न गनुय, गराउनकुो अधतररक्त गाउँपाधलकाले 

गाउँपाधलका क्षेिमा अधनवार्य रूपमा गनुय पने काम र कतयव्र् दहेार् बमोधजम हुनेििः 

(क) अथव सम्बन्धीीः 

• गाउँपाधलकाको वाधियक बजेट, र्ोजना कार्यक्रमहरु तर्ार गरी गाउँ पररिदमा पेश गने । 

• आर् र व्र्र्को लेखा र तत्सम्बन्िी अन्र् कागजातहरू अद्यावधिक रूपमा राख्ने । 

• स्वीकृत बजेटको पररधिधभि रही गाउँपाधलकाको धनणयर् कार्ायन्वर्न गनय रकम खचय गने 

। 

• गाउँ पररिदले स्वीकृत गरेको कर, दस्तरु, शलु्क आधद उठाउने । 

(ख) भौनतक नवकास सम्बन्धीीः 

• गाउँपाधलका क्षेिको–भउूपर्ोग नक्सा बनाई औद्योधगक, आवासीर्, कृधि, मनोरन्जन 

स्िल आधद क्षेि तोक्ने र कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिमा आवास र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिमा खानेपानी र ढल धनकास सम्बन्िी र्ोजना कार्ायन्वर्न गने    तिा 

त्र्सको संचालन र ममयत संभार गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभिका धवधभन्न ठाउँहरूमा हररर्ो क्षेि, उद्यान र मनोरन्जन 

स्िलहरूको धवकास गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिका धवधभन्न ठाउँहरूमा सावयजधनक शौचालर्को व्र्वस्िा गन,े गराउने 

। 

•  गाउँपाधलका क्षेिमा धनमायण गररने घर, भवन आधदको नक्सा पास गने, गराउने । 

• सामदुाधर्क भवन तिा धवश्राम गहृ बनाउने । 

(ग) िलश्रोत, वातावरण र सरसफाइ सम्बन्ध 

• गाउँपाधलका क्षेिमा रहकेा खोलानाला, कुवा, इनार, पोखरी, तलाउ, ढँुगेिारा आदीको 

संरक्षण गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा धसंचाई र्ोजना लाग ू गनुय पने भएमा त्र्सको र्ोजना बनाई 

कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 
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• गाउँपाधलका के्षिमा संभाधवत नदी, कटान, बाढी तिा –भकू्षर् आधदको धनर्न्िण र 

रोकिाम गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा हुने जल, वार्तुिा ध्वनी प्रदिूण धनर्न्िण गरी वातावरण संरक्षण 

गने कार्यमा सहर्ोग गन,े गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभिका वन, वनस्पधत तिा अन्र् प्राकृधतक सम्पदाको संरक्षण गने, 

गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा सरसफाईको कार्यक्रम संचालन गने, गराउने । 

• फोहर मैला संकलन, ढुवानी तिा तह लगाउने सम्बन्िी कामको संचालन र व्र्वस्िापन 

गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा धवद्यतु उत्पादन तिा धवतरण गने, गराउने । 

(घ) निक्षा तथा खेलकूद नवकास सम्बन्धीीः 

• आफ्नो स्रोतबाट गाउँपाधलका क्षेिमा–प्रािधमक पवूय धवद्यालर्हरू स्िापना, संचालन र 

व्र्वस्िापन गनतेिा स्िापना गनय अनमुधत धदने । 

• गाउँपाधलका के्षिधभि संचालन भएका धवद्यालर्हरूको संचालन र व्र्वस्िापनमा 

सहर्ोग परु्ायउने र त्र्स्ता धवद्यालर्हरूको स्िापना र खारेजीको धसफाररश गने । 

• गाउँपाधलका के्षिधभि मातभृािामा प्रािधमक तहको धशक्षा उपलब्ि गराउन सहर्ोग गने 

। 

• आधियक दृधिले अत्र्न्त धपिधडएका उत्पीधडत जनजाधतहरूका–िािाहरूलाई 

िािवधृत्त धदने व्र्वस्िा धमलाउने । 

• गाउँपाधलका स्तरीर् प्रौढ धशक्षा तिा अनौपचाररक धशक्षा सम्बन्िी कार्यक्रमर्ार तगरी 

कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा पसु्तकालर् तिा वाचनालर्को स्िापना, संचालन 

तिावस्िापनव्र् गन,े गराउने । 

• खेलकूद धवकास कार्यक्रमहरू बनाई कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका स्तरीर् खेलकूद धवकास सधमधत गठन गरी खेलकूदको धवकास गने, 

गराउने । 

(ङ) संस्कृनत सम्बन्धी 
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• गाउँपाधलका के्षिधभिका सांस्कृधतक तिा िाधमयक महत्वका स्िानहरूको लगत तर्ार 

गरी धतनीहरूको ममयत संभार गरी संरक्षण र सम्बर्िन गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिधभिका परुाताधत्वक वस्त,ु भािा, िमय, कला र संस्कृधतको संरक्षण, 

संवर्िन एवं प्रर्ोग गने, गराउने । 

(च) ननमावण तथा यातायात सम्बन्धी 

• गाउँपाधलका क्षेिधभि नेपाल सरकारको धजम्मामा रहकेा सडक बाहके आवश्र्क पने 

कच्ची, पक्की सडक, पलु, कलभटयहरूको र्ोजना बनाई धनमायण तिा ममयत संभार गने, 

गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभि बसपाकय , ररक्सा, टाँगा, ट्रक आधदको पाधकय ङ्ग व्र्वस्िा गने, 

गराउने । 

• गाउँपाधलकाको र्ातार्ात आवश्र्कतालाई धवचार गरी ठेला, ररक्सा, गाटा ँआधदको 

अधिकम हद तोक्नेर् धतनीहरूलाई दताय गरी नम्बर धदने । 

(छ) स्वास््य सेवा सम्बन्धी 

• नगरस्तरीर् अस्पताल, आर्वेुधदक औििालर् र स्वास््र् केन्रहरूको संचालन र 

व्र्वस्िापन गन,े गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभि स्वास््र् चौकी तिा उप–स्वास््र् चौकीहरू खोल्ने, संचालन 

व्र्वस्िापनर गने, गराउने । 

• पररवार धनर्ोजन, मातधृशश ु कल्र्ाण, धवस्ताररत खोप, पोिण,जनसंख्र्ा धशक्षा 

जनस्वास््र् र सम्बन्िी कार्यक्रमहरूको तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

• महामारी तिा संक्रामक रोगको रोकिामको व्र्वस्िा गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा जनस्वास््र्को लाधग हाधनकारक चीजवस्तकुो सावयजधनक 

प्रर्ोगमा रोक लगाउने, हटाउन े। 

• जनस्वास््र्मा प्रधतकूल असर पने धकधसमका उपभोग्र् वस्तकुो बेचधवखन र उपभोगमा 

रोक लगाउने । 

(ि) समाि कल्याण सम्बन्धी 

• बेवाररस मतृक व्र्धक्तको दाह संस्कारको व्र्वस्िा गने, टुहुरा, असहर् तिा 

अनािहरूको लाधग अनािलर्को व्र्वस्िा गने, गराउने । 
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• मधहला तिा बालबाधलकाको धहत र कल्र्ाणसम्बन्िी कार्यक्रम संचालन गने तिा 

अनैधतक पेशा व्र्ापार धनर्न्िणसम्बन्िी कार्य गने, गराउने । 

(झ) उद्योग तथा पयवटन सम्बन्धी 

• गाउँपाधलका के्षिमा घरेल,ु साना तिा मझौलो उद्यागो का प्रवर्िनमा उत्पेर्रकको काम 

गने, गराउने । 

• गाउँपाधलका के्षिधभिको प्राकृधतक, सांस्कृधतक तिा पर्यटकीर् सम्पदाको संरक्षण, 

सम्बर्िन, धवस्तार र सदपुर्ोग गने, गराउने । 

(ञ) नवनवधीः 

• गाउँपाधलका के्षिको सडकको दार्ाँ बार्ाँ र अन्र् आवश्र्क ठाउँमा वकृ्षारोपण गने। 

• कान्जी हाउस, पशुविशाला राख्ने स्िानको धनिायरण र व्र्वस्िापन गने । 

• गाउँपाधलका के्षिका ऐलानी तिा सरकारी पधतय जग्गाहरूको संरक्षण गने । 

• मसान घाटको धनिायरण र व्र्वस्िापन गने । 

• व्र्ापार तिा वाधणज्र्को धवकासको लाधग काम गने । 

• गाउँपाधलकाको धवधनर्म तजुयमा गरी नगर पररिदमा पेश गने । 

• दवैी प्रकोप धनर्न्िण गने सम्बन्िमा आवश्र्क काम गने । 

• गाउँपाधलका के्षिधभिको जनसंख्र्ा तिा घर जग्गाको लगत राख्ने । 

• प्रचधलत काननू बमोधजम जन्म, मतृ्र् ुतिा अन्र् व्र्धक्तगत घटना दताय गने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभिका असहार्, अनािर अपांग बालबाधलकाहरूको लगत राख्ने र 

धतनीहरूलाई उपर्कु्त ठाउँमा राख्ने व्र्वस्िा गने । 

• बहुला तिा िाडा कुकुर मारी सावयजधनक धहतको सरुक्षा गने र मरेका पशपुक्षी गाडने । 

• खतरा उत्पन्न गने रुख काट्न लगाउने, घर पखायल आधद भत्काउन लगाउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिको घरको ब्लक नम्बर अद्यावधिक राख्ने । 

• पश ुबिशालाको प्रबन्ि गने । 

• िाडा पश ुपक्राउ गरी धललाम गने । 

• गल्ली तिा सडकमा बत्तीको व्र्वस्िा गने । 
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• गाउँपाधलका के्षिमा धसनेमा हल खोल्न स्वीकृधत धदने । 

• हाट, बजार मेला आधदको प्रबन्ि गने, गराउने । 

• बारुण र्न्िको संचालन र व्र्वस्िापन गने, गराउने । 

• कुनै धवधशि व्र्धक्तलाई नगरको सम्मानािय धवधशि व्र्धक्तको रूपमा सम्मान प्रदान गने 

। 

• गाउँपाधलका क्षेिको धवकास सम्बन्िी अन्र् कामहरू गने, गराउने । 

• सहकाररताको धवकासको लाधग सहर्ोग परु्ायउने । 

• सधचवको कार्यको मलू्र्ांकन गरी धसफाररससधहत अधख्तर्ारवाला समक्ष पठाउने । 

• गाउँपाधलकालाई आर्–आजयन हुने सहकारी, औद्योधगक तिा व्र्वसाधर्क कार्यक्रम 

धनजी क्षेिको समेत लगानीमा संचालन गनय प्रोत्साधहत गने, गराउने । 

• सहकाररतामा आिाररत धवधवि कार्यक्रमहरू तजुयमा गरी संचालन गने, गराउने । 

• प्रचधलत काननू बमोधजम तोधकएका अन्र् कामहरु गने । 

२.२ गाउँपाधलकाले उपदफा(१) बमोधजमका काम, कतयव्र्को अधतररक्त गाउँपाधलका क्षेिमा 

दहेार्बमोधजमका ऐधच्िक कामहरू समेत गनय सक्नेििः– 

• गाउँपाधलका के्षिधभि स्तरर्कु्त धवद्यालर् धशक्षा उपलब्ि गराउन आवश्र्क व्र्वस्िा 

धमलाउने । 

• गाउँपाधलका के्षिबाटधनरक्षरता धनमूयल पानय साक्षरता कार्यक्रमहरू संचालन गने । 

• गाउँपाधलका के्षिका धवधभन्न ठाउँहरूमा पसु्तकालर् तिा वाचनालर्हरू स्िापना गरी 

संचालन गने । 

• गाउँपाधलका क्षेिधभि अव्र्वधस्ित बसोबास धनर्न्िण गने । 

• धनदधेशत जग्गा कास, धव –भउूपर्ोग जस्ता कार्यहरूको माध्र्मबाट गाउँको बनावट 

तिा धवकासलाई व्र्वधस्ित तलु्र्ाउने । 

• बदृ्ध तिा अनाि आश्रमहरूको व्र्वस्िा गने । 

• धवद्यतु आपधूतय र संचार सधुविाको व्र्वस्िा धमलाउने । 

• गाउँपाधलकामा मनोरन्जन स्िल, कृडास्िल, सँग्रहालर्, धचधडर्ाखाना, पाकय  आधदको 

व्र्वस्िा धमलाउने । 
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• बेरोजगारी कम गनय बेरोजगारहरूको त्र्ांक संकलन गरी रोजगार मलूक कार्यक्रमहरू 

संचालन गने । 

• नदी प्रदिूण धनर्न्िण गनय कार्यक्रमहरू संचालन गने । 

• गाउँपाधलका के्षिमा एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ि गराउने । 

• गाउँपाधलका क्षेिमा सव वाहनको व्र्वस्िा धमलाउने । 

• दवैी प्रकोपबाट हुने िनजनको क्षती कम गनय धनरोिात्मक तिा उद्धारका कार्यहरू गने 

। 

२.३  गाउँपाधलका के्षिमा गनुय पने धवकास धनमायण कार्यको लाधग उपभोक्ता समहू तिा अन्र् गैर 

सरकारी संस्िाहरूलाई प्रोत्सन्गरी र्िासंभव त्र्स्ता समहू वा संस्िाहरू माफय त गनुय गराउने 

। 

२.४ गाउँपाधलकाले र्ो ऐन तिा र्स ऐन अन्तगयत बनेको धनर्म तिा धवधनर्म बमोधजम 

आफुलाई प्राप्त भएको अधिकारको प्रर्ोग गनेि  । 
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३. संगठनात्मक स्वरुप:
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४. गाउँपानलकाको कमवचारी संख्या र वृनत नवकास:  

४.१ स्वीकृत कमवचारी दरवन्दी संख्या: 
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४.२ आनँधखोला गाउँपानलकामा कायवरत कमवचारीहरुको नववरण र िाखा नववरण: 

 

क्र.स. नाम थर पद शे्रणी /तह निम्मेवार िाखा करार / स्थायी 

१ उज्जल भसुाल प्रमखु प्रशासधकर् 

अधिकृत 

रा. प. तधृतर् गाउँपाधलका कार्ायलर् स्िार्ी 

२ दवेराज लाधमिाने धवद्यालर् धनररक्षक िैठौं धशक्षा शाखा स्िार्ी 

३ प्रकाश पौडेल ईन्जीधनर्र िैठौं प्राधवधिक शाखा स्िार्ी 

४ गदेरुाम ढकाल अधिकृत  िैठौं प्रशासन शाखा स्िार्ी 

५ कृष्ण प्रसाद ढकाल अधिकृत  िैठौं सहकारी शाखा स्िार्ी 

६  गरुुदत्त ढकाल ना. स.ु पाँचौं र्ोजना शाखा स्िार्ी 

७ धमिलाल ढकाल ना. स.ु पाँचौं प्रशासन शाखा स्िार्ी 

८ बलराम न्र्ौपाने ना. स.ु पाँचौं भण्डार शाखा स्िार्ी 

९ धनराजन लाधमिाने स्वास््र् संर्ोजक पाँचौं स्वास््र् शाखा स्िार्ी 

१० अजुयन चापागाँई रोजगार अधिकृत रा. प. तधृतर् रोजगार शाखा करार 

११ धबमल पौडैल सचूना प्रधवि 

अधिकृत 

रा. प. तधृतर् सचूना प्रधवधि शाखा करार 

१२  सागर आचार्य ईन्जीधनर्र रा. प. तधृतर् पनुधनमायण शाखा करार 

१३  धबशाल धज धस सव इधन्जधनर्र पाँचौं प्राधवधिक शाखा करार 

१४ सनु्दर पौडेल सव इधन्जधनर्र पाँचौं प्राधवधिक शाखा करार 

१५ धववके आचार्य कृधि प्राधवधिक चौंिो कृधि शाखा स्िार्ी 

१६ धहरामणी ढकाल पश ुसेवा प्राधवधिक चौंिो पशसेुवा शाखा कारार 

१७ कमला पौडेल सहार्क मधहला 

धवकास धनररक्षक  

चौंिो मधहला तिा बाल 

बाधलका धवकास शाखा 

स्िार्ी 

१८ मािव चनुारा सव ईन्जीधनर्र  पनू धनमायण करार 

१९ सागर र्ादव अधसिने्ट सव ई  पनुधनमायण कारार 

२० सधुनल शमाय कार्ायलर् सहर्ोधग  सबै करार 

२१ दधेव पौडेल कार्ायलर् सहर्ोधग  सबै करार 
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५. िाखागत कायव नववरण: 

५.१. प्रिासन िाखा 

• कमयचारी प्रशासन सम्वन्िी कार्य 

• आन्तररक प्रशासनर व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• नाता प्रमाधणत, दा.खा.नामसारी, तीन पसु्ते संशोिन कार्म तिा प्रमाधणत सम्वन्िी 

धवधभन्न धसफाररश गने कार्य 

• सरजमीन मचुलु्का सम्वन्िी कार्य 

• वडा सधमधत व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• धवधभन्न वैठक सम्वन्िी कार्य 

• गाउँ पररिद ्संचालन र व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• सोिपिू तिा दताय चलानी उपशाखालाई व्र्वधस्ित रुपमा संचालन गराउने कार्य 

• पंजीकरण उपशाखालाई व्र्वधस्ित गराउने कार्य 

• मदु्दा सम्वन्िी कार्य 

• धजन्सी व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

५.१.१. स्टोर उपिाखा 

• नगरपाधलकाको स्िार्ी सम्पधत्तको अधभलेख राख्ने कार्य 

• सामानहरुको प्राधप्त, अधभलेख, खचय, सरुक्षा सम्वन्िी कार्य 

• धललाम सम्वन्िी कार्य 

• ममयत सम्वन्िी कार्य 

• तोधकए वमोधजम एवं धनदशेन भए वमोधजमका अन्र् कार्य 

५.१.३. पन्िीकरण उपिाखा 

• व्र्धक्तगत घटनाहरु जस्तै जन्म ,मतृ्र्,ु धववाह, वसाइ सराइ र सम्वन्ि धवच्िेद कार्य 

• तोधकए वमोधजम एवं धनदशेन भए वमोधजमका अन्र् कार्य 
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५.१.४. सोधपछू तथा दताव चलानी उपिाखा 

• कार्ायलर्मा आएका पिहरु दताय गने र सम्वधन्ित फांटमा वझुाउने कार्य 

• कार्ायलर्वाट भएका कामहरु चलानी गरीसम्वधन्ित ठांउमा वझुाउने कार्य 

• पिपधिका फाइधलंग गने कार्य 

• प्रमखुको धनदशेन अनसुारका अन्र् कार्य 

• जनसम्पकय  सम्वन्िी कार्यहरु 

• तोधकए वमोधजम एवं धनदशैन भए वमोधजमका अन्र्र् कार् 

५.२. आनथवक प्रिासन िाखा 

• वजेट तजुयमा सम्वन्िी कार्य 

• आम्दानी जम्मा गने र अधभलेख राख्ने कार्य 

• भकु्तानी र अधभलेख राख्ने कार्य 

• ठेक्का पटृा सम्वन्िी कार्य 

• आन्तररक र अधन्तम लेखापरीक्षण सम्वन्िी कार्य 

• वेरुजफुछ्र्ौट सम्वन्िी कार्य 

• दधैनक, माधसक, वाधियक आर् व्र्र्को धववरण तर्ार गने कार्य 

• कर उपशाखालाइ व्र्वधस्ित रुपमा संचालन गराउने कार्य 

• प्रचधलत ऐन धनर्ममा तोधकए वमोधजम र धनदधेशत अन्र् कार्य 

५.३. रािस्व िाखा 

• करदाताले धतनुय पने कर शलु्क,दस्तरू, जरीवाना आधद वाधियक र्ोजना तजुयमा एवं धनिायरण 

दाधखला गरी पेश गने एवं तिा असलूी सम्वन्िी कार्य गने  

• दधैनक र माधसक कर असलूी धववरण सम्वन्िी कार्य 

• कर लगत अद्यावधिक राख्ने कार्य 

• उद्योग व्र्ापार व्र्वसार्, सवारी सािन दताय तिा प्रमाणपि एवं धसफाररश सम्वन्िी कार्य 

• कर टोली संचालन सम्वन्िी कार्य 
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• करदाताको सभेक्षण कार्य 

• एकीकृत कर सम्वन्िी कार्य 

• राजस्व र कर संग सम्वधन्ित अन्र् कार्य 

५.४. योिना तथा प्रानवनधक िाखा 

• र्ोजना तजुयमा सम्वन्िी कार्य 

• सडक, धसंचाइ, खानेपानी, ढलधनकास,आधदको धनमायण र ममयत कार्य 

• िाधमयक महत्वका स्िानहरुको ममयत तिा संरक्षण सम्वन्िी कार्य 

• धवद्यालर् भवन धनमायण र ममयत सम्वन्िी कार्य 

• सावयजधनक शौचालर्, प्रधतक्षालर् धनमायण तिा भभात कार्य 

• वडा स्तरीर् तिा नगर स्तरीर् र्ोजना कार्ायन्वर्न सम्वन्िी कार्य 

• ठेला सवारी सािनहरुको ममयत सम्वन्िी अधन्तम प्रधतवेदन तर्ार गने 

• अचल सम्पधत मलू्र्ांकन सम्वन्िी कार्य 

५.५. सामानिक नवकास िाखा 

• सामाधजक सरुक्षा कार्यक्रम अन्तगयत भत्ता धवतरण सम्वन्िी कार्य 

• िाडा पश ुधनर्न्िण सम्वन्िी कार्य 

• सरकारी धनकार्, दात ृसंस्िा तिा गैह्र सरकारी संस्िा र नागररक समाजसंग समन्वर् 

सम्वन्िी कार्य 

• सरसफाइ उपशाखा व्र्वधसित रुपले संचालन गराउने कार्य 

• धवद्यालर् स्वीकृधत सम्वन्िी कार्य 

• िािवधृत धवतरण सम्वन्िी कार्य 

• संघ संस्िा दताय तिा नवीकरण धसफाररश कार्य 

• वाल धवकास, मात ृधशश ुतिा धहलाम धवकास सम्वन्िी कार्य 

• वातावरण संरक्षण एवं प्रवर्िन कार्य 
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• अनौपचाररक धशक्षा संचालन र व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• खेलकूद संचालन र व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• शीप धवकास ताधलम संचालन तिा व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य 

• प्रहरी संगको समन्वर् सम्वन्िी कार्य 

• नगर क्षेिकागन्र्मान्र् तिा ख्र्ाधत प्राप्त व्र्धक्तहरुको अधभलेख राख्ने कार्य 

• दधैव प्रकोप वाढी पीधडत सम्वन्िी कार्य 

• उपभोक्ता संरक्षण हकधहत सम्वन्िी कार्य 

• खाद्य ऐन र मास ुऐन कार्ायन्वर्न सम्वन्िी कार्य 

• धवधभन्न धसफाररश कार्य 

५.६. मानव संिाधन तथा सूचना केन्र 

• मानव संशािन सम्वन्िी र्ोजना तजुयमा,कर्ायन्वर्नका मलू्र्ांकन र प्रधतवेदन तिा 

अधभरेख सम्वन्िी 

• गाउँपाधलका कार्ायलर् र गाउँ के्षिधभिको आवश्र्क सचूना संकलन, प्रशोिन, प्रकाशन 

एवं प्रसारणको प्रधतवेदन र अधभलेखन सम्वन्िी कार्यहरु 

• तत्सम्वन्िमा तोधकए वमोधजम एवं धनदशेन भए वमोधजमका अन्र् कार्य
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६. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने अवनध दस्तुर र निम्मेवार अनधकारी: 

सी.नं 
सेवा सुबिधाको 

नाम 

सेवाग्राहीले परु्र्याउन ुपने प्रक्रिया 
तथा आवश्यक पने कागजातहरु 

लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर जजम्मेवारी अधधकारी  
गुनासो सुन्ने 
अधधकारी  

 
 
 
 

१. 

 
 

योजना/काययक्रम 
संचालन सम्झौता 
र पेश्की ननकासा 

• उपोभोक्ता सममनत गठन गरेको 
ननर्ययको प्रनतमलपप 

• अनुगमन सममनत गठनको 
ननर्यय पत्र 

• सम्बन्धित वडा कायायलयको 
मसफाररश 

• लागत इन्टिमेि, नक्सा 
डडजाइन 

• योजना पूवयका तन्ववरहरु 

• उ.स. बाि सम्झौता र पेश्की 
माग, ननर्यय प्रनतमलपप र पत्र 

• कायायक्रमको हकमा सममनतको 
प्रवताव 

 

प्रक्रक्रया पुगेको 
सोहह हिनमा 

नन:शुल्क 

• प्रापवधिक शाखा 
• योजना शाखा 
• आधथयक प्रशासन 

शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष 
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२. 

 
 
 

योजनाको 
अन्धतम 
मुल्यांकन 

• सामान्जक पररक्षर्को फाराम 

• प्रापवधिक मुल्क्यांकन प्रनतवेिन 

• वडाबाि काम सम्पधन भएको 
मसफाररश 

• अनुगुमन सममनतको प्रनतवेिन 

• उ.स को खचय सावयजननक सहहत 
को ननर्यय 

• योजना फरफारक ननवेिन 

• योजना सञ्चालन र योजना 
सम्पधन भएको फोिो २ प्रनत 

• योजनाको पवपिय प्रगनत 
पववरर् 

प्रापवधिक 
प्रक्रक्रया पुगेको 
२-५ हिन 
सम्म 

नन:शुल्क 

• प्रापवधिक शाखा 
• योजना शाखा 
• आधथयक प्रशासन 

शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष 

 
 

३. 

 
 

योजना जाचँपास 
फरफारक र 
अन्धतम भुक्तानी 

• प्रापवधिकको अन्धतम मुल्यांकन 
र प्रनतवेिन 

• उ.स बाि काम सम्पधन भएको 
ननर्यय 

• प्रमाणर्त बबल, भरपाई र 
कागजातहरु 

• योजना पूवय र पनिका 
तन्ववरहरु (धयुनतम २ प्रनत) 

• योजना फरफारक को ननर्यय 

• अनुगुमन सममनतको प्रनतवेिन 

प्रक्रक्रया पुगेको 
सोहह हिनमा 

नन:शुल्क 

• प्रापवधिक शाखा 
• योजना शाखा 
• आधथयक प्रशासन 

शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष 
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४.  बैंक खाता 
खोल्न/बधि गनय  

मसफाररस 

• उपभोक्ता सममनतको ननवेिन, 
ननर्यय 

• न्जम्मेवार पिाधिकारीको 
नागररकताको प्रनतमलपप 

• वडाको मसफाररस  

• २ प्रनत पासपोिय साइजको फोिो 
सहहतको िवतखत नमुना काडय 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

नन:शुल्क 

• प्रमुख 
प्रशासकीय 

अधिकृत 

• लेखा शाखा  

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष 

 
 

५. 

आधथयक सहयेता, 
प्राकृनतक प्रकोप 
राहत, संवथागत 
अनुिान सहयोग 

• माग गरेको व्येहोरा सहहतको 
ननवेिन 

• औधचत्य पुटिी हुने आिार 
प्रमार्हरु 

• प्राकृनतक प्रकोप सहायताको 
लाधग वडाको मसफाररस र प्रहरी 
मुचलु्का, तन्वबरहरु  

पवपि 
व्यववथापन 
सममनतको 
ननर्ययपिी 

नन:शुल्क 

• अध्यक्ष 

• प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृत 

• आधथयक प्रशासन 
शाखा 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष 
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६. 

 
 
 

'घ' बगयको 
ननमायर् व्यवसायी 
ईजाजत तथा 
नपवकरर् 

 

• ननिेमशका बमोन्जमको िरखावत 

• नागररकता/जग्गािनी/उद्योग 
िताय प्रमार् पत्र 

• ितायको लाधग मेकाननकल 
इन्धजननयरको मसफाररस 

• कर चकु्ता सम्बन्धि प्रमार् 
कागजातहरु 

• काययपवधि वमोन्जम पुयायउनुपने 
प्रमार्हरु   

 
 
 

गाउँकाययपामल
काको ननर्यय 
भएपनि    

 
 
 

रु.२०००Ӏ-  

 
 

• प्रसाशन शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत   

 

 
 
 
 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  

 
 

७. 

 
 

गैर सरकारी संघ 
संवथा िताय र 
नपवकरर् 
मसफाररस 

• ितायको लागी 
क) संवथाको पविान 

ख) वडाको मसफाररस 

ग) ना.प्र.को प्रनतमलपप 

❖ वापषयक प्रगनत पववरर् 

❖ लेखा पररक्षर् प्रनतवेिन 

❖ कर चकु्ताको प्रमार् पत्र 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन / 
बुझ्नुपने 
ररपोिय भएपनि 
३ – ५ हिन 
लाग्ने  

रु.५००Ӏ-  
• प्रशासन शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  



 

 

सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम प्रकानित ।               19 

 
 
 
 
 

८. 

 
 
 
सहकारी िताय / 
नपवकरर् 

• सहकारी संवथाको ववीकृत 
पवननयम र कायय योजना 

• सहकारी संवथाको सम्भाव्यता 
अध्ययन प्रनतवेिन 

• सिवयमलन ववीकार गरेको 
शयेर संख्या र रकम पववरर् 

• प्रथम र िोस्रो प्रारन्म्भक 
भेलाको ननर्यय 

• अधिकार प्रत्यायोजन फारम 

• ववघोषर्ा पत्र र तमसुक भरपाई 

• सममनतका पिाधिकारीहरुको 
फोिो सहहतको पववरर् 

• संवथा िताय प्रमार्पत्रको नमुना 
• सेयर िताय क्रकतावको नमुना 
• आवेिकको पववरर् फारम 

• संवथा ितायको पत्र 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

सहकारीको 
वगीकरर् 
अनुसार 
फरक-फरक 
हुनेि । 

 

• सहकारी शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  
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९. 
नयाँ व्यवसाय 
िताय  

• ननवेिन पत्र 

• नागररकता प्रमाणर्पत्रको 
प्रमाणर्त प्रनतमलपी 

• पविेशीका हकमा राहिानीको 
प्रमाणर्त प्रनतमलपप वा 
सम्बन्धित ितुावासको ननजको 
पररचय खलु्ने मसफाररस 

• २ प्रनत फोिो 
• घर बहाल सम्झौता 
• आफनै घर िहरा भए चालु 

आ.व. सम्मको भूममकर तथा 
सम्पपि कर  र घरजग्गा कर 
नतरेको रमसि वथानीय तहको 
नाममा िताय नगरी प्यान वा 
अधय ननकायमा िताय गरी 
व्यवसाय िताय गरेको हकमा 
प्यान िताय वा अधय ननकायबाि 
जारी गरेको व्यवसाय 
प्रमार्पत्रको प्रमाणर्त प्रनतमलपी 

• वडाको मसफाररस  

सोही 
हिन/सजयममन
को हकमा 
बढीमा ३ 
हिनमभत्र 

गाउँपामलका
को आधथयक 
ऐन 
वमोन्जम  

व्यवसाय 
अनुसार 
फरक फरक 
हुनेि । 

• प्रशासन शाखा 
• सम्बन्धित 

फाँिका कमयचारी 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  
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१०. 
व्यवसाय 
नवीकरर्  

• ननवेिन पत्र 

• कर चकु्ता प्रमार्पत्र 

• नागररकता प्रमार्पत्रको 
प्रमाणर्त प्रनतमलपी 

• वथानीय तहबाि िताय भएको 
व्यवसाय िताय को प्रमार्पत्रको 
प्रमाणर्त प्रनतमलपी 

• बहाल सम्झौताको प्रनतमलपी 
• आफ्नै घर िहरा भए चालु 

आ.व. सम्मको भूममकर तथा 
सम्पपि कर  र घरजग्गा कर 
नतरेको रमसि 

• कर चकु्ता प्रमार्पत्र 

• २ प्रनत फोिो 

सोही 
हिन/सजयममन
को हकमा 
बढीमा ३ 
हिनमभत्र 

गाउँपामलका
को आधथयक 
ऐन 
वमोन्जम  

व्यवसाय 
अनुसार 
फरक फरक 
हुनेि । 

• प्रशासन शाखा 
• सम्बन्धित 

फाँिका कमयचारी 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  
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११. 

 

 

 

विद्ययल् खोल्ने 
तथा कक्षा थप 

• मशक्षा ननयमावली अनुसूची-१ 
वमोन्जमको ननवेिन 

• शैक्षक्षक गुठीको पविान वा 
कम्पनीको प्रवधिपत्र तथा 
ननयमावलीको प्रनतमलपप 

• प्रवतापवत विद्ययल्को शैक्षक्षक 
नक्सा 

• पव.व्य.स को ननर्यय 

• मशक्षा ऐन र ननयमावली 
अनुसारका आवश्यक 
कागजातहरु 

स्रोत 
व्यन्क्त,पव.नन 
को प्रनतवेिन 
प्राप्त भएपनि 
र 
काययपामलकाको 
ननर्यय 
भएपनि 

गाउँपामलका
को आधथयक 
ऐन 
वमोन्जम  

तह अनुसार 
फरक फरक 
हुनेि । 

• मशक्षा शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  
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१२. 

 
नक्सापास तथा 
िताय ववीकृत 

• ना.प्र.को प्रनतमलपप 

• लालपुजायको प्रनतमलपप 

• भूममकर तथा सम्पपि कर  
नतरेको रमसि 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

ननवेिन 
शुल्क: 
रू.५००Ӏ-, 
प्रनत वगय 
क्रफि 

भुममगत,भई 
पहहलो,िोश्रो,
तेस्रो र तेस्रो  
तल्ला भधिा 
माधथको  
क्रमश रु 
४,४,५,६,८ र 
कच्ची तथा 
मािोको प्रनत 
वगय क्रफि 
रु.२Ӏ-  

मसमेधिको 
जोडाईमा 
इट्िा वा 
ढुङगाँको 
प्रनत वगय 
क्रफि रु.३।-         

• प्रापवधिक शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  
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१३. 

भूममकर तथा 
सम्पपि कर 

• ननवेिन पत्र 

• प्रथम वषयको लाधग जग्गा िनी 
प्रमार् पुजाय, नवीकरर्को लाधग 
अनघल्लो आ.व.मा भूममकर 
नतरेको रमसि वा यस 
कायायलयबाि जारी गररएको 
भूममकर तथा सम्पपि कर  
नवीकरर् बुक 

• सम्पपि कर नतरेको प्रमार् 

 
 
 
 

सोही हिन, 

सजयममनको 
हकमा बढीमा 
३ हिनमभत्र 

 
 
 
 

गाउँपामलका
को आधथयक 
ऐन अनुसार 

 
 
 
 
 

• सम्बन्धित 
फाँिका कमयचारी 

• प्रमुख 
प्रशासकीय 
अधिकृत 

 
 
 
 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  

 
 
 
 
 
 

१४. 

 

 

 

 

 

कृपष तथा पशु 
समूह िताय 
मसफाररस 

 

• िताय मसफाररस  

❖ कृषक / पशु समुहको पविान  

❖ समुहको ननर्ययको फोिोकपप   

❖ समूहको सिवयहरुको ना.प्र. 
को प्रनतमलपप 

❖ ननवेिन र प्रगनत प्रनतवेिन 

❖ वडा कायायलय वा सेवा 
केधरको मसफाररस  

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

पान र VAT 

मा मसफाररस 

पान रु. 
३००।– 

VAT रु. 

५००।- 

 
 
 
 

• सामान्जक पवकास 
शाखा 

• प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृत 

 
 
 

 

• अध्यक्ष/ 
उपाध्यक्ष  
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❖ वडा कायायलयमा कृषकको 
पेशागत पववरर् 

१५. 
सामान्जक सुरक्षा 
काययक्रमको रकम 

ननकाशा 

• वडाको ननकासा माग पत्र 

• भरपाई 

• अनलाईन इन्धि पववरर् 
चौमामसक नन:शुल्क 

• लेखा शाखा 
• पंन्जकरर् शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

 

• अध्यक्ष/ 
उपाध्यक्ष  
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१६. 

असहाय, पविवा, 
जेटठ नागररक 
तथा लक्षक्षत 
वालसंरक्षर् 
असक्त 
अपाङगहरुको 
भिा सम्वन्धि 
पररचयपत्र 
बनाउन मसफाररस 

• सम्बन्धित व्यन्क्तको ननवेिन 

• नागररकताको प्रनतमलपप 

• पनतको मतृ्यु िताय(पविवाको 
हकमा) 

• पनत संगको नाता प्रमाणर्त 
पत्र 

• सम्वधि पवच्िेिको प्रनतमलपप 

• जधम िताय प्रमार् पत्र 

• बसाइ सराइ 

• ३ प्रनत पासपोिय साइजको 
फोिो, 

• एकल महहलाको हकमा 
अबबवाहहत प्रमाणर्तको 
सजयममन 

• मुचलु्का 
• अपांग पररचय पत्र 

 
 

 

 

प्रचमलत 
कानुन अनुसार 

 

नन:शुल्क 

• प्रशासन शाखा 
• पंन्जकरर् शाखा 
• सामान्जक 

पवकास शाखा 
 

• प्रमुख 
प्रशासकीय 
अधिकृत 
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१७.  
घर जग्गा 
नामसारी 
मसफाररस 

• घर जग्गा नामसारी सम्बधिी 
पववततृ पववरर् खलेुको 
ननवेिन 

• ननवेिकको नागररकता 
प्रमार्पत्रको प्रनतमलपप 

• मतृक र ननवेिक पवचका 
नाता प्रमाणर्त प्रमार्पत्रको 
प्रनतमलपप 

• जग्गा िनी प्रमार् पुजायको 
प्रनतमलपप 

• सजयममन मुचलु्का गरी बुझ्नु 
पने भए सजयममनमा साक्षी 
बवनेको नागररकता 
प्रमार्पत्रको प्रनतमलपप 

• चालु आ. व. सम्मको भूममकर 
तथा सम्पपि कर  र घर 
जग्गा कर वा एकीकृत 
सम्पपि कर नतरेको रमसि 

 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

कच्ची 
रु.३००Ӏ- 
पक्की 
रु.५००Ӏ- 

• प्रापवधिक शाखा 

• प्रमुख 
प्रशासकीय 

अधिकृत 
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१८. 

 

पवमभधन 
मसफाररस तथा 
प्रमाणर्त 

• मसफाररस माग गरेको ननवेिन 

• मसफाररसलाई पुटट्याइ गने 
कागजात 

• आवेिकको पररचय वा सो 
खलु्ने कागजपत्र वा संवथाको 
ननर्ययहरु 

 

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

गाउँपामलका
को आधथयक 
ऐन 
वमोन्जम 
मसफाररस 
तथा 
प्रमाणर्त को 
िवतुर   

फरक फरक 
हुनेि 

• प्रशासन शाखा 
• प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

• अध्यक्ष / 
उपाध्यक्ष  

१९. धयाय सम्पािन 
• ररतपुवयकको ननवेिन 

• नागररकताको प्रनतमलपप  

• अधय आवश्यक कागजातहरु  

प्रक्रक्रया पुगेमा 
सोहह हिन 

नन:शुल्क • धयानयक सममनत  • उपाध्यक्ष  
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७. आँनधखोला गाउँपानलका स्याङ्िाको गाउँसभा/गाउँकायवपानलकाबाट पाररत ऐन, ननयमावली, कायवनवनध र 

आचार सनंहताको अनभलेख: 

क्र.स. नाम 

ऐन/ ननयमावली/ 

काययववनि/ आचारसंविता 

गाउँसभा/गाउँ 
काययपानलकाबाट पाररत 

नमनत 

राजपत्रमा प्रकाशित ऐनिरुको 
अनभलेख (भाग १) 

राजपत्रमा प्रकाशित 
ननयमावली, काययववनि 
र आचारसंवितािरुको 
अनभलेख (भाग २) 

खण्ड  संख्या नमनत खण्ड संख्या नमनत 

१ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको कायय 
ववभाजन ननयमावली, २०७४ ननयमावली २०७४-०३-१८  -  -  -  -  -  - 

२ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको कायय 
सम्पादन ननयमावली, २०७४ ननयमावली २०७४-०३-१८  -  -  -  -  -  - 

३ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको ननर्यय वा 
आदेि र अनिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 
ननयमावली, २०७४ ननयमावली २०७४-०३-१८  -  -  -  -  -  - 

४ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको बैठक 
संचालन काययववनि, २०७४ काययववनि २०७४-०३-२६  -  -  -  -  -  - 

५ 

आनँिखोला गाउँपानलकाका 
पदानिकाररिरुको आचारसंविता आचारसंविता २०७४-०३-२६ - - - - - - 

६ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको आनथयक ऐन, 

२०७४ ऐन २०७४-०३-२६ - - - - - - 
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७ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको ववननयोजन 
ऐन, २०७४ ऐन २०७४-०३-२६ - - - - - - 

८ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको आनथयक ऐन, 

२०७५ ऐन २०७५-०३-२७ - - - - - - 

९ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको ववननयोजन 
ऐन, २०७५ ऐन २०७५-०३-२७ - - - - - - 

१० 

आनँिखोला गाउँपानलका 'घ' वगयको 
ननमायर् व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्िी 
काययववनि, २०७५ काययववनि २०७५-०५-०३ - - - - - - 

११ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको स्थानीय ति 
सिकारी ऐन, २०७५ ऐन २०७५-११-०६ १ 

 
 

१ 

 

२०७५-११-०६ 

- - - 

१२ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको पूवायिार 
ब्यवस्थापन सम्बन्िी ऐन, २०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

२ 

 

२०७५-११-०६ 
- - - 

१३ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको ववपद् 
जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापन 
ऐन, २०७५ ऐन 

 
 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

३ 

 
 

२०७५-११-०६ 

- - - 

१४ 

आनँिखोला गाउँपानलका शिक्षा ऐन, 

२०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

४ 

 

२०७५-११-०६ 
- - - 

१५ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको आनथयक ऐन 
प्रथम संिोिन, २०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

५ 

 

२०७५-११-०६ 
- - - 
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१६ 

आिँीखोला गाउँपानलकाको स्थाननय 
स्वास््य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

६ 

 

२०७५-११-०६ 
- - - 

१७ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको कृवि 
व्यवसाय प्रवद्र्िन ऐन, २०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

७ 

 

२०७५-११-०६ 
- - - 

१८ 

आनँिखोला गाउँपानलकाको पि ुस्वास््य 
तथा पि ुसेवा ऐन, २०७५ ऐन 

 

२०७५-११-०६ 

 

१ 

 

८ 

 

२०७५-११-०६ 
       

१९ 
ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन 
सम्बन्िी काययववनि, २०७६ काययववनि 

 

२०७५-०२-०५ 
 
- 

 
- 

 
- - - - 
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८. आँनधखोला गाउँपानलकाको संनक्षप्त आय प्रनतवेदन: 

 

 

९. आँनधखोला गाउँपानलकाको संनक्षप्त आनथवक प्रनतवेदन: 

 

नस.न. निर्वक कुल रकम कुल खचव खचव प्रनतित 

१ समाधनकरण ३९३०००००.०० २०८२९१८७.०० ५३ 

२ पुँधजगत १०९५६४५८९.०० ४९७२३२२५.०० ४५ 

३ सशतय १८४२१५०००.०० ९८७४२०५६.०० ५४ 

४ सामाधजक सरुक्षा ४९०५००००.०० ३०६७०६५०.०० ६३ 

५ प्रिानमन्िी रोजगार कार्ायक्रम ५०००००.०० ३५६१४०.०० ७१ 

जम्मा ३८२६२९५८९.०० २००३२१२५८.०० ५२ 

 

 

 

 

नस. न. 

 

रािश्व निर्वक 

चालु आ ब 

०७५।०७६ 

को प्रस्तानवत 

चालु आ ब 

०७५।०७६ को 

चैत्र सम्मको 

यथाथव  

  

 

कैनफयत 

१ सडक उपर्ोग कर 

४३०००००।– 

९४२०००।–  

२ नदी जन्र् पदाियको उत्खनन ् तिा 

संकलन 

२६२९००।– प्रदशे सरकारलाई धदने रकम 

बाहके 

३ होलस्टे संचालन अनमुधत पि शलु्क  १८०००।– प्रदशे सरकारलाई धदने रकम 

बाहके 

४ वडा कार्ायलर्बाट प्राप्त सेवा शलु्क, 

धसफाररस शलु्क र कर  

११२०६२४।–  

५ गाउँपाधलकाको कार्ायलर्बाट प्राप्त 

सेवा शलु्क धसफाररस शलु्क र कर  

३३२७०८।–  

           जम्मा ४३०००००।– २६७६२३२।–  
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१०. आँनधखोला गाउँपानलकाको आ.ब. २०७५/२०७६ को वडागतरुपमा योिना 

सम्झौता भएका योिनाहरुको नववरण: 

योजनाको के्षत्र क्र.सं. योजनाको नाम वडा नं. अनुमाननत लागत रु. कैनियत 

आर्थिक के्षत्र १ 
र्िवालय मर्िला कृषक आमा समूिको तरकारी 

खेती 
१ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र २ 
नमुना मर्िला र्वकास  आमा समूिको 

कुखुरापालन 
१ 

५०००० 
√ 

आर्थिक के्षत्र ३ अगरबत्ती बनाउने मेर्सन १ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ४ दुवै मजुवामा कुखुरापालन १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५ आधारभूत र्वद्यालय घेरावार १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ६ 
र्िले बाल र्वकास केन्द्र प्लास्टर तथा िैचालय 

र्नमािण 
१ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ७ जनर्ित मा.र्व.को गेट र्नमािण १ १००००० √ 

सामार्जक र्वकास ८ चन्द्रमा आधारभूत र्वद्यालय कायािलय व्यवस्थापन १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ९ र्भरकुना र्पकर्नक भवन र्नमािण १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १० घतीटोल र्नउरीखोला नाचेखकि  खानेपानी योजना १ १००००० √ 

सामार्जक र्वकास ११ रार्रि य आधरभूत र्वद्यालय खेलमैदान र्नमािण १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १२ अघघौँदी र्िव मन्दिर ममित १ ५००००   

सामार्जक र्वकास १३ गाउौँफकि  आधरभूत र्वद्यालय रङ्गरोगन १ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १४ 
दते्तलोटे बाल र्वकास केन्द्र भवन प्लास्टर,तारबार 

र िैर्क्षक सामग्री 
१ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १५ 
जनजागृर्त नागररक सचेतना केन्द्र भवन प्लास्टर र 

फर्निचर 
१ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १६ डिरे देउराली आधरभूत र्वद्यालय भवन प्लास्टर १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १७ सामुदार्यक भवन ममित र्िले १ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १८ र्िले पारी गाउौँबाट पोखरी जाने पैदलमागि र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १९ खरकट्टी डाौँडाको मसानघाट र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २० 
पे्रम बिादुरको तगराबाट राजास्ाौँरा 

मोटरबाटोसम्मको गोरेटोबाटो र्नमािण 
१ ५०००० √ 
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पुवािधार र्वकास २१ 
जुुंगेस्ाौँरा छिरामार्थ कामीटारी हौँदै र्डलमुर्न 

जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण 
१ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास २२ 
कामीटारी बाट र्मलनचोक जोड्ने गोरेटोबाटो 

र्नमािण 
१ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २३ भौँगेरथान आमा समूि भवन र्नमािण १ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास २४ 
र्डलमुर्न गैरागाउौँ  लामपाटा जोड्ने गोरेटोबाटो 

र्नमािण 
१ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २५ 
पुण्डरीको घरदेन्दख र्िवको घरसम्मको गोरेटोबाटो 

र्नमािण 
१ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २६ कुले कुत्लासे बस्तीमा गोरेटोबाटो र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २७ पोखरेको मूलमा पोखरी र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २८ 
मोटरबाटो देन्दख गै ौँडामुख छापा खोला सम्मको 

गोरेटो बाटो र्नमािण 
१ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास २९ लेकस्ाौँरा र्सौँचाई पोखरी र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ३० पुरनगाउौँ  साौँगको खोला खानेपानी योजना १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ३१ मुिानदेन्दख ििरे सम्मको खानेपानी १ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ३२ ओडारेको पुल ममित १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ३३ ओलीवास देन्दख थुम्रोसम्म पैदलमागि १ ५००००   

पुवािधार र्वकास ३४ 
प्याउलीडाौँडा देन्दख मनकाजीको कटेरासम्मको 

गोरेटोबाटो र्नमािण 
१ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ३५ 

ठूलोखोलामा र्नमािणार्धन पक्की पुल पुरा गने र 

मोटरबाटो देन्दख दर्लत बस्ती सम्मको गोरेटोबाटो 

र्नमािण 

१ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ३६ माने्द्रढुङ्गा ठूलोखोलामा साौँघु र्नमािण १ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ३७ गैरा गाउौँबाट बाटस्ारा जोडने गोरेटो सुधार १ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण ३८ 
र्िरुवारी बयाले मोटरबाटो देन्दख आधरभूत 

र्वद्यालय डिरे सम्म मोटरबाटो र्नमािण 
१ १००००० √ 

वन तथा वातावरण ३९ पुनेभक्तको घरदेन्दख तलबाढी र्नयन्त्रण १ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण ४० र्ब.क टोलमा ढल र्नकास १ १००००० √ 

वन तथा वातावरण ४१ चुते्रढुङ्गा बन्दस्तमा बाढी र्नयन्त्रण पखािल र्नमािण १ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ४२ कृषक क्षमता अर्भमुन्दखकरण कायि २ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ४३ कृषक अवलोकन भ्रमण २ १५००००   

आर्थिक के्षत्र ४४ व्यवसार्यक तरकारी खेर्त २ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ४५ पिु र्वकास कायिक्रम २ ५०००० √ 
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सामार्जक र्वकास ४६ 
मर्िला दर्लत जनजाती बालबार्लका जेष्ठ नागररक 

अपाङ्ग आदी 
२ २०००००   

सामार्जक र्वकास ४७ युवा तथा खेलकुद र्वकास २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ४८ अन्धाअन्धी मा. र्व. भवन २ १००००० √ 

सामार्जक र्वकास ४९ तल्लो बसेवारी खा. पा. योजना २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५० गहखोला मडुवा खा. पा. २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५१ वाने्द्रखोला पोखराचौर खा. पा. २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५२ र्चपे्लरी सिेली खा. पा. २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५३ टापु खानेपानी ममित २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५४ थुमा बस्ती ढल र्नकास २ ५००००   

सामार्जक र्वकास ५५ जनप्रर्दप बहमुखी क्याम्पस गरुकुल २ १००००० √ 

सामार्जक र्वकास ५६ र्चलाउनेबास स्ास्थ्य चौकी भवन ममित २ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ५७ गुरुकुल बेद र्वद्यालय २ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ५८ बाईखोररया श्रीररनााौँडा भैरवकुण्डा सडक २ २००००० √ 

पुवािधार र्वकास ५९ सपने्त पुछाराघर लाम्चास सडक २ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ६० र्सतखोला छाकडााौँडा गोरेटो बोटो २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ६१ मोटर बाटो देन्दख र्तर्लम सम्म गोरेटो बाटो २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ६२ सिली सामुदायीक भवन देन्दख गो. वा. २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ६३ श्रीरीनााौँडा बाईखोरीया गो. वा. २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ६४ दर्लत सामुदार्यक भवन २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ६५ सामुदार्यक भवन २ ५०००० √  

पुवािधार र्वकास ६६ सामुदार्यक भवन (बसेबारी) २ ५००००   

पुवािधार र्वकास ६७ ढााौँडको मुिान जार्वखोला ओइया र्सचाई २ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ६८ भुजुङ्गो उपल्लो मुिान र्सचाई २ ५००००   

पुवािधार र्वकास ६९ ढुलोगह्रो र्सचाई २ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ७० आठमुरे सिेर्ल र्सचाई २ १०००००   

पुवािधार र्वकास ७१ लोदेनी र्सचाई कुलो २ ५००००   

पुवािधार र्वकास ७२ वाड कायिलय ममित २ १००००० √ 
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पुवािधार र्वकास ७३ र्बश्वकमाि पाकि  झारखोला २ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ७४ दुगाि मन्दिर र्तर्लम २ १००००० √ 

आर्थिक के्षत्र ७५ 
व्यवसार्यक कर्फ तथा फलफुल र्वरुवा खररद एवुं 

सो-सम्बन्दन्ध तार्लम 
३ ७०००० √ 

सामार्जक र्वकास ७६ स्ास्थ्य सामाग्री खररद ३ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ७७ बालबार्लका एवुं कला सुंसृ्कती ३ ६०००० √ 

सामार्जक र्वकास ७८ फुवासे खर्कि न डााौँडा खा.पा योजना ३ ९०००० √ 

सामार्जक र्वकास ७९ माझपोखरी खेल मैदान घेराबार ३ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ८० कट्टी ठााौँटी खा.पा ममित ३ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ८१ 
नुन्थला राताखोरीया पत्यार धाररखेला खानेपानी 

योजना 
३ ६०००० √ 

सामार्जक र्वकास ८२ 
भुतेखोला खा.पा. मुल सुंरक्षण, नेपाने ट्याङ्की 

र्नमािण 
३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ८३ पुवाडााौँडा माझकटेरा ढोलीडाडाौँ   मोटरबाटो ३ ४००००० √ 

पुवािधार र्वकास ८४ पेटकटेरी धाङधुङ अन्धाअन्धी मा.र्व मोटरबाटो ३ २४०००० √ 

पुवािधार र्वकास ८५ पातीिाल्ना -चाउका मोटरबाटो ३ १०००००   

पुवािधार र्वकास ८६ कमेरेपानी -काकीनेटा मोटरबाटो ३ २२०००० √ 

पुवािधार र्वकास ८७ चाउका-छरछरे मोटरबाटो ३ १५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ८८ पुवाडााौँडा नेपानै मोटरबाटो ३ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ८९ वडा कायािलय -गगनपानी  दर्लत वन्दस्त मोटरबाटो ३ ३००००   

पुवािधार र्वकास ९० 
छिरे झ्याउररखेत र्सुंचाई एवुं रुम्टाखेत मुिान 

सुंरक्षण 
३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९१ माझेपोखरी टोल र्वकास समुदार्यक भवन र्नमािण ३ १७०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९२ लुतेपोखरी रा.मा.र्व.गो.बा भवन र्नमािण ३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९३ र्समे्ल रा.मा.र्व. गोरेटो बाटो ३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९४ र्वपन्न िौचालय ३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९५ खाल्टा गहले खा पा ३ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९६ मर्िला सामुदार्यक भवन र्नमािण ३ १८०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९७ ठुलाखेत मझुवा गोरेटोबाटो ३ ३०००० √ 

पुवािधार र्वकास ९८ 
अन्धाअन्धी - साहडााौँडा- वडा कायिलय गोरेटो 

बाटो 
३ ५०००० √ 
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पुवािधार र्वकास ९९ 
कमेरेमोटर बाटो- पत्यान-र्व. र्प. सृ्मती प्रा.र्व. 

गोरेटोबाटो क्रमागत 
३ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १०० फोिोरमैला व्यवस्थापन ३ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०१ बगरे खेत र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०२ भर्स्ाां पर्िरोमा पाईप वाट र्सुंचाई ४ ५००००   

आर्थिक के्षत्र १०३ सेपत फाुंट र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०४ र्डुंि खेत र्सुंचाई ४ ५००००   

आर्थिक के्षत्र १०५ टारीकुलो र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०६ िाुंर्डखोला देउराली र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०७ अगािदी र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १०८ र्जर्मरे फाुंट र्सुंचाई ४ ५००००   

आर्थिक के्षत्र १०९ र्ससे्नघारी बरािथान  र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ११० र्चधारो रातीपोखरी र्सुंचाई ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १११ दि खोला र्सुंचाई क्रमागत ४ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र ११२ कोठी मुलावबारी बेर्लमारे खररयाखोला र्सुंचाई ४ ५००००   

सामार्जक र्वकास ११३ खडकरी दर्लत खा.पा ४ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ११४ दि र्ससे्नघारी खा.पा ४ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ११५ पाते्लडोला टुंकी र्नमाणि ४ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास ११६ कमरेखोला जैसीखोला खा.पा योजना ४ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ११७ र्समलचौर वाट कमेरे जाने िाुंर्डखोला मा पुल ४ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास ११८ कात्तीके पाखोमा पोखरी र्नमािण ४ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास ११९ माने्सको टाउकोमा चौतारी पोखरी सुधार ४ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १२० ओडार टोल भवन प्लास्टर क्रमागत ४ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १२१ देउराली टोल भवन र्नमािण क्रमागत ४ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १२२ ररमालस्ारा आमा समूि भवन र्नमािण क्रमागत ४ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १२३ युवा लर्क्षत खेलमैदान र्नमािण र सामाग्री सियोग ४ ५००००   

पुवािधार र्वकास १२४ 
ररमालस्ारा कोठी श्रवणकुमार पञ्चासे मोटर वाटो 

र्नमािण 
४ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १२५ कार्लका मिीर र्नमािण व्यवस्थापन ४ १००००० √ 
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पुवािधार र्वकास १२६ पञ्चकोर्ि दुगाि मिीर र्नमािण व्यवस्थापन ४ १५०००० √ 

सुंस्थागत र्वकास सेवा प्रिासन १२७ श्रवण मा. र्व. र्वद्यालय घेराबार पखािल ४ १५०००० √ 

सुंस्थागत र्वकास सेवा प्रिासन १२८ पन्चासे र्न. मा. र्व. र्वद्यालय घेराबार पखािल ४ १००००० √ 

सुंस्थागत र्वकास सेवा प्रिासन १२९ सेपत र्सरानचौर  मा. र्व. र्वद्यालय घेराबार पखािल ४ १५०००० √ 

सुंस्थागत र्वकास सेवा प्रिासन १३० जनर्प्रय मा. र्व. र्वद्यालय घेराबार पखािल ४ ५०००० √ 

सुंस्थागत र्वकास सेवा प्रिासन १३१ श्रवण प्रा. र्व. र्वद्यालय घेराबार पखािल ४ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १३२ लौर्सवोट गोरेटो सुधार ४ १००००० √ 

वन तथा वातावरण १३३ बरको रुख देखी माटीखने्न सम्म गोरेटो सुधार ४ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १३४ सेपत ढाुंडखकि  गोरेटो सुधार ४ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १३५ नाम्चे ढुुंगा देखी र्तजुको बोट सम्म गोरेटो सुधार ४ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १३६ 
मान्छेको टाउको देखी डिरपरर पातलेर्डल गोरेटो 

सुधार क्रमागतू 
४ ५०००० √ 

वन तथा वातावरण १३७ 
देउरादी देखी गितेरी र देउरादी देखी कुर्िनेटो 

गोरेटो सुधार 
४ १००००० √ 

सामार्जक र्वकास १३८ समसान घाट िौचालय र्नमािण ५ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १३९ र्सग्दी र्िवजीखोला मन्दिर व्यवस्थापन ५ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १४० रातो पोखरी सत्यदेवी मन्दिर व्यवस्थापन ५ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १४१ गिते काउले मोटरबाटो ५ ७०००० √ 

सामार्जक र्वकास १४२ प्रगती आमा समुि ५ २५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४३ वेत्यानी सामुदार्यक भवन ५ १५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४४ गोगन पानी प्रा.र्व. ५ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४५ र्िवजी मन्दिर र्नमािण ५ १५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४६ जुगे्ल पुछार मुल सुंरक्षण खा.पा योजना ५ ८०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४७ सामुदार्यक भवन ५ २००००० √ 

पुवािधार र्वकास १४८ र्ििु कक्षा कम्पाउण्ड ५ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १४९ जनर्प्रय छापा मोटर बाटो ५ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १५० गौडे मोटर बाटो ५ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १५१ र्समखेत ढोर्लखेत र्सचाई ५ ७०००० √ 

पुवािधार र्वकास १५२ तल्लो सेतीदोभान बजार खा.पा ५ ८०००० √ 
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पुवािधार र्वकास १५३ उपल्लो सेतीदोभान बजार खा.पा ५ ८०००० √ 

पुवािधार र्वकास १५४ सृ्मती आमा समुि भवन ५ १२०००० √ 

पुवािधार र्वकास १५५ कृर्ष अजगन नाचे्न डाडा ग्रा.स ५ २००००० √ 

पुवािधार र्वकास १५६ आइते खोला र्नयन्त्रण ५ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १५७ र्सचाई तथा पाईप खररद ५ २०००००   

पुवािधार र्वकास १५८ र्स्ानी बरािे खानेपानी ममित ५ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १५९ केरैदी ठुलीबरािे बरबोट बोगटी डाडा ग्रा.स. ५ २००००० √ 

पुवािधार र्वकास १६० 
समीको बोट ज्योस्तसी डााौँडा स्सरार्नर भन्ज्याङ 

मोटरबाटो 
५ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १६१ र्पपला धुम्कीको र्सुंचाइ ट्याङकी र्नमािण ६ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १६२ टारीको तल्लो र्सुंचाइ योजना ६ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १६३ ढावदेन्दख खेतबारी र पाररवारी फलफुल र्सुंचाई ६ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १६४ कान्लेटारी र्सुंचाई योजना बुन्दिसागर समेत ६ ५०००० √ 

आर्थिक के्षत्र १६५ बााौँदर र्नयन्त्रण ६ ५००००   

सामार्जक र्वकास १६६ सिकारी भवन िौचालय र्नमािण ६ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १६७ जे्यष्ठ नागरीक सम्मान ६ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १६८ छिरा  खानेपानी योजना ६ ५०००० √ 

सामार्जक र्वकास १६९ आमा समूि कायिक्रम ६ ५००००   

पुवािधार र्वकास १७० वरर्पपे्ल िारदा मन्दिर गोरेटो बाटो ६ १०००००   

पुवािधार र्वकास १७१ मन्दिर देन्दख र्सरानघर सम्म गोरेटो बाटो ६ ५००००   

पुवािधार र्वकास १७२ तल्लो ठुलीखोरीया देन्दख िारदा मन्दिर गो. बा ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १७३ उपल्लो र्डिीबाट तल्लो आम्बोट मो.बा ६ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १७४ सामुदार्यक भवन ,र्टकाजा ६ १५००००   

पुवािधार र्वकास १७५ र्वश्वकमाि मन्दिर मोटरबाटो ६ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १७६ पन्दण्डतको चौतारो देन्दख र्ब.क. टोल गो.बा. ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १७७ 
लामीरि सर्मको रुखदेखी उपल्लो ठुलीखोरीया 

गो.बा. 
६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १७८ पधेरा देखी खोल्सा घोरेढुङा घतीगाौँउ गो.बा. ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १७९ पार्तखोला मो.बा. ६ ३०००००   
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नोट: कैधफर्तमा √ धचन्हले र्ोजना सम्झौता भई कार्य भएको जनाउँि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पुवािधार र्वकास १८० जोरीको ढुङ्गादेखी छाप्रामार्थबारी गो.बा. ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १८१ सामुदार्यक भवन ६ १५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १८२ गैराबारी डाडाथर मो.बा. ६ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १८३ भगवती चोक पल्ला बुढाघर मो.बा. ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १८४ भगवती चोक बुढीको चौतारा मो.बा. ६ १५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १८५ द्राद्रा सामुदार्यक भवन प्लारर ६ ५०००० √ 

पुवािधार र्वकास १८६ भुद्रमपोला नुन्थला मो.बा. ६ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १८७ कल्यानडाौँडा सामुदार्यक भवन ६ १००००० √ 

पुवािधार र्वकास १८८ सेराफाौँट सेरा ढकालडाौँडा छापा मो.बा. ६ ३००००० √ 

    कुल जम्मा   १५००००००   
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११. आँनधखोला गाउँपानलकाको आ.ब. २०७५/२०७६ मा सम्पन्न भएका 

कायवक्रमका झलकहरु: 

 

 
आँधिखोला गाउँपामलका वतररय िोस्रो कृपष तथा पशु प्रिशयनी मेला । 

 

 

आँधिखोला गाउँपामलका वतररय िोस्रो कृपष तथा पशु प्रिशयनी मेला । 



 

 

सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम प्रकानित ।               42 

 

 

आँधिखोला गाउँपामलका वतररय ३ हिने कृषक तामलम । 

 

 

आँधिखोला गाउँपामलका वतररय ३ हिने कृषक तामलम । 
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आँधिखोला गाउँपामलकाका वथाननय कृषकलाई अनिुानमा हाते ियाक्िर उपलब्ि गराईएको ि । 

 

आँधिखोला गाउँपामलकाका वथाननय व्यावसानयक कृषकहरुलाई प्लान्विक िनेल उपलब्ि गराईएको ि । 



 

 

सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम प्रकानित ।               44 

 

 

आँधिखोला गाउँपामलकाको आवधिक योजना तजुयमाको पवूय तयारी गोटिी । 

 

 

िोल पवकास संवथाका पिाधिकाररहरुलाई क्षमता अमभवदृ्धि तामलम । 



 

 

सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम प्रकानित ।               45 

 

मेलममलाप सम्बधिी आिारभूत तामलम 

 

 

मेलममलाप सम्बधिी आिारभूत तामलम 
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आनँधखोला गाउँपानलकाको वेभसाईट नववरण: 

URL: www.aandhikholamun.gov.np 

Twittier: @aandhikholamun 

Mobile Application: https://play.google.com/store/apps/details?id=infodev.doit_aandhikhola 

 

गुनासो सुन्ने अनधकारी 

नाम : उज्जल भसुाल  

पद : प्रमखु प्रशासधकर् अधिकृत  

मोबाईल न.ं: ९८५६०५६०९ 

Email : ujjalbhusal@gmail.com  

 

प्रमुख प्रिासनकय अनधकृत 

नाम : उज्जल भसुाल  

पद : प्रमखु प्रशासधकर् अधिकृत  

मोबाईल न.ं: ९८५६०५६०९ 

Email : ujjalbhusal@gmail.com  

 

सूचना अनधकारी 

नाम : गदेरुाम ढकाल  

पद : अधिकृत िौंटौं  

मोबाईल न.ं: ९८५६०५६०८ 

Email : geduramdhakal@gmail.com  

  

http://www.aandhikholamun.gov.np/
mailto:geduramdhakal@gmail.com

