
नभस्काय 
वार्षिक कामिप्रगतत प्रततवेदन 
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ऩैम ॉ गाउॉऩातरका, हवुास ऩवित 

 



 ऩैम ॉ गाउॉऩातरकाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम 

(गाउॉऩालऱकाको नक्सा) 



1.१ प्रशासकीम बवनको अवस्था 

तस.नॊ. क्षशषिक आफ्नै 
बवनभा 

बाडाको 
बवनभा 

साभदुार्मक वा 
सयकायी बवनभा  

कैर्पमत 

१ कामािरमको प्रभखु प्रशासर्कम 
कामािरमको व्मवस्थाऩन य 
सञ्चारन 

√  
१ वटा 

२ वडा कामािरमहरुको 
व्मवस्थाऩन य सञ्चारन 

√ 
5 वटा 

√ 
2 वटा 

वडा नॊ.१-२-४-5-
६ आफ्नै बवनभा य 
वडा नॊ.३-७ 
बाडाको बवनभा 



१.2. गाउॉऩातरकाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम 

तस.न. क्षशषिक र्ववयण 

१. जनसॊख्मा  क र १५३८१ 

भर्हरा ८५८६ 

ऩरुुष ६७९५ 

२. ऺेत्रपर व.र्क.तभ. ४२.५ 

कृर्षि मोग्म ब भी २८.४० 

वनजॊगररे ओगटेको ९.९६ 

अन्म ४.१४ 

३. साऺयता  प्रततशत ७४.४३ % 

४. सभावेश बएका सार्वकका गार्वसहरु बोरे-सयौखोरा-हवुास-तत्रवेणी-फेउरीवास य टकराक 

५. वडा सॊख्मा कामभ वडा सॊख्मा ७ 

६. सीभाना जोतडएका ऩातरकाहरु 

ऩ वि वातरङ्ग  य तबयकोट नगयऩातरका 
ऩक्षिभ र्वहादी गाउॉऩातरका 
उत्तय भहाक्षशरा गाउॉऩातरका 
दक्षऺण गल्माङ्ग नगयऩातरका 



 2. गाउॉऩातरकाभा कामियत जनशक्षि र्ववयण 
(सॊ.भा.तथा सा.प्र.भन्त्रारमफाट स्वीकृत बएको सॊगठन तातरका अनसुाय) 

तस.नॊ. ऩद/तह स्वीकृत  
सॊख्मा :- 33 

ऩदऩ तति बएको 
सॊख्मा :-19 

रयि  
सॊख्मा :-14 

रोक सेवाभा भाग 
सॊख्मा :-14 

प्रशासन प्रार्वतधक प्रशासन प्रार्वतधक प्रशासन प्रार्वतधक प्रशासन प्रार्वतधक 

१. प्र.प्र.अतधकृत 1 1 

२. अतधकृत दशौं 
३. अतधकृत नवौं 
४. अतधकृत आठौं 
५. अतधकृत सातौं 1 1 

६. अतधकृत छैटौं 3 2 2 2 1 - 1 

७. सहामक स्तय 
ऩाचौं 

11 4 7 1 4 3 4 3 

८. सहामक स्तय 
चौथो 

5 6 3 2 2 4 2 4 

९. शे्रणी र्वर्हन 

जम्भा 21 12 14 5 7 7 7 7 



3. गाउॉऩातरकाभा कामियत जनशक्षि र्ववयण 
(गाउॉऩातरकाको सबा वा वोडिवाट तसजिना गरयएको वा स्वीकृत बए अनसुाय) 

तस.नॊ. ऩद तह स्वीकृत सॊख्मा ऩदऩ तति बएको सॊख्मा तनमकु्षि 
र्कतसभ 

प्रशासन  प्रार्वतधक प्रशासन  प्रार्वतधक 

१. वास सॊमोजक अतधकृत 1 1 

२. वास सह 
सॊमोजक 

ऩाचौ 1 - 

३. अनभी चौथो 3 3 

4 अहेव चौथो 1 1 

5 ल्माव अतसस्टेन चौथो 1 1 

6 एक गाउॉ एक 
प्रार्वतधक 

चौथो 6 6 

जम्भा 13 12 



4. आ.व. ०७६/७७ को कुर आम व्मम 
तस.
नॊ. 

क्षशषिक अक्षख्तमायी 
येडवकु यकभ 

 तनकासा प्राप्त 
यकभ 

खचि बएको 
यकभ 

खचि प्रततशत र्िज/खचि 
नबएको 
प्रततशत 

१ आन्तररक आयस्रोत (गत मौज्दात समेत ननकासा) 10170000 21623693.33 15452507 71.46 28.54 

२ सॊघीय सरकार विविय समाननकरण  74900000 74900000 16647565 22.22 77.78 

३ सॊघीय सरकार सशतत अनुदान 155507000 138581000 137976771 88.72  11.28 

४ सॊघीय सरकारको राजश्ि फाडपाॉड 49800000 36714139.98 30116095.25 60.47  39.53 

५ स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विका 
सॊघ 360907 360907 360907 100  0 

६ राष्ट्रिय ऩररचयऩत्र तथा ऩष्ट्जजकरण सॊघ 1207000 722300 722300 59.84  40.16 

७ स्थानीय ऩूिातधार विकास साझदेारी सॊघ 8200000 6267163 6267163 76.42  2358 

८ सामाष्ट्जक सुरक्षा कायतक्रम सॊघ 60400000 53797200 53797200 89.06  10.94 

९ गररिसॊग विश्िेश्िर कायतक्रम सॊघ 700000 696000 696000 99.42 0 .58 

१० सामाष्ट्जक विकास मन्त्राऱय प्रदेश 1150000 1100000 1100000 95.62  4.38 

११ लशक्षा विकास ननदेशनाऱय प्रदेश 450000 450000 450000 100  0 

१२ वििीय समाननकरण प्रदेश 12100000 12320000 4899494 40.49  59.51 

१३ सशतत अनुदान प्रदेश 10000000 5000000 4618752 46.18  53.82 

१४ राजश्ि फाडपाॉड अनुदान प्रदेश 1461000 1327000 585275 40.05  59.95 

  जम्मा: 386405907 353859403.3 273690029.3 70.83 29.17 



5. आन्तरयक आम स्रोत अवस्था 
(सॊघ य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त याजश्व वाहेक) 

तस.
नॊ. 

क्षशषिक ०७5/७6 को 
मथाति 

०७6/७7 को 
रऺ यकभ 

०७6/७7 को 
मथाति यकभ 

०७5/७6 को 
तरुना 

१ सम्ऩत्ती तथा ब तभ कय  १७४९६३५ 2644550 531192 -1218443 

२ ब तभ कय/ भारऩोत यक्षजषे्ट्रशन ५९७४११ 500000 331465 -265946 

३ घय वहार कय ११४५१६ 200000 161866 47350 

४ येतडमो/एपएभ सञ्चारन दस्तयु ० 10000 ० 0 

५ व्मक्षिगत घटना दताि दस्तयु ० 100000 34350 34350 

६ ढुङ्गा तगट्टीको तफर्ि/ठेक्का ६५५००० 670000 666666 11666 

७ नक्साऩास दस्तयु ० 500000 0 0 

८ तसपारयस दस्तयु सफै 1107556 500000 218236 -889320 

९ अन्म सेवा शलु्क तथा ऩ वािधाय 
उऩमोग कय 

७४५००० 835450 830823 85823 

१० नाता प्रभाक्षणत ० 50000 4950 4950 

११ जतडवटुी कवाडी य क्षजवजन्त ुकय ० 50000 0 0 

१२ ब्मावसाम कय ० 100000 11900 11900 

१३ अन्म दस्तयु ० 10000 45000 45000 

कुर जम्भा 4969118 6170000 २८३६४४८ -२१३२६70 
लक्ष भन्दा३३३३५५२ न्यून उठेको 



6. ढुङ्गा, तगटी, वारवुा आदद प्रकृततक स्रोतको आम अवस्था 
(सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त याजश्व फाहेक) 

तस.नॊ. नदी 
/खोराको 
नाभ 

ठेक्का रगाइएको सॊख्मा 
घाट 

ठेक्का रागेको 
कुर यकभ 

ठेक्काफाट 
आम्दानी बएको 
कुर यकभ 

प्रदेश र्वबाज्म 
कोषभा 
ऩठाइएको 
यकभ 

ऩातरकाभा 
खदु आम 
बएको यकभ 

कैर्पमत 

१. सेतीखोरा ठेक्का सॊख्मा- 1 
घाट सॊख्मा- 4 

१-डुॉडनाका बोरे,  
२-डुॉडनाका दोस्रो बोरे,  
३-छत्तीसे फगय सयौंखोरा  
४-हातेभारोचोक फगय  

11,11,111 11,11,111 4,44,444 6,66,666 भ्माट 
फाहेक 



7. सॊघीम सयकायफाट प्राप्त बएको शसति अनदुान (व्मम र्ववयण) 
(र्वत्तीम हस्तान्तयण) 

 

तस.नॊ. क्षशषिक य र्वषम प्राप्त अनदुान यकभ खचि बएको यकभ खचि प्रततशत 

1 कृर्ष  तथा ऩश ु 4128000 3486175 84.45 

2 स्वास््म  27083000 18929142 69.89 

3 आमवेुद  2787000 1919279 68.86 

4 क्षशऺा  114683000 107263166 93.53 

5 प्रधानभन्त्री स्वयोजगाय कामििभ 2001000 1980826 98.99 

6 नर्वकयणीम उजाि 1000000 973555 97.35 

7 मवुा तथा खेरकुद 100000 0 0 

8 ग्रतभण ऩहुॊच कामििभ 1578000 1278378 81.01 

9 झोरङु्ग ेऩरु ऺेत्रगत कामििभ 2000000 2000000 100 

10 भर्हरा र्वकास कामििभ 147000 146250 99.48 

जम्भा 15,55,07,000 13,79,76,771 88.72 



8. गण्डकी प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको सशति अनदुान 

तस.नॊ. कामििभ/मोजनाको क्षशषिक प्राप्त अनदुान यकभ खचि बएको यकभ खचि प्रततशत कैर्पमत  

1 

 
फमयधायी ठुतरबञ्ज्माङ र्हरे 
3 बोरे हवुास सडक 
 

1,00,00,000 46,18,752 46.18 



9. कोतबड कोषको आम्दानी खचि र्ववयण 

आम्दानी र्ववयण खचि र्ववयण 

प्रदेश 
सयकायफा
ट प्रप्त 

गाउॉऩातर
काफाट 
छुट्याए
को 

सॊघसॊस्था 
/ 
व्मक्षिफाट 
प्राप्त यकभ 

जम्भा 
कोषभा 
जम्भा 
यकभ 

याहत 
र्वतयण 
खचि 

क्मायेन्टाइन 
तनभािण खचि 

क्मायेन्टाइन 
व्मवस्थाऩन 
खचि 

सयुऺा 
साभग्री 
र्ऩ.इ. 
रगामत 
औषधी 
खचि 

कुर खचि भौज्दात 

550000 7000000 399192 7949192 3818609 800000 1227608 600000 6446217 1502975 
 
 
 
 
 



10. ऩ ॉजीगत / कामििभगत फजेटको ऺेत्रगत र्वतनमोजन 

तस.नॊ. क्षशषिक ऺेत्र र्वतनमोक्षजत यकभ र्वतनमोक्षजत प्रततशत कैर्पमत 

1 आतथिक र्वकास 14245000 7.77 

2 साभाक्षजक र्वकास 80017000 43.60 

3 बौततक ऩ वािधाय र्वकास 79444218 43.29 

4 वन वातावयण य र्वऩद व्मवस्थाऩन 4050000 2.20 

5 सॊस्थागत र्वकास य सशुासन 5770000 3.14 

जम्भा 18,35,26,218 100 



11. वेरुज ुपर्छ्यौट कामि प्रगतत 

तस.
नॊ. 

वेरुजकुो र्कतसभ आ.व.074/75 
सम्भको 

आ.व.075/76 
भा थऩ 

जम्भा वेरुज ु आ.व.076/77 भा 
गरयएको  

पर्छ्यौट 
यकभ 

पर्छ्यौट 
प्रततशत 
 

१ असरु उऩय गनुिऩने 383876 2722644 3106520 - 0 

2 ऩेश्की वेरुज ु 3666163 245000 3911163 1031200 26.36 

3 तनमतभत गनुिऩने 18206540 7003782 25210322 242502 0.96 

जम्भा 22256579 9971426 32228005 1273702 3.95 



12. कोतबड- 19 सम्वन्धी र्ववयण  

चेक 
जाॉच 
गयेको 

क्माये
न्टाइन 
स्थर 
सॊख्मा 

वायेन्टा
इन 
वेड 
सॊख्मा 

क्वायेन्टाइनभा यहेका 
र्वयाभी सॊख्मा 

क्वाये
न्टाइ
नफाट 
र्पताि 
सॊख्मा 

सॊितभत र्ववयण याहत र्वतयण गयेकी सॊख्मा 

RDT 
ऩरयऺ
ण 
सॊख्मा 

PCR 
ऩरयऺ
ण 
सॊख्मा 

भर्हरा  ऩरुुषा जम्भा जम्भा 
सॊि
तभत 
सॊख्मा 

उऩचा
याथि 
सॊख्मा 

तनको 
बए
को 
सॊख्मा 

भर्हरा  ऩरुुष जम्भा 

121 353 8 100 33 200 233 233 25 8 17 1655 3311 4966 



13. साभाक्षजक सयुऺा कामििभको तनकासा य र्वतयण 
 

तस नॊ रक्षऺतवगि य क्षशषिक तनकासा प्राप्त 
र्वतयण गरयएको 

कैर्पमत 
सॊख्मा र्वतयण गरयएको यकभ 

१ जेष्ठ नागरयक अन्म  

 
  
  
  
  
  
  
  

962-998-972 2,26,07,600   

२ जेष्ठ नागरयक दतरत  114-142-139 31,60,000   

३ उऩचाय खचि ( जेष्ठ नागरयकराई) 262-998-972 
1,17,28,000 

  

४ र्वधवा भर्हरा  305-283-268 68,48,000   
५ एकर भर्हरा 238-235-258 58,48,000   

६ अतत अशि अऩाॊङ्गता बएका व्मक्षि 43-42-40 
8,00,000 

  

७ ऩ णि अशि अऩाॊङ्गता बएका व्मक्षि 27-30-28 
10,20,000 

  

८ वारऩोषण (सॊयऺण) बत्ता 388-378-350 17,85,600   

९ रोऩोन्भखु आददवासी जनजातत 0 0   

जम्भा 5,37,97,200 3162 5,37,97,200   



14. प्रधानभन्त्री योजगाय कामििभको र्वत्तीम प्रगतत 

तस.नॊ. क्षशषिक प्राप्त अनदुान खचि यकभ खचि प्रगतत प्रततशत 

1 तरव 417000 417000 100 

2 स्थानीम बत्ता 16000 13500 84.37 

3 कामििभ खचि 0 0 0 

4 र्वर्वध 10000 10000 100 

5 अनगुभन 0 0 0 

6 कामािरम सञ्चारन खचि 50000 49790 99.58 

7 ज्मारा यकभ 

1508000 

1298250 

98.84 

8 तनभािण साभग्री खरयद 153028 

9 हाते औजाय खरयद 14258 

10 अन्म खचि 25000 

जम्भा 20,01,000 19,80,826 98.99 



 
15. प्रधानभन्त्री योजगाय कामििभको  

बौततक प्रगतत/अन्म उऩरव्धी 
 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षव्धका (नततजा) 
वुॉदा ईकाइ उऩरक्षव्धको ऩरयभाण 

खचि बएको क र वजेट 

  

१ 
तफतबन्न वाड अन्तगितको गोयेटोवाटो 
तनभािण, भभित तथा ऩक्की तसढी भी 

गोयेटो वाटो तनभािण 
3271 तभटय य तसतड 

तनभािण भभित 276 तभटय 

109106 

२ भोटयवाटोभा सोतरङ भी 50 199750 

३ 
तसचाइ कुरोभा ऩक्की नारी तनभािण 
य ऩर्हयो गएको ठाउॉभा वार तनभािण  

भी 8.8 य 28.8 199626 

जम्भा 14,90,436 

कुर 110 जना वेयोजगायरे 12 वटा सञ्चातरत मोजनाभा जम्भा 1681 योजगाय ददन योजगाय ऩाएको  



16. सङघीम सयकायफाट प्राप्त अन्तय सयकायी अक्षख्तमायीको र्वत्तीम प्रगतत 

तस.नॊ. क्षशषिक नॊ. प्राप्त अनदुान खचि यकभ खचि प्रततशत 

1 यार्ष्ट्रम ऩरयचमऩत्र तथा ऩक्षिकयण कामििभ 1207000 722300 59.84 

2 स्थानीम ऩ वािधाय र्वकास साझेदायी 8200000 6267163 76.42 

3 साभाक्षजक सयुऺा कामििभ 60400000 53797200 89.06 

4 गरयवसॊग र्वश्वशे्वय कामििभ 700000 696000 99.42 

जम्भा 7,05,07,000 6,14,82,663 87.20 



17. सङघीम सयकायफाट प्राप्त अन्तय सयकायी अक्षख्तमायीको बौततक प्रगतत/उऩरब्धी 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरब्धी / नततजा इकाइ उऩरक्षब्धको 
ऩरयभाण 

खचि बएको क र 
फजेट 

1 साभाक्षजक सयुऺा बत्ता अनराइन इक्षन्ि गयी र्वतयण 
गरयएको  
(कभिचायीको तरव बत्ता य कामािरम सॊञ्चारन सभेत) 

जना 3162 722300 

2 सर्हद स्भतृी बवन 
हातेभारोचोक 

1 4250 
वगि.र्प. 4278741 

3 हातेभारोचोक धयभऩानी ऩैम ॉकोट कच्ची सडक  
1 6 र्क.तभ.सडक 

चौडा ऩारयएको 1988422 

4 साभाक्षजक सयुऺा कामििभ जना 3162 53797200 

5 गरयवसॊग र्वश्वशे्वय कामििभ (कभिचायीको तरव बत्ता 
य कामािरम सॊञ्चारन सभेत) 

वटा 6 मोजना तथा 
कामििभ 

696000 

जम्भा 6,14,82,663 



18. प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अन्तय सयकायी अक्षख्तमायीको र्वत्तीम प्रगतत 

तस.नॊ. क्षशषिक नॊ. प्राप्त अनदुान खचि यकभ खचि प्रततशत 

1 साभाक्षजक र्वकास भन्त्ररम 1150000 1100000 95.62 

2 क्षशऺा र्वकास तनदेशनारम 450000 450000 100 

3 सशति अनदुान 10000000 4618752 46.18 

जम्भा 1,16,00,000 61,68,752 53.17 



19. प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अन्तय सयकायी अक्षख्तमायीको बौततक प्रगतत/उऩरब्धी 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरब्धी / नततजा इकाइ उऩरक्षब्धको ऩरयभाण खचि बएको क र फजेट 

1 फमयधायी ठुतरबञ्ज्माङ र्हरे 3 बोरे 
हवुास सडक 
 

र्क.तभ 5.8 र्क.तभ. 
स्तयउन्नती 

4618752 

2 जेष्ठ नागरयक ददवा सेवा केन्र बवन वटा 4 कोठे बवन  1100000 

3 जनता भा.र्व. य जनसेवा सॊस्कृत भा.र्व.  वटा भभित तथा घेयावाय 
 

450000 

जम्भा 61,68,752 



20. स्थानीम ऩ वािधाय र्वकास साझेदायी कामििभवाट बएको 
बौततक प्रगतत/अन्म उऩरव्धी 

 

तस.नॊ मोजना/कामििभको नाभ र्वतनमोक्षजत वजेट 
प्रगती 

खचि खचि प्रततशत 

१ 
सर्हद स्भतृी बवन 
हातेभारोचोक 

5000000 
  

4278741 85.57 

२ 
हातेभारोचोक धयभऩानी ऩैम ॉकोट 
कच्ची सडक  

2000000 1988422 99.42 

३ 
तत्रवेणी वहदेु्यश्मीम सहकायी 
सॊस्था 1200000 0 0 

जम्भा 82,00,000 62,67,163 76.42 



21. कृर्ष कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / नततजा सचुक इकाइ ऩरयभाण खचि बएको 
क र वजेट 

1 बकायो सधुाय कामििभ वटा 30 225000 

2 कृर्ष शाखाभा भाटो ऩरयऺणको रातग तभतन ल्मावको 
स्थाऩना 

वटा 100 50000 

3 50% अनदुानभा कुटानी र्ऩसानी तभर र्कसानहरुराइ 
र्वतयण  

वटा 15 255000 

4 50% अनदुानभा हाते ट्याक्टय र्कसानहरुराइि र्वतयण वटा 17 408000 

5 र्कसानहरुराइि सनु्तरा य कागततका र्वरुवा र्वतयण वटा 5000 129250 

जम्भा 10,67,250 



22. ऩशसेुवा कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / 
नततजा सचुक 

इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र वजेट 

1 र्कसानहरुराइि जै घाॉसको र्वउ 
हस्तान्तयण 

ऩटक 1 40000 

2 येर्वज र्वरुद्ध खोऩ  ऩटक 1 30000 

3 ऩाडाऩाडी सॊयऺण कामििभ वटा 300 450000 

4 कृषकहरुराइि ऺभता र्वकास 
तातरभ 

वटा 1 20000 

5 ऩयजक्षजवी तनमन्त्रण कामििभ ऩटक 1 270000 

6 ऩशसु्वास््मको रागी औषधी 
र्वतयण 

ऩटक 1 145000 

जम्भा 9,55,000 



23. भर्हरा, फारफातरका,जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग रक्षऺत कामििभ 
प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / नततजा सचुक इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र 
वजेट 

१.   जेष्ठ नागरयकहरुराइ ऩरयचम ऩत्र र्वतयण  ऩटक १  41630 

 २. ऩैम ॉ अऩाङ्ग सभाजको कामािरम व्मवस्था   ऩटक १  18000 

 ३. ऩवित जेतसस य ऩवित व्माक्षमभन्टन सॊघराइ 
प्रवधिन 

 ऩटक १  45000 

४ अन्तरयऺ मवुा क्रव खेरकुद प्रवधिन ऩटक १ 15000 

5 
ऩवित भहोत्सवभा ऩैम ॉफाट सहबागी 
खेराडीहरुराइि प्रोत्साहन 

ऩटक १ 145525 

जम्भा 2,65,155 



24. क्षशऺा कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / नततजा सचुक इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र 
वजेट 

1 1 देक्षख 5 य इ.तस.तड. कऺाका र्वद्यातथिहरुराइि 
ददवा खाजाको व्मवस्था 

जना 400 1800000 

2 क्षशऺकहरुका रातग ऺभता र्वकास तातरभ ऩटक 1 312848 

3 क्षशऺकहरुका रातग प्रर्वतध भैत्री तातरभ ऩटक 1 100000 

जम्भा 22,12,848 



25. स्वास््म सेवा कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / नततजा सचुक इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र वजेट 

1 स्वास््म सॊस्था नबएका वडाभा आधायब त स्वास््म 
सेवा केन्र स्थाऩना वडा नॊ. 5 

ओटा 1 500000 

2 खोऩ सेवा केन्र तनभािण, वडा नॊ. 7 ओटा 1 350000 

3 स्वास््म चौकीहरुराइ डेक्स्टऩ कम्म टय 
हस्तान्तयण, वडा नॊ.2,6 य 7 

ओटा  3 240000 

4 ल्माव सेवा स्थाऩना , वडा नॊ. 2 तत्रवेणी  ओटा 1 495000 

5 हात्तीऩाइरे खोऩ र्वरुद्धको खोऩ अतबमान  ऩटक 1 500000 

6 कोतबट-19 भा खर्टने स्वास््म कतभिका रातग 
प्रोत्साहन 

जना 45 1265000 

7 तनमतभत तथा ऩ णि खोऩ ददगोऩना कामििभ ऩटक 1 300000 

8 गाउॉऩातरकाका सवै स्वास््म चौकीहरुभा 
अक्षक्सजन तसतरण्डय उऩरव्ध गयाएको 

ओटा 8 200000 

जम्भा 38,50,000 



26.वन, वातावयण, र्वऩद व्मवस्थाऩन कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / नततजा सचुक खचि बएको क र वजेट 

१.  ऩैम ॉऺ ेत्र एम्वरेुन्स सञ्चारक सतभतत भापि त गाउॉऩातरकाफाट 
र्वयाभीहरुराइि बाडाभा छुट 

225450 

 २. Sanitizer खरयद 60000 

 ३. Disinfect  औषधी छकि ने भेतसन य ओषधी 41100 

 ४. दाङतसङ तरफ्ट खाऩा ट्याङकी सॊयऺण 320000 

5 आतथिक सहामता (दैवी प्रकोऩ तथा अशि)  841500 

जम्भा 14,88,060 
 



27. घयेर,ु उद्यभ र्वकास, सीऩ र्वकास य योजगाय प्रवधिन कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म 
उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / 
नततजा सचुक 

इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र वजेट 

 
 
 
कामििभ नबएको 

 
 
 
 
 
 
 
 



28. ऩमिटन प्रवधिन कामििभफाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु / नततजा 

तस.नॊ. प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षब्ध / 
नततजा सचुक 

इकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र वजेट 

 
 
 
कामििभ नबएको  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29. गरयवसॊग र्वश्वशे्वय कामििभवाट प्राप्त बएका भखु्म उऩरक्षव्धहरु (नततजा) 

 

तस.नॊ प्राप्त बएका भखु्म भखु्म उऩरव्धी/नततजा सचुक ईकाइ ऩरयभाण खचि बएको क र वजेट 

१.  भसायेऩाखा बोरेखोरा कुरो भभित भी. 30 55000 

2. अतत र्वऩन्नराइ वाख्रा र्वतयण वडा नॊ. ७ वटा 9 70000 

3. काददिखोरा डाडावायी गोयेटोवाटो भभित भी. 250 20000 

4. र्हभसागय सभहुराइ वाख्राको खोय तनभािण वटा 4 40000 

5. बगवती प्रार्वको ऩखािर भभित भी. 25 25000 

6. काददिखोरा तसद्धखकि  गोयेटोवाटो भभित भी. 300 40000 

जम्भा 2,50,000 



30. ०७६।७७ भा सॊचातरत तनभािण मोजना तथा कामििभ सॊख्मा 
(Hardware  तथा  Software को) 

 

  

तस.नॊ. 
  

  

मोजनाको र्कतसभ 

१ राख 
बन्दा 
कभका 

१ राख 
बन्दा भातथ   

२ राख 
सम्भका 

२ राख 
बन्दा भातथ   

५ राख 
सम्भका 

५ राख 
बन्दा भातथ 

१० राख 
सम्भका 

१०  राख 
बन्दाभातथ 

२० राख  
सम्भका 

२० राख 
भातथ ५० 
राख 
सम्भका 

५० 
राख 
भातथ
का 

जम्भा 
मोजना 
सॊख्मा 

  

१ 

बौततकऩ वािधाय तनभािणको 
मोजनाहरु  

(Hardware  खारको 
मोजनाहरु) 

22 16 12 2 2 3 0 57 

२ 

अन्म कामििभहरु ( तातरभ, 

गोष्ठी,सेतभनाय, साभाग्री 
र्वतयण, अनदुान, अवरोकन 
भ्रभण, अध्ममन प्रततवेदन 
आदद Software खारका 
कामििभ /र्िमाकराऩहरु 

0 0 4 0 0 0 0 4 

जम्भा 22 16 16 2 2 3 0 61 



31. 076/77 को बौततक ऩ वािधायको र्कतसभ य सॊख्मा 
तस.नॊ मोजनाको ऺेत्र मोजनाको र्कतसभ मोजना 

सॊख्मा 
तस.नॊ मोजनाको ऺेत्र मोजनाको र्कतसभ मोजना 

सॊख्मा 
१ सडक कारोऩते्र 4 बवन कामािरम/वडाको नमा बवन 1 

    ग्राबेर     साभदुार्मक बवन (सभहुका) 3 

    सडक ऩदक्क नारा     साभदुार्मक तसकाई केन्र 

    स्तयउन्नती तथा अन्म 
सधुाय 

19     मवुा क्रव/वार क्रफ 

गोयेटोफाटो तथा तसतड 
तनभािण 

8 

२ ऩरु/ऩरेुसा ऩदक्क ऩरु     जेष्ठ नागरयक सेवा 
केन्रबवन 

1 

    काठेऩरु/पड्के     अन्म (कृर्ष,ऩश ु,स्वास््म 
आददको 

1 

    कजवे/करबटि 5 खानेऩानी नमाॉ मोजना सरुुवात  

    िष्ष्ट र्िज     थऩ ऺभता तफस्ताय 

    झोरङु्गेऩरु 1     ऩयुाना भभित तनभािण सधुाय 1 

३ तसॉचाई ऩदक्क कुरो तनभािण  5 6 तफधतु नमाॉ ऩोर तथा राईन 
तफस्ताय 

    कच्ची कुरो तनभािण  4     िान्सतभटय खरयद ब्मवस्था 

    ऩाइऩ कुरो वाट तसॉचाइ  1     भभित सधुाय 1 

    साना तसचाॉई कामििभ  6     सोराय ऩावय/वत्ती जडान 1 

भभित सधुाय अन्म - 



7 क्षशऺण सॊस्था नमा बवन तनभािण   8 ऩमिटन भठ,भक्षन्दय,भक्षस्जत 
गमु्फा तनभािण 

 1 

    कोठा थऩ/भभित 
सधुाय 

 2     होभस्टे स्थाऩना य 
सधुाय 

  

    शौचारम/तायफाय/
खानेऩानी 

 1     ऩदभागि तनभािण य 
सधुाय 

  

    तफऻान 
प्रमोगशारा/ऩसु्तका
रम 

      सॊग्रारम फाजा 
बेषबषुा सॊयऺण 

  

    वार र्वकास केन्र       थऩ ऩमिटन ऩफुािधाय 
तनभािण सधुाय 

  

    खेदकुद भैदान 
तनभािण सधुाय 

  9 तटफन्ध ऩैह्रो तनमन्त्रण    

    अन्म       नददभा तटफन्ध 
/ग्मार्वन 

  

          गह्रा सधुाय फृऺ ायोऩण 
सॊयऺण 

  

जम्भा 
 

  

 57 



31.1 ऩातरका तबत्र यहेका बौततक ऩ फािधाय/तफकासको त्मार्कम क्षस्थतत 

तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई आधाय फषि २०७४/७५ 
सम्भको अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

१ सडक           

१.१ कारोऩते्र          0 

१.२ ग्राबेर र्क.तभ. 10      10  

१.३ कच्ची सडक/भाटे र्क.तभ. 88   5   1.8  94.8  

१.४ नमाॉ िमाक ओऩन र्क.तभ. 88   5   0.8  93.8  

१.५ सडक ऩदक्क नारा 
(भेतसनयी) 

    

१.६ अन्म     

2 ऩरु ऩरेुसा     

२.१ ऩदक्क भोटयेफर ऩरु  वटा 1    1  

२.२ िट तिज/वेरी र्िज   

२.३ काठेऩरु/पड्के         

२.४ कजवे/स्ऩान करबटि  वटा  7   9     16  

२.५ झोरङु्गेऩरु  वटा  13   2   1   16  



31.2 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 

सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

3 तसचाॉई           

३.१ ऩदक्क कुरो तसचाॉई वटा  5   4  9 

३.२ कच्ची कुरो तसचाॉई  वटा  15   2  17 

३.३ ऩाइऩवाट तसचाॉई  वटा     1  1 

३.४ थोऩा तसचाॉई ब्मफस्था         

३.५ साना तसचाॉई वटा  40    4  44 

4 ऩमिटन प्रफधिन           

४.१ भ्म  टाफय           

४.२ जाततम वा सास्कृततक 
सॊग्रारम  

          

४.३ फाजागाजा /बेषबषुा 
सॊयऺण 

          

४.४ होभ स्टे (घयवास)  वटा    2    2 

४.५ ऩमिटर्कम स्थर सम्ऩदा 
आदी 

          

४.६ ऩमिटन ऩदभागि           

४.७ ऩमिटन सचुना केन्र           



31.3 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 

सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ 
को उऩरक्षब्ध 
ऩरयणाभ 

हारसम्भको जम्भा 
ऩरयणाभ 

5 खानऩेातन तथा सयसपाई           

५.१ शदु्ध खानेऩानी सरु्वधा 
प्राप्त जनसॊख्मा 

 जना        9000 

५.२ खानऩानी मोजना तनभािण 
/सधुाय 

 वटा  25  8    33 

५.३ तनजी घयको शौचारम          सफै घयभा यहेको 
५.४ साना शहयी खानेऩानी 

मोजना 
          

५.५ साफिजतनक शौचारम  वटा  1      1 

6 सॊचाय           

६.१ भोफाईर ऩहुॉच ऩगेुको 
जनसॊख्मा 

 जना       7000 

६.१ भोफाईर टाफय तनभािण  वटा  2      2 

६.३ ल्माण्डराईन टेतरपोन           सेवा प्रबाह याम्रो 
यहेको 

६.४ हरुाक सेवा  वटा  6      6 (1 इराका य 
5 वटा अततरयि) 

६.५ टेतरसेन्टय स्थाऩना           

६.६ ऩातरकाफाट र्ि वाईपाई 
जोन 

 वटा    2    2 



31.4 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 

सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

7 शैक्षऺक सस्था           

७.१ उच्च भा.तफ    5      5 

७.२ भा.र्व/तनभार्व/प्रा.र्व    22      22 

७.३ तनक्षज र्वध्मारम (सफै 
तहको) 

   5      5 

७.४ प्रार्वतधक क्षशऺण सॊस्था           

७.५ वार र्वकास केन्र    7  1    8 

७.६ गाउॉऩसु्तकारम/नगय 
ऩसु्तकारम 

          

७.७ स्नातक/स्नातकोत्तय 
क्माम्ऩस 

   2      2 

७.८ साभदुार्मक तसकाई केन्र    2      2 

७.९ ई-ऩसु्तकारम      1    1 

८ र्वधतु सतुफधा           

८.१ तफधतु सरु्वधा ऩगेुको घय 
धयुी 

सॊख्मा        3196 घय 
धयुी 

८.२ तफधतु ऩोर /राइन 
तफस्ताय कामि 

 वटा    673    673 

८.३ सोराय फक्षत्तको 
जडान/ब्मफस्था 

 वटा  1  4  9  15 



31.5 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 

सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

9 कृर्ष तथा ऩश ुसेवा           

९.१ कृर्ष सेवा केन्र/सेवा 
इकाई 

 वटा  1      1 

९.२ कृर्ष हाट फजाय           

९.३ कृर्ष उऩज सॊकरन 
केन्र(बवन) 

          

९.४ तनक्षज ब्मफसार्मक तयकायी 
पभि 

 वटा  15  5  10  30 

९.५ ब्मफसार्मक तयकायी 
टनेर हाउस 

          

९.६ परपुर वोट र्वरुवा 
र्वतयण /योऩण 

 वटॉ      5000  5000 

९.७ कृर्ष सभहु/सॊस्था दताि  वटा      6  6 

९.८ ऩश ुसेफा केन्र/सेवा 
ईकाई 

          

९.९ ऩश ुहाट फजाय           

९.१० ऩश ुफधशारा बवन           

९.१० भास ुऩसर (िेस हाउस)  वटा      6  6 

9.11 तनजी ब्मफसामीक ऩश ु
पभि 

 वटा      10 10 



31.6 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि 

२०७४/७५ सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

१० स्वास््म ऺेत्र           

१०.१ सयकायी अस्ऩतार(वेड सर्हत)           

१०.२ तनजी अस्ऩतार /नतसिङ्ग होभ           

10.३ प्राथतभक स्वास््म केन्र           

10.४ स्वास््म चौकी /उऩस्वस््म 
चौकी 

 वटा  6      6 

10.५ प्राईबेट क्षक्रतनक/ औषधी ऩसर  वटा  5      5 

10.६ शहयी स्वास््म केन्र/क्षक्रतनक           

10.७ गाउॉघय क्षक्रतनक/खोऩकेन्र  वटा  10  2    12 

10.८ आमुिफेद  ओषधारम/सेफाकेन्र  वटा  1      1 

10.९ भर्हरा स्वमभ सेर्वका  जना  55      55 

१०.10 साभदुार्मक अस्ऩतार           

साभदुामीक स्वास््म इकाइि वटा 2 2 

१० स्वास््म ऺेत्र           

१०.१ सयकायी अस्ऩतार(वेड सर्हत)           



31.7 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 

तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 
सम्भको 
अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

11 साभदुार्मक बफन           

11.१ भर्हरा /आभा सभहु 
बफन 

 वटा  4  6 3  13 

11.२ नागरयक सचेतना केन्र 
बफन 

        

11.३ साभदुार्मक फन बफन         

11.४ जेष्ठ नागरयक सेवा केन्र 
बफन 

 वटा     1  1 

11.५ स्थातनम मवुा क्रव 
बफन 

        

11.६ साभदुार्मक तसकाई केन्र 
बफन 

        

11.७ फरर्वकास केन्र बफन         

11.८ खोऩ केन्र/ गाउघय 
क्षक्रनीक बफन 

        

11.९ ऩातरकाको  आफ्नै 
प्रशासर्कम बफन 

        

11.१० वडा कामािरमको आफ्नै 
बफन 

 वटा  4   1  5 



31.8 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 

तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 
सम्भको अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ 
को उऩरक्षब्ध 
ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

12 उद्योग व्माऩाय व्मवशाम           

12.१ ऩातरकाभा दताि बएका 
ऩसर/ब्मफसाम 

          

12.२ ऩातरका तबत्र सॊचातरत 
उधोग 

          

12.३ ऩातरका तबत्र सॊचातरत 
सहकायी सॊस्था 

          

12.3.1 सॊघको ऺेत्रातधकाय तबत्रको           

12.3.2 प्रदेशको ऺेत्रातधकाय तबत्रको  वटा  3      3 

12.3.3 ऩातरकाको अतधकाय ऺेत्र 
तबत्रको 

 वटा      4  23 

13 पोहोय भैरा ब्मफस्थाऩन           

13.1 डक्षम्ऩङ साईट           

13.2 स्मातनटयी ल्मान्डर्पल्ड 
साईट 

          

13.3 सॊकरन गने  औजाय य 
साधन 

          

13.3.1 ट्याक्टय /र्िऩय           

13.3.2 कम्प्रसेय सर्हतको सवायी 
साधन  

          

13.3.3 अन्म साधन           

13.3.4 दैतनक सॊकरन हनुे पोहोय 
(भे.टन) 

          



31.9 ऩातरकातबत्र यहेको बौततक ऩ फािधाय /तफकासको त्मार्कॊ म क्षस्थतत 
 

तस.नॊ क्षशषिक/तफषम ईकाई अधाय फषि २०७४/७५ 
सम्भको अफस्था(ऩरयणाभ) 

२०७५/७६ 
को उऩरक्षब्ध 
ऩरयणाभ 

२०७६/७७ को 
उऩरक्षब्ध ऩरयणाभ 

हारसम्भको 
जम्भा ऩरयणाभ 

14 वन वाताफयण य र्वऩद 
ब्मवस्थाऩन 

          

14.1 वन नसियी स्थाऩना/सॊचारन           

14.2 साभदुार्मक वन उऩऩबोिा 
सभ ह 

          

14.3 ई-फन 
कामािरम/ईकाई/सेवाकेन्र 

          

14.4 र्वतबन्न र्वरुवाको फृऺ ायोऩण 
कामि 

          

15 र्वऩद ब्मफस्थाऩन           

15.1 वारुणमन्त्र (दभकर)           

15.2 एम्फरेुन्स  वटा  1      1 

15.3 शव वहान            

15.4 डोजय/ईस्क्माबेटय/व्माकरो
डय 

          

15.5 र्वऩद साभग्री बण्डाय (स्टोय)  वटा  1      1 

15.6 येडिस शाखा 
/उऩशाखा/ईकाई 

 वटा  1      1 

15.7 र्वऩद तातरभ प्राप्त 
स्वमभसेवक 

          

15.8 अन्म           



32.1 सशुासन प्रफधिन प्रगतत 
 

तस.नॊ र्वषम छ/छैन  

बए/नबएको 
ईकाई ऩरयभाण ऩषु्ष्ट्याई आधाय 

/तभतत 

1 साभाक्षजक ऩयीऺण नबएको       

2 साविजतनक सनुवुाई कामििभ(वडा स्तयीम) 
 बएको 

3 साविजतनक सनुवुाई कामििभ ऩातरका 
स्तयीम 

 नबएको       

4 सम्ऩन्न बएको ऩातरका सबाको सॊख्मा बएको    6   

5 सम्ऩन्न बएको ऩातरकाको वोडि वैठक सॊख्मा 
 बएको       

6 सबाको तनणिम साविजतनकीकयण कामििभ 
 बएको छ 

   6   

7 आ.फ ०७६/७७ को फार्षिक सतभऺा 
कामििभ  

 बएको छ 
   १   

8 सबाको तनणिम ऩकु्षस्तका छऩाई य र्वतयण 
 बएको    3   

9 जनप्रतततनतध य कभिचायी तफच सभन्वम 
वैठक 

 नबएको       

10 शाखा प्रभखु /कभिचायी स्टाप तभर्टङ्ग  बएको    12   



32.2 सशुासन प्रफधिन प्रगतत 
 

तस.नॊ र्वषम छ/छैन  

बए/नबएको 
ईकाई ऩरयभाण ऩषु्ष्ट्याई आधाय /तभतत 

11 ऩातरकाभा नागरयक वडाऩत्र टाॉस 
गयेको/प्रकाशन 

 छ 
   1   

12 वडाभा नागरयक वडाऩत्र टाॉस गयेको  
 छ 

   7   

13 ऩातरकाभा प्रफिाको व्मफस्था 
 बएको छ 

   1  तबभफहादयु गरुुङ 

14 गनुासो सनेु्न अतधकायी तोकेको 
 छ 

      

15 गनुासो ऩकु्षस्तका खडा गयी अतबरख याखेको 
 छ 

      

16 सचुना अतधकायी तोकेको 
 छ 

     यर्वन्र गौतभ 

17 तडक्षजटर नोर्टस वोडिको व्मवस्था 
 नबएको       

18 ऩातरकाको भोफाईर एप्स 
 बएको      paiyungaupalika 

19 ऩातरकाको वेबसाईट/तनमतभत अऩरोड कामि 
 बएको      paiyunmun.gov.np 

20 फोडिको तनणिम वडाभा तरक्षखत रुऩभा 
ऩठाएको  छ 

      



32.2 सशुासन प्रफधिन प्रगतत 
 

तस.नॊ र्वषम छ/छैन  

बए/नबएको 
ईकाई ऩरयभाण ऩषु्ष्ट्याई आधाय 

/तभतत 

2१ वोडिको तनणिम वेबसाईटभा याखी साविजतनक 
गयेको  बएको       

2२ वडाको तनणिम तरक्षखत रुऩभा ऩातरकाभा 
आउने  छ       

2३ जनप्रतततनतधको आचायसॊर्हताको व्मवस्था 
 नबएको       

2४ कभिचायीको आचाय सॊर्हताको व्मवस्था  तनजाभती सेवा ऐन 
अनसुाय 

      

2५ टोर र्ि टेतरपोन नम्वयको व्मवस्था 
 छ     16606742001 

2६ सबाका सवै सदस्महरुराई याजऩत्र ददने 
व्मवस्था  छ       

2७ ई-एटेन्डेन्स हाक्षजयीको व्मवस्था 
 छ       

2८ उजयुी ऩेर्टका व्मवस्थाऩन (याख्न,ेखोल्ने,य 
आका गने 

 छ       

2९ कभिचायी रगवकुको व्मवस्था 
 छैन       

3० प्र प्र अ वाट तरक्षखत रुऩभा अतधकाय 
प्रत्मामोजन 

 बएको       

3१ सहामता कऺ को व्मवस्था (Help Desk) 
 नबएको       



33. साभाक्षजक अतबमान /कामििभको प्रगती 
 

तस.नॊ अतबमान/कामििभ ऩातरकाको घोषणा बइ सकेको वडाहरु भध्मे ऩातरकाराई 
नै घोषणा 
गने रक्षऺत 
आ.फ  

जम्भा 
वडा 
सॊख्मा 

कामििभ 
सॊचारन गरयएको 
वडा सॊख्मा 

धोषणा 
बएको वडा 
सॊख्मा 

०७५/७६ 
भा घोर्षत 
वडाहरु 

०७६/७७ 
भा घोर्षत 
वडाहरु 

०७७/७८ 
भा प्रस्तार्वत 
वडाहरु 

१ खलु्रा ददशाभिु ऺेत्र  7  7  7         

 2 जाततम छुवाछुत तथा बेदबाफ भिु               

 3 ऩ णि सयसपाईमिु  7  3  2  2       

 4 ऩ णि साऺय               

 5 घयतबत्रको धवुाॉ भिु  7 7   2 2        

 6 CFLG फारभैत्री स्थानीम शासन  7 1  1   1       

 7 EFLG फातावयणभैत्री स्थानीम 
शासन 

              

 8 एक वडा एक उत्ऩादन कामििभ               

 9 रैङ्गीक र्हॊसा न्म तनकयण               

 10 भददया तनषेतधत ऺेत्र               

 11 होभ डेतरबयी भिु (घयभा सतु्केयी 
नहनुे) 

              

 12 ऩ णि खोऩमिु वडा ददगोऩना 
सतुनक्षितता 

              

 13 साविजतनक स्थानभा स ततिजन्म ऩदाथि 
भिु 

              

14 फारर्ववाह न्म तनकयण 
15 भानफ वेचतफखन/ओसायर ऩसाय 

न्म तनकयण 



34. न्मार्मक सतभततको कामि प्रगतत  

तस.नॊ. क्षशषिक य र्वषम  व्महोया  

१.  सतभतत गठन बएको तभतत  २०७४/०४/१९  

२. सतभततभा तोर्कएको कभिचायीको नाभ य तह   सयेुन्र प्रसाद शभाि, अतधकृत छैठौं 

३. सतभततभा कान नी सल्राहकायको व्मवस्था छ/छैन   छैन 

४. सल्राहकायको व्मवस्था बएभा नाभ, स्तय य सरु्वधा यकभ    नबएको 

५. सतभततभा आ.व ०७६/७७ भा ऩयेको उजयुीको सॊख्मा  ५ 

६. तस.नॊ ५ को उजयुी सॊख्मा पर्छ्यौट गरयएको सॊख्मा  २ 

७. पर्छ्यौटको र्कतसभ   भेरतभराऩ 

७.क दपा ४७.१ फभोक्षजभ र्ववादको तनरुऩण गयेको सॊख्मा  0 

७.ख दपा ४७.२ फभोक्षजभ भेरतभराऩफाट र्ववादको तनरुऩण गयेको सॊख्मा   २ 

८  न्मार्मक सतभततको तनणिम उऩय ऩनुयावेदन ऩये/नऩयेको ? ऩयेको बए सॊख्मा  नऩयेको 



35. गाउॉऩातरकाफाट जायी गरयएको ऐन, तनमभ, कामिर्वतध, तनदेक्षशका य भाऩदण्ड सम्फक्षन्ध 
प्रगतत    

तस.नॊ  र्वषम  

२०७६ असाय 
भसान्त सम्भ 

स्वीकृत बई जायी 
गरयएको सॊख्मा  

२०७६/७७ 
स्वीकृत बई 
जायी गरयएको 

सॊख्मा  
 

हार सम्भको 
जम्भा सॊख्मा  

२०७७ असाय सम्भ जायी बएका सॊख्मा भध्मेभा  

२०७७ असाय सम्भ 
सॊशोधन बएका सॊख्मा  

याजऩत्रभा प्रकाशन 
बएका सॊख्मा  

१. ऐन 7 7 
कुनै ऩतन सॊशोधन 

नबएको  
7 

२. तनमभावरी  1 1 1 

३. कामिर्वतध  10 2 12 12 

४. तनदेक्षशका  1 1 1 

५. भाऩदण्ड  - - - 

६. गठन आदेश  - - - 

जम्भा 19 2 21 21 



36. कभिचायी उत्प्रयेणा सम्फन्धी व्मवस्था (ऩातरकाको सबा वा कामिऩातरका वोडिको तनणिमअनसुायको) 
 

तस.नॊ
. 

कभिचायीको 
ऩद तह 

उत्प्रणेाको र्कतसभ कैर्पमत 

सवायी 
साधन/
मातामात 
खचि 

आवास भातसक 
बत्ता 

ओ.टी. ईन्धन सञ्चाय सबा 
बत्ता 

प्रार्वतधक 
बत्ता 

खाजा 
बत्ता 

  

१ प्र.प्र. 
अतधकृत 

कुनै ऩतन 
नबएको 

  

  

  

  

  

  

  

  

२ अतधकृत 
दशौ 

3 अतधकृत नवौ 

4 अतधकृत 
आठौ 

5 अतधकृत 
सातौ 

6 अतधकृत 
छैटौ 

7 सहामक तह 

8 का.स/स.चा. 
सभेत 



37. आ.व. ०७6/७7 भा गरयएका अध्ममन अनसुन्धान य DPR तमायी कामिहरुको प्रगतत 
 

तस.नॊ  अध्ममन अनसुन्धान य वहृत मोजना प्रततवेदनको क्षशषिक ईकाई 
कामि शरुु गरयएको 
ऩरयभाण 

कामि सम्ऩन्न गयएको 
/बएको ऩरयभाण 

कैर्पमत 

१ आन्तरयक याजश्व प्रऺेऩण प्रततवेदन          

२ ऩातरकाको प्रोपाइर तनभािण/प्रकाशन         

३ IEE को TOR य प्रततवेदन तनभािण कामि         

४ मोजना कामििभको DPR फनाउने कामि      1   

५ ल्मण्डर्पल्ड साईट तनभािण य व्मवस्थाऩन         

६ पोहोयभैरा व्मफस्थाऩन /ऩनु प्रशोधा /कम्ऩोटभर 
मोजना  

        

७ र्वऩद व्मवस्थाऩन प्रततकामि मोजना          

८ ऩातरकाको गरुुमोजना (Master Plan)         

९ ऩातरकाको आफतधक र्वकास मोजना (Periodic Plan)         

१० ऩातरकाको ऩमिटन गरुु मोजना (Tourism Master 
Plan) 

        

11 गाउॉ/नगय मातामात गरुु मोजना         

12 गाउॉ/नगय क्षशऺा आवतधक र्वकास मोजना/गरुु मोजना         

13 कृर्ष र्वकास /ऩश ुर्वकास दीघिकातरन गरु मोजना 
/र्वकास मोजना  

        

14 एर्ककृत बौततक ऩवािधाय र्वकास मोजना गरुु मोजना वा 
सयह 

        

15 अन्म         



38. सम्ऩादन गरयएका अनकुयणीम /उल्रेखनीम कामिहरु 
 

तस.नॊ अनकुयक्षणम उल्रेखतनम कामि क्षशषिक सचुना/ईकाई उऩल्वधी /नततजा/ऩरयभाण कैर्पमत 

1 कृषक हरुराई तभतन टेरय र्वतयण वटा 17  

2 कृषक हरुराई कुटानी र्ऩसानी तभर र्वतयण 
 

वटा 15  

3 खयको छाना र्वस्थाऩन  वटा 12  

4 हवुास वजायभा स्टेट राइटको व्मवस्था  वटा 9  

5 गाउॉऩातरकाको प्रशासतनक बवनको रातग जग्गा उऩरव्ध 
बएको 

6 याजश्व, क्षजन्सी, मोजना शाखाभा सफ्टवेमय जडान वटा 3  

7 स्वास््म सॊमभ सेर्वकाराइ प्रोत्साहन बत्ता उऩरव्ध गयाएको  जना 45  

8 साभदुामीक र्वद्यारमका कऺा ५ सम्भका र्वद्यातथिहरुराइ 
ददवा खाजाको व्मवस्था 
 

वटा 



 
 

39. ऩातरकाका भखु्म भखु्म सभस्माहरु 

  प्रशासतनक बवन तथा ऩ वािधायको अबाव 

 कान नी जर्टरता (सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको काननु फीच तादत्भमता कामभ) 

 छरयएय यहेका फस्तीका कायण र्वकास तनभािण कामिभा सभस्मा 

 जनताभा फढ्दो अनदुानभखुी प्रवतृ्ती 

 मवुा जनशक्षि र्वदेश ऩरामन 

 फढ्दो फसाई सयाई 

 फेयोजगायी य आवश्मक जनशक्षि अबाव फीचको र्वयोधाबाषऩ णि क्षस्थती 

 जॊगरी जनावयफाट परप र तथा वारीनारीभा हनुे आिभण (भ ख्म सभस्मा फाॉदय) 

 प्रमाप्त वजेटको अबाव  
 



 
 

40. सॊक्षघम सयकाय, प्रदेश सयकाय, क्षजल्रा सभन्वम सतभतत य अन्म तनकाम सॊगको ऩातरकाको अऩेऺा 
 

तस.नॊ अऩेऺा गरयएको तफषम /व्महोया  अऩेऺा गरयएको तनकाम (को सॊग) 

१. सभन्वम सम्फक्षन्धत र्वषमगत भन्त्रारम य अन्तगितका 
कामािरमहरु 

२. सभानऩुाततक फजेट र्वतयण प्रदेश सयकाय य केन्र सयकाय 



 
 
 

41. ऩातरकाको बार्व सोँच/रऺ /कामििभ 
 

तस.नॊ सोँच/रऺ /कामििभको वदुा मसवाट प्राप्त हनुे अऩेक्षऺत नततजा /उऩरव्धीको  

अऩेक्षऺत नततजाको सचुक 

1 
गाउॉऩातरकाराइि ददगो, सहज ऩह ॉच य 
ऩ वािधायमिु गाउॉऩातरका वनाउने 

सभग्र गाउॉऩातरका याजभागि सॊग जोतडएको हनुेछ । 

गाउॉऩातरकाका सभग्र वस्तीहरु जोड्ने ऩक्की तथा कारो ऩते्र सडकको र्वकास 
हनुेछ। 

गाउॉऩातरकाका सवै घयुीभा सदु्ध र्ऩउने ऩानी ऩगेुको हनुेछ । 

सवै खेती मोग्म जतभनभा एक वा अको तयीकाफाट तसचाइ सरु्वधा । 

गाउॉऩातरकाका सवै घयभा र्वद्यतु सेवा ऩगेुको हनुेछ । 

खाद्यान्नभा, भास ुतथा परप रभा आत्भ तनबिय बएको हनुेछ । 

रैङतगक सभानता, साभाक्षजक सभावेशीकयण सभेतको गाउॉऩातरका हनुेछ 

हार खेय गैयहेको वटु्यान झडीराइ उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा ऩरयणत बएको । 

प्रत्मक वडाभा 2 वटाका दयरे सम्ऩ णि ऩ वािधाय मिु र्वद्यारम हनुेछ । 



42. ऩातरकावाट सम्ऩादन गरयएका बौततक तनभािण तथा अन्म 

आतथिक साभाक्षजक आदद र्वकास कामिहरुका  

भहत्वऩणुि तस्वीयहरु 



र्कसानहरुराइ हाते िमाक्टय य कुटानी र्ऩसानी तभर हस्तान्तयण कामििभ 



खयको छाना र्वस्थाऩन कामििभ 



कतबड १९ र्वरुद्धको स्वास््म सातभग्र हस्तान्वतयण कामििभ 



तनभािणातधन शर्हद स्भतृी बवन 



वाह्य खोऩ केन्र बवन वडा नॊ.७  



आयान देक्षख छप्रडेाॉडा सम्भ गोयेटोवाटो  



जेष्ठ नागरयक ददवा सेवा केन्र 



वडा नॊ. ५ वडा कामािरम तथा शौचारम तनभािण 



वमयघायी र्हरे बोरे सडक 



भर्हरा सिार बवन तनभािणातधन वडा नॊ. ७ 



कन्याष्ट्जत प्रा.वि. शौचाऱय िडा नॊ. ७ 



िैथोकघाट झोऱुङ्गे ऩुऱ िडा नॊ. ६ 


