
कैलाश गाउँपाललका 
गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बिषयगत शाखाहरुको आ.ि.०७६/७७ को पहहलो चौमासीक सममक्षा 
 

क्र.सं र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरु 

मूख्र् क्रक्रर्ाकलापहरु माइलस्टोन  आ.ब. ०७६/७७ को प्रथम चौमासीक समीक्षा जजम्मेवार 
शाखा 

कैक्रिर्त 

श्रावण भाद्र असोज कार्तयक 

कृषि शाखा 
१ कार्यषवधि र्नमायण कार्यषवधि तर्ार भएको सम्पुणय कार्यबबधि 

कानुन र्नमायण 
भएको हुने । 

   २ कृषि १षपएम 
एएमषप ब्लक 
कार्यबबधि  
तर्ार हुदैँ 

२ राजमा षवज वदृ्धि षवज वदृ्धिको लाधग उन्नत 
राजमाको षवउ षवतरण 

बबउ बबतरण 
भएको हुने । 

 √  √ कृषि  

३ गा.पा स्तरको कृिक 
बैठक सञ्चालन 

प्रत्रे्क महहनाको ६, ७, ८ गते 
क्रमशः गोगने, नामटार, 

काललकाटारमा सम्पन्न 

१००% √ √ √ √   

पशु शाखा  

१ कार्यषवधि र्नमायण कार्यषवधि तर्ार भएको सम्पुणय कार्यबबधि 
र्नमायण भएको 
हुने  

   १ पशु शाखा सुँगुर बँगुर 
बाख्रा पालन 
कार्यबबधि 
तर्ार 
भइरहेको । 

२ गा.पा स्तरको 
पशुपालक कृिक वैठक 
सञ्चालन 

प्रत्रे्क महहनाको ६, ८ गत े
क्रमशः गोगने, काललकाटारमा 
सम्पन्न 

१००% √ √ √ √   

न्र्ार्र्क सलमर्त शाखा 
१ मेललमलापकताय मेललमलापकतायको सूची तर्ार ४०% 

      



सूचीकृत भएको । 
२ अलभमुखीकरण मेललमलापकतायको लाधग 

अलभमुखखकरण ताललम 
२०% 

     मंसीरमा 
सम्पन्न हुने 

र्ोजना शाखा 
१ कुवापानी सडक 

र्ोजना कैलाश ९ 
- पहहरो सिा गने 
- नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने 

- नाली खन्ने काम 

१ क्रक.मी. 

१८०० लम. 

१ क्रक.मी. 

   √   

२ ल्वाँङ संसारपाल 
नामताललङ सडक 
र्ोजना र्नमायण, कैलाश 
८ 

- नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने 
 

८७० लम.    √   

३ आङर्तदमार सडक 
ममयत तथा षवस्तार 
र्ोजना 

- पहहरो सिा गन े
काम 

- नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने 

-६०० लम. 

-८१० लम. 
   √   

४ माने भञ््र्ाङ मुर्तर्ा 
सडक ममयत र्ोजना, 
कैलाश ८ 

- पहहरो सिा गन े
काम 

-७०० लम.    √   

५ गाउँपाललका तथा कैला 
अस्पतालको घडेरी 
तथा जाली र्नमायण 
र्ोजना, कैलाश ३ 

- नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्ने 

- जाली भने 

- घडेरी र्नमायणको 
लाधग माटो खन्ने 
काम 

-१८०लम. 

-४४ थान 

-१२६१३ घ.मी. 
 

   √   

प्राषवधिक शाखा 
१ सडक सभ े  ० १ ३ १३   

२ खानेपानी तिय  सभ े  ० ० १ २   

३ लसचंाई तिय  सभ े  ० ० १ २   

सामाजजक षवकास शाखा 



१ पररचर् पत्र षवतरण सा.स.ुभत्ता लाभग्राहीको 
पररचर् पत्र षवतरण  

१००% 
      

रोजगार सेवा केन्द्र 

१ लगत संकलन बेरोजगारीको लगत संकलन 
सम्पन्न भएको । 
महहला-९९६, पुरुि–२०७६ 
जना 

      सम्पन्न 

२ तथ्र्ाङक अद्र्ावधिक बेरोजगारीको तथ्र्ाङक 
अद्र्ावधिक 

५०% 
     चाल ु

३ रोजगार लसजयना रोजगार लसजयना सम्बन्िी 
रणनीर्त तर्ार । 

२०% 
      

४ आर्ोजना अनुगमन गत आ.ब.मा सम्पन्न 
आर्ोजनाको अनुगमन 

१००% 
     सम्पन्न 

प्रशासन शाखा 
१ कार्य सम्पादन 

सम्झौता 
गा.पा.को शाखा र षविर्गत 
शाखा प्रमुखहरुको कार्य 
सम्पादन सम्झौता सम्पन्न ्
भएको । 

८०% 
      

२ पदपूर्तय सूचना 
प्रकाशन 

का.स.पदपूर्तयको लाधग 
सूचना जारी भएको ।  

       

३ करार सेवा सम्झौता  गा.पा.का करार सेवामा 
कार्यरत कमयचारीको करार 
सेवा नषवकरण गररएको । 

१००% 
      

४ रमाना हदइएको ।   रमाना भई गएका र्स 
गा.पा.का स्वास्थ्र् सेवाका 
कमयचारीको रमाना हदई 
पठाइएको । 

१००% 
      



५ पदस्थापना गररएको । अन्र् कार्ायलर्बाट र्स 
गा.पा रमाना भई आएका 
कमयचारीहरुलाई पदस्थापना 
गररएको । 

५०% 
      

६ सम्पषत्त षववरण 
िाराम 

सम्पषत्त षववरण िाराम भरी 
एकमुष्टरुपमा पठाईइको 

१००% 
      

७ का.स.मु.िाराम 
पठाइएको 

का.स.मु.िाराम भरी 
सम्बजन्ित र्नकार्मा 
पठाइएको 

१००% 
      

८ वैठक व्र्वस्थापन कमयचारी बैठक र 
कार्यपाललका बैठक 
व्र्वस्थापन गरी र्नणयर् 
कार्ायन्वर्नाथय सबै वडा 
कार्ायलर्मा पठाइएको । 

१००% 
      

९ घटना दताय र्नर्लमतरुपमा घटना दताय 
कार्य गन ेगररएको । 

१००% 
      

१० सकुय लर/पररपत्र  सकुय लर/पररपत्र जारी गररएको  १००% 
      

११ लसिाररश सम्बजन्ि 
कार्य 

र्नर्लमतरुपमा लसिाररश पत्र 
प्रेषित गररएको  । 

       

स्वास्थ्र् शाखा 
१ खोप  षवलभन्न रोगहरुको लाधग 

vaccination सञ्चालन 
गरेको  

इम्रू्र्नहट पावर 
बढाउने र बाल 
मतृ्रु्दर घटाउन  

२३६ २७३ २८४ -   

२ पोिण  पोिण कार्यक्रम  

-पाखुराको नाप  

-वच्चाको तौल मापन  

- कुपोिणको 
उपचार गनय । 
- कुपोिण 
न्रू्नीकरण गनय 

३३१ २५३ २४६    



 

३ सुरक्षक्षत माततृ्व -गभयवर्त जाँच 

 

-सुत्केरी सेवा 
 
 

-पररवार र्नर्ोजन सेवा 
 

-कजम्तमा ४ 
पटक गभयवर्त 
जाँच 

-मात ृतथा लशशु 
मतृ्रु्दर घटाउने । 
- जन्मान्तर गनय,  

अनइच्छुक 
गभयिारण रोक्न । 

२२ 

 

 

 

 

१६ 

 

२१ 

 
 
 
 

१३ 

२५ 

 

 

 

 

१७ 

   

४ झाडापखाला जजवनजल र जीङ्क 
चक्कीबाट उपचार गने 

झाडापखालाको 
उपचार 

भषवष्र्मा 
झाडापखाला हुन 
नहदने। 

२५५ २६६ २४६    

५ क्षर्रोग कार्यक्रम -खकार जाँच गने 

-क्षर्रोग स्वास्थ लशक्षा हदने 
 

क्षर्रोगीको संख्र्ा 
शुन्र् बनाउने 
 

७ ५ ६    

सूचना प्रषवधि शाखा/पजञ्जकरण शाखा 
१ सा.सू भत्ता षवतरण पहहलो चौमालसक भत्ता रकम 

र्नकासा 
-१६१५ जना 
-रु.१, ८०,७३, ८०० 

      

२ कार्यषवधि र्नमायण अपांगता पररचर्पत्र षवतरण 
कार्यषवधि र्नमायण 

       

३ गा.पा वेभसाइट र 
िेसबुक दैर्नक अपडट 

दैर्नकरुपमा वेभसाइट र 
िेसबुक APP update भएको  

       

४ सूचना संम्प्रेिण गा.पा.इमेल, तथा APP 

मािय त सूचना सम्प्रेिण 
भएको । 

       

५ ममयत  गा.पा.को इलेक्ट्रोर्नक्स        



सामान ममयत सम्भार 
गररएको । 

६          

वडा कायाालयको प्रगतत वववरण 

- स्थानीर् जनतालाई प्रभावकारी रुपमा दैर्नक प्रशासर्नक सेवा संर्घर्ताको भावना अनुरुप प्रवाह भइरहेको । 
- बबलभन्न लशियकमा राजस्व संकलन गरी गत आजववन मसान्तसम्मको रकम खातामा प्रषवजष्ट भएको । 
- गा.पा. र वडा कार्ायलर् सधचव षवच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भई जजम्मेवारी वहन भएको । 
- उपभोक्ता सलमर्त गठनमा सहजजकरण र सक्रक्रर्ता हदएको । 
- वडा सधचवको अभावमा घटना दताय प्रक्रक्रर्ा गाउँपाललकाबाट भइरहेको । 

 



कैलाश गाउँपाललका

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्

प्रथम चौमालिक िलमक्षा

(आव २०७६/०७७)
मिति : २०७६।०७।२९

स्थान : गाउँकार्ाापामिकाको सभाहि
प्रस्िुिकिाा : िोक बहादरु कुसारी

(प्रिुख प्रशासककर् अधिकृि)

Sunday, November 24, 2019 1
Kailash rural municipility, Makawanpur .



समिक्षाको सार
❖पषृ्ठभूिी
१ सिग्र अवस्था
२ राजनैतिक र सािाजजक पररवेश
३आर्थिक क्रियाकलाप
४ अन्िरसम्बजन्िि ववषय
५ पयािटन िथा अन्य सम्भावनाका क्षेत्रहरु
❖प्रथि चौिामसक समिक्षा
१ ववषयगि शाखाहरूको प्रगति वववरण
२ वडाकायािलयहरुको प्रगति वववरण
३ भौतिक िथा ववविय प्रगति वववरण
४ िहत्वपुणि उपलजधिहरु
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❖सिस्र्ा, अवसर र चनुौतिहरु
१सिस्याहरु
२ अवसरहरु
३ चुनौतिहरु
❖ सिािानका ववकल्प र तनष्कर्ा
१ सिािानका उपाय िथा सझुाव
२ तनश्कषि
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गा.पा.को सिग्र स्स्थिी
१ अवस्स्थति: मभथारजसस, थागबेमभराहे
२ वडा सखं्र्ा: १०
३क्षेत्रफि: २०४.४८ वगि क्रक मि
४जनसखं्र्ा: २३९२२
५जनघनत्व: ११६.९८ व्यजसि/प्रति वगि क्रक मि
५जािजाति: िािाङको बाहुल्यिा
६ ििा ससं्कृति: ववववििा, ल्होसार, चोनाि र अन्य
७ हावापानी: सिमशिोष्ण
८ िापक्रि:कररव २२ देखख ३८ डडर्ग्र सेजल्सयस
९ िखु्र् पेशा: कृवष

Sunday, November 24, 2019 4



आर्थिक सािाजीक र राजनतैिक पररवेश
१ कृवष: िरकारी खेिी, पशुपालन, फलफुल खेिी, अदवुा आदी
२ घरेलु उद्योग: मसलाई कटाई र अन्य कुटीर उद्योग
३ व्यापार: सािान्य व्यापार, होटलआदी
४ सााँस्कृतिक िथा प्राकृतिक पयिटन, ३ ज
४ सहकारी: कृवष िथा वचिऋणसहकारी
५ िानव ववकास: ०.५४३औषि
६ बहुआयमिक गररवी दर: १२.२औषि
७ गररवीको दर: १५.३% औषि
८ साक्षरिा: ७४.८५ % औषि (िहहला ६७.०४ र पुरूष ८२.८२)
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आर्थिक सािाजीक र राजनैतिक पररवेश…..

१ स्वास््य चौकी: ५ वटा
२ ितृ्युदर: नवजाि २१, मशशु ३६, िािृ २३९
३ खोप: पूणिखोप गाउाँ पामलका २०७३
४ पररवार तनयोजनको प्रयोग दर: ४१%

५ संस्थागि सुत्केरी: ३१%

६ कुपोषणः ख्याउटे १०%, पुडकोपन ४१%

७ खानेपानी: ८८% ( २०%)

८ सरसफाई: ९८%
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आर्थिक सािाजीक र राजनैतिक पररवेश…

९ लैंर्गक सिानिा र सािाजजक सिावेशीकरण
१० िामििक सांस्कृतिक सहहष्णुिा
११ सिदृ्ि नेपाल सुखी नेपाली
१२ Cooperative Federalism

१३ Neutral Competency

१४ Sustainable Development

१५ Political Culture and Organizational Culture

१६ Political System and Commitment

१७ Decision Making Power and Policy Making Process
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अन्िरसम्बजन्िि ववषयहरु
१ िानव संसािन: PCI $१०४७, GC ०.३१, HDI ०.५७
२ गररवी तनवारण : Poverty line १८.७, 

३ बेरोजगारी : ११.४ %, श्रि सहभार्ग दर ३८.५ %

४ लैंर्गक सिानिा र सिावेमशकरण : बजेट वसिव्य, नीति िथा
कारियिि

५ वािावरण िथा जलवायु पररवििन : ०.०५६, EIA/IEE

६ ि्याङ्क प्रणाली : Profile

७ लोकिन्त्र र सुशासन : संवविान र सुशासन ऐन
८ ववपद िथा जोखखिः ४, ११, ३०/ पूवि सूचना, ियारी, उद्िार
राहि र पुनस्थािपना/ रणनीतिक कायियोजना
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बबतिर् प्रगति वववरण
आम्दानी प्रतिवेदन

मस.न मशर्ाक प्रथि चौिामसक अवधि कैकफर्ि
श्रावण भाद्र असोज कातििक

१ एक्रककृि
सम्पतिकर

३५००० ७४१३ ७३४५ अपडटे
नभएको ।

२ बााँडफााँडबाट
प्राप्ि हुने
सवारी सािन 
कर

७७९३६३.४
०

- - -

३ सिानीकरण 
अनुदान

- - २२८७५००० -

४ शशिि अनुदान
चालु

- - २७३२५००० -

५ अन्य दस्िुर ३२५०४ ४६०१ ३७०० "

६ अन्य राजस्व ६१७७०० - - "

७ नगद ७०२११०७३
।७९Sunday, November 24, 2019 9



बबतिय प्रगति बबबरण
आर् व्र्र् वववरण

श्रावण िहहनासम्िको आर् श्रावण िहहना सम्िको व्र्र्

प्रस्िाववि 
आय

वास्िववक
आय

िौज्दाि बावषिक बजेट खचि िौज्दाि

३८४२७४००० ७१६७५६४१।१
९

३१२५९८३५८।
८१

२७२९५०००० नभएको २७२९५००००

भाद्र िहहना सम्िको आय भाद्र िहहना सम्िको व्यय
३८४२७४००० ७१६७५६४१।१

९
३१२५९८३५८।
८१

२७२९५०००० नभएको २७२९५००००

असोज िहहना सम्िको आय असोज िहहना सम्िको व्यय
३८४२७४००० १२१८९८७००।

१९
२६२३७५२९९।
८१

२७२९५०००० ५०१७८०५(१.८
४%)

२६७९३२१९५

काति िक िहहना सम्िको आय काति िक िहहना सम्िको व्यय
३८४२७४००० १२१८९८७००।

१९
२६२३७५२९९।
८१

२७२९५०००० ८८९७६८८(3.2
6%)

२६४०५२३१२
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कायििि पररयोजना अनुसार प्रगति वववरण

चािु िफा पुजीगि िफा

जम्िा बावषिक
बजेट

प्रथि
चौिामसक 
खचि

िौज्दाि बावषिक बजेट प्रथि 
चौिामसक
खचि

िौज्दाि

२३९६४७००० ५२१६२२७३(2
1.77%)

१८७४८४७२७ १९१२७५००० १०१११२७(0.5
3%)
फतनिचर र 
क्रफसचसििा रु 
७३४५६७ र 
िेमशनरी िथा 
औजारिा रु
२७६५६०

१९०२६३८७३
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चािु िथा पुँजीगि िफा को प्रथि चौिामसक खचाको 
फाँडबारी आव ०७६।०७७

श्रावण िहहना सम्िको खचाको फाँडबारी
मसन कुल अजन्िि बजेट 

रु
यस िहहना 
सम्िको खचि
रु

बजेट बााँकी
रु

कैक्रफयि

१ ४३०९२२००० - ४३०९२२०००

भाद्र िहहना सम्िको खचिको फााँडबारी
२ ४३०९२२००० - ४३०९२२०००

असोज िहहना सम्िको खचिको फााँडबारी
३ ४३०९२२००० ४८४५४१७२ ३८२४६७८२८ पेजश्क कटाइ बााँक्रक 

४८३३०१७२
काति िक िहहना सम्िको खचिको फााँडबारी

४ ४३०९२२००० ५३१७३४०० ३७७७४८६०० पेजश्क कटाइ बााँक्रक 
५३०४९४००
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िहत्वपुणि उपलधिीहरु
• आयोजना तनिािणका लार्ग प्रत्येक वडाहरुिा उपभोसिा समिति गठन गने

कायि पुरा भएको र हालसम्ि ५ वटा आयोजनाहरुको उपभोसिा समिति
सिक्ष सम्भौिा भएको ।

• वडा कायािलयहरु ७ ३ र ५ का लार्ग फतनिचर र क्रफसचसि खररद गरर वडा
व्यवस्थापन भएको ।

• गाउाँ पामलकाको लार्ग आवश्यक सवारी सािनलाइ ब्रोसर बबर्िबाट खररद
गनि अन्नपुणि राजष्िय दैतनक पबत्रका सुचना प्रकाशन भएको ।

• सडक गापा भवन अस्पिाल लगायिको डडवपआर कायि दिुि गतििा अगाडड
बढेको ।

• बबपिको बेला भएको क्षतिग्रस्ि सडक सरसफाइ भएको र लागि
कानुनबिोजजि भुसिानीका लार्ग प्रक्रियािा रहेको ।

• नागररक सन्िुजष्टका खातिर सेवा प्रवाहिा तनरन्िर दैतनक्रक कायि भएको ।
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अवसरहरु
• सहकायाित्िक सतंघयिा ।
• असल राजनीतिक ससं्कार । 
• Collaborative and team co-working  beaurocracy.

• सहयोगी सचेि िथा जागरुक नागररक ।
• सििािलुक नीति िथा कायििि ।
• कायि सम्पादन सम्भौिाको असल अभ्यास ।
• नयााँ कििचारी मभबत्रने सिय नजजक आएको ।
• आवश्यक कानून िथा कायिबबर्ि तनिािण भइरहेका ।
• लोकिन्त्र सशुासन र कानुनी शासनको िलु्य िान्यिा ।
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चनुौिीहरु
• भगुोल र अवजस्थति ।
• असल राजनीतिक ससं्कार ।
• सक्षि कििचारीिन्त्र ।
• सदाचार र नैतिकिा ।
• दक्ष प्राववर्िक जनशजसिको अभाव ।
• कििचारी व्यवस्थापन र अमभलेख व्यवस्थापन ।
• सिहु कायि र तनरन्िर कायिसम्पादन ।
• तनयमिि अनुगिन र िलु्यांकन ।
• तनदेशनको इिान्दारी पालना ।
• कानूनी शासनको प्रभावकारी पालना ।

Sunday, November 24, 2019 15



सिािानका बबकल्पहरु 
• असल राजनीतिक ससं्कार र सक्षि कििचारीिन्त्र ।
• कानूनी शासनको पालना ।
• सदाचार र नैतिकिा ।
• सिहु कायि ।
• दक्ष प्राववर्िक जनशजसिको ित्काल पुति ि ।
• कानुन बिोजजि तनष्काि भावले कायि सम्पादन गने 

कायिससं्कारको बबकास ।
• िेरो बबकास हाम्रो बबकास सबैको बबकास भन्ने िानमसक 

ससं्कारको बबकास र प्रभावकारी पालना ।
• सहयोर्ग कििचारीिन्त्र र भववष्यदशी नेितृ्व ।
• सकारात्िक प्रभाव पने दरुदमशि तनणिय ।
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तनष्कषि
नेपाल सरकार सििृ नेपाल र सखुी नेपाली बनाउने

मभजनिा रहेको छ । कैलाश गाउाँ पामलकाका नीति, योजना िथा
कायिििहरु उसि हदशािा केजन्द्रि छन ् । अिएब, “स्वच्छ
मशक्षक्षि एवं सम्बिृ कैलाश; कृवष, पयिटन र पवुाििारको
योजनाबद्ि बबकास" को िलु्यलाइ साथिक बनाउन सक्षि
नेितृ्व र कििचारीिन्त्र, असल राजनीतिक ससं्कार सहहिको
राजनैतिक प्रणालीको खााँचो छ ।
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िन्र्बाद ।

कुनै स्जज्ञासा ???
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