




पषृ्ठभमुि

क्षेत्रफल १९९.५२ वर्ग किलोमिटर

जनसंख्या
जम्िा -३९०९७
िकिला -२०००३
परुुष -१९०९४

घरधरुी ८५२३

भौमर्लि अवस्थिमि

पूवग : िेटौडा उपििानर्रपामलिा
पस्िि : राप्ती नर्रपामलिा, स्ििवन
उिर : रास्ससराङ्ग र्ाउँपामलिा
दस्क्षण : पसाग स्जल्ला/पसाग राकिय मनिुञ्ज



आ.व. २०७५।०७६ िा िायागन्वयनिा लार्ी परीि बजेट श्रोि अनसुार

अम्दानी भएको वास्तववक खर्च असार मसान्त खर्च 
प्रततशत

संतिय सरकार जम्मा 314972500 252558129 80.18

प्रदेश सरकार जम्मा 40523000 14468119 35.70

अन्तरीक तथा राजश्व जम्मा 268337572 140884109 52.50

जनसहभागीताका योजनाहरु बाट
प्राप्त हुने अन्य आम्दानी 4436879 4436879 100



आ.व. २०७५।०७६ िा भएिो बजेट खिग श्रोि अनसुार

तस.
नं. खर्च तशर्चक वजेट रकम रु 

हजारमा खर्च खर्च 
प्रततशत

१ र्ालु २८५४९९।७० 
२८ करोड ५४ लाख ९९ हजार ७ 
सय

२४९३२९।६४ 
२४ करोड ९३ लाख २९ हजार ६ 
सय बयातलस ६९ पैसा

८७.३३

२ पुजजगत २९३१९६।०० 
२९ करोड ३१ लाख ९६ हजार 

१९४९९१।८१
१९ करोड ४९ लाख ९१ हजार ८ 
सय र्ौध पैसा ५०

६६.५१

३ बेरुजु अंक आ.व.
२०७४।०७५ सम्म

२११७५।०० 
२ करोड ११ लाख ७५ हजार

२ करोड ११ लाख ७५ हजार
मध्ये 
पेश्की बेरुजु १ करोड ९७ हजार ६ 
सय मात्र

४ बेरुजु फरछ्यौट ९६९.०० 
९ लाख ६९ हजार 



आ.व. २०७५।०७६ िो योजना अनसुार प्रर्िी

तस.
नं. वबर्यगत श्रोत ईकाई पररमाण जम्मा

१ सडक
१.१ नया ट्रयाक  ओपन तमटर ३०८००
१.२ गे्रभल तमटर २१५५०
१.३ पक्की स््याव ढलान तमटर ४१५०
१.४ कालो पते्र तमटर ५२४।५

२ पुल पुलेसा
२.१ बक्स क्भटच वटा ९

२.२ ह्युमपाईप क्भटच वटा २२

२.३ कजवे वटा १

२.४ आर.तस.तस.क्भटच वटा १



आ.व. २०७५।०७६ िो योजना अनसुार प्रर्िी

तस.
नं. वबर्यगत श्रोत ईकाई पररमाण जम्मा

३ खानेपानी
३.१ सावचजतनक धारा तनमाचण वटा २७
३.२ ममचत वटा 3
३.३ पाईपलाईन ववस्तार तमटर २२ हजार तमटर
३.४ ट्युवेल धारा जडान वटा १४

४ भवन
४.१ सहकारी भवन वटा ६

४.२ सामुदायीक भवन ममचत वटा ४

४.३ धामीक भवन सत्तल वटा ७



आ.व. २०७५।०७६ िो योजना अनसुार प्रर्िी

तस.नं. वबर्यगत श्रोत ईकाई पररमाण जम्मा

५ तसंर्ाई
५.१ तटबन्धन तमटर २०००
५.२ बोरीङ्ग वटा ६
५.३ पक्की कुलो तमटर २००
५.४ पाईप कुलो वटा १४

६ वबधुततकरण
६.१ वबधुत ववस्तार वटा ३
६.२ अतथचङ्ग जडान वटा १३
७ स्वास्थ सम्बन्धी क्रियाकलापहरु वटा ८९
७ स्वास्थय संस्था भवन तनमाचण वटा ५

७.२ स्वास्थय र्ौकी भवन ममचत वटा २



आ.व. २०७५।०७६ िो योजना अनसुार प्रर्िी

तस.नं
. वबर्यगत श्रोत ईकाई पररमाण जम्मा

८ वबध्यालय हरु कम्पाउण्ड वाल मीटर २८९
८.१ उच्र् मा.वव भवन तनमाचण वटा २
८.२ मा.वव भवन तनमाचण वटा ४
८.३ अधारभुत ववध्यालय तमटर ६
८.४ वाल ववकास केन्र भवन तनमाचण तथा ममचत वटा ४

९ कृर्ी क्षेत्र
९.१ तरकारी संकलन केन्र वटा ३
९.२ आधुतनक कृर्ी उपकरण ववतरण अनुदान समुह ७
९.३ कृर्ी सम्बन्धी वबतभन्न क्रियाकलापहरु वटा ८

९.४ पशु सेवा संग सजम्न्धत वबतभन्न क्रियाकलाप वटा १२



तस.
न. वबर्यगत सतमतत

भौततक प्रगतत तथा
वववत्तय प्रगतत रु हजारमा

ईकाई तनकासी खर्च प्रततशत

१ आतथचक ववकास ५२ २१६२९ १३६३८ ६३.०६

२ सामाजजक ववकास ९४ १७१०८०।५ १४८९४३।९७ ८७.०६

३ पुवाचधार ववकास २३ १९७३५१ १२७६२०।५१ ६४.६७

४ वन तथा वातावरण
२० ३१४५० ३०१५८ ९५.८९

५ ववपद ब्यवस्थापन
१४ ४५ लाख ४२४० ९४.२२

६ संस्थागत ववकास १६ ४०३५० १७७६६ ४४.०३

समग्र योजना तथा कायचिमहरुको संक्षीप्त प्रततवेदन सतमतत अनुसार



मनिागण भएिा िाननु नीमि ििा िायगमबमधिरु
१. सािस्जि सधुार ब्यबिार ऐन २०७६

२. िनिरी र्ाउँिायगपामलिा िायग सम्पादन मनयिावली

३. िनिरी र्ाउँिायगपामलिा िायग मबभाजन मनयिावली

४. िनिरी र्ाउँपामलिा िो आमिगि िायगकवमध मनयमिि ििा व्यवस्थिि र्नग बनेिो िानून, २०७५

५. िनिरी र्ाउँपामलिा िो आमिगि िायगकवमध मनयमिि ििा व्यवस्थिि र्नग बनेिो कवधेयि , २०७४

६. िनिरी र्ाउँपामलिा - िृकष व्यवसाय प्रवधगन कवधेयि २०७४

७. िनिरी र्ाउँपामलिा -थिानीय िििो प्रशासिीय िायगकवमध मनयमिि र्ने ऐन

८. िनिरी र्ाउँपामलिा -न्याकयि समिमिले उजरुीिो िारवािी किनारा र्दाग अपनाउनपुने िायगकवमधिा 

सम्बन्धिा व्यवथिा र्नग बनेिो कवधेयि 

९. िनिरी र्ाउँपामलिा -र्ाउँ_नर्र कवपद् जोस्खि न्यूनीिरण ििा व्यवथिापन  ऐन

१०. िनिरी र्ाउँपामलिा -थिानीय िि सििारी ऐन २०७४



मनिागण भएिा िाननु नीमि ििा िायगमबमधिरु

११. र्ाउँस्शक्षा ऐन - िनिरी र्ाउँपामलिा

१२. िनिरी र्ाउँपामलिा -थिानीय िििो सरिारबाट र्ररन ेबजार अनरु्िन प्रथिावना

१३. िनिरी र्ाउँपामलिा -एफ एि रेमडयो (व्यवथिापन ििा संिालन) िायगकवमध, २०७४

१४. िनिरी र्ाउँपामलिा - थिानीय राजपत्रिो निूना िायगकवमध

१५. िनिरी र्ाउँपामलिा -घ वर्गिो मनिागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी िायगकवमध

१६. िनिरी र्ाउँपामलिा थिानीयिििा िरारिा जनशस्ि व्यवथिापन र्ने सम्बन्धी िायगकवमध,    

२०७४ 

१७. िनिरी र्ाउँपामलिा -एिीिृि सम्पस्ि िर व्यवथिापन  िायगकवमध, २०७४

१८.  िनिरी र्ाउँपामलिा -स    शोमधि मबमनयोजन कवधेयि ,२०७४



िायागलय ब्यबथिापन ििा ससुासन सम्बन्धी भएिा िायगिरु

कायाचलय ब्यबस्थापन
कायाचलय मनहरी गाउँपातलका कायाचलय, मनहरी ९ (भाडामा)

वडा कायाचलयहरु
वडा नं ८ र ३ आफ्नो भवनमा
वडा नं १ र ७ सामुदातयक वनको भवनमा (भाडा नपन)े
वडा नं २, ४, ५, ६ र ९ भाडामा रहेको

फतनचर्र हालको अवस्थामा सामान्य व्यवस्थापन भएको

सवारी साधन 
७ वटा मोटरसाईकल कायाचलय,
९ वटा मोटरसाईकल वडा कायाचलयहरुमा
२ वटा टाटा सुमो तथा जजप भएको

शभाहल र 
न्यायोक 
ईजलाश

तयार भई संर्ालनको अवस्थामा रहेको
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िायागलय ब्यबथिापन ििा ससुासन सम्बन्धी भएिा िायगिरु

सुसासन सम्बन्धी गततववतधहरु
• वबधतुतय हाजजरी प्रणाली जडान भएको (सम्पणुच वबद्दालय

तथा स्वास्थय केन्र हरुमा समेत )

• Android Application  तथा वेब साईट बाट गाउँपातलकाको
सम्पणुच सरु्ना तथा कायचिमहरु प्रवाह गने गररएको ।

• गाउँ पातलकाको केन्रमा क्रडजजटल सरु्ना पाटी सक्रहत वडा
कायाचलयहरुमा नागरीक वडा पत्र, सरु्ना पेटी तथा गुनासो
बक्स ब्यबस्थापन गररएको ।

• ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा DPR
बनाएर मात्र अति बक्रढएको

• सामाजजक सरुक्षा भत्ता बजैङ्कङ प्रणालीबाट ववतरण गररएको
।

• २ लाख भन्दा माथीका सवै योजनामा सरु्ना पाटी अनवायच
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गाउँपालीकाको कायचमा सहजजकरण गने गै.स.स र ततनका प्रगतत

सहयोगी संस्था कायच सहजजकरण
१.साहास नेपाल योजना प्रक्रिया सम्बजन्ध सरे्तना
२.नारीक्रहत आपतस ववकाश केन्र मक्रहला तथा बालबालीकाको के्षत्रमा ववतभन्न कायचिम

३.नारर तसप सजृना केन्र मक्रहला तथा बालबालीकाको के्षत्रमा ववतभन्न कायचिम

४.ग्रातमण मक्रहला सेवा केन्र योजना प्रक्रिया सम्बजन्ध सरे्तना

५.सामुदातयक ववकास संस्था बालबालीकाको के्षत्रमा ववतभन्न कायचिम तथा योजना
प्रक्रिया सम्बजन्ध सरे्तना

६.प्लन नेपाल बालबालीकाको के्षत्रमा ववतभन्न कायचिम तथा योजना
प्रक्रिया सम्बजन्ध सरे्तना

७. बाल क्याण समाज बालबालीकाको के्षत्रमा ववतभन्न कायचिम 
८. तरकारी मु्य सङृ्खला आयोजना तरकारी मु्य सङृ्खला सम्बजन्ध सहयोग
९. सहकारी बजार ववकास आयोजना सहकारी संस्थाहरुलाई बजाररकरण सम्बजन्ध सहयोग
१०. तसववन नेपाल बालश्रम ववरुद्धको कायचिम 
११. मेडपा मक्रहला आयआजचन सम्बजन्ध कायचिम



जनशवि व्यवस्थापन
वववरण

गाउँपातलका वडा कायाचलय वबर्य गत जम्मा
स्वीकृ
त
दरब
न्दी

पदपूततच स्वीकृत
दरबन्दी पदपूततच

स्वीकृ
त
दरब
न्दी

पदपूततच स्वीकृत
दरबन्दी पदपूततच

अतधकृत
स्तर ६ ७
र ८ तह वा
सो सरह

९ ५ ० ० ३ १ १२ ६

सहायक
स्तर १४ ८ १८ ८ ६ १ ३८ १५

सहयोगी
स्तर १० २ ९ ० २ ० २१ ५

जम्मा ३३ १५ २७ ८ ११ २ ७१ २५

ररि

ररि
जम्मा

हाल
करार

६ २

२३ ०

१६ २

४६ ४



गठन गररएका वबतभन्न वबर्यगत तथा अन्य सतमततहरु
आतथचक ववकास सतमतत                    ७ वटा
पुवाचधार ववकास सतमतत                    ६ वटा
सामाजजक ववकास सतमतत                  १४ वटा
वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन            ९ वटा
संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासन      ३ वटा
अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सतमतत           ३७ वटा
वबधेयक तनमाचण सतमतत                   ५ वटा
न्यातयक सतमतत                         ६३ वटा
आदीबासी जनजाती समन्वय सतमतत         ५ वटा
मक्रहला समन्वय सतमतत                   ४ वटा
दतलत समन्वय सतमतत                   ५ वटा
अपाङ्ग समन्वय सतमतत                  ३ वटा
बाल सरक्षण सतमतत                      १२ वटा



गाउँपातलकाको सामाजजक सुधार सम्बन्धी कायच र
प्रगतीिरेलु मक्रदरा उत्पादकहरुलाई अन्य आय आजचनको कायचिम

बाल वववाह न्युतनकरणको लागी कमचर्ारी र जनप्रतततनधी हरुलाई आर्ार संक्रहता 
वडा नं. ८ र ९ लाई बाल वववाह मुि वडा िोर्णा
पुणच खोप सुतनजितता युि गाउँपातलका िोर्णा र सो को तनरन्तरता
बालश्रम मुि गाउँपातलकाको लागी पुणच तयारी
िरेलु क्रहंसा मुि गाउँपातलका तयारीको लागी ववतभन्न कायचिमहरुको तजुचमा
मक्रहला आय आजचनका ववतभन्न कायचिमहरु संर्ालन
ववपन्न लजययत समुदाय केजन्रत आय आजचन कायचिम 
लोपोन्मुख समुदाय बोटे जाती लाई एककृत बस्ती तनमाचण
लोपोन्मुख जनजाती बनकरीया बस्तीमा आय आजचनको तनतमत्त होमस्टे कायचिम सन्र्ालन
ववपन्न जेष्ठ नागररकहरुलाई न्यानो कपडा ववतरण
सकारात्मक सोर् तथा तनाव ब्यवस्थापन सम्बन्धी ववतभन्न कायचिम सन्र्ालन
माध्यातमक तहका छात्राहरुलाई प्याड ववतरण

मक्रहला नेततृ्व ववकास सम्बन्धी सरे्तना कायचिम तथा अभ्यास



न्यायीक सतमतत सम्बन्धी गततववतधहरु
भएका गततवबधीहरु संख्या

न्ययीक सतमततमा परेको मुद्धा संख्या
मेल तमलापको माध्यम बाट समाधान गरीएको मुद्धा संख्या ३७
मेल तमलापको माध्यम बाट समाधान गनच नसकी माथी्लो तनकायमा पठाईएको 
मुद्धा संख्या ८

तछनोफानो गनच बँकी रहेको मुद्धा संख्या

आ.व. २०७५।०७६ मा पातलकाहरु बाट न्याय सम्पादन गरेका कायचहरु २

तारेखमा रहेको ८

खारेजी ४

क्रडसमीस १२

जम्मा ७१
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तातलम तथा गोष्ठीहरु
जनप्रतततनतध कमचर्ारी

योजना उपभोिा सतमतत
तनमाचण र कायाचन्वयनको
प्रकृया ववर्यक

योजना उपभोिा सतमतत
तनमाचण र कायाचन्वयनको
प्रकृया ववर्यक

दैतनक सेवा प्रवाह र तसफाररस
सम्बन्धी

दैतनक सेवा प्रवाह र तसफाररस
सम्बन्धी वडामा कायाचरत
कमचर्ारीहरुको लागी

तोक्रकएका कर तथा राजश्वका
ववर्यमा अतभमखुीकरण

तोक्रकएका कर तथा राजश्वका
ववर्यमा अतभमखुीकरण

एक्रककृत सम्पतत कर सम्बन्धी
तातलम

एक्रककृत सम्पतत कर सम्बन्धी
तातलम
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सामाजजक सुरक्षा
जेष्ठ नागररक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गनेहरुको संख्या १६७२

एकल तथा ववधुवा भत्ता प्राप्त गनेहरुको संख्या १०२१

अतत अशि अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गनेहरुको संख्या ५७

पुणच अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गनेहरुको संख्या ५२

लोपोन्मुख आक्रदवासी जनजाती-बनकररया भत्ता प्राप्त गनेहरुको संख्या ८५

बाल पोर्ण प्राप्त गनेहरुको संख्या २०१

माथी उ्लेजखत सम्पुणच समुदायको सामाजजक सुरक्षा भत्ता वैकं माफच त ववतरण गररएको
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पजजजकरण
वडा नं.

जन्म दताच वववाह 
दताच

मतृ्यु दताच बसाईसराई दताच सम्बन्ध 
ववच्छेद दताच जम्मा

मक्रहला पुरुर् जम्मा मक्रहला पुरुर् जम्मा आएको गएको जम्मा

१ ७६ ७० १४६ ७३ १७ १७ ३४ ३३ ४ ३७ ४ २९४
२ ६५ ५८ १२३ ५२ १३ १८ ३१ ३ ७ १० ० २१६
३ ८७ ८६ १७३ ९६ १५ १६ ३१ २१ २० ४१ ३ ३४४
४ ७७ ७९ १५६ ५४ १३ १६ २९ ११ ३१ ४२ ० २८१
५ १०८ ९५ २०३ ६७ १८ १८ ३६ १० ९ १९ ० ३२५
६ १७९ १८५ ३६४ ११५ १५ ३३ ४८ २९ ९ ३८ २ ५६७
७ ८३ ७६ १५९ ६३ २३ २३ ४६ २१ ४ २५ ७ ३००
८ ५९ ५२ १११ ४८ ४ ६ १० ५१ १० ६१ ० २३०
९ ६७ ६६ १३३ ६५ १७ १६ ३३ १९ ७ २६ ३ २६०

जम्मा ८०१ ७६७ १५६८ ६३३ १३५ १६३ २९८ १९८ १०१ २९९ १९ २८१७
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ववपद् व्यवस्थापन
र्ाउँपामलिािो जोखीि नससाङ्कन ियार भईरिेिो
कवपद् पवुग ियारी िायगिो लार्ी नेपाल टेलीििबाट राप्ती नददिो पानीिो बिाव ििा 
जोस्खि सम्बन्धिा िोबाईल एस.्एि.्एस.् िाल ुर कवपद् संिटान्िखु पररवारलाई बथिी 
थिानान्िरणिो िथ्याङ्क संिलन भएिो 
कवपद् जोस्खि ब्यवथिापनिो लार्ी थिामनय सरुक्षा मनिाय संर् सिन्वय र्री 
आवश्यि सर-सािग्रीिो ब्यवथिापन र्ररएिो 
जन थवाथथ्य संर् सम्बन्धीि आपििालीन ििािारी नआउनिो लार्ी थिामनय थवाथथ्य 
संथिािो सिन्वयिा थवाथथ्य स्शकवर सन्िालन
र्ाउँपामलिा मभत्रिा थवाथथ्य संथिािरुिो ब्यवथिापनिा ३ वटा एम्बलेुन्स भएिो र 
बारुण यन्त्रिो ब्यवथिापनिो लार्ी आवश्यि पिल िदिी सरुु र्ररएिो 
कवपद् पिाि ित्िामलन ब्यबथिापनिो मनमिि मत्रपाल लर्ायििा सािग्रीिरुिो 
ब्यवथिापन र्ररएिो र सो िो लार्ी थिामनय कवपद् ब्यवथिापन समिमिलाई पररिालन 
र्ररएिो 
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गाउँपातलका बाट भएका अन्य कायचहरु

 यवुा स्वरोजगार कायचिम सजर्ालनमा भएको
 उद्यमतशलता ववकास रणतनती तयार भएको
 कृवर्मा यवुाहररुलाई आकवर्चत गनच वबतभन्न अनदुानका

कायचिम सजर्ालन गररएको (माछा पालन, ब्यवसायीक
तरकारी खेती, च्याउ खेती, पशपुालन)

 मक्रहलाहरुलाई वबतभन्न तसपमलुक तथा अयमलुक तातलम
सजर्ालनमा ्याई उद्यमतशलता ववकासको प्रयास गररएको
(तसलाई कटाई, हातेबनुाई , क्रिस्टल गहना बनाउने, डलकुशन
बनाउने)

 मक्रहला, जनजाती, दतलत, तथा वालवातलका लजक्षत कायचिम
प्राथतमकताका साथ सन्र्ालन गरर सम्पन्न गररएको ।

 कृवर् के्षत्रमा आधतुनक कृवर् औजार ववतरण गररएको ।
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गाउँपातलका बाट भएका अन्य
कायचहरु

 लोपुन्मुख, बनकररया, दतलत, जनजाती, वपछक्रडएका, आक्रदवासी, 
मक्रहला हरुको लातग ववद्यालयमा थप छात्रबतृ्तीको व्यवस्था गररएको ।

 दतलत, जनजाती, वपछक्रडएका, आक्रदवासी, मक्रहला हरुको लातग
ववतभन्न तशपमूलक तथा अयआजचन तातलम सजर्ालन गररएको ।

 Zero Home Delivery तथा प्रसुतत प्रयोजनको लागी एम्बुलेन्स सेवा
तनशु्क गररएको ।

 लोपुन्मूख बोटे समुदाय उत्थान का लातग एक्रककृत नमुना वस्ती
गुरुयोजना तयार गरर यस आतथचक वर्चमा ५ वटा िर तनमाचण सम्पन्न
गररएको ।

 टोल ववकास सतमततहरु गठन कायच सम्पन्न
 सावचजतनक जग्गाहरुको खोजी तथा सो को संरक्षण कायच गररएको
 गाउँपातलका तभत्रको सम्पुणच ववद्यालयहरुमा ब्या्याक बोडच ववस्थापन

गरीएको र सवै बाल ववकास केन्रहरुमा क्रट.भी. को ब्यवस्थापन गररएको
र सवै ववद्यालयहरुमा एकै क्रकतसमको पोर्ाकको ब्यवस्यापन

 २०७६ मंतसर मक्रहना तभत्र गाउपातलका लाई बालमैत्री िोर्णाको लागी
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गाउँपातलका बाट भएका अन्य
कायचहरु

 वबकास आयोजनाहरुमा वातावरण सम्वेदनाको आकँलन गरी परीयेजना प्रस्ताव 
तयार गरीएको

 ईलाका वन कायाचलयको समन्वयमा करीव पारँ् हजार नसचरी ववरुवा उत्पादन गरी 
नयाँ खनीएका सडकहरुमा ववरुवा रोप्ने कायचिम सन्र्ालन भएको ।

 डालेिास तथा साना प्रजाततका िास ववरुवा वडाको समन्वयमा ववतरण गरीएको । 

 खानेपानी ववतरण लगायतका योजनाहरुमा मक्रहला उपभोिाहरुलाई जजम्मेवार 
वनाईएको ।

 मक्रहलाहरु मात्र र दतलत समुदाय मात्र राखेर पतन उपभेिा सतमतत गठन गरी 
ववकास आयोजना सम्पन्न गरीएको (सडक तनमाचणको २ वटा आयोजना सडक 
तनमाचणको वडा नं ७ मा )
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गाउँपातलका बाट भएका अन्य कायचहरु
गाउँ पाश्वचतर्त्र (village profile) तयार गररएको
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गाउँपातलका बाट भएका अन्य कायचहरु
िनिरी र्ाउँपामलिाबाट ियार भएिा िखु्य र्रुुयोजनािरु
 िनिरी र्ाउँपामलिा सडि यािायाि र्रुु योजना
 िदन भण्डारी रङ्गाशाला वडा नं ७
 िनिािना िस्न्दर वडा नं ७
 देबिोट भ्य ुटावर, र्ोर्नपानी भ्य ुटावर 
 अस्ननिोत्री आश्रि वडा नं ९
 बिृि खानेपानी योजना वडा नं ६, ७, ३, ४
 िोरङ्गे िाल पािग  वडा नं ६
 िनिरी कपस पािग  वडा नं ८
 िाँमडखोला सडि
 र्ाउँपामलिा सभािल मनिागण
 रिौली पयगटकिय पूवागधार
 र्ोर्नपानी भ्य ुटावर
 मडप बोररङ खानेपानी ४ थिान
 ित्लेखोला पलु
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सरे्वक्षण बाट पहिचान भएका कुल लाभग्रािी संख्या २०९९
गुनासो फर्छ्यौट पहि थप भएका लाभाग्रािी संख्या १९१
जम्मा लाभग्रािी संख्या २२९०
प्रथम हकस्ता प्राप्त गने

लाभग्रािी संख्या

नेपालसरकार ११३८
I/NGO ०
जम्मा ११३८

दोस्रो हकस्ता प्राप्त गने
नेपालसरकार ९८३
I/NGO ०

संख्या जम्मा ९८३

तेस्रोहकस्ताप्राप्तगनेसंख्या

नेपालसरकार ७३४
I/NGO ०
जम्मा ७३४

गुनासो
गुनासोदताासंख्या ५००
गुनासोफर्छ्यौटसंख्या ०

प्रर्वलीकरण

लाभग्रािीसंख्या १०१३

अनुदानसम्झौतासम्पन्नसंख्या ३००

प्रथमहकस्ताप्राप्तगनेसंख्या २५२

दोस्रोहकस्ताप्राप्तगनेसंख्या ०



समस्या तथा र्ुनौततहरु र समस्या
समाधानका लातग अवलम्वन गररएका

ववतध र पद्धततहरुकेन्रको लातग जग्गा प्रातप्तको
ववर्य :

जग्गाको खोजी
भईरहेको(भाडाको भवनमा
गापा सजर्ालन मा रहेको)

स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गनच
आवश्यक जनशवि तथा भौततक
संरर्नाको अभाव: 

सेवा करार तथा सेवा परामशच
बाट कायच सजर्ालन भईरहेको

जनप्रतततनतध तथा कमचर्ारीको
क्षमता ववकासको पक्ष

अतभमजुखकरण तातलम
हरु(आन्तररक र बाह्य)

काननू तनमाचणको लातग ववर्य
ववशेर्ज्ञता र कमचर्ारीको अभाव

ववद्यमान

तशक्षा कृवर् पशवुवकास
लगायतका साववकका ववर्यगत

ववद्यमान



जजसस बाट गररएका अपेक्षा
• केन्र भवन तनमाचणको लातग जग्गा प्रातप्तमा सहजता
• स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गनच आवश्यक ववर्यगत

के्षत्रका कमचर्ारीको पररपूततचको लातग पहल
• प्रदेश कानूनमा आधाररत भई स्थानीय तहले

बनाउनुपने कानूनको सम्बन्धमा समयमै कानून
तनमाचण गनच वबरे्शज्ञहरुको समन्वय

• नक्रदजन्य पदाथचको व्यवस्थापन सहजजकरण
• भूकम्प पिातको पुनतनचमाचणमा देजखएको जक्रटलता

समाधनमा सहजता
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धन्यवाद।
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