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रलाष्ट्रिय गलान

सरौं थूंगा फूिका हामी, एउटै मािा नेपािी

साव्यभौम भई फैलिएका, मिेी-महाकािी।

प्रकृलतका कोटी-कोटी समपदाको आिँि

वीरहरूका रगतिे, सवत्त्र र अटि

ज्ानभलूम, शाल्तभलूम तराई, पहाड, लहमाि

अखणड रो ्परारो हाम्ो मातभृलूम नेपाि।

बहुि जालत, भाषा, िम्य, संसकृती छन ्लवशाि

अग्रगामी राषट्र हाम्ो, जर जर नेपाि।[३]



लगर बहादरु थापा 
अधरक्ष

अधयक्षको क्मबलाट

आबँखुरेैनी गाउँपालिका गणडकी प्रदशेको पवूवी प्रवेशद्ारमा अवलसथत लवलभ्न 
मौलिक पलहिानिे भररप्ूण्य गाउँपालिका हो । भौगोलिक लहसाविे तनहुकैँ अगिो 
सथान रहकेो लछमकेश्वरी (२१३४ लम.) समते रसै गाउँपालिकामा अवलसथत छ । 
लवगतमा गाउँ लवकास सलमलत रहकेो रस गाउँपालिका रहाँका सथानीर राजनीलतक 
दि, बलुधिजीलव तथा सव्यसािार्ण सबैको संरकु्त र सलरिर प्ररासमा नेपाि 
सरकारको लमलत २०७२ साि आलश्वन १ गतेको लन्ण्यर बमोलजम नगरपालिका 
घोष्णा भएकोमा राजर पनु्यसंरिना हुदँा नेपाि सरकारको लमलत २०७३।११।२७ को लन्ण्यरानसुार सालवक 
दउेरािी र लछमकेश्वरी गा.लव.स. समते समावेश भई आबँखुरेैनी गाउँपालिकाभएको हो । 

राजर पनुः संरिना पलछ २०७४ साि वैशाख ३१ गते सथानीर तहको लनवा्यिन समप्न भरो । लनवा्यिनमा 
नेपािी कांग्रेसको  जनप्रलतलनलििाई आबँखुरेैनीका मतदातािे लवश्वास गरेर झणडै दईु लतहाई प्रलतलनलि लजतन 
सफि भइरो । रस सफितासँगै आबँखुरेैनी गाउँपालिकाको आलथ्यक, सामालजक र भौलतक लवकास गनने 
लजममवेारीको नेततृवदारी भलूमका लनवा्यह गरी आम जनताको अपेक्षा र आवशरकतािाई धरानमा राखद ै
आबँखुरेैनी गाउँपालिका समलृदिको आिारःकृलष, लशक्षा, सवास्थर, पर्यटन र पवुा्यिारको मिु नारािाई अगंालद ै
समदृि आबँखुरेैनीःसलुख नागररक भ्ने प्रमखु िक्र प्राप्ीका िालग सवास्थर, लशक्षा, कृलष, पर्यटन, खानेपानी, 
संिार भौलतक तथा संसकृलत लवकासका िक्र लिएर वढ्द ै गदा्य, हामीिे अलहिेसमम गरेका मखुर मखुर 
उपिल्िहरु संक्षेपमाउलिेख गररएको छ ।  



पषुपादवेी श्षे्ठ 
उपाधरक्ष

उरलाधयक्षको क्मबलाट

नेपािको संलविान २०७२ द्ारा प्राप् अलिकार बमोलजम नेपािको शासन प्र्णािी 
लवकेल्द्रकृत भई हामी सथानीर तहमा जनप्रलतलनलिको भलूमकामा रहकेो पलन ५ वषने 
कार्यकाि सलकएको छ। नेपािको राजरपनु: संरिना अनसुार २०७३।११।२७ को 
लन्ण्यर अनसुार सालवक आबँखुरेैनी नगरपालिका, दउेरािी गा.लव.स र लछमकेश्वरी 
गा.लव.स समते समावेश भई आबँखुरेैनी गाउँपालिका सथापना भएको हो । रस 
आबँखुरेैनी गाउँपालिका  गणडकी प्रदशेको प्रवेशद्ारमा रहकेो लछमकेश्वरी माईको 
काखमा अवलसथत लवलभ्नई मौलिक पलहिान सलहत पर्यटकीर संभावनािे भररप्ूण्य गाउँपालिका हो । 
रस आबँखुरेैनी गाउँपालिकाको सथापना कािदलेख हािसममका मखुर मखुर कृराकिापहरुिाई समट्द ै
“आबँखुरेैनी दप्य्ण” प्रकाशन गन्य पाउँदा मिाई अतर्त खशुी िागेको छ । लनवा्यलित जनप्रलतलनलिको रुपमा 
बहाि रहदँाका बखतको आफनो कार्यकािमा भए गरेका महतवप्ूण्य उपिल्िहरुको सङ्गािोको रुपमा रस 
दप्य्ण पलुसतकामा समट्ेने प्ररास गररएको छ ।

रस गाउँपालिकावाट लवलभ्न जातजालत, भाषा,िर, क्षेत्र, वग्य लिङ्ग र समदुारका नागररकहरुिाई लबना 
भदेभाव ग्ुणसतरीर सेवा प्रदान गररद ैआएको कुर म समर्ण गराउन िाह्छु । लवलभ्नत ऐन, काननू, नीलत 
लनरमको पररलिलभत्र रही नागररकहरुको जन िाहना बमोलजम, भौलतक-पवूा्यिार, शलैक्षक, समालजक, 
सांसकृलतक क्षेत्रमा रस पालिकािे उलिेखर मात्रामा प्रगलत गददै आएको छ । मौलिक किा संसकृलत र 
परमपरािाई जगेना्य गददै लवकास लनमा्य्णका गलतलवलिहरु लनर्तर रुपमा अगालड बढाउँद ैआएको छ।  ्रालरक 
सलमलतको संरोजक भई गाउँ घरमा घट्ने घटनाहरु दवुै पक्षिाई win-win लहसाविे ्रार लदिाउने, रोजना 
अनगुमन, सथानीर पाठ्ररिम लनमा्य्ण,  वैकललपक तथा प्रौढ लशक्षा संिािन, मलहिाहरुिाई सीपमिूक 
तथा रोजगारमिूक बनाउन लवलभ्न लसप लवकास तालिम समते सञिािन गददै आएको जानकारी गराउँदछु । 
सथापना कािदखेी हािसमम गाउँपालिकाको समग्र लवकास, नीलत, बजेट तथा कार्यरिमको सकारातमक एवम 
रिनातमक कारा्य्वरनमा समप्ूण्य जनप्रलतलनलि, कम्यिारी, राजनीलतकमवी, सथानीर समदुार, समाजेसेवी, 
बलुधिजीलव, नागररक समाज, संिारकमवी एवं सरोकारवािाहरुको सलरिर सहभालगता, आपसी सम्वर, 
सदवाभ, सहरोग एवं सहकार्यवाट उचितम नलतजामा आिाररत प्रलतफि प्राप्  गन्य सफि भएका छौं । साथै 
वहािमा रहदँा वा नरहदा आबँखुरेैनीको समग्र लवकास, आम नागरीकका दखु सखुमा संग संगै रहने प्र्ण 
गद्यछु ।

अ्तरमा, नराँ वष्य २०७९ को पावन अवसरमा समप्ूण्य आबँखुरेैनीवासीहरुमा सखु, शाल्त, समलृधि र उत्तरोत्तर 
प्रगलतको कामना गददै रस प्रकाशनको प्ूण्य सफिताको हालद्यक शभु-कामना ्रक्त गद्यछु । 

जर आबँखुरेैनी !



शुभकलामनला

संलघरतािे राजरशलक्तको प्ररोगमा जनतािाई के्द्रलब्दमुा राखदछ । नेपािको 
ईलतहासका कािखणडमा लबलभ्न लकलसमिे राजरशलक्तको प्ररोग भएको भएता 
पलन प्रालिन कािदलेखनै लवकेल्द्रकर्णको अभरास भएको कुरा हाम्ो मखुर 
लवशषेताको रुपमा रहकेो छ । हाम्ो दशेको इलतहासको पलछलिो खणडमा राजरसत्ता 
केल्द्रकृत खािको भएपलन अलघलिा इलतहासिाई अधररन गदा्य मिुरुपमा 
नेपािको शासनसत्ता लबकेल्द्रत खािको दलेख्छ ।

लव. सं. २०७२ सािमा जारी गररएको नेपािको संलविानिे राजरको मिु संरिना संलघर िोकताल्त्रक 
ग्णत्त्रातमक भई संघ, प्रदशे र सथानीर गरर तीन तहको हुने तथा राजरशलक्तको प्ररोग संघ, प्रदशे र सथानीर 
तहिे संलविान तथा काननू बमोलजम गनने बरवसथा गरेको छ । हाि मिुकुमा संलघर सरकार सलहत ७ प्रदशे 
सरकारहरु र ७५३ सथानीर तहहरु गरी ७६१ सरकारहरु छन । रलतबेिा सबै तहका प्रथमपटक लनवा्यलित 
सरकारहरु संलघर संरिनामा आ-आफनो संबैिालनक  लसमा लभत्र रहरे शासन सञिािन गन्य लरिरालशि रहकेा 
छन दशेमा ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहकेा छन । 
नेपाििे छोटो समरमा संघीरतािाई कुशिता पवू्यक बरवसथापन गरर रसका आिारभतु संरिनाहरु सथापना 
गन्य सक्षम भएको छ । लतनै तहको लनवा्यिन र लनवा्यलित सरकारको लरिरालशितािे राजलनलतक संलघरता 
संसथागत हुन गएको छ। सथानीर तहहरुिे संघ र प्रदशेबाट लनरलमत रुपमा राजश्व बाँडफाँडको रकम लवलत्तर 
समालनकर्ण अनदुान समपरुक अनदुान लवशषे अनदुान िगारत लबलभ्न सशत्य  र लनशत्य अनदुान माफ्य त स्ोत 
र सािन प्राप् गरेका छन रालषट्रर प्राकृलतक स्ोत तथा लवत्त आरोग प्ूण्य रुपिे लरिरालशि भएको छ रसिे 
लवलत्तर संलघरतािाई बि पगुेको छ । अलिकांश म्त्रािरिे केलह न केही कार्यरिमहरु प्रदशे तथा सथानीर 
तहमा हसता्तर्ण गरेका छन । प्रशासलनक संलघरतामा केही िनुौती रह ेपलन साव्यजलनक सेवा र लवकासका 
क्षेत्रमा सबै तहका सरकारहरुिे आ-आफना कार्यहरु समपादन गददै आएका छन ।सथानीर तहिे आफनो पाँि 
बषने कार्यकाि िगभग परुा समते गररसकेको छ ।

रसै पषृ्ठभलुममा रस आवखुरेैनी गाउँपालिकािे प्रथम पटक लनवा्यलित जनप्रलतलनलिजरहूरुको कार्यका 
िसफिता पवु्यक परुा भएको सखुद अवसरमा गाउँपालिकाबाट समपालदत मखुर मखुरकार्यहरुिाई समटेेर 
आवखुरेैनी दप्य्ण प्रकाशन गन्य िागेको छ । पाँि बष्यका गलतलविीिाई एउटै पलुसतकामा समटेन केलह हदसमम 
कलठनाई भ ैकलतपर लबषरहरु छुट हुन गएका पलन हुन सकछन तापलन आवखुरेैनी बासीहरुका समझनामा 
लत  सि ैताजा नै रहने छन भ्ने मरेो िार्णा छ । अ्तरमा रो प्रकाशन गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी 
लिन िाहनेहरुका िालग आवशरक जानकारी मिुक तथा आगामी लदनहरुमा गाउँपालिकाको लवकासका 
लनलत कार्यरिम तथा रोजना लनमा्य्णका िालग सहरोगी हुनेछ भ्ने लबश्वास राखद ैरसको  प्रकाशनका िालग 
उतपे्र्णा र सहरोग गनु्य हुने गाउँपालिकाका आदर्णीर अधरक्ष लगर बहादरु थापा, उपाधरक्ष पषुपादवेी श्षे्ठ,सबै 
जनप्रलतलनिीजरहूरु तथा प्रकाशन सामाग्री जटुाइ सहरोग गनु्यहुने कारा्यिरका समप्ूण्य कम्यिारी लमत्रहरुिाई 
म हालद्यक ि्रवाद लद्छु ।

ि्रवाद !
गोपीकृष्ण अरा्यि

प्रमखु प्रशासकीर अलिकृत 
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आबुँखैरेनी गाउँपालिकाको सलंषिप्त पररचय
परापरू्वकाल दखेि तनहु ँखिललामा अरख्थित यस भखूममा ऋखि, महखि्व तप्रवीहरुले तप्याको लाखि प्रयोि 
िरेको दखेिन्छ । पौराखिक कथिनका आधारमा यस िाउँपाखलका खभत्र ऋखि, महखि्व तप्रवीहरुको आपँको 
बहृत बिैंचा भएकोले आबँ ुर आसपासमा ियरको समते िंिल रहकेाले िरेैनवी भनने चलनबाट अपभ्शं 
भई आबँिुरेैनवी नाम रहन िएको भनाइ ्छ । तयसैिरवी सं्कृत भािामा आबँकुो अथि्व पानवी-िोला रहकेो र 
ख्छमकेश्वरवी मखनदरलाई तवीन खतरबाट िोलाले घरेेकाले आब ुरहन िएको िरेैनवी चौतारा आसपास ियरको 
िंिल रहकेाले यस ठाउँको नाम आबँिुरैनवी रहन िएको भनाइ ्छ । 

यस िाउँपाखलका तनहु ँ खिललाको ऐखतहाखसक, धाखम्वक रुपले पखरत्र भमूवीको रुपमा रहकेो ्छ । भौिोखलक  
रुपमा लेक, रेशवी, पहाड भ-ूबनोटको खरखरधता पाइन्छ । यस िाउँपाखलकामा िखेतयोगय भमूवी र प्रश्त क्ेत्र 
रनिंिलले ढाकेको ्छ । यस िाउँपाखलकामा मखुयत मिर, िरुुङ, ब्ाह्मि, क्ेत्रवी, नेरार लिायत अनय खरखभनन 
िातिाखतको बसोरास रहकेो ्छ। िनिाखतको बसोबासको बाहुलयता रहकेो यस िाउँपाखलका खभत्र खरखभनन 
िात, िाखत, भािा, धम्व, रवीखतररराि, परमपराको खरखरधतामा एकता  रहकेो पाइन्छ । खरखभनन िातिातवी, रहन 
सहन, धाखम्वक, सां्कृखतक खरखरधता रहकेो एरं कौरा नाच, झयाउरे नाच ि्ता खरखभनन सं्कृखतले भररपिू्व 
रहकेो ्छ । प्राकृखतक मनोरमका कारि समते यस िाउँपाखलका पय्वटकीय दृखटिकोिले पखन अतयनतै महतरपिू्व 
रहकेो ्छ ।

साखरकको सत्रसय आबुँ िाउँ पंचायत, आबँिुरेैनवी िा.खर.स.हुदँ ैनेपाल सरकारको खमखत २०७२ साल आखश्वन 
१ ितेको खनि्वय बमोखिम आबँिुरेैनवी निरपाखलका घोििा भएकोमा राजय पनु्वसंरचना अनति्वत आबँिुरेैनवी 
निरपाखलका,  ख्छमकेश्वरवी र दउेरालवी िाखरस समायोिन भई नेपाल सरकारको खमखत २०७३/११/२७ ितेको 
खनि्वयानसुार आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकाको रुपमा िठन भई काया्वनरयनमा आएको ्छ ।  

िाउँपाखलकाको केनद्र आबँिुरेैनवी-३ खमलनचोकमा रहकेो ्छ । पथृरवी रािमाि्वले आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकालाई 
उत्तरतर्व राट ख्छचोलेको, र िोरिा रािमाि्वले परू्वपट्वीराट काटेको ्छ । प्रदशे तथिा केनद्र रािधानवीसँि नखिक 
रहकेो यस िाउँपाखलका खरकास र समबखृधिको लाखि प्रचरू संभारना रहकेो एरं िाउँपाखलकाको खरकास र 
िाउँरासवीको ्रखि्वम भखरषयको लाखि खरश्व्त रहने प्रश्त आधारहरु रहकेो पाइन्छ । 

नेपालको िणडकी प्रदशे तनहु ँ खिललामा अरख्थित रहकेो यस िाउँपाखलकाको परू्वमा खचतरन र िोरिा 
खिलला पखचिममा रखनदपरु र दरेघाट िाउँपाखलका उत्तरमा बखनदपरु िाउँपाखलका र िोरिा खिलला र दखक्िमा 
दरेघाट िाउँपाखलका र खचतरन खिललाको बवीचमा पद्व्छ । 
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गाउँपालिकाको भौगोलिक अवल्थिलि एवं ्वरुप
अक्ांश 27°54'36.3" उत्तर दशेानतर 84°31'53.0" पूर्व

क्ेत्ररल   १२८ रि्व खक.खम. 

घरधरुवी   ४६३५

समदु्रवी सतहराट  ३०१-२१३४ खम. समम 

लसमाना

परू्व   : खत्रशलुवी नदवी (खचतरन र िोरिा खिलला)

पखचिम  : आखँधिोला (रखनदपरु िाउँपाखलका)

उत्तर   : म्याङ्दवी नदवी (िोरिा खिलला)

दखक्ि   : सेतवी नदवी (दरेघाट िाउँपाखलका र खचतरन खिलला)

गाउँपालिकाको राजनीलिक एवं प्रशासलनक लवभाजन 

प्रदशे    िणडकी

खिलला    तनहुँ

खिलला सदरमकुाम  दमौलवी

खनरा्वचन क्ेत्र संघ   तनहु ँ१ 

खनरा्वचन क्ेत्र प्रदशे  १, ि

िाउँपाखलका केनद्र  आबँिुरेैनवी-३ खमलनचोक, तनहु ँ

िममा रडा संखया ६

कुल िनसंखयााः  (स्ोत के.त.खर. २०७८ को प्रारखमभक नखतिा अनसुार) - २२,७४०

मिदान केन्द्र/सखंया(स्ोिः लनवावाचन आयोग नेपाि)

रडा नं मतदान केनद्र मतदाता संखया

१ खमत्रता मा.खर. सत्रसय २५५९
२ अकला आधारभतु खरद्ालय माककीचोक र अननपिू्व आधारभतु 

खरद्ालय, ढकालटार
२३६५
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३ राम शाह मा.खर आबँिुरेैनवी ३६२६

४ िममादरेवी आधारभतु खरद्ालय, बेनवीटार १५७०
५ इनद्र आधारभतु खरद्ालय, सानभुञजयाङ १५०९

६ िा.खर.स भरन खहलेिक्व  र लक्मवी मा.खर पयघूरटार १८८८

१३५१७

सालवकका गालवस एवं नगरपालिका िथिा हािको वडा केन्द्रहरु 
आबँिुरेैनवी रडा नं १  (साखरक आबँिुरेैनवी निरपाखलका रडा नं १ र २)
आबँिुरेैनवी रडा नं २  (साखरक आबँिुरेैनवी निरपाखलका रडा नं ३, ४ र ५)
आबँिुरेैनवी रडा नं ३  (साखरक आबँिुरेैनवी निरपाखलका रडा नं ६
आबँिुरेैनवी रडा नं ४  (साखरक आबँिुरेैनवी निरपाखलका रडा नं ७, ८ र ९)
आबँिुरेैनवी रडा नं ५  (साखरक ख्छमकेश्वरवी िाखरसका १–९ सरै रडा)
आबँिुरेैनवी रडा नं ६  (साखरक दउेरालवी िाखरसका १–९ सरै रडा)

आबुँखैरेनी गाउँपालिकाको नकसा
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गाउँपालिकाको कायावािय
यस आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका, िाउँ काय्वपाखलकाको काया्वलय, आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका रडा नमबर ३ ख्थित 
खमलन चोकमा रहकेो ्छ । काय्वपाखलकाको प्रशासकीय  आधखुनक भरन खनमा्वि समपनन भईसेरा प्रराह सचूारु 
भएको ्छ । साखरक आबँिुरेैनवी  िा.खर.स. काया्वलयलाई नै निरपाखलका हुदँ ै  िाउँपाखलका काया्वलयको 
रुपमा संचालन रहकेो भरनको िगिामा बहुउदशेयवीय भरन खनमा्विखधन अर्थिामा रहकेो ्छ । यस आबँिुरेैनवी 
िाउँपाखलकाका खरखभनन रडा काया्वलयहरु खनमनानसुार ्थिानमा रहकेा ्छन ्  । 

क्र.स. वडा 
नमबर

वडा कायावािय रहेको ्थिान

१ १ रडा नमबर १ को सत्रसय
२ २ सैंरोटे सामदुाखयक भरनको तललो तला, आबँिुरेैनवी
३ ३ सैंरोटे सामदुाखयक भरनको तललो तला, आबँिुरेैनवी
४ ४ बेखनटार

५ आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका, ५ नं. रडा काया्वलय, सानोभञजयाङआबँिुरेैनवी, ५ तनहुँ
५ ६ साखरक िा.खर.स. भरन खहलेिक्व  (नयाँ भरन खनमा्विखधन अर्थिामा रहकेो)

गाउँपालिकाको धालमवाक िथिा पयवाटकीय ्थििहरु  

लस.नं. वडा 
नं. 

धालमवाक िथिा पयवाटकीय ्थििको नाम ्थिानको महतव कैलियि 

१ १ आखँधमलु मखनदर  ऐखतहाखसक एरं धाखम्वक 
२ १ अकला मखनदर धाखम्वक 
३ २ ख्छमकेश्वरवी माई मखनदर थिपना धाखम्वक 
४ ३ खशरालय मखनदर, बौद्द िमुरा, सतय साई राम धाखम्वक 
५ ३ कृषि मखनदर धाखम्वक तथिा रदृ्दा 

आश्रम 
६ ४ ऐना पहरा पय्वटकीय
७ ५ ख्छमकेश्वरवी माई मखनदर ऐखतहाखसक, धाखम्वक एरं 

पय्वटकीय 
८ ५ पनचकनया मखनदर धाखम्वक 
९ ६ खहलेिक्व  पय्वटकीय 
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्थिानीय िहको पलहिो लनवावाचन र गठन 

नेपालको संखरधानले िरेको वयर्थिा बमोखिम खमखत २०७४/०१/३१ िते ्थिानवीय तहको खनरा्वचन समपनन 
भई खमखत २०७४/०२/०४ िते सपथि ग्रहि पचिात आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकामा ्थिानवीय सरकार िठन भएको ।

लनवावालचि जनप्रलिलनलधको लववरण 

खस.नं. नामथिर पद ठेिाना समपक्व  
१ खिरबहादरु थिापा अधयक् आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ ९८४६३२२९५७

२ पषुपादरेवी श्रषे्ठ उपाधयक् आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ 9841594644

३ खकशन थिापा रडा अधयक्, (१ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ 9856041588

४ कटक बहादरु थिापा रडा अधयक्, (२ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-२, तनहु ँ 9819101020

५ पिु्व रहादरु आले रडा अधयक्, (३ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ 9846908290

६ नेत्र िरुुङ रडा अधयक्, (४ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ 9856078695

७ पञच बहादरु िरुुङ रडा अधयक्, (५ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-५, तनहु ँ 9845212245

८ सनुाराम िरुुङ रडा अधयक्, (६ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-६, तनहु ँ 9845711188

९ सर्रतवी अखधकारवी काय्वपाखलका सद्य (रडा 

सद्य, १ नं. रडा)

आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ ९८४६०९३६५१

१० अन ुपररयार काय्वपाखलका सद्य (रडा 

सद्य, १ नं. रडा)

आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ ९८१६१४३०४७

११ खमलन भिुेल काय्वपाखलका सद्य (रडा 

सद्य, ४ नं. रडा)

आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ ९८४६०८७९४४

१२ सनतमाया िरुुङ काय्वपाखलका सद्य (रडा 

सद्य, ५ नं. रडा)

आबँिुरेैनवी-५, तनहु ँ ९८४१०३१८७८

१३ खदपक खरश्वकमा्व काय्वपाखलका सद्य (रडा 

सद्य, १ नं. रडा)

आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ ९८५६०६०५८०

१४ मनमाया कामवी काय्वपाखलका सद्य आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ ९८६९७५८२८०

१५ पे्रम िरुुङ रडा सद्य, १ नं. रडा आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ ९८०६५२९६६६

१६ खरषिरुाि अखधकारवी रडा सद्य, १ नं. रडा आबँिुरेैनवी-१, तनहु ँ ९८४६१६४५२५

१७ खमन ुमिर रडा सद्य, २ नं. रडा आबँिुरेैनवी-२, तनहु ँ ९८०४१००६७३

१८ सम्झना खर.क. रडा सद्य, २ नं. रडा आबँिुरेैनवी-२, तनहु ँ ९८४६३०२०५१

१९ खिरन कुमार श्रषे्ठ रडा सद्य, २ नं. रडा आबँिुरेैनवी-२, तनहु ँ ९८४६१७९४२३

२० धनराि िरुुङ रडा सद्य, २ नं. रडा आबँिुरेैनवी-२, तनहु ँ ९८१९१७८०३५
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२१ ऋखि के.सवी. रडा सद्य, ३ नं. रडा आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ ९८४६०४३९९३

२२ खदनेश के.सवी. रडा सद्य, ३ नं. रडा आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ ९८५६०६००४५

२३ खमरखमखस मिर रडा सद्य, ३ नं. रडा आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ ९८१६६१३२४४

२४ माया दिकी रडा सद्य, ३ नं. रडा आबँिुरेैनवी-३, तनहु ँ ९८०६५५७५४०

२५ टकमाया दम ै रडा सद्य, ४ नं. रडा आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ ९८१४२३४७३७

२६ टेक बहादरु थिापा रडा सद्य, ४ नं. रडा आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ ९८४६०६०२४९

२७ लेप बहादरु आले रडा सद्य, ४ नं. रडा आबँिुरेैनवी-४, तनहु ँ ९८०५८८७८९८

२८ खितमान िरुुङ रडा सद्य (५ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-५, तनहु ँ ९८४५५४६३४२

२९ दखेरलाल िरुुङ रडा सद्य (५ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-५, तनहु ँ ९८६१६९२९२९

३० खभम कुमारवी खर.क. रडा सद्य (५ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-५, तनहु ँ ९८१७२६१८०७

३१ मतैवी िरुुङ रडा सद्य (६ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-६, तनहु ँ ९८६९१४२०६१

३२ सखुमत्रा कामवी रडा सद्य (६ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-६, तनहु ँ ९८१७१७१४९१

३३ बसन बहादरु आले रडा सद्य (६ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-६, तनहु ँ ९८४५४७०६४७

३४ संिय कुमार िरुुङ रडा सद्य (६ नं. रडा) आबँिुरेैनवी-६, तनहु ँ ९८६५५४४९१८

गाउँपालिकामा रहेको सं् थिागि सरंचना 

१. िाउँ सभा
•	 अधयक्   -१
•	 उपाधयक्   -१
•	 सभाका सद्य  -३२
•	 सखचर   -प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत

२. िाउँ काय्वपाखलका
•	 अधयक्   -१
•	 उपाधयक्   -१
•	 रडा अधयक्  -६
•	 काय्वपाखलका सद्य -६
•	 प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत -१
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गाउँसभा अन्िगवािका लबषयगि सलमलिहरु
क) श्ोि अनुमान िथिा बजेट लसमा लनधावारण सलमलि :
१. संयोिक  : श्रवी खिर बहादरु थिापा  
२. सद्य   : श्रवी पषुपादरेवी श्रषे्ठ 
३.  सद्य   : श्रवी मनमाया कामवी 
४. सद्य    : श्रवी सर्रतवी अखधकारवी 
५. सद्य   : श्रवी अन ुपररयार 
६. सद्य सखचर   : प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत    
ख) राजश्व परामशवा सलमलि
१. संयोिक   : श्रवी पषुपा दरेवी श्रषे्ठ  
२. सद्य   : प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत 
३. सद्य   : श्रवी नेत्र िरुुङ्ि 
४. सद्य   : श्रवी खमलन भिुेल
५. सद्य   : श्रवी अधयक् उद्ोि राखिजय संघ, बिार ईकाई, आबँिुरेैनवी, तनहु ँ
६. सद्य   : श्रवी बंखशराम प्रधान 
७. आमनत्रवीत सद्य  : आबँिुरेैनवी कयामपस प्रमिु श्रवी ऋखि के.सवी.
८. आमनत्रवीत सद्य  : बसनतराि श्रषे्ठ
९. सद्य सखचर  : रािश्व शािा प्रमिु
ग)  योजना िथिा अनुगमन सलमलि :
१. संयोिक   : श्रवी पषुपा दरेवी श्रषे्ठ 
२. सद्य   : श्रवी खकशन थिापा   
३ सद्य   : श्रवी कटक बहादरु थिापा 
४. सद्य   : श्रवी सखुमत्रा कामवी
५. सद्य सखचर   :योिना शािा प्रमिु
घ) बजेट िथिा कायवाक्रम िजुवामा सलमलि :
१. संयोिक   : श्रवी पषुपा दरेवी श्रषे्ठ 
२. सद्य   : श्रवी खरियित क्ेत्रहरुको संयोिक ६ िना (ङ दखेि ्झ सममका)  
३ सद्य   : श्रवी िवीतमान िरुुङ्ि
४. सद्य   : श्रवी सम्झना खर.क.
५. सद्य सखचर   : प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत 



आँबुखैरेनी गाउँपािलका

आबुँखैरेनी दप्पण-२०७४-०७८ 8

ङ) आलथिवाक लवकास सलमलि
१. संयोिक  : श्रवी कटक बहादरु थिापा 
२. सद्य  : श्रवी खदपक खरश्वकमा्व 
३. सद्य  : श्रवी खमन ुमिर 
४. सद्य  : श्रवी टेक बहादरु थिापा
५. सद्य सखचर  : आखथि्वक प्रशासन शािा प्रमिु 

च) सामालजक लवकास सलमलि
१. संयोिक  : श्रवी नेत्र िरुुङ्ि 
२. सद्य  : श्रवी खदनेश के.सवी 
३. सद्य  : श्रवी माया दिकी 
४. सद्य  : श्रवी लेप बहादरु आले
५. सद्य सखचर  : खशक्ा, यरुा तथिा िलेकुद शािा प्रमिु  

छ) पूवावाधार लवकास सलमलि
१. संयोिक  : श्रवी खकसान थिापा 
२. सद्य  : श्रवी खमरखमसवी मिर  
३. सद्य  : श्रवी धनराि िरुुङ्ि 
४. सद्य  : श्रवी दरेवीलाल िरुुङ्ि
५. सद्य सखचर  : परूा्वधार शािा प्रमिु

ज) वािावरण िथिा लवपद वयव्थिापन
१. संयोिक  : श्रवी पिू्व बहादरु आले  
२. सद्य  : श्रवी खरषिरुाि अखधकारवी 
३. सद्य  : श्रवी मतैवी िरुुङ्ि 
४. सद्य  : श्रवी बसन बहादरु आले 
५. सद्य सखचर  : योिनाशािा प्रमिु  

झ) सं् थिागि लवकास िथिा सेवा प्रवाह सलमलि
१. संयोिक  : श्रवी पञच बहादरु िरुुङ्ि 
२. सद्य  : श्रवी पे्रम बहादरु िरुुङ्ि 
३. सद्य  : श्रवी संिय कुमार िरुुङ्ि 
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४. सद्य  : श्रवी खभम कुमारवी खर.क.
५. सद्य सखचर  : प्रशासन शािा प्रमिु 

ञ) लवलतिय वयव्थिापन र सशुासन
१. संयोिक  : श्रवी सनुाराम िरुुङ्ि
२. सद्य  : श्रवी ऋखि के.सवी.
३. सद्य  : श्रवी खिरन कुमार श्रषे्ठ 
४. सद्य  : श्रवी सनतमाया िरुुङ्ि
५. सद्य सखचर आखथि्वक प्रशासन शािा प्रमिु 

ट) लवदे्यक सलमलि 
१. संयोिक  : श्रवी पिू्व बहादरु आले  
२. सद्य  : श्रवी टक माया दम ै 
३. सद्य  : श्रवी अनि ुिरुुङ्ि
४. सद्य  :श्रवी खमलन भिुेल
५. सद्य  : श्रवी अन ुपररयार
६. सद्य  : श्रवी खदनेश के.सवी.
७. सद्य सखचर : काननू शािा

ठ) िेखा सलमलि 
१) संयोिक  ाः श्रवी पिु्व बहादरु आले 
२) सद्य  ाः श्रवी खरषि ुअखधकारवी
३) सद्य  ाः श्रवी सम्झना खर.क.
४) सद्य ाः श्रवी खमलन भिुेल 
५) सद्य सखचर  ाः श्रवी आखथि्वक प्रशासन शािा प्रमिु 
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प्रशासलनक सरंचना
कमवाचारी दरबन्दी लववरण

गाउँपालिका कायावािय ििवा
क्र.स.ं पद िह सेवा समूह ्वीकृि 

दरबन्दी
१ प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत ८ औ ं प्रशासन सा.प्र. १
२. अखधकृत ६/७ प्रशासन लेिा १
३. अखधकृत ६ प्रशासन सा.प्र. २
४. अखधकृत ६ इखनिखनयर खसखभल १
५. अखधकृत ६ ्रा्थय ्रा्थय १
६. अखधकृत ६ खशक्ा खशक्ा प्रशासन १
७. आनतररक लेिापरवीक्क ५ औ प्रशासन लेिा १
८. सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्रशासन ४
९. लेिा सहायक ५औं प्रशासन लेिा १

१०. कमपयटुर अपरेटर ५ औ खरखरध खरखरध १
११. प्राखरखधक सहायक ५ औ खशक्ा खशक्ा प्रशासन १
१२. सर-इखनिखनयर ५ औ इखनिखनयर खसखभल १
१३. अ.सर-इखनिखनयर चौथिो इखनिखनयर खसखभल १
१४. स.मखहला खरकास खनरवीक्क चौथिो खरखरध खरखरध १
१५. िा.पा.स.टे. ४/५ औ ं इखनिखनयर खसखभल १

काया्वलय तर्व  िममा १९

गाउँपालिका कायावािय अन्िगवािका वडा कायावाियहरु ििवा

क्र.स.ं पद िह सेवा समूह ्वीकृि दरबन्दी
१ सहायक ५ औ प्रशासन सामानय प्रशासन ३
२. सर-इखनिखनयर ५ औ ं इनिखनयर खसखभल ३
३. सहायक चौथिो प्रशासन सामानय प्रशासन ४
४. अ.सर-इखनिखनयर चौथिो इखनिखनयर खसखभल ४

रडामा िममा १४
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काया्वलय र रडामा िरवी 
कुल िममा

३३

कृलष सेवा ििवा

क्र.स.ं पद िह सेवा समूह ्वीकृि दरबन्दी
१. अखधकृत ७ औ ं कृखि १
२. सहायक ५ औ ं कृखि २
३. सहायक चौथिो कृखि ४

िममा ७

पशु सेवा ििवा

क्र.स.ं पद िह सेवा समूह ्वीकृि दरबन्दी
१. अखधकृत ७ औ ं कृखि लाको डेडे १
२. सहायक ५ औ ं पशु ्रा्थि/लाको डेडे २
३. सहायक चौथिो पशु ,, २

िममा ५

्वा््थय ििवा

क्र.स.ं पद िह सेवा ्वीकृि दरबन्दी
१. ह.ेअ./खस.अ.ह.ेब. ५ /६ औ ं ्रा्थय ३
२. खस.अ.न.मवी./्टार नस्व/ ५/६औ ्रा्थय १
३. हअे/अ.ह.ेर ४/५औ ्रा्थय ६
४. अ.न.मवी ४/५औ ्रा्थय ५

िममा १५
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पूवावाधार लबकास :
खरकास भननाले सामानयतया सकारातमक परररत्वन भखनन्छ । मानरवीय खरकासका रहुआयखमक क्ेत्रहरूमा हुने 
ििुातमक परररत्वनलाई खर्ततृ रूपमा खरकास भखनन्छ । परुा्वधारको अभारमा कुनै पखन ठाँउको आखथि्वक तथिा 
सामाखिक खरकास हुन सकदनै । यसरवी हदेा्व खरकासको लाखि उपलबध िराईने आधारभतू सेरा-सखुरधालाई 
परुा्वधार खरकास भखनन्छ ।

आबँिुरेैनवी िाँउपाखलकाले ्थिानवीय ्तरमा उपलबध रहकेो स्ोत साधनलाई अखधकतम उपयोि िरवी परूा्वधार 
खरकासलाई प्रथिाखमकतामा रािरे काय्व िददै आएको ्छ ।

भवन लनमावाण :

प्रमुख प्रशासकीय भवन :

िाँउपाखलकाको ्थिापना सँिै सेराग्राखहलाई सरल सहि र सखुरधा समपनन रनाउन प्रमिु प्रशासखनक 
भरन खनमा्वि िाँउपाखलकाको आनतररक स्ोत र खिलला समनरय राट प्राप्त रकम आधारमा कुल रू. 
३,३७२,७,०००।०० (अक्रेपवी तवीन करोड सैतवीस लाि सत्ताइस हिार रूपैया मात्र ) लाित खनमा्वि काय्व 
समपनन भई संचालनमा रहकेो ्छ ।सेरा प्रराहलाई एकद्ार प्रिालवी मार्व त सेरा प्रराह िनने उद्दशेयले सखुरधा 
समपनन २१ कोठा र १ रटा सभा कक् सखहतको प्रमिु प्रशासखनक भरन खनमा्वि काय्व समपनन भई काया्वलय 
सनचालन भएको  ्छ ।

खनमा्विखधन अर्थिाको प्रशासखनक भरन
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 प्रशासखनक भरन

वहुउदे्शयीय भवन :

िाँउपाखलका खभत्र हुने सभा सममलेन तथिा काय्वक्रम सनचालनका लाखि सखुरधा समपनन बहुउपयोिवी 
वयारसाखयक  भरन रडा नं.०३ मा खनमा्विाखधन अर्थिामा ्छ । पाखलकाको आनतररक स्ोत अखभरखृधि िनने 
उद्दशेयले वयापारमतै्रवी भरन खनमा्विको अर्थिामा रहकेो ्छ ।

प्र्ताखरत रहुउद्दशेयवीय भरन                            खनमा्विाखधन रहुउद्दशेयवीय भरन

वडा कायावािय भवन :
सेरा प्रराहलाई सहि सरल र सलुभ रुपमा प्रदान िनने उद्दशेयले सेराग्राहवी मतै्रवी काया्वलय भरन खनमा्वि 
िररएको ्छ । सेराग्राहवीलाई सर्वसलुभ रूपमा सेरा प्रदान िनने उद्दशेय अनरुुप रडा नं.१,४ र  ५ मा रडा 
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काया्वलयहरु खनमा्वि समपनन भई सेरा प्रराह आफनै काया्वलयबाट सेरा प्रराह िरेको ्छ ।  राँकी रडा नं. २ र 
६ काया्वलयहरु पखन खनमा्विाखधन अर्थिामा रहकेो ्छ भने रडा नं ३ काया्वलय सैरोटे सामदुाखयक  भरनराट 
सेरा प्रराह हुदँ ैआएको ्छ । 

खनमा्विाखधनको अर्थिा १ नं. रडा काया्वलय                                                  १ नं. रडा काया्वलय समपनन   

खनमा्विाखधनको अर्थिा ४ नं. रडा काया्वलय                                                          रडा काया्वलय समपनन
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३ नं. रडा काया्वलय (सैंबाेटे सामदुाखयक भरन)

खनमा्विाखधनको अर्थिा ५ नं. रडा काया्वलय                                                   ५ नं. रडा काया्वलय समपनन
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प्र्ताखरत २ नं. रडा काया्वलय भरन                  २ नं. रडा काया्वलय भरन खशलानयास िदा्वको अर्थिा

प्र्ताखरत ६ नं. रडा काया्वलय भरन         ६ नं. रडा काया्वलय भरन खशलानयास िदा्वको अर्थिा 

समूह भवन िथिा ट्रस लनमावाण :
पाखलका खभत्र रहकेा खरखभनन आमा समहू तथिा टोल सधुार सं्थिाहरु लाखि १६ रटा समहूको भरन खनमा्वि 
िरवी समहूलाई ह्तानतरि िरवी प्रयोिमा आएका ्छन । केहवी आमा समहू तथिा टोल सधुार सं्थिाहरु भरन 
खनमा्वि प्रखक्रयमा रहकेा ्छन ।
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          खनमा्विाखधन भोटेश्वरा समाि भरन                                                             खतलडाँडा समाि भरन

                        अननपिू्व प्रा.खर. ट्रस खनमा्वि                   धानथिर समहू भरन

 याञचोक समाि भरन                                                        खनमा्विाखधन ढकालटार समाि भरन 
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काेट गाउँ सामुदालयक भवन

सडक (पककी), ग्ावेि, कचची सडक नािा लनमावाण :
परूा्वधार खरकासको मरेुदणडको रुपमा सडक भएकोले पाखलका खभत्र रहकेा समपिू्व सडकहरुको एकीकृत 
खरररि ्झखलकने सडक यातायात िरुुयोिना (RMTMP) अनसुार सडकहरुको श्रिेवी खनधा्वरि िरवी 
प्राथिखमखककरि िरेको  ्छ । यस अरखधमा सडक खनमा्वि तर्व  नयाँ सडक खर्तार १३८.८ खक.खम, ग्रारेल 
१५.४ खक.खम र पककी सडक ४.०९ खक.खम हरुको खनमा्वि काय्व समपनन भएको ्छ ।

सडकः- सडक समबलन्ध लववरणः 

वडा नं. नयाँ सडक खोलिएको 
(लक.मी.)

ग्ाभेि गरीएको 
सडक (लक.मी.)

पककी िथिा ढिान सडक 
(लक.मी.)

कैलियि

१ १६.५ १२.४ १.३४
२ २४ ३ १
३ ५.१ - १.५
४ २०.५ - -
५ ३६.५ - -
६ ३६.२ ० ०

िममा १३८.८ १५.४ ४.९
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१ नं. रडा काया्वलय िाने पवीच सडक

आखँधमलू िाने पवीच सडक

माखक्व चोक खतलरारवी पवीच हुन ुभनदा पखहलेको अर्थिा
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माखक्व चोक खतलरारवी पवीच सडक

िाितृवी टोल पवीच सडक

पककी नाला तथिा ढलान सडक खर्तार
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       ढकालटार ख्छमकेश्वरवीबाटो ढलान   जयाखमश्वरा िाँउ बाटो ढलान

          खशरालय दखेि मनकामना  पलुसममको ढलान                                    मलूपानवीटार सधुार नाला खनमा्वि
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एकता टोल नाला खनमा्वि

झोिुङ्गे पुि :

भौिोखलक दृटिवीले कखठन रहकेा र्तवी तथिा टोलहरु खनकटता कायम िन्व ्झोलङ्ुिे पलु ४० खमटर लामो रडा 
नं. ५ को ररगदवी िोला नखिक खत्रशलुवी नदवी माखथि खनमा्वि िरवी सञचालन आएको ्छ ।

त्रवीशलूवीघाट ्झोलङ्ुिे पलु रडा नं ५ 
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पककी पुि :

िदुवी िोला माखथि १५ खम लामो पककी पलु रनाई सनचालनमा रहकेो ्छ ।

िदुवी िोला पककी पलु

लसचाई :

कृखि क्ेत्रमा उतपादन र उतपादकतर अखभरखृद् िनने उद्दशेयले खसचाई नपिुेको क्ेत्रलाई लखक्त िरवी पककी खसचाई 
४ खक.खम खनमा्वि िरवी सनचालनमा रहकेो तथिा रडा नं. २ को ढकालटार क्ेत्र र रडा नं. ३ को कुडुले क्ेत्रमा 
खलखरट्ङ्ि प्रिालवी मार्व त खसचाइको लाखि खनमा्वि काय्व भईरहकेो ्छ ।

 ररादवी माखथिललो कुलो     मलुपानवी खसचाई कुलो

लवदु्ि :

पाखलका अनति्वत रहकेा िवीि्व काठे पोलहरु ्तरोननतवी िरवी १५० थिान ख्टल पोलद्ारा खर्थिाखपत िरवी पिू्व 
रुपले काठे पोल मकु्त पाखलका रनाईनकुो साथैि ११ के.खर. ट्रानसखमटर आरशयकता अनसुारको टोलर्तवीमा 
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ट्रानसरम्वरहरुको क्मता अखभरखृद् िरवी सेरालाई  खनयमन र भरपददो बनाई पाखलकाका समपिू्व घरधरुवी हरुमा 
खरद्तु सेरा प-ुयाईएको ्छ ।

काठको पोल वयर्थिापनको लाखि िररद िरवी लयाइएको ख्टलको पोलहरु

रंगशािा लनमावाण :

एक पाखलका एक रंिशाला खनमा्वि िनने प्रदशे सरकारको योिना अनसुार पाखलकाले  रंिशाला खनमा्वि िन्व 
आनतररक स्ोत साथिै प्रदशे सरकारको अनदुानमा खनमा्वि चरिमा रहकेो ्छ ।

आरँिुरेैनवी रंिशाला
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प्र्ताखरत रंिशाला
मठ मलन्दर :
खरखभनन िातिाखत, भािाभाखि, सामदुायहरुको संरक्ि, समरद्वन िनने उद्दशेयले पाखलका द्ारा मठ मखनदरहरुको 
संरक्ि िन्व िरेका काय्वहरुको केहवी तख्ररहरु 

रडा नं. ५ मा रहकेो परुानो ख्छमकेश्वरवी मखनदर   रडा नं. ५ मा रहकेो खनमा्विाखधन ख्छमकेश्वरवी मखनदर

रडा नं. २ िोलािाँउमा रहकेो मखनदर   रडा नं. ३अधरेवी िोलामा  रहकेो  खभमसेन नेरार मखनदर
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रडा नं. ३  िोरिकालवी नेरार मखनदर

लशषिाको भौलिक पूवावाधारहरु 
पाखलका खभत्र रहकेा खरद्ालयको भरनहरूलाई आधखुनक भरन खनमा्वि तथिा खििदोदार िरवी खरद्ालयको 
भरन ्तरोननखत िनने काय्व िददै आएको ्छ ।

रडा नं. ६ मा रहकेो लक्मवी मा.खर     रडा नं. १ मा रहकेो खमत्रता मा.खर

रडा नं. १ मा रहकेो खमत्रता मा.खर     रडा नं. १ मा रहकेो म्या्वङ्दवी अा.खर

रडा नं. ४ काे ख्छमकेश्वरवी मा.खर. 
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्वा््थय 
पाखलकाले दिु्वम ्थिानमा रहकेा प्रतयेक नािररकलाई राजयबाट आधारभतू ्रा्थय सेरा खनाःशलुक उपलबध 
िराउने साथैि ्रा्थय सेरामा समान पहुचँको हकलाई आतमसाथि िरवी समदुायको िाँउ टोलम ै्रा्थय सेरा 
उपलबध िराउन आधारभतु ्रा्थय चौकीहरुको खनमा्वि िरवी सेरा उपलबध िराएको ्छ ।
नवलनलमवाि भवनहरुको केलह झिकहरु :

रडा नं. १ मा रहकेो आधारभतू ्रा्थय चौकी         रडा नं. २ मा रहकेो आधारभतू ्रा्थय चौकी

रडा नं. ४ मा रहकेो आधारभतू ्रा्थय चौकी
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िोहरमैिा वयव्थिापन :
पाखलकाको िाँउ तथिा शहरवी राताररि ्रच्छ, सरा, सनुदर राखनको लाखि रोहरमलैा प्रशोधन केनद्र्थिापना 
िरवी कुखहने, नकुखहने तथिा खससा िनय पदाथि्वको उखचत वयर्थिापन िददै आएको ्छ ।

रडा नं. ३ मा रहकेो रोहरमलैा वयर्थिापन केनद्र
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टेणडर प्रलक्रयामा रहेका योजनाहरु :
क्र.सं. योिनाको नाम कैखरयत

१ ढकालटार खलखफटङ्ि खसचाई योिना ३० हकेटर खसचाई हुने
२ कुडुले खलखफटङ्ि खसचाई योिना २० हकेटर खसचाई हुने
३ सत्रसय आखँधमलु मखनदर समम पगुने पककी सडक २ खक.खम

ढकालटार खलखफटङ्ि खसचाई योिना रडा नं ०२

कुडुले खलखफटङ्ि खसचाई योिना
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खानेपानी
िानेपानवी सरसराई तथिा ् रच्छता आम नािररकसँि प्रतयक् िोखडएको हुदँा पाखलकाले िानेपानवीलाइ पखहलो 
प्राथिखमकता खदद ैकाम िददै आएको ्छ । साथैि नािररकहरुलाई ्रच्छ िानेपानवी उपलबध िराउने उद्दशेयले 
खरखभनन िानेपानवी योिना समपनन िरवी िानेपानवी  खरतरि िरेको ्छ । एक घर एक धारा नवीखतलाई अबलमबन 
िरवी बनाएको िानेपानवीबाट ९९० घर धरुवीले सहि रुपमा घरघरमा धारा बनाई उपयोि िरेका ्छन ।  

भिेरवी िानेपानवी योिना रडा नं .०१ 

रेरोखसमनेट ट्रयाङ्क
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आमडाँडा िानेपानवी योिना रडा नं.४
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सं् थिागि सेवा प्रवाह र सशुासन
बैठकको लववरण 

वैठकको नाम आ.व. 
२०७४/०७५

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७

आ.व. 
२०७७/०७८

आ.व. 
२०७८/०७९

िाउँसभा २ २ २ २ २
काय्वपाखलका २२ १८ २६ २१ १०

आबुँखैरेनी गाउँपालिकावाट जारी भएका ऐन, लनयमाविी िथिा कायवालवलधहरु

लस.
नं.

ऐनको नाम जारी लमिी

१ आखथि्वक ऐन, २०७४ २०७४।३।२८

२ खरखनयोिन ऐन, २०७४ २०७४।३।२९

३ खशक्ा ऐन, २०७४ २०७४।१०।२९

४ सहकारवी ऐन, २०७४ २०७४।१०।२९

५ कृखि वयरसाय प्ररद्वन समरनधमा वयर्थिा िन्व रनेको ऐन, २०७५ २०७५।१०।४

६ आखथि्वक ऐन, २०७५ २०७५।३।१०

७ खरखनयोि ऐन, २०७५ २०७५।३।१०

८ आखथि्वक ऐन, २०७६ २०७६।३।१०

९ खरखनयोि ऐन, २०७६ २०७६।३।१०

१० आखथि्वक ऐन, २०७७ २०७७।३।१०
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११ खरखनयोि ऐन, २०७७ २०७७।३।१०

१२ आखथि्वक ऐन, २०७८ २०७८।३।१०

१३ खरखनयोि ऐन, २०७८ २०७८।३।१०

लनयमाविी िथिा कायवालवलधहरु

१४ िाउँपाखलका खनि्वय रा आदशे र अखधकारको प्रमाखिकरि काय्वखरखध, २०७४ २०७४।३।२८

१५ काय्वसमपादन खनयमारलवी, २०७४ २००७४।३।२८

१६ काय्वखरभािन खनयमारलवी, २०७४ २००७४।३।२८

१७ बैठक संचालन तथिा वयर्थिापन काय्वखरखध, २०७४ २०७४।३।२८

१८ रािपत्र प्रकाशन समबनधवी काय्वखरखध, २०७४ २०७४।१०।२९

१९ एर.एम. रेखडयो (संचालन तथिा वयर्थिापन) काय्वखरखध, २०७४ २०७४।१०।२९

२० बिार अनिुमन खनदनेखशका, २०७४ २०७४।१०।२९

२१ खशक्ाखनयमारलवी, २०७४ २०७४।१०।२९

२२ नयाखयक सखमखतले उिरुवीको कारराहवी खकनारा िदा्व अपनाउन ुपनने काय्वखरखध, २०७४ २०७४।१०।२९

२३ िाउँसभा संचालन काय्वखरखध, २०७५ २०७५।१०।४

२४ घरि्वको खनमा्वि वयरसायवी ईिाित समबनधवी काय्वखरखध, २०७५ 2०७५।१०।४

२५ उपभोक्ता सखमखत िठन, संचालन तथिा वयर्थिापन काय्वखरखध, २०७५ २०७५।१०।४
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२६ आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकाको प्राखरखधक कम्वचारवी वयर्थिापन िनने काय्वखरखध, २०७६ २०७६।०५।०६

२७ निरप्रहरवी वयर्थिापन खनयमारलवी, २०७६ २०७६।०५।०६

२८ आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका क्ेत्र खभत्रका सामदुायवीक खरद्ालयको प्रधानधयापक 
खनयखुक्त सनबनधवी काय्वखरखध, २०७६

२०७६।७।२०

२९ मलेखमलाप केनद्र संचालन समबनधवी काय्वखरखध, २०७७ २०७७।२।५

३० ्थिानवीय खरपद ्वयर्थिापन कोि संचालन काय्वखरखध, २०७७ २०७७।०५।०६

३१ खनखि, िगिाको ढुङ्िा, खिट्वी, बलरुा, माटो आखद उतिनन,् सङ्कलन तथिा 
ढुरानवी वयरख्थित िनने समबनधवी काय्वखबखध २०७७

२०७७।०५।०६

३२ कोरोना भाइरस (कोखभड-१९) संक्रमि रोकथिाम तथिा उपचार कोि सञचालन 
काय्वखरखध, २०७७

२०७७।०५।०६

३३ कोरोना भाइरस (covid-19) समबखनध करारेखनटन संचालन तथिा वयर्थिापन 
िन्व बनेको मापदणड २०७७

२०७७।०५।०६

३४ आइसोलेशन वयर्थिापन समबनधवी मापदणड, २०७७ २०७७।०५।०६

३५ ५० प्रखतशत अनदुानमा संचालन हुने पश ुसेरा काय्वक्रम काया्वनरयन काय्वखरखध, 
२०७७

२०७७।०९/२९

३६ पशपुन्छवी पकेट क्ेत्र प्ररधि्वन सहयोि काय्वक्रम संचालन खनदनेखशका, २०७७ २०७७।०९/२९

३७ टोल खरकास सं्थिा िठन तथिा पररचालन काय्वखरखध, २०७७ २०७७।११।४

३८ आधारभतु तह खरधयालय ्छनौट खरकास तथिा संचालन काय्वखरखध, २०७७ २०७७।११।४

३९ िाउँ िलेकुद खरकास सखमखत संचालन वयर्थिापन काय्वखरखध,२०७८ २०७८।०८।०८

४० िानेपानवी मलु दता्व एरं िानेपानवी तथिा सरसराई उपभोक्ता सखमखत 
वयर्थिापन काय्वखरखध, २०७८

२०७८।०८।०८
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४१ करार कम्वचारवी वयर्थिापन िनने समबनधवी काय्वखरखध, २०७८ २०७८।०८।०८

४२ अखतखतक्त समय काम िरे रापत थिप सखुरधा िािा िाना खरलड भत्ता तथिा 
प्रोतसहान सखुरधा) समबनधवी काय्वखरधवी २०७८

२०७८।०८।०८

सशुासन

  िाउँपाखलकाको आफनै प्रशासखनक भरनराट सेरा प्रराह िररएको ।

  काया्वलयका सचूनाहरुबेरसाइट तथिा काया्वलयको आखधकाररक रेसबकु पेिराट सार्विखनक िनने 
िररएको ।

  नािररक सहायता कक्बाट सरै प्रकारका खनरेदन खन:शलुक रुपमा उपलवध िराइएको साथैि खरररि 
समते भन्व सहयोि िररएको) ।

  खडखिटल नािररक रडा पत्र (िाउँपाखलका, रडा नं. १,४ र ६ रडा काया्वलयमा) वयर्थिापन िररएको, 
अनय रडा काया्वलयमा पखन वयर्थिापन िनने प्रकृयामा रहकेो । 

  ग्रपु एस.एम.एस, ई-मले, रोन मार्व त बैठकमा खनमनत्रिा िनने िररएको ।

  उिरुवी पेखटकाको वयर्थिापन ।

   प्ररक्ता, सचूना अखधकारवीको वयर्थिापन िररएको । 

  ्थिानवीय तह सं्थिाित क्मता ्रमलूयाङ्कन (LISA) मा अा.र. ०७७/०७८ मा िाउँपाखलकाले 
७३.५ प्रखतशत अकं प्राप्त िरेको । 

  पिू्व साक्र िाउँपाखलका घोििा भएको । 

  पिू्व िोप सखुनखचित िररएको । 

  सघ, प्रदशे, खिलला तथिा अनय ्थिानवीय तहसँि आरशयक समनरय तथिा सहकाय्व िररएको । 

  िनप्रखतखनखध तथिा कम्वचारवीहरुलाई क्मता खरकासका लाखि ताखलम प्रदान िररएको ।

  लोक सेरा आयोिको तयारवी कक्ा संचालन िररएको । 
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  िाउँपाखलका अधयक् तथिा प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत रवीच काय्वसमपादन करार सम्झौता िररएको । 

  काय्वसमपादन मलूयाङ्कनका आधारमा िाउँपाखलका मातहत कम्वचारवीलाई िाउँसभाबाट सममान िनने 
िररएको । 

सचूना प्रलवलध

  मनत्रालयबाट उपलबध िराईएको रेरसाईड मार्व त Online Systems बाट समपिू्व रडाहरुबाट 
वयखक्तित घटना दता्व िनने िररएको,  

  सरै प्रकारका रािश्वहरु: Software Systems बाट खलने िररएको 

  आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका खभत्र ४० रटा खस.खस.खट.खभ. िडान िरवी कररर ५ खक.खम.क्ेत्ररलमा अपराखधक 
कृयाकलाप खनयनत्रि तथिा सरुक्ा वयर्थिालाई सदुृढ पाररएको 

  सचुनाको हक सखुनखचितताका लाखि खरखभनन ्थिानमा (िाउँपाखलका प्ररेशधिार, िाउँपाखलका काया्वलय 
र ईलाका प्रहरवी काया्वलयमा)Digital Display Board रािवी सचूनाहरु समपे्रशि िररएको । 

  खनयखमत रुपमा कम्वचारवीको रैठक बखसएको । 
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न्यालयक समपादन
्थिानवीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ले वयर्थिा िरे अनसुार उपाधयक्को संयोिकतरमा तवीन सद्य 
नयाखयक सखमखत िठन भएको ्छ। नयाखयक सखमखतको क्ेत्राखधकारमा रखह िाउँपाखलकामा दता्व हुन आएका 
खनबेदन उपरदबैु पक्लाई काया्वलयमा ख्झकाइ मलेखमलापको माधयमबाट सम्या समाधान िनने िरवीएको,तय्तै 
िरवी आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकाका सबै रडाबाट मलेखमलाप केनद्र ्थिापना साथैि िाउँपाखलका काया्वलयमा 
इिलास कक् खनमा्वि िरवी नयाखयक समपादन काय्व िनने िरवीएको ्छ ।  
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आ.र. २०७३/०७४ दखेि चाल ु आ.ब. २०७८/०७९रािनु मखहना सममको नयाखयक सखमखतले खनरुपि 
िरेको खरररिाः-

आ.ब. घरेिु लहंसा पाररवारीक 
लबबाद
समबन्ध 

लवचछेद आलद

घर जगगा 
समबलन्ध

साववाजलनक 
सरोकारको 

लवषय

रकम िेनदेन जममा दिावा 
हुन आएका

पररणाम

२०७३/०७४ खमलापत्र-१ खमलापत्र-१ खिलला िएको-१ - - ३ खमलापत्र-२
खिलला िएको-१

२०७४/०७५ खमलापत्र-११ खमलापत्र-५ खमलापत्र-९ खमलापत्र-८ खमलापत्र-३ ३६ खमलापत्र-३६
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सामालजक लवकास
आबुँखैरेनी गाउँपालिकािे पाँच वषवामा  लशषिा षेित्रमा गरेको असि अभयास 

1. एकरटा नमनूा खरद्ालय, एकरटा प्राखरखधक कक्ा (९-१२) सञचाखलत खरद्ालय,एकरटा 
कयामपस, एकरटा समदुायमा आधाररत बाल खरकास केनद्र, १ रटा सामदुाखयक खसकाई केनद्र, ३५ 
रटा सामदुाखयक खरद्ालय,८ रटा सं्थिाित खरद्ालयतथिा २ रटा मनटेश ्ररवी सञचालनमा रहकेो,

2. खरद्ालयको शखैक्क ििु्तर सधुारको लाखि आबँिुरेैनवी िाँउ खशक्ा खनयमारलवी बमोखिम ५ 
रि्वको लाखि प्रधानाधयापकको खरज्ापन तथिा ्छनौट िररएको,

3. सामदुाखयक तथिा सं्थिाित खरद्ालयका प्रधानाधयापकहरुको खनयखमत िाउँपाखलका ्तरवीय बैठक 
सञचालन िनने िररएकाे,

4. िाउँ खशक्ा सखमखतको खनयखमत बैठक बसवी आरशयक ्छलरल िरवी खनि्वय िनने िररएकाे,

५. सामदुाखयक खरद्ालय तथिा सं्थिाित खरद्ालय, कयामपस, सामदुाखयक खसकाई केनद्रकोमा खनरनतर 
खनरवीक्ि तथिा अनिुमन िनने िररएकाे,

६. नेपाल सरकारबाट शखैक्क सत्र २०७४ मा रामशाह माधयखमक खरद्ालय नमनूा खरद्ालयको रुपमा 
्छनोट भएको,

७. प्रदशे सरकारबाट म्या्वङदवी सामदुाखयक आधारभतू खरद्ालय आदश्व खरद्ालयको रुपमा ्छनौट 
भएको,

८. प्रतयेक रडामा एक आधारभतू तह नमनूा खरद्ालय संचालन िनने उदशेयले रडा नं.१ ख्थित सयूदोदय 
आधारभतू खरद्ालयलाई नमनूा खरद्ालय ्छनौट िरवी संचालन िररएको,

९. िाउँपाखलकाद्ारा अकलाङ सामदुाखयक खरकास केनद्रको ्थिापना िरवी सञचालन िररएको,

१०. सामदुाखयक खरद्ालयमा अधययनरत खरद्ाथिकीहरुलाई खदरािािा वयर्थिापन िररएकाे,

११. सामदुाखयक खरद्ालयमा अधययनरत ्छात्राहरुलाई खनाःशलुक ्यानवीटरवी पयाड खरतरि िररएकाे,

१२. सामदुाखयक खरद्ालयमा अधययनरत खरद्ाथिकीहरुलाईखनाःशलुक पाठ्यपु् तक, ्छात्ररखृत प्रदान 
िररएकाे, 

१३. सामदुाखयक तथिा सं्थिाित खरद्ालयमा िाउँपाखलका ् तरवीय राषट्रपखत रखनङशवीलड लिायत खरखभनन 
अखतररक्त खक्रयाकलाप सञचालन िररएकाे,

१४. िाउँपाखलका अनति्वतका सामदुाखयक खरद्ालयमा काय्वरत बालखरकास सहिकता्व, काय्वलय 
सहयोिवी तथिा काया्वलय सहायकहरुलाई आखथि्वक रि्व २०७८/०७९ मा िाउँपाखलकाबाट ७०००/- 
रकम थिप िरवी माखसक १५,०००/- तलब भत्ता प्रदान िररएकाे, 
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१५.  िाउँपाखलका्तरवीय अधयक् कप सञचालनतथिा उतकृटि िलेाडवीहरुलाई परु्कार खरतरि िररएका,े

१६. सामदुाखयक तथिा सं्थिाित खरद्ालयहरुमा िाउँपाखलका्तरवीय आधारभतू तह उत्तवीि्व (कक्ा-८) 
परवीक्ा सञचालन तथिा नतवीिा प्रकाशन,

१७.  नेपाल सरकारको सशत्वको काय्वक्रम अनति्वत काय्वक्रम नदोहोररने िरवी सामदुाखयक खरद्ालयहरुलाई 
Wash सखहतको शौचालय, दईु कोठे भरन, चार कोठे भरन, खरज्ान प्रयोिशाला, पु् तकालय तथिा 
ICT काय्वक्रम खरतरि तथिा काया्वनरयन,

१८.राषट्रपखत शखैक्क सधुार काय्वक्रम अनति्वत खरखभनन काय्वक्रम ि्तै ICT, Science Lab, 
Library, दईु कोठे भरन, चार कोठे भरन, लिायतका काय्वक्रमको लाखि खसराररस तथिा काय्वक्रम 
काया्वनरयन,

१९. कोरोना महामारवीको कारि खरद्ालयमा प्रतयक् पठन-पाठन हुन नसकेको अर्थिामा अनलाईन 
प्रखरखध को माधयबाट खशक्ि खसकाई सञचालन, ९० खदनको लाखि ्रअधययन सामाग्रवी अभयास 
पखु्तका बालखरकास कक्ा दखेि कक्ा  १० समम खरतरि िरवी खशक्ि खसकाई खक्रयाकलापलाई 
खनरनतरता खदइएको,

२०. िाउँपाखलकाको आनतररक स्ोतबाट खरद्ालयहरुमा रखन्वचर वयर्थिापन, भौखतक परूा्वधार खनमा्वि, 
िलेमदैान खनमा्वि, कमपाउणड खनमा्वि, कमपयटुर िरवीद, शखैक्क सामाग्रवी खरतरि, िानेपानवीको 
ट्याङ्की खनमा्वि, िलेकुद सामाग्रवी खरतरि, घरेाबार खनमा्वि तथिा अनय काय्वक्रम खरतरि िरवी 
काया्वनरयन िररएका,े

२१. बाल खबकास केनद्रमा अधयापन िनने बालखबकास खशक्कलाई क्मता अखभबखृधि ताखलम संचालन  
िररएको ।

२२. बाल खबकास केनद्रमा अधयापन िनने बालबाखलकालाई खशक्ि खसकाई खक्रयाकलापमा 
सहयोिवीअधययनसामाग्रवी सखहतको ्झोला खरतरि िररएको।

२३. ् थिानवीय तहको िन समदुायलाई सरकारवी तहमा नाम खनकालन सहयोि िन्वका लाखि लोकसेरा 
तयारवी कक्ा सञचालन िररएका,े

२४. सबै सामदुाखयक र सं्थिाित खरद्ालयमा तथयाङ्क अधयारखधक िन्व एखककृत शखैक्क सचूना 
वयर्थिापन प्रिालवी(IEMIS) ताखलम संचालनतथिा समपिू्व खरद्ालयहरुको IEMIS को 
माधयमबाट तथयाङ्क वयर्थिापन ,

२५. िाउँपाखलकाद्ारा प्रतयेक खरद्ालयलाई ्रा्थय मापदणडका सामाग्रवी खरतरि िररएका,े

२६. आधारभतू तह(कक्ा १-८)को ्थिानवीय पाठ्यक्रम खनमा्वि िररएका,े

२७. आधारभतू तह(कक्ा १-८)को ् थिानवीय पाठ्यक्रमको आधारमा कक्ा १-३ को पाठ्यपु् तक खनमा्वि 
भई रहकेो,
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२८. िाउँपाखलकाको १० बिने िाउँ खशक्ा योिना खनमाांिको लाखि काय्व थिालनवी िररएको,

२९. खरखभनन तह तथिा क्ेत्रमा उतकृटि नखतिा हाखसल िनने िाउँपाखलका खभत्रका अधययनरत ्छात्र-
्छात्राहरुलाई ्छात्ररखृत खरतरि,

३०. िाउँपाखलका खभत्रका कुनै खरद्ाथिकीले खरद्ा राररखध िन्व चाहमेा खरद्ाराररखधका लखि 
५०,००० /- सममको रकम प्रदान िनने िररएकाे,

३१. िाउँपाखलका खभत्र SEE मा सबैभनदा बढवी अकं प्राप ्त िनने ्छात्र तथिा ्छात्रालाई २०,००० /- 
सममको परु्कार प्रदान िनने िररएकाे,

३२. िाउँपाखलका अनति्वतका खनरक्र िन समदुायहरुको लाखि साक्रता काय्वक्रम सञचालन िददै 
अाएकाे,

३३. सयूदोदय आधारभतू खरद्ालयमा कक्ा ८ सञचालनका लाखि कक्ा थिप अनमुखत प्रदान िररएकाे,

अवसरः

१. सामदुाखयक खरद्ालयमा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथिा आनतररक तर्व का बिेटको 
वयर्थिापनका कारि काय्वक्रम काया्वनरयन िन्व सहि भएको,

२. खरद्ाथिकी संखया राम्ो रहकेो

चुनौिीः

१. भौिोखलक खरकटता,

२. सामदुाखयक खरद्ालयमा घट्दो खरद्ाथिकी संखया ,

३. समय- समयमा खरखभनन प्रकारका महामारवी तथिा प्राकृखतक प्रकोपका कारि पठन- पाठन प्रराखहत,

४. अनलाईन कक्ा संचालन िन्व सबै खरद्ालयमा  इनटरनेटको पहुचँ नभएको,

५.  माधयखमकतथिा खनमन माधयखमक खशक्क दरबनदवी कम भएको,

६. प्राथिखमक खरद्ालयहरुमा भौखतक परुा्वधारको कमवी रहकेो,

भौिोखलक खरकटताका कारि केहवी खरद्ालयहरु खरद्ाथिकी संखया कम भएता पखन एकीकृत िन्व कखठनाई 
भएको
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सामुदालयक लवद्ाियका प्रधानाधयापक िथिा लवद्ाथिथीहरुको लववरण  
क्र.स खरद्ालयको नाम ठेिाना प्र.अ.को नाम समपक्व  नमबर

खरद्ाथिकी 
संङ्खया

सञचाखलत 
कक्ा

१ खरशशे्रर प्रा.खर. आबँिुरेैनवी –६, खसनारिोला चमपादरेवीथिापा ९८६५०५४६९३ २४ १-३

२ खसधद िनएकता प्रा.खर. आबँिुरेैनवी –६, खडहवीिते भखुमरािश्रषे्ठ ९८४५६७३५४२ ९ १-३

३ ख्छमकेश्ररवीप्रा.खर. आबँिुरेैनवी –६, घलडाँडा श्रेया िरुूङ ९८४६०२४९३४ ११ १-३

४ परोपकार प्रा.खर आबँिुरेैनवी –३, धारापानवी रनिना भट्राइ्व ९८४६१७९९०१ ११ १-३

५ महशे्ररवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –२ , पौरा धन बहादरु िरुूङ ९८४६२१६०११ ८ १-३

६ शखहद ंलालधरि प्रा.खर आबँिुरेैनवी –६, जयाखमरे ९८०६७९८२४६ १३ १-३

७ इच्छाकामना प्रा.खर आबँिुरेैनवी –२डुम्वीिक्व खिनमाया थिापा ९८४६५४२५३१ ८ १-२

८ आननदपरुवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –६, िालभनजयाङ अियकुमार बैठा ९८४५८८७३३० १० १-३

९ अमरजयोखत प्रा.खर. आबँिुरेैनवी –२, पतेनवी ९८२६१४९८८५ ० १-२

१० रुद्रदरेवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –४, कारलडाँडा होम बहादरुमिर ९८६९८६०९५२ १० १

११ सात कनया प्रा.खर आबँिुरेैनवी –२, िानवीिोला कमला प्रिा ९८४६४८६९९० २१ १-३

१२ इनद्रदरेवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –४ , लोप्राङ लक्मवीनयौपाने ९८४५६१११५० २१ १-३

१३ कामधने ुप्रा.खर आबँिुरेैनवी –५ ,िउेखसङ मनुा पौडेल ९८४६३७१६६३ २२ १-५

१४ सयुयौदय आ.खर. आबँिुरेैनवी –१, यानचोक खरषिमुाया अखधकारवी ९८६१७६३२६७ ४६ १-७

१५ धमदोदय प्रा.खर आबँिुरेैनवी –६रासनेथिलवी खरपना थिापा ९८४६१२९८६६ ३२ १-५

१६ खबकास जयोखत प्रा.खर आबँिुरेैनवी –५, बराल्रङ लाल कुमारवीिरुूङ ९८४६१४५०४६ १६ १-५

१७ रालकनया प्रा.खर आबँिुरेैनवी –६ , सेप्राङ
असोथिमा
चौधरवी

९८४६२४४४०४ १० १-५

१८ अरूिोदय प्रा.खर आबँिुरेैनवी –५ , लाबदवी खदल बहादरुमिर ९८०६७१७९६१ ३० १-५

१९ पञचकनया प्रा.खर आबँिुरेैनवी –५, घमुाउने सखुदपखमश्र ९८४५०६४४५८ २३ १-४

२० िलदरेवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –५, बरालङुबेसवी खतथि्वअखधकारवी ९८४५७७४०३१ १९ १-५

२१ अननपिू्व प्रा.खर आबँिुरेैनवी –२, ढकालटार
िोरध्वन
अखधकारवी

९८४६०५५९७३ ५२ १-५

२२ िममादरेवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –४, बेनवीटार कनमायाथिापा ९८४६०९२२०८ ३९ १-५

२३ आबँ ुप्रा.खर आबँिुरेैनवी –३ ,आबँिुाँउ लक्मििरुूङ ९८४५२०५८८३ ३३ १-५
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२४ सयपत्रवी प्रा.खर आबँिुरेैनवी –५, िोलािाँउ कुमारवीसखुनता थिापा ९८४६२१५९२६ २८ १-५

२५ चणडवीदरेवी आ.खर. आबँिुरेैनवी –६, पलुु्वङ रामलालखर.क. ९८४६१३३०५४ ७१ १-८

२६ म्याङ्िदवी सा.आ.खर. आबँिुरेैनवी –१ खडहवी िानकीज्रालवी ९८४६२१६०१९ ५९ १-८

२७ चणडेश्ररवी आ.खर. आबँिुरेैनवी –४, बलटार कुरेर ढकाल ९८४५०७९८४४ ८८ १-८

२८ अकला आ.खर. आबँिुरेैनवी –२, माककीचोक
सर्रतवी
नेपालवी

९८४१४७२०३८ १५० १-८

२९ इनद्रदरेवी आ.खर. आबँिुरेैनवी –५, सानोभनजयाङ पोम कुमारिरुूङ ९८४६७७३५५६ ५६ १-८

३० चनद्रोदय मा.खर आबँिुरेैनवी –१ ,सम्तवीपरु सरलाब्नेत ९८६०३३१३१९ ११८ १-१०

३१ ख्छमकेश्ररवी मा.खर. आबँिुरेैनवी –४, भाँिे एक बहादरुिरुूङ ९८६५१०५९०५ १७५ १-१०

३२ लक्मवी मा.खर. आबँिुरेैनवी –६ ,पयघुरपराँट लोक बहादरुिरुुङ ९८४५११२४८७ २३२ १-१०

३३ कनयादरेवी मा.खर. आबँिुरेैनवी –६, खहलेिक्व लक्मिखसंिडा ९८४६१३००६२ १५६ १-१०

३४ खमत्रता मा.खर. आबँिुरेैनवी –१, सत्रसय
सररता
अखधकारवी

९८४६०९३०५१ ४९१ १-१२

३५ राम शाह मा.खर. आबँिुरेैनवी –३ ,आबँिुरेैनवी पे्रम रािलाखम्छाने ९८४६०६५१६४ १००७ १-१२

३६ अकलाङ बाल खरकासकेनद्र आबँिुरेैनवी –४ ,आबँिुरेैनवी हरवीमायािरुुङ थिापा ९८५६०३७५७१ १३ बा.खर.

३७ सामदुाखयक खसकाइकेनद् आबँिुरेैनवी –१, ररादवी प्रखमलािरुूङ ९८०२८१००४१   

सं् थिागि लवद्ािय  लववरण

क्र.सं. इखमस कोड खरद्ालयको नाम ठेिाना सञचाखलत कक्ा प्र. खशक्क समपक्व  नं.

1
३८००१००२५

एखकटभ ग्रवीनलयाणड ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१२ िोखरनदप्रसाद िनाल

९८४६०४१६३२

2
३८००१००१४ म्या्वङ्दवी बालजयोखत ईङखलस बोखड्वङ 

्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१० भिरानदास मलल

९७४२४४९६५४

3
३८००१००२१

ओम सनसाईन ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१० अशं ुखत्रपाठवी ९८४६०६८२३०
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4
३८००१००२२

बाल खशक्ासदन ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१० खनरि अया्वल ९८४६७३२६२७

5
३८००१००२७

फयचुर्टार ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१० खचत्र के.सवी. ९८४६०८५५६५

6
३८००१००२६

एच. पवी.ममेोररयल ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
१,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा८ शारदा पखणडत ९८४६७४६१३२

7 ३८००१००१० नमो बधुि ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा५ तलुसवी भणडारवी ९८०४१८२२९५

8 ३८००१००३० रहृ्पखत ईङखलस बोखड्वङ ्कुल
आबँिुरेैनवी-
२,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा४ खदपक िरुुङ

९८१५११३५२६

9 आरमभ मनटेश ्ररवी
आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१  

९८१६६१३३३७

10 बाल बाखटका मनटेश ्ररवी

आबँिुरेैनवी-
३,तनहुँ

बालखरकास-
कक्ा१

 ९८४६०८८५२०

्वा््थय सेवा

o ्रा्थय चौकीमा पाखलकाको आफनै बिेटबाट मखेडकल अखधकृतको वयर्थिापन ।

o ्रा्थय चौकीमा पाखलकाको आफनै बिेटबाट लयाब र लयाबमा िनशखक्त वयर्थिापन िरवी लयाब 
आधखुनकरि र सखुरधाकरिको लािवी कुलटर र अनय खडखिटल मखेसनहरु िडान िररएको ।

o सामानय साधन स्ोतमा सामानय शलयखक्रया सेरा संचालन िरेको ।

o िणडकी प्रदशेको नाका मखुगलङ्ि पलुखिपमा िणडकी प्रदशे सरकार र आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकाको 
समनरयमा प्रदशे ्रा्थय तथिा खनिरानवी केनद्र र कोखभड-१९ वयर्थिापनको लाखि र हलेथि डे्कको 
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्थिापना िरेको

o यस आबँिुरेैनवी िाउँपाखलकामा  कोखभड-१९ वयर्थिापन र उपचारको लाखि २५ बेडको करारेनटाईन,  
२० बेडको आईसोलेशन,  अखकसिन कनसनटे्रटर, अकसखिन खसखलणडर र खनाःशलुक एमबलेुनस साथैि 
्रा्थयकमकीहरु २४ घणटै वयर्थिािररएको ।

o आपतकाखलन र महामारवी खनयनत्रि र वयर्थिापनको लािवी २४ घणटा पररचालन हुने िरवी RRT िठन 
िररएको । 

o परररार खनयोिन काय्वक्रम र सामदुाखयक ्रा्थय काय्वक्रम खदिो र खनरनतरता लाखि खभ.पवी. अनमवी र 
रोखभङ्ि अनमवी पररचालन ।

o पाखलकाको आफनै बिेटबाट पाखलका सँि आमा काय्वक्रम अनति्वत पोिि र सरुखक्त माततृर काय्वक्रमको 
लाखि िाउँपाखलका बाट चार पटक िभ्वरतवी िाच ँिरे रापत १ के्रट अणडा र सं्थिाित सतुकेरवी िराए 
रापत प्रतयेक सतुकेरवीलाई एउटा भाले र थिप पोिि प्रोतसाहन भता ्ररुप निद रु. १०००  खरतरि िनने 
िररएको । 

o सरुखक्त िभ्वरतवी र सतुकेरवी सेराको लाखि सबै ्रा्थय सं्थिामा ईलेखकट्रक Baby Warmer, खडखिटल 
ड्रपलर, ईलेखकट्रक सकसन मखेशन साथैि अनय मखेशन र उपकरिहरु िडान ।

o रडा नं. १ काया्वलय अनति्वत सत्रसय आधारभतु ्रा्थय केनद्रमा रखथि्वङ्ि सेरा संचालन र नखस्वङ्ि 
कम्वचारवी करारमा भना्व िररएको ।

o १५ शयैा को आधारभतू अ्पताल खनमा्विको लाखि िगिा प्राखप्त प्रखक्रयाित काय्व परुा भई हाल खनमा्वि 
काय्वको लाखि थिप प्रखकया अिाडवी बखढरहकेो ।

o रधृि रधृिा र िेष्ठ नािररकहरुलाई ्रा्थय परवीक्ि घरम ैिई ्राथयकमकी पररचालन िनने िररएको ।

o राखषट्रय िोप काय्वक्रम अनति्वत िोप ड्रप आउटको सचूनामा िणडकी प्रदशेको तेस्ो ्थिानको पाखलका

o कोखभड-१९ िोपमा पखहलो मात्रा १००%, दोस्ो मात्रा ९५% भनदा माखथि परुा भएकोर रु् टर डोि 
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लिाउने क्रम िारवीरहकेो । 

o पाखलका अनति्वतका खरखभनन रडाहरुमा तवीनरटा आधारभतू ्रा्थय केनद्र ्थिापना, शहरवी ्रा्थय 
केनद्र वयरा्थिपन र सबै ्रा्थय चौकीहरुको सदुृढवीकरि िररएको ।

o सामदाखयक खरद्ालयहरुलाई प्राथिखमक उपचार बकस (First Aid kit) खरतरि िरेको ।

o नेपाल सरकारको टाईराईड िोप अखभयानमा यस पाखलकाको  ९७% परुा भएको

o शनूय औलोको लक्यमा पगुद्ैछौं भनने नाराको साथि खरश्व औलो खदरश र औलो समभाखरत क्ेत्रमा ६० 
िना भनदा रखढ मान्ेछहरुलाई औलो िाँच िरवी मनाइएको ।

o मा्क लिाऔ ं कोरोनाबाट बचौं भनने नारा र मा्क खरतरि काय्वको साथि िणडकी प्रदशेको 
नाका मखुगलङ्ि पलु िवीपमा तपाईको मा्क िोई भनने काय्वक्रम प्रहरवी, ्रा्थयकमकी, प्रशासन र 
िनसहभाखितामा समपनन । 

o समय समयमा िरवी पाखलका भरवीको सबै रडामा मखेडकल अखधकृत, लयाब टेखकनखसयन र नखस्वङ्ि  
सखहत अनय ्रा्थयकखम्वको टोलवी सखहत २०० िना भनदा बढवी मखहलाहरुको पाठेघरको मिुको 
कयानसर परवीक्ि खशखरर संचालन िरेको । 

o समय समयमा िरवी पखलका भरवीको सबै रडामा मखेडकल अखधकृत, लयाब टेखकनखसयन र नखस्वङ्ि 
सखहत अनय ्रा्थयकमकीको टोलवी सखहत ५० िना भनदा बढवी क्यरोि िोिपडताल र पररक्ि खशखरर 
संचालन िरेको । 

o खरलडम ैिई समय समयमा िरवी पाखलका भरवीको सबै रडामा मखेडकल अखधकृत, लयाब टेखकनखसयन, 
नखस्वङ्ि सखहत अनय ्रा्थयकमकीको टोलवी सखहत ३०० िना भनदा बढवी मान्ेछहरुको सामानय ्रा्थय 
िाँच र परामश्व सेरा संचालन िरेको । 

o रडा, ्कूल, आमा समहू लिायत अनय सरोकाररालाको सहयोि र सहभाखितामा रहृत खरखभनन 
काय्वक्रमनारा सखहत आयोखडन रेब्बुरवी मखहना र रैशाि िोप मखहना मनाएको । 
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o क्यरोि काय्वक्रम र ्रा्थय काय्वक्रमहरुको चौमाखसक, अध्वराखि्वक, राखि्वक सखमक्ा िोष्ठवी िरेको । 

o पाखलकाले आफनै बिेट वयर्थिापन िरवी एमबलेुनस िररद िरवी संचालन लयाएकाे । 

o अध्वराखि्वक रुपमा ५ रि्व मखुनका बालबाखलकाहरुलाई खभटाखमन ए र िकुाको औिखध खबतरि िनने 
िरेको , सबै खरद्ालयहरु, आमा समहू तथिा खकशोर खकसशाेरवीहरुलाइ ्रा्थय खशक्ा प्रदान िररएको ।

o पाठेघर ि्ने र पाठेघर ि्ने रोि उपचारको लाखि बिनेनवी ्रा्थय  खशखरर संचालन िरवी उपचार िनने 
िररएको ।

o परररार खनयोिन सेराहरुलाई सं्थिा र खशखरर मार्व त सेरा प्रदान भएको ।

o िेष्ठ नािररक, सतुकेरवी र खरपनन नािररकको लाखि खनाःशलुक एमबलेुनस सेरा खदएको ।

o कोखभड-१९ को माहामारवीको समयमा एमबलेुनस,उपचार समपिू्व खनाःशलुक िरेको ।

o िा.पा.ले खरखभनन ्रा्थय स्थिामा २० िना ्रा्थयकमकीहरु करार सेरामा राखि ्रा्थय सेरा प्रदान 
भएको ।

o माखसक  िोप हरेक रडामा सञचालन िरवी सबै बालबाखलकाहरुलाइ पिू्व िोप खदएको ।

o ्रा्थयको सबै सचूना हरु सफटरेयर मार्व त सञचालन भएको ।

o अपाङ्ि, िेष्ठ नािरवीक खबपनन बयखक्तहरु लाइ सहयोखि सामाखग्र,िाधयानन तथिा लत्ताकपडा खबतरि 
िरेको ।

o कोखभड-१९ को माहामाररको समयमा खबपनन नािरवीकहरुलाई िाद्नन खबतरि िरेको ।

o तोखकएका रोिहरुलाई आखथि्वक सहयोि तथिा उपचार ्ुछटको खसराररस िानने िरेको ।
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आलथिवाक लवकास 
कृलष सेवा 
कृखि समबनधवी वयर्थिाको प्रभारकारवी काया्वनरयन िददै कृिकहरुलाई आरशयक ज्ान, सवीप, प्रखरखधको लाखि 
सहखिकरि रक्मता अखभरखृधिमार्व त सशखक्तकरि िददै उनवीहरुको आरशयकता अनसुारका कृखि खरकासका 
काय्वक्रमहरु तिु्वमा र काया्वनरयन, िाद् सरुक्ा र  आखथि्वक रखृधि लिायतका राखषट्रय लक्यहरुर खदिो 
खरकासर िवीखरकोपाि्वनको आधार कायम राखनका लाखि ्थिानवीय आरशयकता र राखषट्रय प्राथिखमकताका 
बवीच तादबयता रहने िरवी मलुकुको संघवीय संिठनातमक संरचनामा ्थिानवीय सरकार मातहत रहने िरवी कृखि 
खरकासको मखुय आधारका रुपमा आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका, तनहुमँा कृखि खरकास शािाको वयर्थिा 
िरवीएको हो । पाखलकाको कृखि ितेवी योगय िखमनमा (तरकारवी, िाद्ानन, रलरूल, दलहन, मसला, तेलहन 
र अनय) रालवीहरु ८,४६९ ह.े मा ितेवी हुने समभारना रहकेो दखेिन्छ ।  
कृलष पकेट षेित्र 

• तरकारवी पकेट क्ेत्र, आबँिुरेैनवी-२,(माखक्व चोक, खतलबारवी), तनहु ँ 
• रलरूल पकेट क्ेत्र, आबँिुरेैनवी-४,(अकलाङ्ि), तनहु ँ 
• खकरवी ितेवी, आबँिुरेैनवी-५ र ६ नं. को ८०० खम. ्थिानहरु
•	 रलरूल तथिा तरकारवी मलूय श्रृिंला खरकास आयोिना (पाखलकाको १,२,३,४ रडाखभत्र)
•	 नाक्व  प्रखरखध िाउँ (बरादवी, खडहवी, ढाप, समख्तपरु र खिरानचौर) मा 
•	 मखुयमनत्रवी राताररि नमनुा कृखि िाउँ, आबँिुरेैनवी-४,(भाँिे), तनहु ँ
•	 सनुतला बलक क्ेत्र (पतेनवी, डुम्वी िक्व , िानवी िोला, नयाँ िाउँ)

ररादवीमा रहकेो तरकारवी रालवी
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रडा नं. २ र ३ अनति्वत कृिकहरुमा खरतरि िररने धानको बवीउ रडा काया्वलयमा

ढकालटार एखककृत कृिक समहू, आबँ-ु२, ढकालटार (आई.खप.एम.) काय्वक्रमको ्झलक

 

आलकुो खरउ खरतरि 
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माटो प्रररक्ि खशखरर संचालन काय्वक्रमका ्झलकहरु  
        ्थिानाः आबँिुरेैनवी-३,(आबँिुाउँ), तनहुँ
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िस्ाँङ्ि िाउँमा  खरतरि िररएको खमनवी खटलर र खनमा्वि िददै िरेको टनेल घर
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कृखि याखनत्रकरिका लाखि खमनवी खटलर खरतरि काय्वक्रम

ढकालटारमा खनमा्वि िररएको पलाखटिक घर
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आबुँखैरेनी गाउँपालिका वडा नं.६ (लहिेखकवा ) मा सचंालिि मकै खेिी समबन्धी िालिमका 
झिकहरु 
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आ.व. २०७८/०७९
क्र.स.ं कायवाक्रम इकाई पररमाण िाभलमवि 

सखंया
कैलियि

१ उननत आलकुो खरउ 
(िनकदरे) खरतरि

के.िवी. ४०९५ २६३ घरधरुवी ५०% अनदुानमा

२ रोखलङ्ि पलाखषट्रक 
खरतरि

के.िवी. ३०६ ७० घरघरुवी ५०% अनदुानमा

३ १ खदने ्थिलित 
ताखलम

पटक ३ ७५ घरधरुवी

४ रालवीखरकास काय्वक्रम 
हाईखब्ड खबउ मकै CP 
808

के.िवी. १०२ ३५ घरधरुवी ५०% अनदुानमा

५ १ खदनेअिरुा कृिक 
अरलोकन भ्मि

पटक १ ३२ िना  

आ.व.२०७७/०७८
क्र.स.ं कायवाक्रम इकाई पररमाण िाभलमवि 

सखंया
कैलियि

१ १.१ खमनवीखटलर ७ HP 
Petrol

संखया १३ 1३ घरघरुवी ५०% अनदुानमा

१.2 मकै ्छोडाउने 
मखेशन

संखया १ 30 घरधरुवी ५०% अनदुानमा

१.३ खडखिटल काँटा 
खरतरि

संखया १२   

१.४ ब्सकटर संखया १ १घरधरुवी ५०% अनदुानमा
२ १.१ उननत मकैको 

खरउ खरतरि
के.िवी. ६६० ८० घरधरुवी ५०% अनदुानमा

 १.२ उननत धानको 
खरउ खरतरि

के.िवी. ३१०० 15० घरधरुवी ५०% अनदुानमा

३.१ साधारि के्रट 
खरतरि

रटा ३४१ १८० घरधरुवी ७५% अनदुानमा
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४ माटो पररक्ि खशखरर 
काय्वक्रम

पटक ३ 300 घरधरुवी  

५ आइ.खप.एम.काय्वक्रम पटक २ ५०घरधरुवी  
६ कृखि चनु खरतरि 

काय्वक्रम
के.िवी. १२५०० २५०घरधरुवी  

७ घखुमत ्थिलित १ खदने 
ताखलम

पटक ४ १००घरधरुवी  

८ वयरसाखयक कृिक 
प्रोतसाहन काय्वक्रम

रोपनवी 100 ७०घरधरुवी  

९ रालवी संरक्ि काय्वक्रम हे 20 २२०घरधरुवी  

१० पलाखषट्रक टनेल 
खरतरि

रटा २१ २१घरधरुवी ५०% अनदुानमा

११ तरकारवी खबउखरिन 
खरतरि

पटक 1 २५०घरधरुवी ५०% अनदुानमा

१२ तरकारवी पकेट 
काय्वक्रम

पटक 1 ४६ घरधरुवी ५०% अनदुानमा

१३ रलरूल पकेट पटक १  ५०% अनदुानमा
१४ कृखि सामाग्रवी खरतरि 

(खसलपोखलन, थिोपा 
खसंचाई, मखलचङ्ि 
रोल)

पटक १ १२घरधरुवी ५०%अनदुानमा

आ.र.२०७६/०७७
क्र.स.ं कायवाक्रम िाभलमवि सखंया कैलियि

१ ितेवी योगय बाँ्झो िखमनमा केरा ितेवी नयाँ 
बिैंचा प्रर्वधिन काय्वक्रम संचालन

१ रम्व ख्छमकेश्वरवी नमनुा 
एखककृत कृखि रम्व

२ तरकारवी ितेवी पकेटक्ेत्र काय्वक्रम १ समहु पाररिात तािा 
तरकारवी उतपादक 
कृिक समहु

३ प्राङ्िाररक मल खरतरि काय्वक्रम २५० घरधरुवी  
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४ यरुा लखक्त तरकारवी ितेवी काय्वक्रम १७ घरधरुवी  
५ रिने रलरूल खबरुरा (काितवी) बेना्व खरतरि 

काय्वक्रम
३००घरधरुवी  

६ आइ.खप.एम.संचालन काय्वक्रम ५०घरधरुवी  
७ कृखि रालवी प्रद्वशनवी काय्वक्रम १/१ रम्व/समहु  
८ उननत आलकुो खबउ खबतरि काय्वक्रम १५० घरधरुवी  
९ तरकारवी खबउखबिन खरतरि काय्वक्रम २२०घरधरुवी  

१० िाद्ानन रालवीको उननत खबउ खबिन खरतरि 
काय्वक्रम

२३०घरधरुवी  

११ कृखि िनय ढुरानवी काय्वमा सरारवी साधन िररद 
सहयोि काय्वक्रम

१ सहकारवी खमखलिलुवी 
कृखिउतपादक सहकारवी 
सं्थिा खल.

१२ ्थिलित १खदने ताखलम संचालन काय्वक्रम १००घरधरुवी  
१३ कृिक अरलोकन १ खदने भ्मि काय्वक्रम २५घरधरुवी  
१४ कृखि सामाग्रवी खरतरि काय्वक्रम ४०घरधरुवी  

आ.र.२०७५/०७६
क्र.स.ं कायवाक्रम िाभलमवि सखंया कैलियि

१ माटो पररक्ि खशखरर संचालन ३००घरधरुवी  
२ बालवी रोि पररक्ि खशखरर १५०घरधरुवी  
३ यरुा लखक्त तरकारवी ितेवी काय्वक्रम ५०% 

अनदुान
१०घरधरुवी  

४ खमनवी खटलर खरतरि ५०% अनदुानमा १०घरधरुवी  
५ ्झार काट्ने मखेसन अनदुानमा २घरधरुवी  
६ तरकारवी खकट खरतरि २५०घरधरुवी  
७ ्थिलित घमुतवी ताखलम २५घरधरुवी  
८ एक िाउँ एक उतपादन काय्वक्रम ४ नं. रडा भाँिे ७०घरधरुवी  
९ रिने रलरूल खरतरि २४०घरधरुवी  

१० तरकारवी पकेट संचालन १ समहु  
आ.र.२०७४/०७५

क्र.स.ं कायवाक्रम िाभलमवि सखंया कैलियि
१ उतपादन (मौसमवी तथिा बेमौसमवी) ितेवी १५०घरधरुवी  
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२ ताखलम तथिा सहखिकरि १००घरधरुवी  
३ खबउ खबिन५०% अनदुान खरतरि काय्वक्रम ३५०घरधरुवी  

पशु सेवा

आलथिवाक वषवा अनुसार समपालदि कामको लववरण

आ.व.०७४/०७५

क्र.स कायवाक्रम सखंया कैलियि

१ खनयखमत कृखत्रम िभा्वधान सेरा ४२०० िाई भसैवीमा 

२ औिखध खरतरि १४४० िनालाई

आ.व. ०७५/०७६

क्र.स कायवाक्रम सखंया कैलियि

कृखत्रम िभा्वधान सेरा ३००० िाईमा सेरा संचालन

१ िाई िोठ सधुार १५ रटा ५०% अनदुानमा

२ परिवीखर खनयनत्रि तथिा औिधवी िररद १६५६ िना लाई खरतरि

३ घाँसको रवीउ बेना्व खरतरि १४०० बेना्व खरतरि

४ बाख्ा िोर सधुार १६ रटा ५०% अनदुानमा

५ बंिरु िोर सधुार ४ रटा ५०% अनदुानमा

६ मास ुपसल सधुार योिना ३ रटा ५०% अनदुानमा

७ दगुध उद्मवीलाई सामाग्रवी खरतरि ५ रटा खमलक कयान खरतरि ५०% अनुदानमा

८ उननत पश ुढुरानवीमा अनदुान १५ रटा िाई ढुरानवी

आ.व. ०७६/०७७

क्र.स काय्वक्रम संखया कैखरयत
१ खनयखमत कृखतम िभा्वधान सेरा ३६००
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िोठ सधुार काय्वक्रम 
िाई िोठ सधुार ८ रटा ५०% अनदुानमा
बाख्ा िोर सधुार ६ रटा ५०% अनदुानमा
बंिरु िोर सधुार २ ५०% अनदुानमा

२ मा्छा पोिरवी खनमा्वि सधुार १४ रोपनवी ५०% अनदुानमा
३ पश ुपन्छवी खरमा अनदुान काय्वक्रम २२ िाई र ७५ बाख्ा को 

खरमा रकम खरता्व
४ दगुध उद्मवीलाई सामाग्रवी अनदुान 270875।- बराबर िच्व दगुध उतपादक सहकारवी तथिा 

डेरवी पसललाई सामाग्रवी 
अनदुान

५ पश ु्रा्थय खशखरर ११२ घरधरुवी लाभाखनरत भाँिे र खिरानचौर
६ बधशाला खनमा्वि कुडुलेराँटमा रधशाला 

खनमा्वि
७ खहउँद ेघाँसको रवीउ खरतरि ५७० डालेघाँस बेना्व 

खरतरि

आ.व. ०७७/०७८

क्र.स काय्वक्रम संखया कैखरयत
१ खनयखमत औिखध खरतरि 1680 िना लाभाखनरत 
२ खहउँद ेघाँसको रवीउ बेना्व खरतरि १५० के िवी रखि्वम घाँसको खरउ

१११२ के िवी िै घाँसको खरउ खरतरि
३ बाख्ा िोर सधुार ९ रटा ५०% अनदुानमा
४ बंिरु िोर सधुार ३ रटा ५०% अनदुानमा
५ िाई िोठ सधुार ५ रटा ५०% अनदुानमा
६ मास ुपसल सधुार ३ रटा ५०% अनदुानमा
७ चयार कटर िररद अनदुान ३ रटा ५०% अनदुानमा
८ ठेलािाढा िररद अनदुान ३७ रटा ५०% अनदुानमा
९ खडखपङ्ि ट्याङ्क िररद अनदुान ३ रटा ५०% अनदुानमा

१० पश ु ्रा्थय खशखरर (भाँिे, 
अदरुािक्व , खिरानचौर, खहलेिक्व )

४ ठाउँमा
२८८ घरधरुवी
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११ बाँ्झोपन खनरारि खशखरर ३९ िाई पररक्ि तथिा 
उपचार

१२ मा्छा पोिरवी खनमा्वि सधुार अनदुान ७ रोपनवीमा पोिरवी खनमा्वि
१३ दधु उतपादनमा आधाररत अनदुान ८० घरधरुवी लाभाखनरत
१४ रेखरि िोप काय्वक्रम २१० कुकुरमा रेखरि िोप 

लािएको
१५ कृखत्रम िभा्वधान सेरा ३६५५ िाई र भसैवीमा

२० रटा बाख्ामा AI सेरा

आ.व. ०७८/०७९

क्र.स कायवाक्रम सखंया िाभालन्वि 
सखंया

कैलियि

१ कृखत्रम िभा्वधान 
तथिा रेखरि काड्व 
्छपाई

१६००० प्रखत

२ पशपुंक्वीका लाखि 
औिखध िररद 

१५४० कृिक 

३ खनयखमत कृखत्रम 
िभा्वधान सेरा

११२० िाई 
भसैवी

४ १००% बोयर 
बयाड बोका 
खरतरि

१ २५ घरधरुवी स त्र स य 
बाख्ा पालन 
समहू ७५% 
अनदुान

५ खहउँद ेघाँसको रवीउ 
खरतरि

६०६ के.िवी ६०६ रोपनवीमा 
खहउँद े घाँस 
िखेत

६ रेखरि डे रेखरि 
िोप काय्वक्रम

५०० डोि ५०० घरधरुवी
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७ NLSIP बाट 
आबँिुरेैनवी 
िाउँपाखलकामा 
भएका काय्वहरु

१. बाख्ा िोर सधुार ३०
२. भकारो सधुार ४०
३. संचालनमा रहकेो काय्व 

सहकारवी मार्व त खमखलिखुल 
सहकारवी मार्व त  १०८ बाख्ा 
िोर सधुार ३ रटा उननत वयाड 
बोका िररद र ख्छमकेश्वरवी 
बाख्ा पालन समहूमा २५ िोर 
खनमा्वि र २०८ बाख्ा िररद 
घाँसको खरउ बेना्व तथिा डेरवी 

सामाग्रवी खरतरि काय्व भएको ।





आँबुखैरेनी गाउँपािलका

आबुँखैरेनी दप्पण-२०७४-०७८ 68

प्रधानमन्त्री रोजगार कायवाक्रम अन्िगवाि सचूीकृि बेरोजगारका लववरण 
क्र. 
स.

वडा 
नं.

आ.व. २०७६/०७७ आ.व. 
२०७७/०७८

आ.व. 
२०७८/०७९

 आ.व. 
२०७९/०८०

कैफियत

१ १ २११     ७४ १०३ ५०
२ २ ३९४ ९५ १०४ ५७
३ ३ ९५ ६३ ८७ ८५
४ ४ १०९ ३८ ६६ ४५
५ ५ २४९ १०१ १३७ ९५
६ ६ २१९ २०३ २२० १५१

िममा
 १२६९

 मखहला-६७८ परुुि
५९१

   ५७४
मखहला-२१८
परुुि-३५६

७१७
मखहला-

३५३ परुुि-
३५४

४८१
मखहला-२७९  
परुुि-२६३

रोजगारीको अव्थिा:-
आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ चािु 

आ.व.
रोजगारी 
सिंगन 
सखंया

रोजगारी 
लदन 

औषि 
रोजगारी 
लदन

रोजगारी 
सिंगन 
सखंया 

रोजगारी 
लदन

औषि 
रोजगारी 
लदन

रोजगारी 
सिंगन 
सखंया

रोजगारी 
लदन

औषि 
रोजगारी 
लदन

EMIS 
ma 
emtry

८४जना १७६८ २१ १९१ 
जना

२०९९ १० ३७२ जना १६८०२ ४५ ४९ जना

 योजनाहरु आव.०७५/०७६
सि. न. आयोजनाको नाम आयोजनाको क्षेत्र

१
रडा काया्वलय िाने बाटो मम्वत , रडा काया्वलय सरसराई तथिा रकृ्ारोपि 
काय्वक्रम

१

२ माककी चोक,नयाँ िाउ ,डुम्वीि्वक कृखि सडक मम्वत योि २

३ पौरा िोला िाउ सडकमम्वत योिना २

४ पतेनवी ,कोट िाउ सडक मम्वत योिना २
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५ खमलन चोक , िरेरर िानवीपानवी उपभोक्ता ट््ररय्ाकी ररपर सरसराई तथिा 
रकृ्ा रोपि योिना

२

६ ख्छमकेश्वरवी थिपना रकृ्ा रोपि योिना २
७ अननपिु्व ्कूल ररपर सरसराई र रकृ्ा रोपि योिना २
९ लाबदवी घमुाउने मोटर बाटो मम्वत यािना ५

१० िउेखसंङ ,सानेो भञिाङ्ि िोरेटो बाटो खनमाि्व योिना ५
११ सोतङ्ुि भञिाङ्ि दखेि खहलेि्वक सडक मम्वत योिना ६
१२ मिरुा  भञिाङ्ि दखेि िल भञिाङ्ि सडक मम्वत योिना ६

आव.०७६/०७७
क्र.सं. आयोिनाको नाम

१ खहलेिक्व  ठुलश्वारा दखेि ख्छमकेश्वरवी मखनदर समम ढुङ्िा खचट्नेसखहतको 
िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना

२ सयु्वदय ्कुलको उत्तर तर्व को सडक ्ुछने ढुङ्िा खचट्ने सखहतको िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना
३ घोखक्रङ्ि चौतारा खनमा्वि

४ पतेनवी चौतारा खनमा्वि योिना
५ सेरा (पौरा) चौतारा खनमा्वि योिना
६ पानवी घट्ा दखेि आबुँिाउँ सममको बाटोमा ढुङ्िा खचट्ने सखहतको िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना

७ बेखनटार घयाङ्खसंङ्ि मोटर माि्वमा सडक नाला खनमा्वि योिना

८ बरालङ्ुि दखेि ढाडिाउँ हुद ैसानो भञिांङ्ि समम ढुङ्िा खचट्ने सखहतको िोरेटो बाटो खनमा्वि 
योिना

आ.व. ०७७/०७८ योजना

क्र.स. योजनाको लववरण

वडानं. १  

१ सत्रसय आखदमलु मोटर माि्व सरसराई तथिा नालवी खनमा्वि योिना

२ दराडवी चौतारा मम्वत योिना

३ कोललेटार कुलो सरसराई योिना
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४ खमत्रता मा.खर. कमपाउणड खनमा्वि योिना

५ म्याङ्दवी सामदुाखयक खरद्ालय िानेपानवी धारा र खरद्ालय भरन खनमा्वि योिना

६ आकला सहकारवी दखेि आखदमलुिाने बाटोमा नाला खनमा्वि योिना

७ आखदमलु चौतारा मम्वत तथिा याञचोक पोिरवी मम्वत तथिा संरक्ि योिना

८ र ्सत्रसय -आखद मलु सडक तथिा नाला सरसराई योिना

९ आखध मलु मा्छा पोिरवी सरसराई

१० याञचोक पोिरवीटारमा चौतारा मम्वत तथिा पोिरवी सरसराई योिना

वडा नं. २ 

१ रङ्िशाला रररपरर रकृ्ारोपि योिना

३ खरश्वकमा्व चौतारा खनमा्वि योिना

४ ढकालटार राँटमा नाला/कुलो खनमा्वि योिना

५ ढकालटार-ढापटारिाने िोरेटो बाटो मम्वत तथिा खशर मखनदर संरक्ि योिना

६ बेलबोटे चौतारा मम्वत (९००००+८६८२)

७ ढापटारनाि मखनदर िानेिोरेटो बाटो मम्वत तथिामखनदर संरक्ि योिना

८ नयाँ िाउँ चौतारा मम्वत योिना
 वडानं. - ३

१ आबँिुाउँ दखेि आबँ ुप्रा.खर. समम पैदल माि्व मम्वत िनने योिना

२ कोटिाँउ दखेि धारदवी िोला समम पैदल माि्व मम्वत िनने तथिा उक्तठाँउमा िानेपानवीको धारा 
बनाउने र चौतारा खनमा्वि योिना

३ कोटिाँउ दखेि कालवी ठोडा पधरेोमा धारा मम्वत िनने र पोिरवी खनमा्वि तथिा िोरेटो बाटो 
खनमा्वि िनने योिना ।

४ कोटिाँउ दिेवी ख्छमकेश्वरवी माई थिपना मखनदर समम बाटो मम्वत तथिा खनमा्वि िनने योिना ।

५ नािधारा दखेि जयाखमरेश्वारा समम िोरेटो बाटो मम्वत

६ आबँिुाँउ ख्थित परुानो पधरेोको पोिरवी मम्वत लािवी

७ कोटिाँउ रकृ्ारोपि काय्वक्रम

८ िहरेिोला दखेि रातमाटे समम पैदल माि्व मम्वत योिना
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वडानं. ४

१ ख्छमकेश्वरवी थिाखनमाई मखनदर घरेा बनदवी योिना

२ िममादरेवी मखनदर मम्वत संभार तथिा संरक्ि योिना

३ अकलाङ्ि मा चौतारा तथिा पोिरवी खनमा्विको लािवी

वडानं. -५

१ िउेखसंङ्ि दखेि सानोभञयाङ्ि िोड्ने िोरेटोबाटो खनमा्वि

२ तललो लाबदवी दखेि भकुनडवी ्रा्थय चौकी िोड्ने िोरेटो बाटोखनमा्वि योिना

३ बरालङ्ुि रेशवी दखेि सानो भञयाङ्ि समम बाटो मम्वत योिना

 वडानं. - ६ 

१ सोतु्वभञयाङ्ि, खहलेिक्व  घलेडाँडा मोटरमाि्व सरसराई योिना

२ खहलेिक्व ,ख्छमकेश्वरवी मखनदर समम २ खमटरको िोरेटो बाटो खनमा्वियोिना

३ रखस्वथिलवी पोिरवी तथिा चौतारा खनमा्वि योिना

४ खहलेिक्व , खढडेिाउँ, दाखस्वभजयाङ्ि मोटर माि्व

आ.व.०७८/०७९ को योजना

क्र.स. योजनाकोनाम वडा 
नं.

१ भिुेलिाउँ दखेि आखधिोला समम १

२ खडखहहररयालवी पाक्व  (खमत्रता माखर कमपाउि मम्वत) १

३ कोलनेटार बिैचा मनुवीको बाटो पैदल माि्व (खमत्रता माखर कमपाउि मम्वत १

४ डुखम्डाडा चौतारा ( पोिरवीटार कुलो मम्वत योिना) १

५ खडखहडाडा चौतारा मम्वत ( बरडाँडा चौतारा मम्वत) १

६ सत्रसयदखेि रातमाटे समम पैदल माि्व खनमा्वि १

७ रानािाउँदिेवी कुरापानवी समम पैदल माि्व १

८ धारवीकोचौतारा १
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९ भिुेलिाउँ दखेि पातलको ढाँड समम पैदल माि्व खनमा्वि योिना १

१० ्ंछिालेटोल खचलडे्रन पाक्व  खनमा्वि योिना( ्झाक्री थिान ठाखट मम्वत तथिा िोरेटो बाटो 
मम्वत)

२

११ ख्छमकेश्वरवीखहल पाक्व मा िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना २

१२ नारवीघाटदखेि ढकालटार िेट समम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना २

१३ सा.खर.सभरनको चौतारो खनमा्वि योिना २

१४ पौरा िाउँमा आहाल खनमा्वि योिना २

१५ बेलडाँडा बाट आइतबारे थिालसमम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना २

१६ नयाँ िाँउ, ठाटवी नौखबसे ठाटवी खनमा्वि योिना २

१७ नयाँ िाँउआहाल खनमा्वि योिना २

१८ रतरुापानवीठाटवी खनमा्वि योिना २

१९ अधरेवीिोला दखेि खलउँत समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना २

२० पौरािाउँमा थिानवीमाई मखनदर िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना २

२१ चनैपरु चौतारा मम्वत योिना २

२२ ख्छमकेश्वरवी माई थिपना दखेि ख्छमकेश्वरवी मखनदर समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना ३

२३ आबँिुाँउ दिेवी थिानवी सनसरवी मखनदर समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना ३

२४ अखमलबोटे दखेि िानटोक िाने मोटरमाि्व समम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना ३

२५ काककी चौतारा मम्वत योिना ३

२६ अकलाङ्ि सामदुाखयक भरन राल कमपाउणड तथिा तारबार िेट खनमा्वि योिना

२७ साउनेपानवी पोिरवी खनमा्वि योिना

२८ रेखनटार सामदुाखयक भरन राल कमपाउणड तथिा तारबार िेट खनमा्वि योिना

२९ िैराबारवीदखि नननटार िोड्ने िोरेटो बाटो मम्वत योिना

३० लाबदवी कोला दखेि दमुकाचौर हुद ैम्झरुासमम िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना ५

३१ घमुाउने दखेि खसथिान हुद ैम्झरुासमम िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना ५
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३२ नारवीघाटदखेि ढकालटार िेट समम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना २

३३ सा.खर.सभरनको चौतारो खनमा्वि योिना २

३४ पौरा िाउँमा आहाल खनमा्वि योिना २

३५ बेलडाँडा बाट आइतबारे थिालसमम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना २

३६ नयाँ िाँउ, ठाटवी नौखबसे ठाटवी खनमा्वि योिना २

३७ नयाँ िाँउआहाल खनमा्वि योिना २

३८ रतरुापानवीठाटवी खनमा्वि योिना २

३९ अधरेवीिोला दखेि खलउँत समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना २

४० पौरािाउँमा थिानवीमाई मखनदर िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना २

४१ चनैपरु चौतारा मम्वत योिना २

४२ ख्छमकेश्वरवी माई थिपना दखेि ख्छमकेश्वरवी मखनदर समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना ३

४३ आबँिुाँउ दिेवी थिानवी सनसरवी मखनदर समम िाने पैदल माि्व खनमा्वि योिना ३

४४ अखमलबोटे दखेि िानटोक िाने मोटरमाि्व समम पैदलमाि्व खनमा्वि योिना ३

४५ काककीचौतारा मम्वत योिना ३

४६ अकलाङ्ि सामदुाखयक भरन राल कमपाउणड तथिा तारबार िेट खनमा्वि योिना  

४७ साउनेपानवी पोिरवी खनमा्वि योिना ४

४८ रेखनटार सामदुाखयक भरन राल कमपाउणड तथिा तारबार िेट खनमा्वि योिना ४

४९ िैराबारवीदखि नननटार िोड्ने िोरेटो बाटो मम्वत योिना ४

५० लाबदवी कोला दखेि दमुकाचौर हुद ैम्झरुासमम िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना ५

५१ घमुाउने दखेि खसथिान हुद ैम्झरुासमम िोरेटो बाटो खनमा्वि योिना ५

५२ ख्याङ्ि बेखश दखेि िा्टे पानवी हुद ैबरालङ्ुि िाउँ समम िोरेटोबाटो खनमा्वि योिना ५

५३ िाल भञजयाङ्ि दउेरालवी डाँडा पोिरवी योिना ६

५४ दाखस्व भञजयाङ्ि हुद ैखहलेिक्व  समम मोटरमाि्व मम्वत योिना ६

५४ सोतु्वङ्ि भञजयाङ्ि डाडाँमा पोिरवी खनमा्वि योिना ६
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५५ पयघुर सेपराङ्ि मोटरमाि्व मम्वत योिना ६

५६ घलेडाँडादिेवी चरपानवीसमम मोटरमाि्व मम्वत योिना ६

५७ खहलेिक्व दखेि ख्छमकेश्वरवी समम पैदल माि्व मम्वत योिना ६

५८ लाबदवी घमुाउने मोटर माि्वको लागपाकेमा मोटरमाि्वमा सोखलङ्ि िननेयोिना ५
समपालदि कायवाः-

•	 प्रतयेक आ.र.को आखघललो आ.र. मा EMIS मा प्रखरखटि िरर बेरोििार सचूवीकृत  िररएको ।

•	 बेरोििारको खरररि प्राथिाखमकरि िररएको ।

•	 योिना ्छनौट तथिा योिना लाित ईख्टमटे तयार िररएको ।

•	 बेरोििारको प्रथिाखमकरि सचूवी प्रकाखशत िररएको ।

•	 रोििार उपभोक्ता सखमखत िठन िररएको ।

•	 आयोिना सम्झौता तथिा योिना अनिुमन  िररएको ।

•	 श्रखमकको जयाला रकम भकु्तानवी िररएको ।

•	 खहलेिक्व  दखेि ख्छमकेश्वरवी समम को िोरेटो बाटो आ.र, ०७६/०७७ दखेि खनरनतरता िदा्व चाल ु
आ.र.मा लिभि ५ खकलोखमटर बाटो पिू्व भएको ।

•	 परुानो सां्कृखतक समपदाको संरक्ि भएको ।

•	 खबपनन श्रखमकको िवीरनयापन सहखिकरि भएकाे ।

कायवाक्रम कायावान्यनका चुनौिीहरु

  रैदखेशक रोििारवीमा िएर पखक्वे एका रा ्रदशेमानै रहकेा वयखक्तलाई यस  रोििार काय्वक्रममा आक्व िि 
िन्व नसखकएको ।

  खरखरध योगयता र क्मता भएका बेरोििार  वयखक्तहरुलाई उनवीहरुको योगयता क्मता अनसुारको रोििारवी 
उपलबध िराउनको लािवी ।

  प्रयाप्त बिेट  वयर्थिापन तथिा नयायोखचत खरतरि िन्व िराउन ।

  भौिोखलक, सामाखिक, सां्कृखतक, आखथि्वक ,रािनैखतक र िाखतय खरखरधता लाई समबोधन िनने िरवी ऐन 
खनयम र खनखत खनमाि्व िरवी प्रभाकारवी काया्वनरन िननेकाम ।

  श्रममलूयको भकू्तानवी काय्वसमपादनको आधारमा नभई िररएकोले बरोििारलाई काममा िटाउन 
कखठनाई ।

  कम जयालादर साथैि दक् श्रखमक नहुदा कामिन्व कखठनाई आरशयक खनमा्वि सामाग्रवी र हाते औिारको 
लािवी ्ुछटै् वयर्थिापन िन्व कखठनाई 
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कायवाक्रम कायावान्यनका सझुावहरु –

  काय्वक्रम काया्वनयनमाको लाखि पया्वप्त बिेट वयर्थिापन िनु्वपनने ।

  प्रदशे सरकार र ्थिानवीय सरकारले पखन आफनो बिेटका खनखचित अशं रोििार मलूक काय्वक्रमको 
लाखि खरखनयोखित िनु्वपनने ।

  ्थिानवीय क्ेत्रमा रहकेा रोििारको समभारनाहरुको पखहचान िरवी उपयकु्त योिना खनमाि्वको लाखि-
्थिानवीय सरकारलाई थिप खिममरेारवी बनाउन ुपनने ।

  रोििारवीको अरसर प्रदान िदा्व समभर भए समम बरोििार  सूखचमा नाम दता्व भएका वयखक्तलाई 
प्रथिाखमकता खदने साथैि नवीखि क्ेत्रलाई पखन यस संिँ समबखनधत नवीखत खनयम खभत्र बाधने र पिू्वरुपमा 
काया्वनयन िन्व लिाउने ।

  रोििारवीको अरसर श्रिृना िनने नवीखि क्ेत्रका सं्थिा रा कमपनवीहरुलाई प्रोतसाखहतिन्वको लाखि 
काया्वक्रमहरु लयाउनपुनने ।

  काय्वक्रमको खनयखमत अनिुमन िनने रा िन्व लिाउने ।

  रोििार सेरा केनद्रमा थिप प्राखरखधक कम्वचारवी वयर्थिापन िनु्वपनने ।

  िाउँपाखलकामा सममपादन भएका योिनाहरु पखन सखूचकृत बेरोििारलाई काम िन्व लिाउनको 
लाखि सहिवीकरि िनु्वपनने ।

सलूचकृि बेरोजगारवाट भएका कामको केही झिकहरु

रडा नं ४ को अकलाङ्ि चौतारा
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रडा नं १ को रातमाटे चौतारा

रडा नं ३ को पधरेोिोला पोिरवी खनमा्वि

 

रडा नं ५ को तारािसे आहाल खनमा्वि योिना
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रडा नं ५ को आ.र २०७५/७६ मा प्रधानमनत्रवी रोििार काय्वक्रमको उधििाटन

रडा नं ५ को आ.र २०७५/७६ मा प्रधानमनत्रवी रोििार काय्वक्रमको उधििाटन

रडा नं ६ को रोििार काय्वक्रम सखूचकृत रेरोििार द्ारा रिा्व समयको पखहरो हटाउने काय्व िददै
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जगगा धनी दिावा प्रमाण पुजावा लविरण

आबँिुरेैनवी िाउँपाखलका रडा नं. ५ र ६ ख्थित ररालङु िाउँ, सानभुजयाङ, खहलेिक्व  लिायतका ्थिानहरुमा 
नाप नकसा िनने क्रममा ्ुछट भएको िाउँ वलकलाई नापवी काया्वलय तनहु ँसंि समनरय िरवी आ.र. २०७५/०७६ 
मा रडा नं. ५ मा ३५ र रडा नं ६ का केहवी परररारलाई िगिा धनवी दता्व प्रमाि पिुा्व खरतरि िरवीएको  

भूलमलहन दलिि, भूलमलहन सकुुमवासी र अवयवल्थिि बसोबासकाे लववरण

रडा नं भखूमखहन दखलत भखूमखहन 
सकुुमरासवी

अवयरख्थित 
बसोरासवी

िममा कैखरयत

१ १ १० १६३ १७४

२ ५ ४९ २६५ ३१९

३ १० १९ १४८ १७७

४ १ - ११७ ११८

५ - ६ ५२ ५८
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६ १ ६ ४० ४७

१८ ९० ७८५ ८९३

•	 प्रतयेक रडाहरुरराट लित संकलकहरु मार्व त भखूमखहन दखलत, भखूमखहन सकुुमरासवी र अवयरख्थित 
बसोबासवी रारम संकलन भएको

•	 संकखलत रारम को प्रखरखटि काय्व सचुारु भएको
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कमवाचारीको लववरण 

गाउँकायवापालिका िथिा वडा कायावािय ििवा को कमवाचारीहरुको लववरण

क्र.सं नामथिर पद
िहवा 
शे्णी

कमवाचारीको 
्थिायी ठेगाना

कायवारि (पालिका 
र वडा )

समपकवा नं

१ िोपवी कृषि अया्वल प्रमिु प्रशासकीय अखधकृत रा.प.ततृवीय
खभरकोट-६, 
्याङ्िा

पाखलका ९८५६००६१११

२ तेिन िैहे् लेिा अखधकृत
अखधकृत 
्तर सातौ

राखलङ-१३, 
्याङ्िा

पाखलका ९८४९६७२६१०

३ नारायि प्रसाद ढकाल अखधकृत
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

आखधिोला-६, 
्याङ्िा

पाखलका ९८५७६३७७७०

४ सयु्व प्रसाद पौडेल अखधकृत
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

पतुलवीबिार-८, 
्याङ्िा

पाखलका ९८४६६२०९८०

६ खनम्वला कंुरर खशक्ा अखधकृत
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

भान ुन.पा-३, तनहुँ पाखलका ९८४६४३८६७२

७ खचि कुमार श्रषे्ठ ईखनिखनयर
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६०७००६७

८ पंकि खचतौरे मिर ईखनिखनयर
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

आबँिुरेैनवी 
िा.पा-२

पाखलका ९८४६०९३६२५

९ खनरोि श्रेष्ठ सचुना प्रखरखध अखधकृत
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

आबँिुरेैनवी 
िा.पा-३

पाखलका ९८४०८५५६८८

१० कमला िैह् (सरुेदवी) रोििार संयोिक
अखधकृत 
्तर ्ैछठौ

पोिरा-३२, 
का्की

पाखलका ९८४९६०७७७९

११ अशोक खघखमरे सहायक पाचौं
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

बखनदपरु-१,तनहुँ ३नं. रडा काया्वलय ९८४१९७७४७०

१२ संिय काफले लेिापाल
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

मयागद-े२, तनहुँ पाखलका ९८५११८१६४१

१३ खबनोद अ्छामवी (साककी) पश ुसेरा प्राखरखधक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

पालङुटार-
८,िोरिा

पाखलका 9804133320

१४ खरनोद थिापा प्राखरखधक सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

भान ुन.पा-७, तनहुँ पाखलका ९८४५१७८९२५
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१५ खिना श्रषे्ठ सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

मयागद-े३, तनहुँ पाखलका ९८४६३६१६२५

१६ संिवीता लाखम्छाने आ.ले.प सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आखधिोला िा.पा-
४,्याङ्िा

पाखलका ९८६९३३७८८९

१७ सिृना िौतम सहायक पाचौं
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

पोिरा म.न.पा-२४, 
का्की

१नं. रडा काया्वलय ९८४२००५२५७

१८ रालकृषि शमा्व प्रा.स (खशक्ा)
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

शकुलािणडकी-१०, 
तनहुँ

पाखलका ९८४१०३७७४०

१९ खसिरलाल डोटेल सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

चापाकोट न.पा 
५-्याङिा

पाखलका ९८५६०४२२०७

२० अञि ुिरुुङ सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६७६८०७५

२१ अपेक्ा श्रषे्ठ चमुान सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

२ नं. रडा काया्वलय ९८४६१२९४९४

२२ अख्मता अखधकारवी एम.आइ.एस. अपरेटर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आबँिुरेैनवी-१, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६२५६००४

२३ प्ररेि थिापा प्राखरखधक सहायक
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

पालङ्ुिटार न.पा-
८, िोरिा

पाखलका ९८४६१०७७७४

२४ अख्मर के.सवी सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

१नं. रडा काया्वलय ९८४६५०८७८९

२५ खनसेद पोिरेल सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

खसराननचोक-५, 
िोरिा

२नं. रडा काया्वलय ९८०४१६७५९५

२६ खमलनराि अखधकारवी सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

आबँिुरेैनवी-१, 
तनहुँ

४ नं. रडा काया्वलय ९८५६०४११८९

२७ धनराि िरुुङ सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर पाँचौ ँ

इच्छाकामना-६, 
खचतरन

६नं. रडा काया्वलय ९८४४२००९९२
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२८ प्रमोद कुमार साह अहरे
सहायक 
्तर चौथिो

माधर नारायि 
न.पा. रौतहट

पाखलका ९८४५८६०७३१

२९ खरशाल थिापा मिर अ.सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

पाखलका ९८१६६९०७७८

३० इनद्र बहादरु थिापा मिर अ.सर-इखनिखनयर
सहायक 
्तर चौथिो

बखनदपरु-६, तनहुँ ५नं. रडा काया्वलय ९८४५२१९१२५

३१ शषुमा बेलरासे
सहायक मखहला खरकास 
खनरवीक्क

सहायक 
्तर चौथिो

अघा्विाचवी 
भखूमका्थिान 
न.पा-६

४नं. रडा काया्वलय ९८६७२००७७३

३२ खचत्र बहादरु खरश ्रकमा्व नायब पश ुसेरा प्राखरखधक
सहायक 
्तर चौथिो

बखनदपरु-१,तनहुँ पशसुेरा इकाई ९८४६२४३९०६

३३ िंिा दरेवी बराल मिर सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

बेखनघाट-रोराङ-६ पाखलका ९८४६३९१७९९

३४ मनि ुथिापा राना सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६२१६२७७

३५ सरोिचनद्र अखधकारवी अखमन
सहायक 
्तर चौथिो

अखिरकोट िा.पा-
०३, िोिा्व

पाखलका ९८५५०५१८८६

३६ अखनल थिापा
नायब पश ु्रा्थय 
प्राखरखधक

सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-१, 
तनहुँ

६नं. रडा काया्वलय ९८४६४८६३८०

३७ समपिू्व थिापा
नायब पश ु्रा्थय 
प्राखरखधक

सहायक 
्तर चौथिो

भान ुन.पा-५, तनहुँ ५नं. रडा काया्वलय ९८४६७२१५६०

३८
कृषि कुमारवी नयौपाने 
पखणडत

सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

वयास न.पा-१२, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६४८९०७३

३९ खनरुता िरुुड सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-५, 
तनहुँ

५नं. रडा काया्वलय ९८४६७४६३४८

४० सिृना िरुुङ सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-६, 
तनहुँ

पाखलका ९८४५७१२६८३



आँबुखैरेनी गाउँपािलका

आबुँखैरेनी दप्पण-२०७४-०७८ 83

४१ सरेुश भिुेल सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-६, 
तनहुँ

६नं. रडा काया्वलय ९८४५७३७४१५

४२ मखमता िरुुङ सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-४, 
तनहुँ

४नं. रडा काया्वलय ९८१८१७०७२८

४३ पत्रसु घले ना.प्र.स
सहायक 
्तर चौथिौं

भान ुन.पा-४, तनहुँ पाखलका ९८०५८०७३८४

४४ अखनशा िरुुङ सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

२नं. रडा काया्वलय ९८०४१०६९८३

४५ अमतृ थिापा खरलड सहायक
सहायक 
्तर चौथिो

आबँिुरेैनवी-3, तनहुँ १नं. रडा काया्वलय ९८४३७७४२०४

४६ भखबसरा पौडेल चपाई उद्म खरकास सहिकता्व
सहायक 
्तर चौथिो

खर.न.पा-११, 
सिुनेत

पाखलका ९८६७७३२२६५

४७ खिता राना उद्म खरकास सहिकता्व
सहायक 
्तर चौथिो

खर.न.पा-१६, 
सिुनेत

पाखलका ९८४४८७४९६१

४८ सरेुनद्र चमुान हरेवी सरारवी चालक श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८२७१७१०३९

४९ केशर पररयार हबेवी सरारवी चालक श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

पाखलका ९८१५११५२३५

५० अमतृ लमेु् मिर हलकुा सरारवी चालक श्रिेवी खरखहन इटहरवी-५,सनुसरवी पाखलका ९८६६०२४५९०

५१ बखुद्द बहादरु िरुुङ हलकुा सरारवी चालक श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६११२०७९

५२ खदपक िरुुङ हलकुा सरारवी चालक श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८१३१७६४९१

५३ रामचनद्र नयौपाने काया्वलय सहयोिवी
पाचौ ँ(श्रिेवी 
खरखहन)

बयास-३ तनहुँ पाखलका ९८४३९०३५५२

५४ धन बहादरु दला्वमवी काया्वलय सहयोिवी
चौथिो (श्रिेवी 
खरखहन)

आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६०९०४१८
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५५ चनद्रधरि िरुुङ काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-६, 
तनहुँ

६नं. रडा काया्वलय ९८४५३२७३४३

५६ ररममाया मिर काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-५, 
तनहुँ

५नं. रडा काया्वलय ९८१९१८३०४७

५७ श्रवीमाया िनाल काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-१, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६३९११०९

५८ खबमला ढकाल काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-२, 
तनहुँ

पाखलका ९८४६६३१२७६

५९ रशमवी मिर काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-३, 
तनहुँ

३नं. रडा काया्वलय ९८२५१४६७६८

६० शभुकनया िरुुङ काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-१, 
तनहुँ

पाखलका ९८१७१०४०४८

६१ सरुास मिरातवी निर प्रहरवी श्रिेवी खरखहन
पालङुटार-१०, 
िोरिा

पाखलका ९८१६६९५२०१

६२ अमर िरुुङ निर प्रहरवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-४, 
तनहुँ

पाखलका ९८१९१७१०८४

६३ मकन रहादरु िरुुङ सेकुररटवी िाड्व श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-५, 
तनहुँ

५नं. रडा काया्वलय ९८२७१८९५५३

६४ खहमा थिापा मिर काया्वलय सहयोिवी श्रिेवी खरखहन
आबँिुरेैनवी-४, 
तनहुँ

४ नं. रडा काया्वलय ९८२५२५३४२५
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्वा््थय ििवा का कमवाचारी लववरण
लस.नं. कमवाचारीको नाम थिर पद िहवा शे्णी कमवाचारीको 

्थिायी ठेगाना

कायवारि  (पालिका र 

वडा  )

मोबाईि नमबर

१ अिमराि उपाधयाय खस.अ.ह.ेर. अखधकृत ्ैछठौ
आबँिुरेैनवीिा.पा-१, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवी िाँउपाखलका ९८४६०६३०९२

२ डा.अखबनास कुमार रौखनयार
मखेडकल 

अखधकृत
अखधकृत आठौ

ईशानाथिन.पा.-

९,रौतहट
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८४५११४९४६

३ शखम्वला िरुुङ ह.ेअ
सहायक्तर 

पाचौं

चमुनबु्वीिा.पा-३, 

िोरिा
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८६०६१०२८८

४ खमना श्रषे्ठ खस.अ.न.मवी
सहायक्तर 

पाचौ ँ

आबँिुरेैनवीिा.पा-३, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८४६०५५७५०

५ अमतृ पखणडत लया.टे
सहायक्तर 

पाचौ ँ

आबँिुरेैनवीिा.पा-१, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८४३२४७९७८

६ अपसरा सनुार अ.न.मवी
सहायक्तर 

चौथिो
बयास-२, तनहुँ आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८४६९१२५२०

७ प्रमोदकुमार शाह अ.ह.ेर
सहायक्तर 

चौथिो

माधरनारायिन 

पा-६, रौतहट

आबँिुरेैनवी

िाउँपाखलका
९८४५८६०७३१

८ सरेुनद्रकुमार श्रषे्ठ अ.ह.ेर
सहायक्तर 

चौथिो
आबँिुरेैनवी -३, तनहुँ आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८४६०२६८४६

९ ननदबहादरु मिर
काया्वलय

सहयोिवी

पाचौ ँ

(श्रिेवीखरखहन)

आबँिुरेैनवीिा.पा-२, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८०३३३०१६४

१० पञचमाया सनुार
काया्वलय 

सहयोिवी
श्रिेवीखरखहन

आबँिुरेैनवीिा.पा-३, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवीिा पा-3, तनहुँ ९८०४१४५६८४
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११ मकेुशकुमार शाह ि.्रा.खन. अखधकृत ्ैछठौ

हनमुान

निरकंकाखलनवी-४, 

सप्तरवी

आबँिुरेैनवी िा पा-५, तनहुँ ९८५११३४८२२

१२ सिुता िरुुङ्ि खस.अ.न.मवी
सहायक ्तर 

पाचौ ँ

आबँिुरेैनवी िा पा-५ 

, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-५, तनहुँ ९८४५०६८३०६

१३ सञि ुथिापा मिर
खभ.खपअ.

न.मवी

सहायक ्तर 

चौथिो

रनदवीपरु िा.पा-

१,तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-५, तनहुँ ९८१७१७८८३०

१४ कान्छा िरुुङ्ि
काया्वलय

सहयोिवी
श्रिेवी खरखहन

आबँिुरेैनवी िा पा -५ 

, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-५, तनहुँ ९८०६७३८०६१

१५ निेनद्र ठाकुर खस.अ.ह.ेर. सहायक पाँचौ
खसम्ौनिढ न.पा.-

०९, बारा
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८४५३२७६१५

१६ सखुनता िरुुङ्ि अ.ह.ेर
सहायक ्तर 

चौथिो

आबँिुरेैनवी िा पा 

-६, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८१११२७९५७

१७
मखनदरा

अखधकारवी
अ.न.मवी सहायक चौथिो

आबँिुरेैनवी िा पा 

०३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८४५३२७६१५

१८
पररमाया

िरुुङ्ि

काया्वलय

सहयोिवी
श्रिेवीखरखहन

आबँिुरेैनवी िा पा 

-६, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८६९१४४९६९

१९
शखतशशदा

शकंर
ह.ेअ

सहाय क्तर 

पाचौ ँ

आबँिुरेैनवी िा 

पा -३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-१, तनहुँ ९८०६५८९०६५

२०
सोखि्वमा

िरुुङ्ि
अ.न.मवी सहायक चौथिो

मनकामना िा 

पा -०३, िोरिा
आबँिुरेैनवी िा पा-१, तनहुँ ९८२८०११५४७

२१
कुमारवी

दला्वमवी
अ.न.मवी

सहायक ्तर 

चौथिो

आबँिुरेैनवी

िा पा -३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-१, तनहुँ ९८०६७८९२२२

२२ सोनवी िरुुङ
काया्वलय

सहयोिवी
श्रिेवी खरखहन

आबँिुरेैनवी िा 

पा-१, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-१, तनहुँ ९८१६१८८०८२
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२३ खबखनता बाखनया ह.ेअ
सहायक ्तर 

पाचौ ँ

िोिा्व

निरपाखलका-

७,िोिा्व

आबँिुरेैनवी िा पा-2, तनहुँ ९८६०६४७८८६

२४ अख्मता के.सवी अ.न.मवी
सहायक ्तर 

चौथिो

आबँिुरेैनवी िा पा 

-३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-2, तनहुँ ९८४६५८९३७०

२५ खललाकुमारवी नामिालवी मिर
काया्वलय

सहयोिवी
श्रिेवी खरखहन

आबँिुरेैनवी िा पा 

-१, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-2, तनहुँ ९८२९११६३५५

२६ सशुनथिापा मिर ह.ेअ सहायक पाँचौ
आबँिुरेैनवी िा पा 

-२, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-४, तनहुँ ९८०२८४३५८०

२७ सखरता खरटि अ.न.मवी सहायक चौथिो
आबँिुरेैनवी िा पा 

-३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-४, तनहुँ ९८४२२७५५९३

२८ सरला अया्वल अ.ह.ेर
सहायक ्तर 

चौथिो

सखहदलिन िा पा 

-१, िोरिा
आबँिुरेैनवी िा पा-४, तनहुँ ९८४६२५६०६५

२९ दिुा्व अखधकारवी अ.न.मवी
सहायक ्तर 

चौथिो

वयासन.पा-११, 

तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-४, तनहुँ ९८४६२४३९४४

३० प्रखमता िरुुङ्ि अ.ह.ेर
सहायक ्तर 

चौथिो

आबँिुरेैनवी िा पा 

-३, तनहुँ
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८६४३८०९५३

३१ खबमला अखधकारवी अ.न.मवी
सहायक ्तर 

चौथिो

िोिा्वन.पा-१३ 

िोरिा
आबँिुरेैनवी िा पा-६, तनहुँ ९८४६२७५७२०

३२ प्रशनन पोिरेल ह.ेअ
सहायक ्तर 

पाँचौ

खसरानचोक िा पा 

-५, िोरिा आबँिुरेैनवी िा पा-4, तनहुँ ९८४९६५५००३

३३ पिुा बयलकोटवी अ.ह.ेर
सहायक ्तर 

चौथिो

सखहदलिन िा पा 

-२, िोरिा आबँिुरेैनवी िा पा-4, तनहुँ ९८४०६७८६७५
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