
वार्षिक प्रगतत सममऺा  





ऩरयचम (ऩषृ्टबमूभ) 
 

ऺेत्रपर १९९.५२ वर्ग किरोमभटय 

जनसॊख्मा 
जम्भा  -३९०९७ 
भकहरा -२०००३  

ऩरुुष -१९०९४  
 

घयधयुी ८५२३  

बौमर्रि अवस्थिमि 

ऩूवग : हेटौडा उऩभहानर्यऩामरिा 
ऩस्िभ : याप्ती नर्यऩामरिा, स्चिवन 
उिय : यास्ससयाङ्ग र्ाउॉऩामरिा 
दस्ऺण : ऩसाग स्जल्रा/ऩसाग याकिम मनिुञ्ज 
 



कूऱ बजेट 

जम्मा आयः ८८,९३,८४,१२६.१६ 

आन्तरयक याजस्व ४,९९,५२,१८५ 

अन्म आम(गत वषषको 
नगद भौज्जात) 

२०,२६,३२,७८१।२१ 

नेऩार सयकायफाट 
प्राप्त 

३३,९५,३१,२७० 

याजश्व वाॊडपाॊड २२,११,२०,६९६.१६ 

प्रदेश सयकाय ६,९४,४९,००० 

जन सहबागगता ६६,९८,१९२।७९ 

कूऱ बजेट 
बबतनयोजन 

 
९२,२९,१८,६९० 

आथथक र्वकास 
5,13,09,270 

साभाजजक ववकास 
33,76,47,999 

ऩूवाषधाय ववकास 
42,34,91,000 

सुशासन तथा 
अन्तयसजधधत ऺेत्र 4,33,00,000 

कामाषरम सञ्चारन 
तथा प्रशासननक 6,71,70,421 



 
 आ.व.०७७/०७८ मा कुऱ र्वतनयोजजत 
तथा खचि रकम (योजना शाखा) 
कुऱ र्वतनयोजजत रकमः रु.२४,०८,५५,६५२ 
 

खचष यकभ् रु.१९,५३,८०,००९.४९ 
 

बुक्तानन गरयएको यकभ् रु.१७,५८,१४,१७३.२० 
 



प्रमुख उऩऱब्धीहरु 
 
क्र.स. र्ववरण ऩररमाण 

१ स्ल्याव  ढऱान 
 

६६०९.८९ममटर 

२ ग्राभेऱ १९९७२.६ ममटर 

३ नया ट्रायक ओऩन ६५६६ ममटर 

४ र्ऩच रोड र सडक नाऱा  १८४४ ममटर र ५१०० ममटर 

५ र्वद्याऱयमा कोठा तनमािण तथा घेरावारा  २४ वटा र ५३४ ऱामो कम्ऩाउड 

६ सामुदायीक तथा स्लवास्लथय भवन तनमािण  २० वटा 
७ र्वधुत ऱाइन र्वतरण तथा ब्यवस्लथाऩन ३४४६८ ममटर 
८ तटवन्धन तनमािण २०८८.४ ममटर 

९ मसचाइ योजना मरमत ३०० ममटर 

१० खानेऩातन योजना मरमत तथा संचाऱन र १ थान डडऩोररङ सहहत ३५१५० ममटर 

११ डड.र्ऩ.आर. तयार  ३ वटा योजनाको 



िामागरम व्मवथिाऩन 
 

िामागरम भनहयी र्ाउॉऩामरिा िामागरम, भनहयी ९ (बाडाभा) 

वडा 
िामागरमहरु 

वडा नॊ २,८ य ३ आफ्नो बवनभा 
वडा नॊ १ य ७ साभदुाकमि वनिो बवनभा (बाडा नऩने) 
वडा नॊ ४, ५, ६ य ९ बाडाभा 
 

पमनगचय  हारिो अवथिाभा साभान्म व्मवथिाऩन बएिो 
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तालिम तथा गोष्ठीहरु 

जनप्रतततनतध कममचारी 

योजना उपभोक्ता सतमतत तनमामण र 

कायामन्वयनको प्रकृया तवषयक 

योजना उपभोक्ता सतमतत तनमामण र 

कायामन्वयनको प्रकृया तवषयक 

दतैनक सेवा प्रवाह र तसफाररस सम्बन्धी 
दतैनक सेवा प्रवाह र तसफाररस सम्बन्धी वडामा 

कायामरत कममचारीहरुको लागी 

तोतकएका कर तथा राजश्वका तवषयमा 

अतभमखुीकरण 

तोतकएका कर तथा राजश्वका तवषयमा 

अतभमखुीकरण 

एतककृत सम्पतत कर सम्बन्धी तातलम एतककृत सम्पतत कर सम्बन्धी तातलम 
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योजना काययन्वयन प्रलिया 

ठेक्का ििा अभानिभा सन्चामरि मोजनाहरु िोकिएिो ऐन िाननु 
(सावगजमनि खरयद ऐन रर्ाएि) िो ऩरयधी मबत्र यकह सम्ऩन्न र्रयएिो । 
 

१. ऩदामधिायी य िभगचायीराई उऩबोक्ता समभमि र्ठन ििा मोजना िामगन्वमन 
सम्फन्धी िामरभ 

२. वडा जनप्रमिमनमधिो योहफयभा उऩबोक्ता समभमि र्ठन  

३. रर्ि अनभुान 

४. िामागदेश  

५. अनरु्भन 

६. अनरु्भन समभमििो फैठि 

७. बकु्तानी 

कम प्रिृमाहरु ऩयुा र्यी मोजना सम्ऩन्न र्रयएिो । 
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योजना काययन्वयन प्रलिया  

(लववरणात्मक) 

जम्भा मोजना सॊख्मा : ४१९ वटा 
उऩबोक्ता समभमि भापग ि : ३९४ (सार फसारी सम्ऩन्न) 

ठेक्का भापग ि : २४ (२१ वटा क्रभार्ि ३ वटा यणनैमिि सडि य 
शबाहर बवन) 

अभानिफाट  सन्चामरि : १ ऩटि  
राबास्न्वि सॊख्मा् २२०००  
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योजना अनुगमन तथा सलमक्षा 

१. र्ाउॉऩामरिािो उऩाध्मऺिो नेितृ्वभा अनरु्भन ििा सऩेुयीफेऺण समभमि र्ठन य 
बकु्तानीिो रार्ी मसपायीस । 

२. प्रत्मेि उऩबोक्ता समभमि द्वाया प्रत्मेि मोजनािो अनरु्भन ििा सऩेुयीफेऺण समभमि 
र्ठन य बकु्तानीिो रार्ी मसपायीस । 

३. र्ाउॉऩामरिािो अध्मऺिो नेितृ्वभा मोजना पयपायि समभमि यहेिो । 

४. प्रत्मेि वडा समभमिभा वडा थियीम मोजनािो अनरु्भन ििा सऩेुयीफेऺण समभमि 
र्ठन य बकु्तानीिो रार्ी मसपायीस । 
५. र्ाउॉऩामरिािो उऩाध्मऺिो नेितृ्वभा र्ठन बएिो अनरु्भन ििा सऩेुयीफेऺण 
समभमि फाट प्रत्मेि मेजनािो न्मनुिभ १ ऩटि अनरु्भन बएिो । 
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योजना अनुगमन तथा सलमक्षा 

 लववरणात्मक 

६. र्ाउॉऩामरिािो उऩाध्मऺिो नेितृ्वभा २५ ऩटि मोजना सन्चारन ििा 
सम्ऩन्निािो अनरु्भन । 

७. र्ाउॉऩामरिािो अध्मऺिो नेितृ्वभा मोजना पयपायि समभमििो फैठि 82 ऩटि 
। 

८. प्रत्मेि चोभासीिभा समभऺा बएिो ३ ऩटि । 

९. प्रत्मेि चोभासीिभा सावगजमनि सनुवुाई  बएिो येडीमो भनहयी ििा रै्ससिो 
सभन्वमभा ३ ऩटि । 
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आवलिक योजनाहरु 

भनहयी र्ाउॉऩामरिािा र्ि आविा भखु्म र्रुुमोजनाहरु 

 भनहयी र्ाउॉऩामरिा सडि मािामाि र्रुु मोजना 

 भदन बण्डायी  यङ्गाशारा वडा नॊ ७ 

 भनिाभना भस्न्दय वडा नॊ ७ 

 देफिोट भ्म ुटावय, र्ोर्नऩानी भ्म ुटावय  

 अस्ननहोत्री आश्रभ वडा नॊ ९ 

 फहृि खानेऩानी मोजना वडा नॊ ६, ७, ८, ९, ३, ४ 

 भोयङ्ग ेिार ऩािग  वडा नॊ ६ 
 भनहयी कऩस ऩािग  वडा नॊ ८ 
 चियी ट्री हाउस मनभागण  वडा नॊ १ 
 मनभागणामधन ५ वटा ऩक्की ऩरुहरु  

 
 



 

  

 

आव २०७७।७८मा सञ्चालित आयोजनाको लववरण  
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जधभा मोजना सॊख्मा ४१९ वटा 

उऩबोक्ता समभनत भापष त  (सार फसारी 
सधऩन्न) 

 ३९४ वटा 

ठेक्का भापष त : २४ (२१ वटा क्रभागत ३ 
वटा यणनैनतक सडक य शबाहर बवन) 

२४ वटा 

कामाषरमफाट अभानतभा बएका  १ ऩटक 

सधझौता बएय पयपायक नबएको मोजना ६ वटा  



काययिमको चुनौलत,अवसर,सभंावना 

केन्रको लातग जग्गा प्रातिको तवषय : जग्गाको खोजी भईरहकेो(भाडाको भवनमा 

गापा सञ्चालन मा  रहकेो) 

स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गनम आवश्यक 

जनशतक्त तथा भौततक संरचनाको अभाव:  

सेवा करार तथा सेवा परामशम बाट कायम 

सञ्चालन भईरहकेो 

जनप्रतततनतध तथा कममचारीको क्षमता तवकासको 

पक्ष  

अतभमतुखकरण तातलम हरु(आन्तररक र बाह्य) 

काननू तनमामणको लातग तवषय तवशेषज्ञता र 

कममचारीको अभाव 

काननु तनमामण गरर तवषय तवशेषज्ञता र कममचारी 

पदपतुी गनुमपने  

अतन्तम भकु्तानीको लागी असार मतहनामा फाईल 

आउने हुुँदा काम गणुस्तर नहुने र बढी कायमभार 

थतपने । 

सम्झौता बमोतजम कायमसम्पन्न गरी अतन्तम 

भकु्तानीको लागी फाईल पेश गनुमपने  

 



ऩामऱकाबाट गररएको अनुकरणणय कायिहरु  

• कोमबड अस्ऩातार ननभाषण तथा ननममभत कोयोना टेष्ट 
गरय कोमबड व्मवस्थाऩन गरयएको  

• मस गाउॉ ऩामरकाको ववमबन्न स्थानभा ५ वटा ऩक्की ऩुर 
ठेक्का भापष त सॊचारन बइयहेको  

• यभौरी खानेऩानी तथा आभाघय ट्रष्ट मोजना सधऩन्न 

• भनहयी ५ ददषया डडजलरऩुय सडक कारोऩत्रे मोजना 
सधऩन्नभनहयी ८ मसधऩानीभा सॊचारनयत 
आइसोरेसनराइ कोमबड अस्ऩतारभा ऩरयणत गरयएको 

• वडा नॊ. २ को वडा कामाषरम बवन ननभाषण कामष सधऩन्न 

• वडा नॊ.१,५,६,७,९ वडा कामाषरम बवन ननभाषणगधन 
अवस्थाभा 



पोटोहरु 

 



पोटोहरु 



उउ 



 
धन्मवाद। 
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