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अध्यक्षको मन्तव्य
पहहलो कपार्यकपालको अनभुि

खखम बहपादरु थपापपा
अध्यक्ष

संघीरता कारा्यन्वरि पश्ात पहहलोपटक 
स्ािीर तहको बिवा्यचि भएको पबि पाचँ वि्य 
पूरा हुि लागडेको छ । संघीरता कारा्यन्वरिको 
पहहलो कार्यकालको जििप्रबतबिधि भएको 
कारण स्वभाबवक रूपमा बवधि र प्रहरिरा 
स्ाबपत गिने दायरत्व हामीमा रहडेको धथरो । 
कारा्यलर, कािुिी, संस्ागत, जििशक्ति र 
श्ोत साििको उचचत प्रबन्ध गददै िागररकमा 
सडेवा प्रवाह र स्ािीर बवकास बिमा्यणमा 
अब्बल बन्न रस कालीगण्की गाउँपाललका 
कडे न्द्रित रहडेको धथरो ।
संबविाि सभाबाट जिारी भएको िडेपालको 
संबविाि २०७२ लडे प्रबतस्पिा्यत्मक बहुदललर 
लोकतान्त्रिक शासि प्रणाली, िागररक 
स्वत्रिता, मौललक अधिकार, मािव 
अधिकार, िागररक मताधिकार, आवधिक 
बिवा्यचि, पूण्यप्रडेश स्वत्रिता तथा स्वत्रि 
बिष्पक्ष र सक्षम न्ारपाललका र कािुिी 
राज्यको अविारणालाई आत्मसाथ गरडेकोछ 
। लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्तामा आिाररत 
समाजिवाद उन्िु समाजि बिमा्यण गददै सुिी 

िडेपाली र समृद्ध िडेपाल बिमा्यण गिने तथा 
संघीर लोकतान्त्रिक गणता्रिात्मक शासि 
व्यवस्ाको माध्यमद्ारा मुलुकमा समावडेशी 
सन्तलुलत तथा दीगो सामाजजिक, आर्थक, 
राजििैतीक बवकास गरर सामाजजिक न्ार 
सहहतको समृगद्धको आकाकं्षा पूरा गिने 
उद्डेश्यका साथ संबविाि जिारी भएको कुरा 
सुस्पष्ट िै छ । िडेपालको संघीर लोकतान्त्रिक 
संबविाि बमोजजिम संघीरता कारा्यन्वरिको 
मुख्यपाटो संबविािमा व्यवस्ा भए अिुसार 
तीिै तहको बिवा्यचि सम्पन्न भैसकडे को छ 



। सोही बिवा्यचि पश्ात ् कालीगण्की गाउँपाललका स्ाङ्जिालडे आर्थक वि्य २०७४/०७५, 
०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/०७८ को बजिडेट प्रस्तु गरर सफलतापूव्यक कारा्यन्वरि गररसकडे को 
रथाथ्यता सबलैाई थाहा िै छ । आ.व २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजिडेटमा उल्लिखित 
रोजििाहरु कारा्यन्वरिका सन्भ्यमा  बवश्वभर महामारीको रुपमा फैललएको कोरोिा भाईरस 
Covid-19 का कारण हिकै िै अप ड्ेरो पररस्स्बत सृजििा गरडेतापबि दवुै आ.व.मा आशाबतत 
प्रगबत हाधसल गरडेका छौ ं।  आ.व २०७८/७९ को बजिडेट कारा्यन्वरिको चरणमा रहडेको छ । 
कालीगण्की गाउँपाललको स्ापिा भएको ५ वि्यमा हदगो बवकास, शान्तन्त, सुशासि र समृगद्धमा 
महत्वपूण्य फड्को मारडेको छ । रस गाउँपाललकाको भशक्षा, स्वास्थ्य, कृबि, पशु, पर्यटि, 
Covid-19 बिर्रिण तथा रोकथाम, िािडेपािी, धसचँाई, बाटो, पुल पुलडेसाका पूवा्यिार, 
रोजिगारी सृजििा गिने र कािुिी शासि जिस्ा कार्यलाई बवशडेि जिोड हदई रस गाउँपाललकाका 
जिितालाई सुिी र समृद्ध बिाउि अध्यक्षको रुपमा हर समर जििताको सडेवामा िहटदै आएको 
छु । समू्पण्य कालीगण्की बासीलाई बिः शुल्क स्वास्थ्य बीमा, बिःशुल्क न्िुतम बवदुु्त महशुल 
भुतिािी , प्रत्डेक वडामा हाईटडेक िस्यरी, स्ािीर पाठ्यरिम/ पा्रपुस्क बिमा्यण, आलमदडेवी 
बहुप्राबवधिक भशक्षालर स्ापिा, स्वास्थ्य चौकीको स्रोउन्नती, कालीगण्की अस्पतालको 
स्ापिा, अध्यक्षसँग बिःशुल्क औििी हस्ान्तरण जिस्ा िवीि कामहरुको शुरुवात गिने 
सम्भव: दडेशकै पहहलो पाललका हुि सकछ । बवगतका पाचँ वि्यहरुमा गरडेको बवकास बिमा्यणका 
कार्यहरुको बववरणको सुची लामो भए पबि कडे ही प्रमुि उपलब्धिहरुमा एक घर एक िारा  
अभभराि माफ्य त िािडेपािीको व्यवस्ापि, सडक िपुगडेका बस्ीहरुमा सडक सञ्ालमा जिोड्िडे 
काम, सडक बवस्ार तथा रातारात बिवा्यि रुपमा सञ्ालि गिने काम, धसचँाई व्यवस्ापि, 
गोरडेटो बाटो बिमा्यण, स्वास्थ्य, कृबि, पशु तथा बवपद व्यवस्ापिका क्षडेत्हरुमा सफलतापूव्यक 
पाललकालडे कार्य गरडेको छ ।  तसथ्य रो पाचँ वि्य कार्यकालमा बविम पररस्स्तीलाई चचददै समरमा िै 
गाउँपाललकाको िीबत कार्यरिम तथा बजिडेट लागू गि्यको  लागग सहरोग गिने समू्पण्य जििप्रबतबिधि, 
कम्यचारी, राजििीबतक पाटटी, आम जििसमुदार, सम्बन्तन्धत संघसंस्ा र सरोकारवाला पक्षहरुलाई  
हार्दक िन्वाद तथा आभार व्यति गद्यछु । 



उपाध्यक्षको मन्तव्य
स्पानीर तहको पपाचँिषषे अनभुि

सपावबत्पा कोइरपालपा
उपपाध्यक्ष

िडेपालको बवकधसत राजििैबतक घटिारिम 
संगै राज्यको पुि:संरचिा पश्ात ् संबविाि 
सभाबाट जिारी िडेपालको संबविाि, २०७२ 
माफ्य त ् िडेपालको शासि व्यवस्ामा 
एकात्मक शासि प्रणालीबाट बहुलवादमा 
आिाररत बहुदलीर प्रबतस्पिा्यत्मक संघीर 
लोकतान्त्रिक गणत्रिात्मक संसदीर 
शासि प्रणाली अिुरुप हामी स्ाङ्जिाकै 
सुदूरपजश्ममा रहडेको कालीगण्की 
गाउँपाललकाको बिवा्यचचत जििप्रबतबिधिको 
रुपमा पाचँौ पटक िीबत तथा कार्यरिम 
र बजिडेट पडेश गरी दशौ गाउँसभा सम्पन्न 
गररसकडे का छौ ं। हामीलडे रस कालीगण्की 
गाउँपाललकामा प्रथम पटक बिवा्यचचत भई 
आउँदा बवभभन्न संस्ागत, िीबतगत तथा 
कािुिी समस्ाहरुलाई प्छाउदै बवकास 
बिमा्यणका काममा जिितासँग प्रत्क्ष रुपमा 
जिोहडएर काम गरडेका छौ ं।
िागररकहरूको बवकासप्रबतको व्यग्र प्रबतक्षा 
तथा हामी जििबिवा्यचचत प्रबतबिधिहरूको 

तीव्र इच्ालाई मूत्य रूप हदि सुरुवाती 
हदिहरूमा बवकास बिमा्यण र संस्ागत 
संरचिाहरू दवुै एकैसाथ लैजिािु पिने र 
सोलाई वैिाबिकता हदिको लागग आवश्यक 
ऐि, कािुि, िीबत बिरम, कार्यबवधि, 
बिदनेभशका मापदण्समडेत बिमा्यण गिु्य 
अत्न्त ैजिहटल, कह्ि र चुिौबतपूण्य  कार्य 
धथरो । तथाबप, हामीहरू उपलधि स्ोत र 
साििको गमतव्यरी र कुशल व्यवस्ापिमा 
हरहमडेसा जिुहटरहौ ं र समग्र कार्यहरूलाई 
बिकै संरमपूव्यक अगाहड बढाउँदै गरौ ँ । 



बवश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोरोिा भाइरस covid-19 का कारणलडे मािव जिाती माधथ 
िै अकल्पिीर संकट आइपरडेको अवस्ामा कालीगण्की गाउँपाललका पबि जिोगगि सकडे ि 
। तथाबप हामी अग्रपंक्तिबाट िै जििताको जजिउज्यािको सुरक्षाका लागग हाम्ो क्षमतालडे 
भ्ाएसम्म स्वास्थ्यका सब ै मापदण् पूरा गददै बजिडेटको व्यवस्ापि सहहत लागग परडेको 
जिगजिाहडेरै छ। रसका लागग सहरोग गिने राजििीबतक दल, स्वास्थ्यकमटी, समाजिसडेवी, 
बगुद्धजजिवी, जििप्रबतबिधि, संघ संस्ा , कम्यचारी सबमैा गाउँपाललकाको तफ्य बाट हार्दक 
आभार व्यति गद्यछु । बवभभन्न प्रबतकुल पररस्स्तीका बावजिदु कालीगण्की गाउँपाललकालडे 
बजिडेट माफ्य त जििताको आवश्यकताको आिारमा व्यवस्ा गरडे अिुरुप िै गाउँपाललकाका 
टोल भडेला, वडा भडेला माफ्य त रोजििाका प्रथागमकताका आिारमा छिोट भएका रोजििा 
तजिु्यमाका चरणहरु पार गददै बवकडे ्रिीकृत धसद्धान्तका आिारमा आएका रोजििाहरुलाइ्य 
स्ोत र साििलडे भ्ाएसम्म रोजििामा सम्बोिि भएको महसुश गरडेकी छु । जििताहरुको 
प्रमुि आवश्यकता तथा समस्ाहरुलाई सम्बोिि गि्य गाउँपाललकालडे बवकास सब ैक्षडेत्मा 
सन्तलुलत तथा दीगो बवकासका आरामहरु प्ररोग गररएको छ ।  गाउँपाललकाको कारा्यलर 
सञ्ालिको लागग जिग्ा व्यवस्ापि गरी भवि बिमा्यण सम्पन्नको चरणमा रहडेको छ । 
कालीगण्की अस्पताल स्ापिा, बिःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, प्राबवधिक भशक्षालरको स्ापिा 
लगाएतका बवकासका काम सँगै समावडेशी र महहला सशक्तिकरणका लागग हरडेक आर्थक 
वि्यमा थपु्र ै कामहरु गददै आइरहडेको छ ।
 अन्त्यमा, स्ािीर सरकारको प्रथम कार्यकालको ५ विने अवधिलाई सफल तलु्याउि सहरोग 
गिु्यहुिडे गाउँपाललका अध्यक्ष ज्यूप्रबत आभार व्यति गददै समू्पण्य गाउँ सभाका सदस्जु्यहरु, 
प्रमुि प्रशासहकर अधिकृतज्यू, राजिबिबतक दल लगारत समू्पण्य सरकारी तथा गैर सरकारी 
बिकार साथ ैसरोकार सबमैा हार्दक िन्वाद हदि चाहा्छु ।
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तथयथाङ्कमथा
संस्थागत सदुृढीकरण सषेिथा प्रिथाह र अनतरसकथार समनियन

qm=;++=

;"rs OsfO{

cfwf/ jif{ 
-@)&$÷&%_ 
sf] cj:yf

cf=j= 
@)&*÷&( 
sf] kmfu'g 

dlxgf;Ddsf] 
pknAwL

s ;'zf;g, P]g lgod, sfg"g, gLlt tyf hjfkmb]lxtf

1 ufpFkflnsfn] hf/L u/]sf sfg"g tyf gLlt ;+Vof 0 44

2 P]g ;+Vof 0 13

3 lgod tyf ljlgod ;+Vof 3 4

4 lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08 ;+Vof 8 27

5 gLltut ;ldlt tyf ;+oGq -ljwfog, ;'zf;g, n]vf, /fhZj, of]
hgf tyf ah]6 th'{df, cg'udg cfbL_ x?sf] s[oflzntf

;+Vof 0 3

6 cEof; ul/Psf ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf cf}hf/sf k|sf/ 
-Ifltk"lt{ ;lxsf] gful/s j8fkq, ;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fj{hlgs 
k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, ;d'bfo :sf]/ sfo{ cfbL_

;+Vof 0 2

7 k|jQmf tf]lsPsf] 5 5 =1÷5}g=0 1 1

8 u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L tf]ls lhDd]jf/L lbPsf] 5 5 =1÷5}g=0 1 1

9 ;"rgf clwsf/L tf]sL lhDd]jf/L lbPsf] 5 5 =1÷5}g=0 1 1

10 ufpFkflnsfdf sfo{/t dfgj ;+zfwg -hDdf sd{rf/L_ ;+Vof 60 116

s ljQLo >f]t kl/rfng

1 ufpFkflnsfsf] aflif{s cfGtl/s cfo /sd -xhf/df_ ?= xhf/df 10427 265757

2 ;+3af6 k|fKt ;dflgs/0f cg'bfg ?= xhf/df 137084 484634

3 ;+3Lo ljz]if cg'bfg ?= xhf/df 0 20500

4 ;+3Lo ;dk'/s cg'bfg ?= xhf/df 0 900

5 k|b]zaf6 k|fKt ;dfgLs/0f cg'bfg ?= xhf/df 0 31650

6 k|b]z ljz]if cg'bfg ?= xhf/df 0 44619

7 k|b]z ;dk'/s cg'bfg ?= xhf/df 26985

8 ;+3Lo ;/sf/af6 /fh:j afF8afF8 k|fKt /sd ?= xhf/df 15000 342352

9 k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8af6 k|fKt /sd ?=xhf/df 0 12367

u of]hgf Joj:yfkg

1 cfjlws of]hgf th'{df ePsf] 5 5 =1÷5}g=0 0 1

2 cfof]hgf a}+s /x]sf] 5 =1÷5}g=0 0 1
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qm=;++=

;"rs OsfO{

cfwf/ jif{ 
-@)&$÷&%_ 
sf] cj:yf

cf=j= 
@)&*÷&( 
sf] kmfu'g 

dlxgf;Ddsf] 
pknAwL

3 ufpFkflnsfn] :yfgLo b//]6 lgwf{/0f u/L sfof{Gjog u/]sf] 5 =1÷5}g=0 1 1

4 cgnfO{g k|0ffnLaf6 s/ ;+sng x'g] u/]sf] 5 =1÷5}g=0 0 1

5 Ps :yfgLo tx Ps cf}Bf]lus u|fd cjwf/0ff z'? ul/Psf] 5 =1÷5}g=0 0 1

6 ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L cjwf/0ff sfof{Gjog ul/Psf] 5 =1÷5}g=0 1 1

7 ;+u7g tyf Joj:yfkg (O&M);j]{If0f k|ltj]bg ;efaf6 
:jLs[t ul/ nfu' ul/Psf] 

5 =1÷5}g=0 1 1

8 ljkb\ k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf tof/ kfl/ sfof{Gjogdf 
NofO{Psf] 

5 =1÷5}g=0 0 1

9 ufpFkflnsfsf] Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df ul/Psf] 5 =1÷5}g=0 1 1

10 Goflos ;ldltdf k/]sf ph'/L ;+Vof 2 25

11 Goflos sfo{;Dkfbg ePsf] ;+Vof 2 22

ufpF ;efaf6 hf/L ePsf P]gx?sf] ljj/0f

1 ;xsf/L P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

2 Pkm= Pd= ;~rfng P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

3 cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ -:yfgLo :jf:Yo_ P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

4 :yfgLo ahf/ Joj:yfkg ;DaGwL P]g 5 = !÷5}g=) 1 1

5 vfg]kfgL, ;/;kmfO{ Pj+ :jR5tf ;DaGwL P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

6 jftfj/0f ;+/If0f tyf k|fs[lts ;|f]tsf] ;+/If0f ;DaGwL 
P]g

5 = !÷5}g=) 1 1

7 :yfgLo s[lif ljsf; -s[lif tyf kz' ljsf; If]q_ ;DaGwL P]g 5 = !÷5}g=) 1 1

8 ljkb\ hf]lvd Go'lgs/0f tyf Joj:yfkg ;Fu ;DalGwt 
P]g

5 = !÷5}g=) 1 1

9 ;+3 ;+:yf btf{ P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

10 cf}Bf]lus Joj;fo P]g 5 = !÷5}g=) 1 1

11 ;'zf;g, Joj:yfkg tyf ;+rfng sfo{ljlw P]g 5 = !÷5}g=) 0 1

12 pBf]u tyf Joj;fo btf{ ;DalGw P]g 5 = !÷5}g=) 1 1

13 :yfgLo jg P]g 5 = !÷5}g=) 0 1
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k|efjsf/L ;]jf k|jfxsf nflu ;'ljwf ;DkGg k|zf;sLo ejg

स्ाबिर तहको पहहलो बिवा्यचि भएपलछ सुरुका ३ वि्य साबवकको बबघा्य अच्यलडे गाबवसको भवि  र कडे ही भाडाका 
घरहरुबाट गाउँपाललकालडे प्रशासकीर सडेवा प्रदाि गरडेकामा त्हाबँाट  २०७७ साल कार्तकमा गहलाममा सरडेर 
हललाई पाटनेसि गरडेर र कडे ही घर भाडामा ललई कारा्यलरको सडेवा प्रदाि गददै आइरहडेकोमा आगामी महहिाबाट िै 
गाउँपाललको सुबविा सम्पन्न अत्ािबुिक भवि बाट सडेवा प्रदाि गिने गरी तरारी भइरहडेको छ  ।
बबघा्यका स्ािीर बाधसन्ाहरुको दािमा प्राप्त गरडेको जिग्ामा पाललकालडे रु ७ करोड ७१ लाि मा बिमा्यण भएको 
भवि गमबत २०७७ भदौ ५ मा गाउँपाललकाका अध्यक्ष श्ी खिम बहादरु थापाबाट भशलन्ास भई भवि बिमा्यणको 
काम सुरु भएको धथरो ।  भवि बिमा्यणको िच्य गण्की प्रदडेश सरकारलडे रु २ करोड व्यहोरडेको छ भिडे बाकँी रकम 
रु ५ करोड ७१ लाि पाललका आफैलडे लगािी गरडेको हो । 
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ljQ cfof]usf] glthfM lhNnfs} pTs[i6 ufpFkflnsf
राबष्टरिर प्राकृबतक स्ोत तथा बवत्त आरोगलडे गमबत २०७८/११/१८ गतडे  प्रकाशि गरडेको कार्यसम्पादिमा  आिाररत 
मुल्याङ्किको िबतजिामा कालीगण्की गाउँपाललका स्ाङ्जिा जजिलिामा अन् गाउँपाललकालडे भन्ा िडेरै अकं    ६५.०९ 
हाधसल गि्य सफल भएको छ । उति िम्बरको आािारमा आगामी अा.वको लागग संघीर सरकारलडे प्रदाि गिने 
समाबिकरण  अिुदािकाडे रकम  बििा्यरण गद्यछ  । 
बवत्त आरोगलडे १७ वटा सुचकहरु बाट जिम्मा १०० अंक बििा्यरण गिने गरी गभणबतर सुत् तरार गरडेको छ । उति 
सुचाङ्कमा पाललकाको समग्र स्स्तीहरु जििसङ्ख्या, स्वास्थ्य, भशक्षा, सुशासि, लडेिा प्रणाली, कार्यसम्पादिको 
अवस्ा , वडेरुजिकुो अाकार आहदको अािारमा जिम्मा प्राप्ताङ्क बििा्यरण गद्यछ ।

kflnsfsf] OdfGbfl/tf M lhNnfd} sd a]?h'
बवत्तीर अिुशासि कारम गि्य स्ािीर सरकारहरूलडे ध्याि हदि सकडे िि ्भिडेर आलोचिा भैरहँदा रस कालीगण्की  
गाउँपाललका बबत्तीर सुशासिका हहसाबलडे स्ाङ्जिा जजिलिाका अरु पाललकाको तलुिामा अब्बल दडेखिएको छ । 
महालडेिा परीक्षकको प्रबतवडेदिअिुसार आव ०७७/७८ मा जजिलिाका  ११ पाललकामध्यडे कालीगण्की गाउँपाललका 
बडेरुजि ुसबभैन्ा कम (०.८९ प्रबतशत) छ ।  जििप्रबतबिधिलडे बिण्यर बिरमसम्मत मात् गिने र कम्यचारीलडे पररपक्व 
तररकालडे बिण्यर कारा्यन्वरि गिने पररपाटीलडे बडेरुजि ुन्िू भएको हो  ।
समरमा बजिडेट ल्याउिडे र बजिडेटलडे व्यवस्ा गरडेभन्ा बाहहर गएर िच्य िगिने गाउँपाललकाको मुख्य बबिडेशता हो । 
गाउँपाललकालडे बजिडेटभन्ा बाहहर गएर कुिै हकधसमको रकमान्तर गरडेर िच्य गरको  छैि । स्डेस्ा दरुुस् रािडेको 
र लडेिापरीक्षकलाई पुष्टीसहहतको जिवाफ हदएका कारण बडेरुजि ुथोरै कारम भएको हो । रसैगरी गाउँपाललकालडे 
उपभोतिा सगमबतको ‘रुची र क्षमता’ का आिारमामात् ैउपभोतिा सगमबतमाफ्य त काम गराउँदै आएको छ । थोरै 
बजिडेट भिडेर मात् िहँुदो रहडेछ । उपभोतिालडे लागत व्यहहोि सक्डे  र लागत ब्यहहोि इचु्क रोजििामात् ैउपभोतिा 
सगमबतलाई हदएकालडे उपभोतिा सगमबतको रोजििा अलपत् पिने, लागत उ्ाउि िसक्डे , भुतिािी रोहकिडेजिस्ा 
समस्ा आएि । गाउँपाललकालडे पडेस्ी ललएकै आवमा फछ्रोट गराउि जिोड हदएका कारण पडेश्ी पबि बडेरुजि ु
शून् छ । स्डेस्ा दरुुस् भएका कारण बिरगमत गिु्यपिने बडेरुजि ुपबि एकदमै कम बिन्तस्एको र त्स्ा बडेरुजिलुाई 
पबि तत्ाल बिरगमत गददै आएको छ । 
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 cfjlws of]hgf dfkm{t ljsf;sf] vfsf tof/

कालीगण्की गाउँपाललको आफिो तीि विने दीघ्यकाललि रोजििासहहत प्रथम गत्वर्िर रोजििा तजिु्यमा गरडेको 
छ । हत्वर्िर रोजििा आ.व. २०७८/७९ दडेखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको लागग तरार गरडेको छ भिडे आ.व. 
२०९०/९१ सम्मको लागग दीघ्यकाललि रोजििाको रुपमा लक्ष्य बििा्यरण गरडेको छ । आवधिक रोजििालडे 
१५७ वटा सूचकहरूमा लक्ष्य बििा्यरण गरडेको छ । गत्विटीर रोजििालडे ‘गाउँपाललका र रस अन्तग्यतका अन् 
बिकाहरूबाट प्रवाह गररिडे सडेवाको गुणस्र बढाउँदै स्ािीर उत्ादिमा बगृद्ध तथा व्यवसायरक संस्ारको बवकास 
गरी कालीगण्की गाउँपाललकाबासीको हाल भएकोबाट बगृद्धगरी कम्तिमा पबि थप १० प्रबतशत औित वार्िक  
वगृद्धदर’ लक्ष्य रािडेको छ । रोजििालडे बिर्दष्ट गरडेका कार्यरिम तथा आरोजििाको लागग कररब ८ अव्य लगािी 
आवश्यक गिने दडेखि्छ । हाल ११ .२ प्रबतशत गररबी रहडेकोमा ३ वि्यमा ६.७ प्रबतशतमा झािने, सब ैघरमा स्वच् 
िािडेपािी िारा पुरा्यउिडे, सरदर आर ु७२ वि्य पुरा्यउिडे, साक्षरता दर ९९ प्रबतशत पुरा्यउिडे जिस्ा क्षडेत्गत सूचकहरू र 
सोको लक्ष्यहरू रोजििालडे बििा्यरण गरडेको छ । आवधिक रोजििालडे िागररक अधिकार र सामाजजिक न्ारसहहतको 
आर्थक बवकास र समृद्ध समाजि बिमा्यण कार्यलाई गाउँपाललकाको प्रमुि कार्यसूचीमा रािडेको छ ।
रोजििालडे क्षडेत्गत सूचकहरूको कारा्यन्वरि रणिीबत, लागत तथा सरोकारवालाहरूको भूगमकालाई समडेत समावडेश 
गरडेको छ । बवज्ञहरूको सहरोगमा तरार पाररएको आवधिक रोजििाको तजिु्यमा प्रकृरामा वस्ी तथा वडास्रबाट िै 
िागररकहरूको चाहिा र मागलाई प्राथगमकीकरण गरी समावडेश गररएको छ । पाललकास्रमा बवभभन्न  बविरगत 
सगमबतहरूमा व्यापक छलफल, राजििीबतक दल तथा बगुद्धजजिवीहरूसँगको परामश्य एवं सुझावलाई समडेहटएको 
रोजििालडे गाउँपाललकाको समग्र बवकासको स्पष्ट हदशाबिदनेश गरडेको छ ।

pkef]Stfsf] ;xhtfsf nflu of]hgf k'l:tsf
उपभोतिा सगमबतलाई काम गि्य भन्ा कागजिपत् गमलाउि िै झ्झट हँुदा गाउँपाललकाको सडेवा प्रवाहमा 
उपभोतिाबाट गुिासो आइरहन्थो । तर कालीगण्की गाउँपाललकालडे कुिै पबि आरोजििाको सुरुदडेखि अन्त्यसम्म 
समावडेश गिु्यपिने कागजिपत्हरूलाई एउटै पुस्क (रोजििा पुस्क) मा समावडेश गरी उपभोतिा सगमबतलाई 
जजिम्मा लगाएपलछ भिडे रो समस्ा हटडेको छ । हरडेक आरोजििाको एउटा एउटा आरोजििा पुस्क हुिडेछ जिहा ँ
उपभोतिाहरूको भडेलाका उपस्स्ती तथा बिण्यर, लागत स्टमडेट, सगमबतको माइन्टु, बवभभन्न बिवडेदिहरू, 
आरोजििा सम्झौता पत्, अिुगमि सगमाबतको प्रबतवडेदि, आरोजििा फरफारक लगारतका समू्पण्य प्रकृराका 
कागजिपत् समावडेश गररएको
छ । उपभोतिाहरूलाई कागजिपत् गमलाउि र तोहकएका प्रकृरा पूरा गि्य सि ैसमस्ा आइरहन्थो तर आरोजििा 
पुस्क उपलधि गराएपलछ भिडे रो समस्ा हटडेको छ । पाललकालडे सुशासि, पारदर्शता र सडेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 
ल्याउि सूचिा प्रबवधिको प्ररोगलाई प्राथगमकता हदएको छ । कारा्यलरमा लडेिाको सुत्, रोजििा, राजिश्व र 
जजिन्ीका सफ्टवरर प्ररोगमा ल्याएको छ भिडे वडा कारा्यलरबाट हुिडे सब ैप्रकारका धसफाररसहरू अिलाइिबाट 
धसफाररस गरर्छ । राजिश्व सफ्टवडेररको प्ररोलडे राजिश्वमा सामान् वगृद्ध भएको छ भिडे सामाग्रीहरूको मौज्ातको 
अिुगमि गि्य सहजि र गमतव्यरी भएको छ ।  
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7'nf cfof]hgfdf ;+3 k|b]z ;Fu ;fem]bf/L

कालीगण्की गाउँपाललकालडे हरडेक आ.व.मा ्ुला बवकासका आरोजििाहरुको लागग संघीर र प्रदडेश सरकारसँग 
गमली समपुरक र बवशडेि अिुदाि माफ्य त अन्तरसरकारी सहलगािीमा बवकास बिमा्यणका कामहरु गददै आएको 
छ । समपुरक अिुदाि अन्तग्यत काम भएका रोजििाहरु संघ अथवा प्रदडेशको ५० प्रबतशत र पाललकाको ५० 
प्रबतशत लगािीमा कडे ही रोजििाहरु सम्पन्न भएका छि भिडे कडे ही सम्पन्नको अन्तन्तम चरणमा रहडेका छि ्। 
संघीर समपुरक अन्तग्यत छाप दबछडे  वैघा सुलसुलडे मोटरबाटो स्रउन्नती तथा कालोपत्डे बबच्ाउिडे आरोजििा 
सम्पन्नको अन्तन्तम चरणमा पुगडेको छ । त्स् ैसंघीर बवशडेि रोजििा अन्तग्यत लछस्ी हकपट ललफटीड िािडेपािी 
रोजििा, स्वास्थ्य चौकी बिमा्यण छाप, फोहरमैला व्यवस्ापिका लागग ल्याण्हफल्ड साइट बिमा्यण रोजििाहरु 
रहडेका छि । प्रदडेश सरकार सँग सहकार्यमा सञ्ालि भएका रोजििाहरुमा प्रशासकीर भवि बिमा्यण, गहलाम 
घडीपोिरा सडक स्रउन्नती, दललत बस्ी बवकास र गममटी बहुमुिी क्ाम्पसमा वाचिालर सहहतको पुस्कालर 
बिमा्यण रोजििाहरु रहडेका छि ्।

k|b]z;Fusf] ;fem]bf/LdfM 
uxnfd 38Lkf]v/f ;8s :t/pGgtL

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM 
5fk bA5] ;8s :t/pGgtL tyf sfnf]kq]

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM 
lsk6 lnkm\6Lª vfg]kfgL cfof]hgf

;+3 ;/sf/;Fusf] ;fem]bf/LdfM 
5fk :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f
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;'zf;g / kf/blz{tfsf nflu O ue{gfG;df cu|;/

स्ाबिर सरकारका सडेवाहरु पारदशटी, गमतव्यरी, 
लछटोछररतो र सडेवाग्राही मैत्ी बिाउि कालीगण्की 
गाउँपाललकालडे हर सम्भव बवधि तौरतररका अवलम्वि 
गरडेको छ । पाललकालडे अिुसरण गरडेको कडे ही प्ररासहरु 
रस प्रकार छि ्। 
• शत प्रबतशत सामाजजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट 

बवतरण ।
• व्यक्तिगत घटिादता्य तथा स्ािीर पखञ्करण 

सम्बन्धी काम अिलाईि प्रणालीबाट गररएको ।
• गाउँपाललकालडे आम्ािी िच्य र सो सम्बन्धी 

अभभलडेि राख्न महालडेिा बिर्रिक कारा्यलरलडे 
लागु गरडेको सुत् प्रणालीको पूण्य प्ररोग गररएको ।

• जजिन्ी तथा मौज्ात व्यवस्ापि प्रणालीका लागग 
सफ्टवडेरर प्ररोग गररएको ।

• कम्यचारीको तलब भत्तालाई व्यवस्ापि गि्य पडेरोल 
सफ्टवडेरर प्ररोग गररएको ।

• वडा तथा पाललका कडे ्रिबाट उ््िडे सब ै राजिश्व 
अिलाइिबाट संकलि गररएको ।

• गाउँपाललकाका बिरगमत सूचिाहरु सभा र 
कार्यपाललकाबाट भएका बिण्यरहरु बडेबसाइटमा 
प्रकाशि गररएको ।

सफ्टिेरर उद्पाटन कपार्यक्रम

https://kaligandakimunsyangja.gov.np/



9

गाउँपालिका श्वेत पत्र ( स्ानीय सरकारको प्रथम काय्यकाि)

सथामथाविक नयथाय समथािषेविकरण  तर्फ  
सम्पनन भएकथा वरियथाकलथा्प त्था योिनथाहरु

मवहलथा नषेततृि विकथास तथावलम

३ िटथा अ्पथाङ्गमतै्री घर वनमथा्फण

 बहुथारी सममथान कथाय्फरिम

िषेष्ठ नथागररक र अ्पथाङ्ग प्रमथाण ्पत्र 
वितरण

िडथा सतरीय बथाल संिथाल गठन

एक घर एक धथारथा िडथा घोषणथा
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अ्पथाङ्ग सममथान एिं नयथानो क्पडथा वितरण

दवलत बवसत विकथास कथाय्फरिम

कोरोनथा अिधीमथा वि्पननलथाई खथाद्थानन 
वितरण

सरकथारी सषेिथामथा  प्रिषेि कक्था 
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tYof8sdf ef}lts k"jf{w/ ljsf;

;8s, k'n, ejg, vfg]kfgL, l;+rfO{, cfjf;, j:tL ljsf; tyf ;fj{hlgs lgdf{0f

qm=;+= ;"rs OsfO{

cfwf/ jif{ 

-@)&$÷&%_ sf] 

cj:yf

cf=j= @)&*÷&( sf] 

kmfu'g dlxgf;Ddsf] 

pknAwL

s ;8s If]q
1 sfnf]kq] ;8s ls=ld= 15 42
2 u|fe]n -v08fl:dy_ ;8s ls=ld= 0=25 15
3 df6] -sRrL_ ;8s ls=ld= 25 60=5
5 ;8s oftfoftsf] kx'Frdf 

hf]l8Psf j8f s]Gb|

;+Vof 3 7

6 oftfoft ;'rf? x'g] ;8ssf] 

nDafO{

ls=ld= 0 215

7 ufpFkflnsfsf] gofF k|zf;lgs 

ejg lgdf{0f ;DkGg

;+Vof 0 1

8 j8f sfof{no ejg lgdf{0f ;DkGg ;+Vof 1 6
9 :jf:Yo ejgx? -c:ktfn, 

k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo 

rf}sL, ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{_ 

;+Vof 0 5

10 :jf:Yo ejgx? -c:ktfn, 

k|fylds :jf:Yo s]Gb|, :jf:Yo 

rf}sL, ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{_  

lgdf{0fflwg

;+Vof 0 4

11 cGo ejgx? lgdf{0f ;DkGg -;]jf 

s]Gb|, ;ef xn, ;fd'bflos ejg_

;+Vof 0 10

12 cGo ejgx? lgdf{0f ;DkGg -;]jf 

s]Gb|, ;ef xn, ;fd'bflos ejg_ 

lgdf{0fflwg

;+Vof 0 5

13 ljBfno ejgx? lgdf{0f ;DkGg ;+Vof 20 38
14 ufpFkflnsfn] ejg lgdf{0f ;+lxtf 

nfu' u/]sf] 

5Ö!, 5}gÖ) 1 1
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qm=;+= ;"rs OsfO{

cfwf/ jif{ 

-@)&$÷&%_ sf] 

cj:yf

cf=j= @)&*÷&( sf] 

kmfu'g dlxgf;Ddsf] 

pknAwL

15 e"sDk k|lt/f]wL k|ljlw / dfkb08 

cg';f/ lgdf{0f ePsf cfjf; 3/ 

-gS;f kf; ePsf_

;+Vof 93 555

16 3/af/ ljxLg kl/jf/ cfjf; 

Joj:yf

;+Vof 0 2

v ljB't tyf a}slNks phf{
17 ljB't ;]jf k'u]sf] 3/w'/L k|ltzt 100
18 /fli6«o ljB't k|0ffnLdf hf]l8Psf] 

kl/jf/ 

;+Vof 3900 4615

19 ;'wfl/Psf] phf{ -jfof]Uof;, Pnlk_ 

k|of]u ug]{ kl/jf/

;+Vof 642 720

20 ;'wfl/Psf] jf w'jf/lxt r'Nxf] 

h8fg ePsf kl/jf/

;+Vof 210 465

21 ufpFkflnsfsf] s]Gb|df OG6/g]6 

;]jf pknAw  

5Ö!, 5}gÖ) 0 1

22 OG6/g]6 ;]jfsf] kx'Fr k'u]sf 

j8fx?sf] ;+Vof

j8f ;+Vof 1 7

u vfg]kfgL 
23 vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf 

P]g, lgod, sfo{ljlw tyf lgb]{lzsf 

;+Vof 0 1

24 vfg]kfgL of]hgf lgdf{0f -of]hgfsf] 

k|sf/ jf nfut_

;+Vof 3 30

25 cfwf/e't vfg]kfgL k'u]sf] 3/w'/L ;+Vof 650 3400
26 lghL wf/f ePsf 3/w'/L ;+Vof 650 3400
27 ufpFkflnsfdf lgoldt ?kdf 

kfgLsf] u'0f:t/ k/LIf0f sfo{ x'g] 

u/]sf] 

5Ö!, 5}gÖ) 0 1

28 ufpFkflnsfn] g} vfg]kfgLsf] d'xfg 

btf{ tyf lgodg sfo{ e}/x]sf] 

5Ö!, 5}gÖ) 0 1

# l;~rfO{ 
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qm=;+= ;"rs OsfO{

cfwf/ jif{ 

-@)&$÷&%_ sf] 

cj:yf

cf=j= @)&*÷&( sf] 

kmfu'g dlxgf;Ddsf] 

pknAwL

29 s[lifof]Uo e"lddf l;+rfO{ ;'ljwf 

pknAwtfsf] cj:yf

/f]kgL÷ljufxf 761=09 761=09
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्व्पए ८ िटथा मोटरषेिल र ४ िटथा झोलङ्ुगषे ्पलु

कालीगण्की गाउँपाललकालाई ४५ हकमी कालीगण्की िदीलडे बति बतर बाट घडेरडेको छ । जिसलडे गदा्य स्ािीर 
बाधसन्ालाई िजजिकैको गाउँ तथा शहरमा सामाि हकिमडेल गि्य, आफन्त भडेटघाट गि्य, बालबाललकाहरुलाई 
बवद्ालर जिाि फडे रो बाटो भएर जिािु पिने बाध्यता धथरो । स्ािीर सरकार स्ापिा भएपलछ गाउँपाललकामा 
पुल बिमा्यण सम्बन्धी कामहरु तीव्र रुप सञ्ालि भएका छि ्संघ र प्रदडेश सरकारको सहकार्यमा पुल बिमा्यणका 
रोजििाहरु कडे ही सम्पन्न भए भिडे कडे ही बिमा्यण कार्य सुरु भईरहडेका छि ्। तीि वटा झोलुङ्गडे पुलहरु बारीचौर  र 
पाल्पाको मद्ाि जिोड्िडे , गहलाम घाटा र गुल्मिको दहहङ, हर्मचौर जिोड्िडे, िडेपालकै िमुिा ३ मुिडे पाल्पा , 
स्ाङ्जिा र गुमिी जजिलिा जिोड्िडे पुल र दईु वटा मोटरडेवल पुलहरु रुद्वडेणी र रािीघाटमा  बिमा्यण सम्पन्न भएका 
छि ्। भिडे वडा िं ७ बारीचौर र गल्याङ्ग िपाको रुपािाबि जिोड्िडे झलुङ्गडे पुलको अध्यरि सम्पन्न भइ बिमा्यणको 
लागग बजिडेट सुबिजश्तता भैसकडे को छ । त्स् ैपाचँ वटा मोटरडेवल पुलहरु ः आधििोला िदीमा बन्नडे मोहिडाडँा र 
आधिमुहाि जिोड्िडे पुल, काललगण्की िहद माधथ बन्नडे बास्टरी र दपु्यक जिोड्िडे पुल, लछस्ी हकपट र पाल्पाको ररहड 
जिोड्िडे पुल, चण्ीभञ्जाङ्ग र अगनेली जिोड्िडे पुल, बवघा्य अरुवा र गुमिीको पहादी कालीगण्की करीडोरमा जिोड्िडे 
पुल बिमा्यणका चरणमा रहडेका छि ्। 

बपारीचौर मन्दपान झोलुङे् पुल धसलन्ास र बिमा्यण पछीको दृश्य

रपानीरपाट मोटरेिल पुल

स्पाङ्जपा, पपाल्पा र गुल्ी जोडने् तीन मुखे पुल
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्पकककी सडक सञिथाललषे िोड्द ैघर अथँागन
मािव बस्ी बवकास, पर्यटि पूवा्यिार, जििताको दैबिकी सरलीकृतका लागग बाह्ै महहिा तथा सब ै हकधसमका 
मौसममा हविा रोकावट सञ्ालि हुिडे बललरो सडक आश्यकता पद्यछ । स्ािीर सरकारको स्ापिा हुिुपूव्य बवदु्त 
प्राधिकरणलडे बिमा्यण गरडेको १५ हकगम कालोपत्डे सडक र  कडे ही माटडे सडक मात् सञ्ालिमा धथए । २०७४ साल 
पलछ कालीगण्की गाउँपाललकाका सब ैवडाका टोल टोलमा मोटर बाटो पुगडेको पाउि सहक्छ । पाललकालडे हरडेक 
िरा ँआर्थक वि्यमा बस्ीहरुलाई सडक सञ्ालमा जिोड्िका लागग बवभभन्न रोजििाहरु िरा ँटरिराक अोपि, सडक 
स्रउन्नती, सडक मम्यत सम्भार आदीका माफ्य त सडक बिमा्यण र सुिार गिने काम गरडेको छ । सडकलाई बाह्ै 
महहिा तथा चौबबसै घण्ा बिरन्तर िुलिा राख्न पाललकालडे बजिडेट बवबिरोजिि गरी काम गददै आएको छ । 
पाललकालडे आ् वटा सडक रोजििाहरुलाई गौरवका आरोजििाका रुपमा सञ्ालि गरडेको छ जिसमा गममटी वैघा 
ररडी सडक, गममटी भुषु्टङ्ग रुद्वडेणी सडक, जिपैतडे ललहाक इमधसल बारीचौर टङ्लडेहवा सटुका प्घुा हुदै ररडी सडक 
, मालुङ्गा बडेल्ारी बारीचौर हुदै ररडी सडक, रुद्वडेणी ्ाटीभञ्जाङ्ग हहटरा रािीघाट सडक, छाप दबछडे  सुलसुलडे 
सडक, गहलाम घडीपोिरा छाप सडक, गहलाम बिकसी िहरडे सडक  रहडेका छि ्। 
पाललकामा पुरािो १५ हकमी बाहडेक थप ४२ हकगम सडक कालोपत्डे भएको छ । १५ वटा गाउँ बस्ी जिोड्िडे िरा ँ
टरिारक िोललएका छि ् १० हकमी सडक ग्रावडेल िाली बिमा्यण तथा स्रोन्नती भएका छि ्।
िरा ँट्ारक ओपि

सडक ग्राभडेललङ

कालोपत् बबच्ाउदै

कालोपत्डेको तरारी

सडक मम्यत
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वमममी िघैथा ररडी सडक

ि्ैपतषे वलहथाक इमवसल बथारीचौर 
टङ्लषेहिथा सटुकथा पयघुथा हुद ैररडी 
सडक

रुद्रिषेणी ठथाटीभञ्जयथाङ्ग हवटयथा 
रथानीघथाट सडक

गहलथाम बनकसी खहरषे  सडक

वमममी भषुु्ङ्ग रुद्रिषेणी सडक

मथालङ्ुगथा बषेलटथारी बथारीचौर हुद ै
ररडी सडक

छथा्प दबछषे सलुसलुषे सडक

गहलथाम घडी्पोखरथा छथा्प सडक

गौरिकथा सडक आयोिनथा
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गथाउँ्पथावलकथा मखुय सडक र सब ैघर उ्जयथालो कथाय्फरिम 
२० यवुनट विद्तु वनिलुक

कालीगण्की जिलबवदु्त परररोजििाको बािँ स्ल, 
सुरुङ् माग्य, बवदु्त उत्ादि गृह रसै गाउँपाललका 
अन्तग्यतका ७, ६ र ५ वडामा पद्यछि ्। बवदु्तको क्षडेत्मा 
िडेपाललाई िै ् ू लो रोगदाि पुरा्यएको रस गाउँपाललकालडे 
आफिा िागररकहरुका घर घरमा उज्यालो बिाउिको 
लागग आवश्यक पूवा्यिार तरार गिने काम गरडेको छ । 
पुरािा का्का पोलहरु सबलैाई बवस्ाबपत गरर िरा ँ
मापदण्का पोलहरुमा तार तान्नडे काममा गाउँपाललका 
सफल भएको छ । गाउँपाललका बासी सबलैाई 
न्िुतम २० रबुिट सम्मको बवदु्त उपरोगमा लाग्डे िच्य 
गाउँपाललकालडे िै ब्यहोरडेको छ हालसम्म ४६१६ घर 
पररवारको  महसुल भुतिािी भएको छ।  बकैल्पहक 

२० रबुिट बिःशुल्क बवजुिलीका लागग बवदु्त प्राधिकरणसँग सम्झौता ।

ईन्डक्सि चुलो बवतरण

उजिा्य प्रबद्धि्य कार्यरिम अन्तग्यत सडक हकिारामा ६० 
वटा सडेन्र भएका  बत्तीहरु जिडाि भएको छि ्भिडे 
११० वटा हविा सोलारका बत्ती जिडाि भएका छि ्
। सब ै वडा कारा्यलरहरुमा र दललत वस्ी भएका 
्ाउँहरुमा सोलार बत्ती जिडाि भएको छ ।

पुण्य वबधवुतकरणरकु्त गपाउपपाललकपा

कपाठे पोलरहहत गपाउँपपाललकपा

कपाललगण्डकी वब र आधधखोलपा वब 
को  सम्पाब्यतपा अध्यरन

६० िटपा सोलपार बधति र ११० 
वबधवुतर सडक बधति

सबै िडपा कपारपा्यलर मखु्य सडक र 
दललत बस्ीमपा  सौर्य उजपा्य कपार्यक्रम
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 बढ्दो छ सथाि्फिवनक भिन वनमथा्फणको कथाय्फ
दईु सभपाहल वनमपा्यण
औपचारीक तथा अिौपचाररक कार्यरिम सभा सम्मडेलि ताललम  प्रद्यशिीका लागग गाउँपाललका अन्तग्यत वडा िं 
५ जिपैतडे र वडा िं ४ गहलाममा आिबुिक सुबविाका सभाहलहरु बिमा्यण भएका छि ्। २०० जििा क्षमताको  
हलमा स्टडेजि, कुचटी, पंिाको व्यवस्ा गररएको छ । गाउँपाललकामा हुिडे ताललम भडेला लगाएतका कार्यरिमहरु 
सञ्ालि गि्य सुबविा पुरा्यएको छ । 
चपार स्पास्थ्य चौकी वनमपा्यण 
कालीगण्की गाउँपाललका भभत् वडा िं ६, वडा िं ४, वडा िं २ र वडा िं १ मा  स्वास्थ्य चौकीको बिमा्यण कार्य 
सम्पन्न भएको छ । भवि आिबुिक सडेवा सुबविा रतुि रहडेको छ । भविलडे बवरामी तथा स्वास्थ्य कमटीहरुलाई 
उपचारमा सहजिता ल्याउिडे अपडेक्षा गररएको छ ।
दईु जेष्ठ नपागररक ममलन केन्द
आफिो उजिा्यभशल समरमा समाजि तथा  राष्टरिलाई रोगदाि पुरा्यएका िागररकहरु पाको उमडेर भएपलछ दैबिक काम 
काजिबाट फुस्यद पाउिडे भएकालडे उहाहँरुको समर व्यबतत तथा एक आपसमा भडेटभाट गि्यको लागग गाउँपाललकालडे 
वडा िं १ र ७ मा जिडेष्ठ िागररक गमलि कडे ्रिको लागग भवि बिमा्यण कार्य सम्पन्न गरडेकोछ ।
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विद्थालयहरुमथा २१ िटथा भिन वनमथा्फण 

गाउँपाललका स्ापिा भएको पाचँ वि्य अवधिमा पाललका भभत्का बवद्ालरहरुमा संघ, प्रदडेश र स्ािीर सरकारको 
समन्वर तथा सहकार्यमा सािा ्ूला भवि माध्यगमक र आिारभुत बवद्ालरहरुमा गरी २१ वटा भविहरु 
बिमा्यण भएका छि ्। ४ को ड्े भवि ८ वटा बवद्ालरहरुमा, ३ को ड्े भवि २ वटा बवद्ालरहरुमा, २ को ड्े भवि 
र शौचालर १० वटा बवद्ालरहरुमा र ९ को ड्े भवि जििहहत माबवमा गरी जिम्मा २१ वटा भवि बिमा्यण भएको 
छ  । 
४ को ड्े भवि बिमा्यण भएका बवद्ालरहरु भगवती िमुिा माबव , भवािी माबव, कोटाकोट आबव गममटी आबव 
र आदश्य माबव प्घुा आबव ध्वुज्योबत माबव बवरडे्रि माबव हुि ्। ३ को ड्े भवि बिमा्यण हुिडे सुर्यज्योबत आबव र 
सरस्वती आबव हुि ्। २ को ड्े भवि र वास सहहतको शौचालर बिमा्यण भएका बवद्ालरहरु  हकपट आबव, भशव 
आबव, प्घूा आबव, जििता आबव, धसजि्यिा आबव, सरस्वती माबव, घुरडाडँा ँआबव, सत्दडेवी आबव, िारारणी 
आबव र सरस्वती आबव हुि ्।
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तथयथाङ्कमथा सथामथाविक विकथास

qm=;++ ;"rs OsfO{
cfwf/ jif{ 

-@)&$÷&%_ 
sf] cj:yf

cf=j= 
@)&*÷&( 
sf] kmfu'g 

dlxgf;Ddsf] 
pknAwL

1 v'b egf{b/ k|ltzt 94 96
2 cfwf/e"t txsf] :yfgLo kf7\oqmd lgdf{0f u/]sf] 5Ö!, 5}gÖ) 0 1

3 k|fljlws wf/ ePsf] ljBfno ;+Vof 0 2
4 Jojl:yt lj1fg k|of]uzfnf ePsf ;fd'bflos ljBfno ;+Vof 5 25
5 Jojl:yt sDKo'6/ k|of]uzfnf ePsf ;fd'bflos ljBfno ;+Vof 3 35
6 OG6/g]6 ;'ljwf ePsf] ljBfnox? ;+Vof 5 35
7 cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ If]q
8 :jf:Yo ;+:yf lj:tf/ slt eof] 4 8
9 OG6/g]6 ;'ljwf ePsf] :jf:Yo ;+:yfx? ;+Vof 0 8
10 ufpFkflnsfn] %÷!)÷!% z}of;Ddsf] c:ktfn 

lgdf{0f ;DkGg
;+Vof 0 1

11 ufpFkflnsfn] %÷!)÷!% z}of;Ddsf] c:ktfn 
lgdf{0fflwg

;+Vof 0 1

12 ;a} j8fdf :jf:Yo ;]jf s]Gb| -:jf:Yo rf}sL_ ;+Vof 0 6

13 :jf:Yo OsfO{x? ;+Vof 0 1

14 :jf:Yo jLdf ;]jfdf cfa4\ kl/jf/ ;+Vof ;+Vof 0 4615

15 k"0f{ vf]ko'Qm ufpFkflnsf 3f]if0ff ePsf] -5 =!, 5}g=)_ 0 1

16 ;+:yfut ;'Ts]/L x'g] -:jf:Yo ;+:yfdf k|;'tL 
u/fpg] ;+Vof_

k|ltzt 7 52

17 ;a} vf]k lnPsf afnaflnsf k|ltzt 85 95=3
18 o'jf tyf v]ns'b

19 j}b]]lzs /f]huf/Ldf uPsf ;+Vof 2447
20 v]ns'b d}bfg÷se8{ xn lgdf{0f ;+Vof 7
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लोपोन्खु रउनपाट तथपा जजममपामपा महोत्सि
कपालीगण्डकी गपाउँपपाललकपा २ लसरपा्य 

आलमदेिी मन्न्दर 
कपालीगण्डकी गपाउँपपाललकपा िडपा नं ३
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एक घर, एक धथारथा अवभयथान ः बदवलयो स्थानीयको दवैनककी

बवदु्तीर उपकरणको प्ररोग, पाइप बवस्ार, आिबुिक 
टंकी बिमा्यण लगाएतका कार्य तीव्ररुपमा सञ्ालि 
भए पछी पहाडको फडे दको पािी टुप्ोको बस्ी सम्म 
पुरा्यउि पाललका सफल भएकोछ । जिसलडे गदा्य 
स्ािीरको दैबिकीमा सहजिता आएको दडेख्न सहक्छ।
िािडेपािी जिीविको अमूल्य दैबिकी हरिराकलाप 
सँग जिोहडएको छ । भुगोलको असुबविालडे गदा्य रस 
पाललकाका अधिकाशं जििता पहाडको उच्च भागमा 
बस्डे तर पािीका मुहाि फडे दमा हुिडे हँुदा  िडेरै जििताको 
समर पािी बोकडे रडे िै बवत्डे गद्यथ्ो । पशुपालि कृबि 
कार्य सरसफाई लगारतका काममा पािीको अभाव 
हँुदा सहजि जिीविरापि गि्य कष्टकर बिडेको धथरो । 
िािडेपािी पािीको व्यवस्ा गि्य रस भडेगका बाधसन्ाको 
बि्रिा श्म र स्वास्थ्य िराब बनै् गएको धथरो । 
पाललकालडे हालसम्म ३० वटा सािा्ुला िािडेपािीका 

आरोजििाहरुबाट ३४०० घरिरुीमा िािडेपािीको 
व्यक्तिगत िारा पुरा्यएको छ । उति आरोजििाहरुमा 
१२ वटा ललफ्फ्टङ र १८ वटा ग्राभभटी िािडेपािी रोजििा 
रहडेका छि ्। हालसम्म पाललकालडे िािडेपािीको क्षडेत्मा 
रु १५ करोड ४९ लाि बजिडेट बवबिरोजिि गरी िच्य 
गरडेको छ । 
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प्रथाविवधक विक्थालयको स्था्पनथा
आलमदेिी प्रपाविधधक जशक्षपालरको स्पापनपा
बवद्ाथटी भशक्षक अभभभावकलडे अाफिै गाउँ ्ाउँमा रोजिगारमुलक प्राबवधिक भशक्षा पढाउिडे बवद्ालर भइहदए 
हुन्थो भन्नडे चाहिा गिु्यभएको धथरो र बिजिी क्षडेत्लडे पबि लगािी गि्य अग्रसर िभएपलछ गाउँपाललकालडे िवौ 
गाउँसभाबाट िीबत कार्यरिम तथा बजिडेटको व्यवस्ा गरी  २०७८ सालको ब्याचबाट धसभभल इह्जिबिररीङ्गमा 
हडप्ोमा लडेभलको पढाई हुिडे आलमदडेवी प्राबवधिक भशक्षालरको स्ापिा गरडेकोछ । 
धसहटइभभटीबाट सम्बन्धि प्राप्त  वार्िक  ४० जििा बवद्ाथटी पढाउि सक्डे  क्षमता भएको उति भशक्षालर वडा िं ७ 
स्स्त गममटी बहुमुिी क्ामसको भविमा सञ्ाललत भइरहडेको छ । 
इलेक्ट्रिकल विषर पढ्नेलपाई सहरोग
१५ महहिडे इलडेफ्ट्रिकल बविरमा पढाई हुिडे बवरडे्रि माबव जिपैतडेलाई पढाईमा बिरन्तरता तथा सहजिता होस ्भन्नडे 
उद्डेश्यलडे पाललकालडे बजिडेट बिमा्यण गरर बवद्ालर तथा बवद्ाथटीहरुलाई आर्थक सहरोग तथा छात्वचृत्त प्रदाि गददै 
आएको छ ।

 विद्था्मीलथाई स्थानीय क्षेत्रको  ज्थान सी्प कलथा वसकथाउनको लथावग 
स्थावनय ्पथाठ्यरिम र ्पथाठ्य्पसुतकबथाट ्पढथाई सरुु

िडेपालको संबविाि २०७२ लडे स्ािीर सरकारलाई 
आिारभुत र माध्यगमक भशक्षाको व्यवस्ापिको लागग 
अिुसुची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा प्रदाि गरडेको छ 
। बवद्ाथटीहरुलाई आफिो जिन्भूमीको बारडेमा भौगोललक  
ऐबतहाधसक सासृँ्बतक िार्मक तथा कला र  सीपको 
बारडेमा ज्ञाि प्रदाि गि्य स्ािीर पाठ्यरिम अबत महत्वपूण्य 
हुिडे भएकालडे रस कालीगण्की गाउँपाललकालडे स्ािीर 
पाठ्यरिम पाठ्यपुस्क तरार गरी बिःशुल्क बवतरण 
गरडेको छ । 
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गाउँपाललका भभत्का समू्पण्य सरकारी बवद्ालरहरुमा सुचिा आदाि प्रदाि तथा धसकाईमा थप 
सहजिीकरण होस भन्नडे उद्डेश्यलडे पाललकालडे आफिै बजिडेटको व्यवस्ा गरी  बवद्ालरहरुमा इन्टरिडेट 
जिडािको िच्य तथा शुल्क भुतिािी गददै आएको छ ।  कम्प्टुर भशक्षा प्रदाि गि्य सहजिताको लागग 
बवद्ालरहरुमा संघीर सकारको सहकार्यमा आईधसटी ल्याबको स्ापिालाई आवश्यक पिने कम्प्टुर, 
ल्यापटप प्रोजिडेट्र, राउटर जिस्ा सामाि  िररदमा सहरोग गरडेको छ ।

वनिलुक इनटरनषेट िडथान त्था आइवसटी  र विज्थान लयथाबको वयिस्था
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विद्थालय रुलबथारी कथाय्फरिम : विद्थालय बनयो हरथाभथार 
बवद्ालरको वातावरण हररराली मिमोहक, रमणीर बिाउिको लागग कालीगण्की गाउँपाललकालडे बवद्ालर 
फुलबारी कार्यरिम सञ्ालि गददै अाएको छ । उजिाडीएका बवद्ालरका मैदािलाई रमणीर वातावरणमा पररवत्यि 
गि्यको लागग िडेर गएका िाली जिग्ाको सदपुरोग गरी  बवभभन्न थररका रंगीचंगी फुलहरु रोबप बवद्ालरलाई 
आकि्यक रमभणर बिाइएको छ । जिसलडे बवद्ालरलाई भशतला र सरसफाई राख्नमा मद्त पुगडेको छ । भिडे भशक्षक 
र बवद्ाथटीहरुलाई पबि अध्यरि अध्यापि गि्य प्रफुल्लित वातावरण गमलडेको छ ।

दललत छपात्िृधति वितरण

वनःशुल्क पपाठ्यपुस्क वितरण

शैक्क्षक क्पालेण्डर प्रकपाशन

कोजभड अिधधभर िैकल्ल्क जशक्षपा 

परीक्षामा एकरुपता कारम गि्यका 
लागग बविरगत सगमबत ग्ि
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विक्था क्षेत्रको विकथासमथा गररएकथा अनय वरियथाकलथा्पहरु

 ्पसुतकथालय वनमथा्फण रुम टु वरडसँग सथाझषेदथारी

सषेनषेटरी पयथाड वितरणविद्थालयमथा अवभभथािक प्रवतक्थालय

विक्क गोषेलडषेन हषेनडसषेक रषे वडयो कथाय्फरिम संचथालन

२० जनपा जशक्षक से्च्छिक 
कपार्यक्रमबपाट लपाभपान्न्वत

रु ३९ लपाख भकु्तपानी गररने
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विद्थालय कम्फचथारीको तलब नयनुतम १५ हिथार

िडेपाल सरकारलडे श्गमकको न्िुतम ज्याला रु १५ हजिार पुरा्यएको र आव २०७८/७९ को बजिडेट भािणमा 
बवद्ालरमा कार्यरत बाल भशक्षक, लडेिापाल र कारा्यलर सहरोगीहरुको तलब न्िुतम १५ हजिार पुरा्यउिडे र 
आवश्यक पिने अपुग रकम स्ािीर तहलडे िै आन्तररक श्ोतबाट वडेहोिु्य पिने भिी बिदनेशि गरडेकोलडे रस कालीगण्की 
गाउँपाललकाका बवद्ालरमा कार्यरत कम्यचारीहरुको तलब वदृ्ी अपुग रकम थप गि्य िवौ गाउँसभा माफ्य त िीती 
कार्यरिम तथा बजिडेट स्वीकृत गरी तोहकएको तलब भत्ता भुतिािी गररएको छ । भुतिािीका लागग आवश्यक पिने 
रकम रु ६८ लाि गाउँपाललकालडे आफिो अान्तररक श्ोतबाट व्यहोरडेको छ ।

बथाल मनोविज्थानमथा आधथाररत वसकथाइकथा लथावग मनटषेश्वरी तथावलम

कालीगण्की गाउँपाललका अन्तग्यतका बाल भशक्षा इधसडी सञ्लाि हुिडे बवद्ालरहरुमा बालबाललकाको मिोबवज्ञािमा 
आिाररत प्िपा्ि अथा्यत बालबाललकालाई िडेलै् धसकै् पढाउि भशक्षकहरुका लागग मन्टडेश्वरी ताललम तथा 
बवद्ालरलाई बालभशक्षामा  अावश्यक पिने सामाग्री िररद गि्य कार्यरिम सञ्ालि गररएको छ , जिसबाट बालबाललकालाई 
बवद्ालरमा  धसकाई ग्रहण गि्य सहजि हुिडे र बवद्ालरमै बस् मि पराउिडे भएकालडे भशक्षण धसकाईमा सकरात्मक प्रभाव पिने 
अाशा गररएको छ । उति ताललम सञ्ालि तथा आवश्यक सामाग्री िररदको लागग अाश्यक बजिडेट संघीर सरकारबाट 
बवशडेि अिुदािको रुपमा रु ४० लाि स्वीकृत भएको धथरो ।
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एमवबवबएस डथाकटर सवहतको अस्पतथाल सञचथालन

कालीगण्की गाउँपाललकालडे वडा िं ७ गममटी स्स्त बवदु्त प्राधिकरणको पुरािो भविलाई मम्यत गरी १५ शैराको 
अस्पताल स्ापिा तथा सञ्ालि गरडेको छ । अस्पतालबाट चौबबसै घण्ा डाट्र सहहतको इमजिनेन्ी सडेवा, 
फामनेसी सडेवा, ल्याब सडेवा, भभहडरो एक्सरडे सडेवा, इधसजिी सडेवा, एक्सरडे सडेवा उपलधि गराउदै आएको छ । हाल 
बिःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यरिम लागु भए पछी हदिमा  औित १०० जििा भन्ा बढी बवरामीहरुलडे सडेवा ललदै 
आएको पाइ्छ । अस्पताल सञ्ालिको लागग गाउँपाललकालडे आ.व २०७७\७८ मा रु ५० लाि र २०७८\७९ 
मा रु ७० लाि बजिडेट बवबिरोजिि गरी पँुजिीगत र चालु िच्यको व्यवस्ापि गरडेको छ ।

सब ैनथागररकको वनःिलुक सिथासथय बीमथा 
िडेपालको संबविािलडे िारा ३५ (१) मा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी हकमा "प्रत्डेक िागररकलाई राज्यबाट 
आिारभुत स्वास्थ्य सडेवा बिःशुल्क प्राप्त गिने हक 
हुिडेछ र कसैलाई पबि आकस्मिक स्वास्थ्य सडेवाबाट 
बजञ्त गररिडे छैि " भिी व्यवस्ा गरडेकोलडे साथ ैसब ै
िागररकको स्वास्थ्यमा सहजि पहँुच होस ्र आर्थक 
बोझ िपािने उद्डेश्यका लागग रु १ लाि सम्मको 
बिःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यरिमको बप्रगमर शुल्क 
गाउँपाललकालडे िै भुतिािी गर्दिडे कार्यरिमको 
व्यवस्ा गरकडे ो धथरो । हालसम्म ३९८८ वटा घर 
पररवारको स्वास्थ्य बीमा गररएको छ ।
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सिथासथय क्षेत्रकथा सम्पनन भएकथा कथाय्फरिम त्था वरियथाकलथा्पहरु

नपागररक आरोग्य केन्दको स्पापनपा

वनःशुल्क वपधसआर र एन्टिजेन पररक्षण

न्नु शुल्कमपा एम्लेुन्स सञ्पालन

कोजभड विशेष अस्पतपाल

कोजभड विरपामीको लपामग वनःशुल्क उपचपार 

पोवषलो झोलपा वितरण कपार्यक्रम
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वनःशुल्क नरपा ँदपात अस्पतपाल वनमपा्यणको टेण्डर 

लकडपाउन अिधधमपा दीर्य रोगीहरुलपाई 
वनःशुल्क औषधी वितरण

८ जटटल स्पास्थ्य समस्पाकपा लपामग 
आर्थक सहरोग

िडपा नं ३ स्पास्थ्य चौकीकपा लपामग  
जग्पा प्रपाप्ी 

महहलपा स्पास्थ्य सं्रसेविकपाको 
लपामग मोबपाइल फोन हितरण

सबै स्पास्थ्य संस्पामपा परपा्यप् 
औषधीको उपलब्धतपा

कोजभड रेवपड रेस्पोन्स टटम गठन

अध्यक्षसँग औषधी वितरण 
कपार्यक्रम

४ िटपा स्पास्थ्य चौकी भिन 
हनमपा्यण सम्न्न

सरुिपा रोग वनरन्त्रणको लपामग 
प्रबद््यन कपार्यक्रम

हिजभन्न हिषरगत स्पास्थ्य जशविर 
कपार्यक्रम
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अधयक् क्प एिं कथालीगणडककी खषेलकुद महोतसि ः 
१७ विधथाकथा खषेल सञचथालन

िडेल महोत्सव गिु्यको मुल उद्डेश्य भिडेको, बवभभन्न बविाको िडेलकुदको माध्यमबाट प्रबतभावाि िडेलाडी उत्ादि 
गिने, स्वास्थ्य िागररक बिाउिडे, िडेलाडीहरुको बबचमा भाइ्यचाराको सम्बन्ध बवस्ार गिने, िडेलकुदको माध्यमबाट 
आफिो पाललका, जजिलिा प्रदडेश हुदै राष्टरिको गौरव बढाउिडे, र समृद् कालीगण्की र सुिी िागररकको िारालाइ्य 
साथ्यक बिाउिडे रहडेको छ । तडेस्ो संस्रणको िडेल महोत्सव २०७८ पुि ५ दडेखि ९ गतडेसम्म चलडेको धथरो । सुरुका 
वि्यमा पुरुि फूटवल, पुरुि हरिकडे ट, भललवल महहला/पुरुि र एथलडेहटक्सबाट सुरु गररको िडेल प्रत्डेक वि्य कम्तिमा 
१ िडेल थपदै जिािडे िीबत अिुसार दोस्ो संस्रणमा महहला/पुरुि टडेबलु टडेबिस थप गरररो भिडे रस बि्य महहला/
पुरुि व्याटगमन्टि र प्रदश्यि िडेलको रुपमा माश्यल आट्यसको िडेलहरु समावडेश गररएको धथरो ।
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यिुथा त्था खषेलकुदको विकथासकथा मखुय वरियथाकलथा्प त्था योिनथाहरु

एक टोल एक खेलमैदपान वनमपा्यण

एक विद्पालर एक टेबलटेवनस

छपात्पा भललिल प्रवतरोमगतपा
 (रपाष्रिपवत रवनङ्जशल्ड)

एक िडपा एक ब्यपाडममटिन कोट्य

अनदुपान मपाफ्य त क्लबहरुको सुदृढीकरण 
कपार्यक्रम

बहुउपरोगी  खेलमैदपान वनमपा्यण 

ममममी, कपारीकोट र भपेङमपा 
धेरै खेल खेलन सहकने 

खेलमैदपान वनमपा्यण
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तथयथाङ्कमथा आव ््फक विकथास

s|;+= ;"rs OsfO{
cfwf/ jif{ -@)&$÷&%_ 

sf] cj:yf
cf=j= @)&*÷&( sf] 
kmfu'g dlxgf;Ddsf] 

pknAwL
1 ;xsf/L If]qsf] lgodg ePsf] 5 =!, 5}g=) 1 1
2 n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, gl-

js/0f tyf lgodg x'g] u/]sf]  
5 =!, 5}g=) 1 1

3 5 eg] btf{ ePsf] pBf]u ;+Vof 10 15
4 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL ;+Vof

5 Joj;flos÷Jokfl/s kmd{x?sf] btf{ tyf 
gljs/0f

;+Vof 50 90

6 :yfgLo Joj;flos s[lif kmfd{ ;+Vof 5 15
7 t/sf/L laqmL -jflif{s_ ?= 25,00,000 1,80,00000
8 kmnkm'n laqmL -jflif{s_ ?= 15,00,000 1,60,00,000
9 Joj;flos kz'kfngdf ;+nUg s[ifs kl/

jf/
;+Vof 610 1887

10 Joj;flos kz'kfng kmd{ ;+Vof 57 181
11 b'w pTkfbg -jflif{s_ ln6/ 5,40,000 5,85,000
12 df;' pTkfg -jflif{s_ ls=u|f= 2,75,000 3,12,200
13 c08f pTkfbg -jflif{s_ uf]6f 1,07,500 1,64,250
14 rfn' n3' pBf]u ;+Vof 2 10
15 rfn' 3/]n' pBf]u ;+Vof 2 4
16 rfn' ;fgf pBf]u ;+Vof 2 5
17 rfn' demf}nf pBf]u ;+Vof 1 2
18 ;'rf? Jofkf/ Joj;fo ;+Vof 100 150
19 hl8a'6L lgsf;L s/ -jflif{s_ ?= 0 0
20 pBd ljsf; ;DaGwL tflnd k|fKt pBdL ;+Vof 0 90
21 ko{6g ljsf;

22 k|d'v ko{6sLo :yn ;+Vof 4 6
23 ;~rfngdf /x]sf] xf]d:6] ;+Vof 0 2
24 ko{6sLo:t/sf] xf]6]n tyf /]i6'/]06 ;+Vof 2 8
25 cfGtl/s ko{6s;+Vof -jflif{s_ ;+Vof 3500 7000
26 afXo ko{6s;+Vof -jflif{s_ ;+Vof 200 300
27 ko{6g ;"rgf s]Gb| 5÷5}g 0 0
28 a}+s ljlQo ;]jf tyf ;xsf/L

29 a}+s ;+Vof 1 3
30 ;xsf/L ;+:yf ;+Vof 4 8
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s|;+= ;"rs OsfO{
cfwf/ jif{ -@)&$÷&%_ 

sf] cj:yf
cf=j= @)&*÷&( sf] 
kmfu'g dlxgf;Ddsf] 

pknAwL
31 n3' ljQ ;+:yf ;+Vof 1 3

रथानीमहल सषेतीबषेणी िलयथात्था
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२४ रो्पनी िगगथामथा नमनुथा ड्रयथागन फु्ट बगचैथा स्था्पनथा ः 
वयिसथावयक खषेतीकथा लथावग वकसथानलथाई विरुिथा वितरण 

डरिागि फु्ट मािव स्वास्थ्यको लागग बहुगुणी फल हो, धसउँडी प्रजिातीको रो फललडे रोग प्रबतरोिात्मक क्षमता 
बढाउिडे उच्च रतिचाप, मिमुडेह जिस्ा दीघ्य रोगीलाई उपरतुि हुिडे आहद कारणलडे गदा्य बजिारमा रसको उच्च 
मूल्यमा  माग रहडेको छ । रसको उत्ादि व्यवसायरक रुपमा गि्य सकडे मा हकसािहरुलडे मिग्य आम्ािी गि्य सक्डे   
कुरालाई मध्यिजिर गरी गाउँपाललकालडे हकसािहरुलाई धसकाउि तथा बबरुवा उपलधि गराउिको लागग वडा िं ४ 
हवघा्य पुच्ारमा िमुिा डरिागि  फु्टको बगैचा स्ापिा गरडेको छ । गाउँपाललकालडे आव २०७६/७७ दडेखि बजिडेटको 
व्यवस्ा गरी २४ रोपिी  जिग्ा भाडामा ललई घडेराबार गरी बवरुवा लगाउि आवश्यक अन् पूवा्यिार तरार गरी 
ििजिोत गोडमडेल गरी ४८०० बटा बडेिा्य लगाएको छ ।  हुर्कएका बोटबाट िै बिस्डे का अन् हागाहरुलाई काटडेर 
िै िरा ँबवरुवाको रुपमा रोप्न सहकिडे भएकालडे ४८० वटा वडेिा्य र त्सका लागग आवश्यक पिने पोल गाउँपाललकालडे 
अिुदािमा हकसािहरुलाई बवतरण गरडेको धथरो । 
उति बगैचा  रडेिदडेि मलजिल गोडमडेल गि्यका लागग पाललकालडे २ जििालाई िटाएको छ । हालसम्म डरिागि फु्ट 
बगैचा सञ्ालिको लागग जिग्ा प्राप्ती घडेराबार स्टोर गिने भवि तथा अहफस बिमा्यण धसधसहटभी जिडाि बवजिलुीका 
पोल जिडाि थोपा धसचाईँ फल अडाउिडे पोल बिमा्यण तथा  टारर िररद  आदी कार्यकालागग ८०,७७,७९७  िच्य 
भएको छ । 
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…sfutL ld;gÚ sfo{qmd 
afFemf] hldgsf] ;b'kof]u

 cf=j= )&$÷&% df …ld;g sfutLÚ ;'¿ ePotf ;a} 

j8fsf] 6f]n:t/df tflnd ;~rfng tyf s[ifsaf6 

la?jfsf] dfu cfXjfg ul/;s]sf] lyof] . Joj;flos 

au+}rf agfpg] p2]Zon] @) eGbf w]/} la?jf /f]Kg] 

s[ifsx¿nfO{ sfo{qmddf ;dfj]z u/]sf] lyof] . 

k|fljlws cWoogn] pko'Qm b]lvPsf hldgdf vfN8f] 

vg]kl5 dfq sfutLsf] la?jf lgMz'Ns pknAw 

u/fOPsf] lyof] . sfutL ld;g sfo{qmdn] clxn];Dd 

$$ xhf/ lah' hfltsf] sfutLsf] la?jf s[ifsnfO{ 

lat/0f ul/;lsPsf] 5 . df};d cg';f/ af]6la?jfsf] 

sfF65fF6, dnhn, l;FrfO{, /f]u tyf ls/fsf] lgoGq0f 

ug{ ufpFkflnsfn] k|fljlws;d]t v6fPsf] 5 . 

sfo{qmd ;'¿ ePotf ufpFkflnsfn] cfˆg} cfGtl/s 

;|f]taf6 ;f9] !$ nfv vr{ u/]sf] 5 . o;af6 !% 

;o ̂ % s[ifs kl/jf/ k|ToIf ¿kdf nfeflGjt x'g]5g\

वकसथानलथाई आकवष्फत गन्फ नमनुथा 
वयिसथावयक  रूल खषेती 

कालीगण्की गाउँपाललकाका प्रार जिसो हकसािहरु 
अाफूलाई िाद्ान्नको रुपमा चाहहिडे अन्न गडेडागुडी 
र तरकारी को मात् सीगमत उत्ादि गिने परम्परागत 
मािधसकतालाई अिुशरण गददै आएका धथए । 
हकसािहरुको िाद्ान्न बालीको मात् उत्ादिको 
बिरन्तरतालाई भङ्ग गराउि तथा फूल िडेती बाट पबि 
आर्थक आर आजि्यि गि्य सहक्छ भन्नडे धसकाउिका 
लागग  गाउँपाललकािै लगािी, गोडमडेल तथा बबरिी गिने 
गरी २० रोपिी जिग्ामा कमपा्य ५५५ जिातको फूल लगाई 
७ लािको उत्ादि गरी बबरिी गरडेको धथरो । जिसबाट 
आगामी हदिहरुमा फूल िडेतका लागग हकसािहरुलाई 
अिुकरण गि्य मद्त गमलिडेछ ।
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कृवष उत्पथादनको ्पकषे ट क्षेत्र ः उत्पथादन सरुु
कृबि उत्ादि वदृ्ी गरी हकसािलाई व्यवसायरक तथा आिबुिहककरण बिाउिको लागग संघीर सरकारको 
सहरोगमा गाउँपाललकालडे थप लगािी गरी हकसािलाई बबउ, बबजिि मल तथा अन् सामाग्रीहरु अिुदािमा 
उपलधि गराई हरडेक वि्य बवभभन्न वडामा कृबि उत्ादिका पकडे ट क्षडेत् घोिणा गददै आएको छ । आव २०७४/७५ 
मा वडा िं १ को पु्घा ँगाउँलाई मकै बबउ उत्ादिको, आव २०७५/७६ मा वडा िं ३ को सटुका गाउँलाई मकै 
उत्ादिको, आव २०७७/७८ मा वडा िं को हकपट गाउँलाई मकै बबउ उत्ादि पकडे ट त्स् ैवडा िं ३ को दडेउराली 
मा मसला बाली उत्ादि पकडे ट क्षडेत् घोिणा गररएको धथरो जिसका लागग रु ३८ लाि बबबिरोजिि गररएको धथरो ।

सुधपाररएको मपासु पसल

पशु वबमपा कपार्यक्रम

उन्नत जपातकपा रपागो वितरण

एक गपाउँ एक पोखरी वनमपा्यण

कृवष त्था ्पि ुक्षेत्रकथा सरल कथाय्फहरु



41

गाउँपालिका श्वेत पत्र ( स्ानीय सरकारको प्रथम काय्यकाि)

कृषकहरुलपाई हपाते ट्पाट्र वितरण

केरपाको टटस् ुकलचर विरुिपा G9 
हितरणबपाट उत्पादन गररएको

प्पावष्क धसट तथपा थोपपा धसचंपाई

५० प्रवतशत अनदुपानमपा अपालु र 
गहँुको विउ वितरण

सबै िडपामपा कृवष उपज संकलनकपा लपामग 
भिन वनमपा्यण

सपामहुहक बंगुर पपालन
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बपाख्पा पकेट के्षत् रोषणपा कपार्यक्रम

विरपा्यटपार ललफ्फ्टङ् धसचंपाइ रोजनपा

बंगुर फपाम्य प्रबद््यन तथपा  सुदृटढकरण

फलफूलकपा बेनपा्य वितरण 

 पोषण रकु्त रपासँको हिउ वितरण

लोकल कुखरुपा फपारपाम वनमपा्यण
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कथालीगणडककी तथािथा तरकथारी उत्पथादन

मौरी विकपास कपार्यक्रम

सहुललरत दरमपा थे्सर सञ्पालन

भकपारी सुधपार कपार्यक्रम

उन्नत बपाख्पा वितरण
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भैसी फपाम्य स्ोत केन्द स्पापनपा

अण्डपामपा अपात्मवनभ्यर कपार्यक्रम

हहउँदे िषषे डपाले रपासँकपा हिउ वितरण

उन्नत बंगुरकपा बच्पा वितरण

उन्नत बोरर जपातकपा बोकपा वितरण

बपाख्पाको सुविधपारकु्त खोर वनमपा्यण 
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आलमदषेिी मवनदर अंवकत हुलथाक वटकट प्रकथािन आलमदषेिी 
मवनदरको विसततृ योिनथा प्रवतिषेदन तयथार

िडेपाल सरकार सूचिा तथा संचार म्रिालर हुलाक बवभागलडे रस कालीगण्की गाउँपाललका वडा िं ३ मा रहडेको 
प्रधसद िार्मक तथा ऐबतहाधसक महत्व बोकडे को आलमदडेवी मन्दन्र अहंकत हुलाक हटकट  गमबत २०७८ कार्तक 
२२ मा टाचा लगाएको धथरो । मन्दन्रको प्रागंणमै भव्य कार्यरिम आरोजििा गरी दडेशका मुख्य गमहडराहरुबाट 
िबर सम्प डेसण गरी रसको प्रचार प्रसार गररएको धथरो जिसबाट रस मन्दन्रको महत्व दडेशव्यापीरुपमा 
प्रचारप्रसार भई  िार्मक पर्यटि वदृ्धी हुिडे अपडेक्षा गरडेका गाउँपाललकालडे गरडेको छ । 

भगृतुङ्ुगषेश्व मवनदर सीतथा गरुथा त्था 
हनमुथानस्थान मवनदर त्था ्पथाक्फ  वनमथा्फण

कालीगण्की गाउँपाललका वडा िं १ स्स्त कालीगण्की िदीको तटमा अवस्स्त त्डेता रगुमा भृगु ऋबिलडे 
तपस्ा गरडेको माबििडे रस पुण्य भुमीलाई पर्यटकीर एवं िार्मक क्षडेत्को रुपमा बवकास गि्य आवश्यक पूवा्यिार 
बिमा्यणको लागग गाउँपाललकालडे हवस्तृ गुरुरोजििा तरार पारी पर्यटि म्रिालरको सहकार्यमा रु २ करोड २२ 
लाि बराबरको बोल पत्  प्रकाशि गरी पर्यटिको लागग आवश्यक संरचिा बिमा्यण गिने काम गरडेको छ । रो क्षडेत् 
पाल्पा जजिलिाको प्रधसद तीथ्यस्ल रुरु ररहड क्षडेत्कोको धसमािामा पिने भएकोलडे त्हा ँतीथ्य गि्य आएका श्द्धालु 
पर्यटकहरुलाई समडेत स्ाङ्जिा जजिलिामा आकर्ित गरी कालीगण्की गाउँपाललकामा पर्यटकीर चहलपहल 
बढाउि सहकिडेछ ।
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्पय्फटन क्षेत्र विकथासमथा भएकथा सरल कथाय्फहरु

के्षत्पपाल कपालीकपा मन्न्दर वनमपा्यण

 होमसे् स्पापनपा र प्रिध्यन 

ममममी फनपपाक्य को डडपीआर सम्न्न 
वनमपा्यण कपार्य थपालनी

आधँीमहुपानमपा पर्यटन विकपास 
कपार्यक्रम सञ्पालन

कोलडपाडँपा पपाक्य  र मधिुन पपाक्य को वनमपा्यण

हसदे्श्वर महपादेि मन्न्दर वनमपा्यण
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उद्ोग क्षेत्रको एककीकृत विकथासकथा लथावग औद्ोवगकग्थामको वनमथा्फण

घरडेलु तथा सािा उद्ोगको स्ापिा तथा सञ्ालिमा 
सहरोग पुरा्यउिडे उद्डेश्यलडे कालीगण्की गाउँपाललका वडा 
िं ५ भपडेङ बगरमा अौद्ोगगक ग्रामको लागग आवश्यक 
पूवा्यिार बिमा्यण गररएको छ । उद्ोगको लागग चाहहिडे 
पूवा्यिारहरु बवदु्त, पािी, सुरक्षा, िुलिा ्ाउँ तथा 
फोहोरमैला व्यवस्ापि आदी बिमा्यण गरी उद्म गि्य 
चाहािडे लगािीकता्यहरुलाई सहजि र सरल वातावरणको 
व्यवस्ा गाउँपाललकालडे गरडेको छ । संघीर सरकार उद्ोग 
म्रिालर र प्रदडेश सरकारसँग सहकार्यमा रु १ करोड २२ 
लािको लागतमा औद्ोगगक ग्राममा पूवा्यिार बिमा्यणको 

गररबी वनिथारणको लथावग लघ ुउद्म कथाय्फरिम सञचथालन
ग्रामीण क्षडेत्मा रहडेका बडेरोजिगार व्यक्तिहरुलाई सीप धसकाई आर आजि्यि गि्य सक्षम बिाउिडे उद्डेश्यलडे 
संघीर सकारको सहरोगमा रस कालीगण्की गाउँपाललकाको बवभभन्न वडाहरु लघु उद्म बवकास कार्यरिम 
सञ्ालि भएको छ । जिसअन्तग्यत िरा ँउद्मी बवकास तथा क्षमता अभभवदृ्धी ताललम प्रदाि गि्य उद्मी 
बन्न प्रडेरणा प्रदाि गरी घरमै थोरै लगािी र कच्चा पदाथ्यबाट बवभभन्न सामािहरु जिस् ैसाबिु अचार कुसि 
गुहडरा बिाउिडे तथा धसलाई कटाई  ब्युहटपारलर बाख्ापाल ताललम प्रदाि गरी उद्मी बन्न हसकाउिडे काम 
गाउँपाललकालडे गरडेकोछ । रस कार्यरिमबाट सात ैवडाका १४० जििा व्यक्तिहरुलाई भभन्न भभन्न ताललम 
प्रदाि गररएको छ । साथ ैवस् ुउत्दाि बिमा्यणको लागग आवश्यक पिने सामाग्रीहरु बवतरण गररएको छ ।

कार्य सुरु भएको छ । कम्पाउण् वाल बवदु्त एक्सडेन्ि 
लाइि बवस्ार अहफस लगाएतका संरचिा बिमा्यणको कार्य 
भैरहडेकोछ ।
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बषेरोिगथार यिुथालथाई गथाउँम ै िष्फको कवमतमथा १०० वदनको रोिगथारी

रवुा रोजिगार कार्यरिम अन्तग्यत संकललत सुचीकृत बडेरोजिगार व्यक्तिकहरुको बववरणबाट स्ािीर स्रमा सञ्ालिहुिडे    
बवकास बिमा्यणका कार्यमा स्ािीर रवुाहरुलाई वि्यमा कम्तिमा १०० हदि  सम्मको रोजिगारीको अवसर प्रदाि गिने काम 
रस कालीगण्की गाउँपाललकालडे गरडेको छ ।  प्रिािम्रिी रोजिगार अन्तग्यतको कडे ्रिीर सरकारको ज्यालामा स्ािीर 
सरकारलडे  बिमा्यण सामाग्री िररदमा बजिडेट बवबिरोजिि गरी सहकार्य गरडेको छ । रस्ो बवकास बिमा्यणको मोडडेलबाट  
काम गदा्य  गाउँको बवकास पबि हुिडे र बडेरोजिगार व्यक्तिलडे पबि रोजिगार पाउिडे अवसर सृजििा भएकोछ ।
हाल सम्म प्रिािम्रिी रोजिगार कार्यरिम अन्तग्यत कालीगण्की गाउँपाललकामा २६ वटा रोजििाहरु सम्पन्न भएका छि ् 
जिसमा संघीर सरकारको रु १ करोड २८ लाि  र गाउँपाललकाको   रु २ करोड ९७ लाि लगािी भएको छ जिसबाट २७१ 
जििा बडेरोजिगार व्यतिीहरुलडे औितमा ७१ हदि रोजिगार पाउिुभएको छ ।

 भुगम व्याबस्ा सहकारी तथा गररबब बिवारण मंत्ालर व को सहरोगमा २०७६/०७७ मा रु १ करोड बबबिरोजिि 
भइ स्ाङ्गजिा जजिलिा भरीका १५ वटा सहकाररमा र २०७७/७८ मा १ करोड ६० लाि बबबिरोजिि भइ २९ वटा 
सहकारीलाइ बबभभन्न कृिी तथा व्यावसायरक  अन् धसप बबकास तथा प्रबबधि हस्ान्तरण ताललम संचालि ।

सयथाङ्िथा विललथाकथा ४४ सहकथारी मथार्फ त सी्प विकथास तथावलम
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कथालीगणडककीमथा ४ लथाख मथाछथाकथा भरुथा छोवडयो 
कालीगण्की िदी मुस्ाङबाट उत्न्न भई बवभभन्न ्ाउँ बस्ीहरु हुदै आउँदा रसको जिल बविादरतुि 
भई पािीमा रहिडे जिीवहरुको जिीवि संकटमा परडेकोछ । िदीको  जिललर सन्तलुि कारम राख्न 
तथा माछामा आभश्त व्यक्तिहरुको जिीबवको पाजि्यि सहजि बिाउिको लागग िडेपाल बवदु्त कडे ्रि, 
कालीगण्की ए जिलबवदु्त कडे ्रि सँगको समन्वरमा २०७७-०७-२१ का हदि गदटी  २५ पोका- 
१,१२,५००, हाडडे- २५ पोका- १,१२,५००, ड्ेड - ३५ पोका- १,५७,५०० गरर ४ लाि भुरा 
छोहडएको धथरो ।

्पथानीको मलु संरक्ण गन्फ ररचथाि्फ ्पोखरी वनमथा्फण अवभयथान
पुरािो पुस्ालडे पािीका मुहािहरू िसुकोस ् भिडेर गाउँको माधथलिो भागमा विा्यको पािी जिम्डे 
पोिरीहरू बिाउदँथडे र रस्ा पोिरीहरूको बडेग् ैिार्मक तथा सासृं्बतक महत्व पबि रहडेको हुन्थो । 
तर अहहलडे त िरा ँपोिरी बिाउिको सट्टा भएका पोिरी पबि माधसरहडेका छि ्। प्राकृबतक, िार्मक र 
सासृं्बतक महत्व राख्नडे ्ाउँ्ाउँमा पोिरी बिमा्यण गिने प्रचलिलाई शैलुङ गाउँपाललकालडे अभभरािकै 
रूपमा अधघ बढाएको छ । गाउँपाललकालडे उच्च भागमा रहडेको क्षडेत्भभत् रहडेका पािीका मुहािहरूको 
संरक्षणका लागग ररजिाच्य पोिरी बिमा्यण गरररहडेको छ । पोिरीबाट जिैबवक बवबविता संरक्षण र 
बन्जिन्त,ु चराचर तथा हकरा फट्ाङग्राहरूलाई जिीविरापि गि्य सहरोग पुगी पाररस्स्बतक प्रणाली 
(इको धसष्टम) मा रोगदाि पुग्डेछ ।
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रोहोरमलैथा वयिस्था्पनकथा लथावग लयथाणडवरल सथाईट

्पथावलकथालषे ्पवहरो वनयनत्रणको लथावग गरषेको प्रयथासहरु

कालीगण्की गाउँपाललका वडा  िं ७ स्स्त कालीगण्की जिलबवदु्त कडे ्रिको ड्ामसाइड िजजिक गाउँपाललकाको फोहोर 
व्यवस्ापिको लागग ल्याण्हफल साइटको बिमा्यण गररिडे भएकोछ । कालीगण्की िदीलडे बगाएर ल्याएको फोहोर 
सुरुङ्लाई सुरभक्षत राख्न बाहहर बिकालिडे गरर्छ  जिसलडे पर्यटकीर क्षडेत् तथा िार्मक महत्व भएको िहद दूबित बनै् 
आएको धथरो । िहदजिन् तथा गममटी बजिारको फोहोरको  व्यवस्ापि गि्य संघीर सरकारको समन्वरमा कालीगण्की 
गाउँपाललकालडे रु १ करोड ६६ लािको लागतमा ल्याण्हफल साइट बिमा्यण गि्य लागडेको छ । जिसबाट हाइडरिोपावर 
प्रोजिडेट् घमु् आउिडे तथा िदी स्ाि गिने आउिडे पर्यटकहरुलाई सफा र आकि्यक वातावरण गमलिडेछ ।

अबवरल विा्यका कारण २०७७ सालको असार ३० गतडे  वडा िं ३ िहरडेको बविाशकारी पहहरो जिस्ा 
बवपदल्डे गाउँपाललका पहहरो दडेखि संसहकत भएकोछ । विा्यको समरमा  अबतवषृ्टी हुिडे तथा रहाकँो पहाडी 
भूगोल कमजिोर भएकालडे गाउँपाललकाका क्षडेत्हरु पहहरोको उच्च जिोखिममा रहडेका छि ्। पहहरोबाट बस्ी 
तथा सडकलाई सुरभक्षत गि्य गाउँपाललकालडे गरडेका कार्यहरु रस प्रकारछि
• वडा िं ५ ्ूलाबगरमा तटबन्धि
• कुप्रीगैराको पहहरोमा तटबन्धि
• चचहदिोला पहहरो बिर्रिण
• मसाहर पहहरो बिर्रिण
• गगन्डरी िोला तथा दमुरी िोला पहहरो बिर्रिण
• िहरडे िोला तटबन्धि
• ररब्ी भल बस्ी संरक्षण
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िन िोगथाउन: सथामदुथावयक िन उ्पभोक्था सवमवत सँग सथाझषेदीरी

गाउँपाललकामा रहडेका सामुदायरक 
विहरुको संरक्षण र हदगो व्यवस्ापि 
गि्यको लागग गाउँपाललकालडे बवभभन्न 
जिातका बवरुवा बवतरण गिने, गोष्ठी 
तथा अन्तरहरिरा कार्यरिमहरु गददै 
आएको छ । सडक हवस्ार तथा 
िरा ँ बाटो िन्ा गाउँपाललकालडे वि 
जिङ्गल जिोगाइ सडक बवस्ार गिने िीबत 
ललएको छ ।
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्पयथा्फिरण सनतलुन कथायम गन्फ िकृ्थारो्पण
गाउँपाललकालडे उजिाड भएको बस्ी क्षडेत् तथा सडक छडेउछाउ वकृ्षारोपण गि्य हरडेक िरा ँआर्थक वि्यमा बजिडेट िीबत 
तथा कार्यरिम बिाएर वकृ्षारोपण तथा विजिङ्गल संरक्षणलाई प्राथागमकतामा रािडेकोछ । गाउँपाललकालडे बवभभन्न 
वडाको उजिाड भुमी तथा िाङ्गा डाडँाहरुमा हाल सम्म २ हजिार वटा बवभभन्न ५ जिातका बवरुवाहरु रोपडेको छ ।

वमममी मनुी कथाली ्नुषेको
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कोरोनथा भथाइरस (कोवभड १९) वनयनत्रणमथा गथाउँ्पथावलकथाको प्रयथास

कोरोिा भाइरसलडे बवश्वलाई िै आरिान्त पारडेको समरमा कालीगण्की गाउँपाललका पबि प्रभाबवत बन्ो । 
कोभभड १९ सम्बन्धी सचडेतिा फैलाउिडे, िाकाहरुमा हडेल्प डडेक्सको स्ापिा, बाहहरबाट आउिडेको लागग क्वारडेन्टाइि 
व्यवस्ापि, क्वारडेन्टाइिमा बिःशुल्क िािाको व्यवस्ा, स्वास्थ्य सामाग्री लगारतको व्यवस्ापि तथा बवतरण, 
दैबिक ज्यालादारी गिने तथा बवपन्न िागररकलाई राहत बवतरण, लकडाउिको समरमा दीघ्यरोगीहरुलाई बिःशुल्क 
औििी बवतरण, बाहहरी क्षडेत्का मजिदरुहरुलाई िािाको व्यवस्ा र घरसम्म पुरा्यउि रातारातको व्यवस्ा साथ ै 
रडेफर गररकएका सुत्डे रीहरुलाई अस्पतालसम्म पुरा्यउिको लागग एम्बलुडेन् भाडा पाललकालडे उपलधि गराएको 
धथरो ।
कोरोिा भाइरसको िच्य व्यवस्ापि को लागग प्रकोप व्यवस्ापि कोिको स्ापिा गरी गाउँपाललका र स्ािीर 
कम्यचारी, भशक्षक, जििप्रबतबििी, क्लब, आमा समुह, बवभभन्न संघ संस्ाहरु तथा व्यक्तिहरुबाट आर्थक सहरोग 
संकलि गरी राहत बवतरण तथा क्वारडेन्टाइि व्यवस्ापि गिने कार्यमा िच्य भएको धथरो । 
पलछलिो चरणको डडेल्ा तथा ओमबिरिोि भाइरसलडे पाललकामा ३३ जििा व्यक्तिहरुलडे ज्याि गुमाउिु परडेको 
धथरो । संरिगमतको उपचारको लागग गममटीमा एक जििा डाट्र र िस्यको बिरतुिी गरी ३० शैराको आइसोलडेसि 
सडेन्टरको स्ापिा गरर बिःशुल्क उपचार सडेवा प्रदाि गररएको धथरो । आइसोलडेसि सडेन्टरमा बवरामीहरुलाई 
अक्क्सजिि अभाव हुि िहदि कन्न्टरिडेसि मडेधसि िररद गिने, अक्क्सजिि धसललण्र िोजिी गिने कार्य गरी बिरगमत 
अक्क्सजिि आपूतटीलाई सहजि बिाईएको धथरो । 
संरिगमत फैललि िहदिको लागग बिरगमत रुपमा बिःशुल्क RTD-PCR गिने PCR को लागग स्वाब संकलि गरी 
पोिरा सम्म प्ाउिडे, संरिगमत मृतकको शव व्यवस्ापि गि्य काम पाललकालडे गरडेको धथरो ।
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गाउँपालिका श्वेत पत्र ( स्ानीय सरकारको प्रथम काय्यकाि)

 

गाउँकाय�पािलकाको

 

_______________________________________________________________________
E-mail:KaligandakiRuralMunicipality@gmail.com

प� स�ंया : २०७७/७८ 
चलानीन. 

काल�गण्डक� गाउँपा�लका, स्याङ्जाको
भकु्तानी भएको खचर् तप�सल बमोिजम रहेको जानकार� गराइन्छ ।
 

खच� �ववरण 

क्वारेन्टाईन �नमार्ण तथा 
व्यवस्थापन खचर् 
क्वारेन्टाईन बस्नेको खाना 
खचर् 
सुर�ात्मक सामाग्री ख�रद 
स्वास्थ उपकरण ख�रद 
एम्बलेुन्स स�चालन तथा 
व्यवस्थापन 

राहत �वतरण (खाद्यान्न तथा 
द�घर् रोगीलाई औषधी) 
प्रचार प्रसार सचेतना सामान 
ढुवानी 
जनशक्ती व्यवस्थापन सुर�ा 
कम� र कामदार 
यातायात खचर्:(होिल्डङ 
सेन्टरबाट क्वारेिण्टन वा 
पा�लकासम्म लैजादाको खचर्
अन्य 
ज�माखच� 
ब�क मौ�दात प्राईम कम�सर्यल 
बैक �मम� 
कुल जम्मा 

 
 
 

 काल�गण्डक� गाउँपा�लका 

गाउँकाय�पािलकाको काया�लय
िवघा�, स्याङ्जा 
स्थािपत २०७३ 
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�वषयः आय �यय �ववरण साव�ज�नक । 

स्याङ्जाकोआ.व. २०७६/०७७ कोप्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आम्दानी र 
तप�सल बमोिजम रहेको जानकार� गराइन्छ । 

रकम आ�दानी �ववरण 

क्वारेन्टाईन �नमार्ण तथा ६,८३,७६४।०० जनसहभा�गता 

क्वारेन्टाईन बस्नेको खाना ११,८९,४९७।०० काल�गण्डक� गाउँपा�लका 

 ६५,८७५।०० गण्डक� प्रदेश सरकार 
६,३५,७३०।०० स�ंघय सरकार 

एम्बलुेन्स स�चालन तथा ४६,६००।००  

खाद्यान्न तथा १६,१२,२३४।००  

प्रचार प्रसार सचेतना सामान १,२४,२३०।००  

सुर�ा ८४,४१५।००  

होिल्डङ 
सेन्टरबाट क्वारेिण्टन वा 
पा�लकासम्म लैजादाको खचर्) 

२,५६,६००।००  

३७,८६०।००  
४७,३६,८०५।०० ज�मा आ�दानी 

प्राईम कम�सर्यल १,४५,४९१।३३  

४८,८१,९९६।३३ कुल जम्मा 

प्रमखु प्रशास�कय अ�धकृत

  
काया�लय 

_______________________________________________________________________ 
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ग�डक��देश, नेपाल 
िमतीः २०७७।०४।३२ 

प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आम्दानी र 

रकम 
२२,४७,०२१।३३ 

१५,००,०००।०० 

८,५०,०००।०० 

२,८४,९७५।०० 
 

 

 

 

 

 
४८,८१,९९६।३३ 

 

४८,८१,९९६।३३ 

झ�वश्वर रेग्मी 
प्रमखु प्रशास�कय अ�धकृत 

 कालीग�की गाउँपािलका 

गाउँकाय�पािलकाको काया�लय
िवघा�, स्याङ्जा 
स्थािपत २०७३ 
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प� सं�या : २०७८/७९ 
चलानीन. 

ग�डक��देश, नेपाल 
िमतीः २०७८।०८।१६ 

९८५६००००७० 
९८५६०१११७३ फोनः  

�वषयः आय �यय �ववरण साव�ज�नक । 

काल�गण्डक� गाउँपा�लका, स्याङ्जाको आ.व. २०७७/०७८ को प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको आम्दानी र 
भकु्तानी भएको खचर् तप�सल बमोिजम रहेको जानकार� गराइन्छ । 

खच� �ववरण रकम आ�दानी �ववरण रकम 
औषधी खचर् १,३६,८९९.०० जनसहभा�गता ८,०१,५५५.०० 
मेडीकल उपकरण र स्वास्थ्य 
सामाग्री 

२८,११,३०५.०० काल�गण्डक� गाउँपा�लका ४८,०५,१९१.३३ 

�प�सआर, आरडीट� टेिस्टङ 
खचर् 

४,३२,६४०.०० गण्डक� प्रदेश सरकार ७,५०,०००.०० 

जनशिक्त व्यवस्थापन तथा 
उपचार खचर्  

१३,४१,०७३.०० स�ंघय सरकार १०,००,०००.०० 

जनचेतनाका ला�ग प्रचार 
प्रसार, तथा सपु�रवे�ण 

१,२६,४००.००   

क्वारेन्टाइन �नमार्ण तथा 
व्यवस्थापन, खाना र आवास 
खचर् 

२१,५६,३१८.००   

�व�वध खचर्  १,५८,२१४.००   
    
    
अन्य    
ज�मा खच� ७१,६२,८५२.०० ज�मा आ�दानी ७३,५६,७४६.३३ 

ब�क मौ�दात प्राईम कम�सर्यल 
बैक �मम� 

१,९३,८९४.३३   

कुल जम्मा ७३,५६,७४६.३३ कुल जम्मा ७३,५६,७४६.३३ 

 

 

�हरामणी पाण्डे 
प्रमुख प्रशास�कय अ�धकृत 
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