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पृष्ठभुलम : 

नेपािको संमिधान, २०७२ िे िाज्यशक्तीको प्रयोग संघ, प्रदशे ि स्थानीय तहिे गने तथा संघीय िोकतामन्रक 

गणतन्रको ििू संिचना संघ, प्रदशे ि स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने ब्यािस्था गिेको छ । संबैधामनक रुपिा नै 

स्थानीय तहिाई सिकािको रुपिा िान्यता प्रदान गरि बमि भन्दा बमि स्थानीय ब्यिस्थापन सम्बन्धी अमधकाि 

स्थानीय सिकािका रुपिा िहकेा गाउँपामिका तथा नगिपामिकािाई प्रदान गिेको छ । 

स्थानीय स्तििा कायफपामिकीय रुपिा ब्यािस्थापकीय तथा न्यायीक अमधकािको प्रयोग गद ै स्थानीय स्तििा 

िोकतन्रको िाभांश मितिण गने, स्थानीय श्रोतको परिचािन गने, संस्थागत संयन्रको रुपिा िहकेो स्थानीय 

सिकाििे मनमित सािफिमनक ििार्दमेहता बहन गनुफ पने हुन्छ । आिमधक मनिाफचनको िाध्यिबाट प्रमतमनमध 

ििुक िंगिे चमुनने िािमनमतक नेततृ्ििे सािफिमनक स्रोत साधनको प्रयोगद्धािा नागरिकिाई सिफसुिभ सेिा 

सुमबधा उपिब्ध गिाउँदा सािफिमनक ििार्दमेहता िहत्िपणूफ हुन्छ ।  

२०७४ साििा मनिाफमचत िनप्रमतमनमधको अमन्ति बिफ ि स्थानीय तह मनिाफचन २०७९ को िाध्यािबाट 

नयाँ पदामधकािी मनिाफमचत भई पदभाि ग्रहण भएको शरुु बिफ हुदँा सािफिमनक ििार्दमेहतािे अझै िहत्ि िाख्दछ 

। करिि ७०% को हािाहािीिा ितदाताहरु िध्येबाट मनिाफमचत िनहिी गाउँपामिकाको नयाँ स्थानीय सिकािका 

प्रिखु तथा प्रमतमनमधिे आि २०७८।०७९ िा गिेको प्रगमतिाई आधाििानी आउँदा बिफिा थप सुधाि गनफ सिेत 

यस बामिफक प्रगमत समििा पिात तयाि भएको प्रमतिेदनिे िहत्िपणूफ भमुिका खेल्नेछ । बेिा बखतिा मनिन्तिता 

पाउन नसकेको प्रगमत सिीिा तथा प्रमतिेदन सािफिमनक गने कायफिाई गाउँपामिकाको मनिन्ति ि मनयमित 

कायफको रुपिा अगामड बिाउन सिेत िरुिी िहकेो छ । 
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पररचर् 

१.१ गाउँपालिकाको संलक्षप्त पररचर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िनहिी गाउँपामिका नेपािको बागिती प्रदेश अन्तगफत िकािानपिु मिल्िािा पदफछ । यो गाउँपामिका 

भौगोमिक महसाबिे ८४०४२'३५" दमेख ८५० ५७'३'' पिूी दशेान्ति ि २७० २३'३४'' दमेख २७० ३६'३७'' उत्तिी 

अिांशिा अिमस्थत िहकेो छ । त्यसैगिी १९९ .िगफ ५२. मक .िी .िेरर्ि िहेको यस गाउँपामिकाको पिूफिा 

गाउँपामिका ि दमिणिा पसाफ मिल्िा पदफछ भने गाउँपामिका सिमुन्ि सतहबाट ३९० मिटि दमेख ७६० मिटिको 

उचाईिा िहकेो छ । िनहिी गाउँपामिकािाई मिमत २०७३ र्ागुन २२ गते सामिकका िनहिी ि हाँमडखोिा 

गा .मि.स डा कायि गरिएको छ । िकिानपुि मिल्िािा नयाँ गठन भएका ि९ सिािेश गिी िम्िा 

गाउँपामिकाहरूिा मिकासको िाम्रो सम्भािना बोकेको गाउँपामिकाको रुपिा िनहिी गाउँपामिका िहेको छ । 

यसका अमतिीक्त यहाँका सचेत िािनैमतक दि ि उत्प्रेिीत गाउँिासी सिेत यो गाउँपामिकाका दरििो अमन मदगो 

मिकासको श्रोतका रुपिा िहकेा छ । िामरिय िनगणना, २०७८ अनसुाि गाउँपामिकािा कुि ४७,०१४४ 

 

खण्ड - १ 
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िनसंख्या िहकेा छन ् । १०७६२ घि परििाि िहकेोिा कूि िनसंख्या िध्ये परुुि २२९८६ ि िमहिा २४१५८ 

िहकेा छन् । यस गाउँपामिकािा मिमभन्न िातिाती तथा धिफ िान्ने व्यमक्तहरूको बसोबास िहकेो छ । 

िातिामतका आधाििा िनसंख्याको मिििणिाई हदेाफ सबैभन्दा धेिै  प्रमतशत तािाङ िहकेा छन् । 

गाउँपामिकाको औित पारििारिक आम्दानीिा कृमि व्यिसायको सबैभन्दा ठूिो महस्सा िहकेो छ ि स्थानीय 

बामसन्दाको आम्दानीको अन्य श्रोतहरूिा व्यापाि, व्यिसाय, िघउुद्योग, नोकिीका साथै िैदमेशक िोिगािी हुन ्। 

पिम्पिागत प्रणािीको कृमि व्यिसायको मिकल्प खोमििहकेा यहाँका बामसन्दा क्रिश आधमुनक िीिनशैिीिा 

ििाउन थािेका छन्। स्थानीय िनशमक्त ििदिुी तथा अध्ययनका िामग मिदमेशने क्रि बमििहकेो छ । अध्ययनका 

िामग यस गाउँपामिकाका शैमिक संस्थाहरूिा स्थानीय मिद्याथीका अिािा अन्य मछिेकी 

गाउँपामिका/नगिपामिका तथा मिल्िाबाट सिेत आउने गिेका छन् । अमधकांश घििा मिद्यतुीकिण भएको 

भएतापमन केही मसिान्तकृत िगफिा िहेका नागरिक भने मिद्यतुीय उपभोगको पहुचँिा पगु्न समकिहकेा छैनन् । 

मिगतिा िािो सियसम्ि स्थानीय मनकायिा िनप्रमतमनमधको अभाब, योिनाबद्ध मिकास कायफक्रि 

कायाफन्ियनिा कमठनाई तथा आिश्यक आमथफक व्यिस्थापनिा कमठनाई हुनिुे यस गाउँपामिका िेरको अपेमित 

मिकास हुन समकिहकेो दमेखँदनै । मिमभन्न सिदूाय, िातिातीका िामनसको बसोबास िहेको यस िेरिा मिमभन्न 

चाडपिफ िनाउने गरिन्छ । दशै,ँ मतहाि, िामघ, होिी, िहामशििारी, कृरणिन्िाष्टिी, छोनाि (न्िागी) , बकिइद, 

ििािान, छठपिफ, होिी, बुद्धियन्ती, मक्ररिस आमद यहाँका प्रिखु चाडपिफको रुपिा िहेको पाईन्छ । 

 

१.२ २०७४ देलख २०७९ सम्म लनवायलचि जनप्रलिलनधहरुको लववरणः 

१.२.१ गाउँ कार्यपालिकाः 

क्र.सं. पद नामथर मोबाइि नं. कैलिर्ि 

१. गा.पा. अध्यि एकिाि उप्रेती 9855071614  

२. गा.पा. उपाध्यि िमनिा मिष्ट 9855075305  

३. िडा अध्यि मशिप्रसाद खनाि 9855088101  

४. िडा अध्यि आनन्द घिान 9855088102  

५. िडा अध्यि िानबहादिु तािाङ 9855088103  

६. िडा अध्यि ध्रिु खड्का 9855088104  

७. िडा अध्यि शभुिाि मथङ 9855088105  

८. िडा अध्यि गोमपिाि िकु्तान 9855088106  

९. िडा अध्यि ठाकुििाि मतटुङ 9855088107  

१०. िडा अध्यि मदिबहादिु स्याङतान 9855088108  

११. िडा अध्यि साधिुाि अमधकािी 9855088109  
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१२. िमहिा सदस्य कृरण मिडािी 9855014513  

१३. िमहिा सदस्य पम्र्ा िोक्का 9855014515  

१४. िमहिा सदस्य िाधादिेी खकुिाि पाठक 9855014516  

१५. िमहिा सदस्य िाििाया प्रिा चेपाङ 9855014512  

१६. अल्पसंख्यक गीता कुिािी प्रिा 9855014514  

१.२.१ गाउँ सभाः 

क्र.सं. पद नामथर मोबाइि नं. कैलिर्ि 

१. गा.पा. अध्यि एकिाि उप्रेती  9855071614  

२. गा.पा. उपाध्यि िमनिा मिष्ट 9855075305  

३. िडा अध्यि मशिप्रसाद खनाि 9855088101  

४. सदस्य अक्कि बहादिु मथङ 9806867795  

५. सदस्य नििाि पौडेि 9855084455  

६. िमहिा सदस्य सोि िक्ष्िी प्रिा 9815273431  

७. दमित िमहदा सदस्य सामबमर मघमििे 9806844789  

८. िडा अध्यि आनन्द घिान 9855088102  

९. सदस्य चन्ि बहादिु स्याङ्बो 9814233918  

१०. सदस्य कािी मसं मथङ 9815244962  

११. िमहिा सदस्य गोिा िाया गिान 9815215724  

१२. दमित िमहदा सदस्य कििा मबश्वकिाफ 9845388349  

१३. िडा अध्यि िानबहादिु स्याङ्तान 9855088103  

१४. सदस्य उद्धि िल्ि 9855164901  

१५. सदस्य मबरण ुबहादिु मथङ 9845490592  

१६. िमहिा सदस्य िाधादिेी खकुिाि पाठक 9855014516  

१७. दमित िमहदा सदस्य उिा कुिािी नेपािी 9804299454  

१८ िडा अध्यि ध्रिु खड्का 9855088104  

१९. सदस्य मबरण ुबहादिु प्रिा  9845167841  

२०. सदस्य मभििाि रुम्बा  9845868428  

२१. िमहिा सदस्य गोिा गोतािे 9845237503  

२२. दमित िमहदा सदस्य सिृना सुनाि 9865458913  

२३. िडा अध्यि शभुिाि मथङ 9855088105  

२४. सदस्य सोिनाथ रुम्बा 9845071664  
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क्र.सं. पद नामथर मोबाइि नं. कैलिर्ि 

२५. सदस्य िहने्ििाि खड्का 9865011477  

२६. िमहिा सदस्य पम्र्ा िोक्का 9855014515  

२७. दमित िमहदा सदस्य ईन्ि कुिािी साकी 9807241853  

२८. िडा अध्यि गोमपिाि िकु्तान 9855088106  

२९. सदस्य कृरण बहादिु िाई 9817250751  

३०. सदस्य बि मसं ग्िान 9821896500  

३१. िमहिा सदस्य िाि िाया प्रिा 9855014512  

३२. दमित िमहदा सदस्य कििा सुनाि 9806876732  

३३. िडा अध्यि ठाकुििाि मतटुङ  9855088107  

३४. सदस्य नििाि मघमििे 9818038210  

३५. सदस्य शेखि बहादिु बतौिा 9845071965  

३६. िमहिा सदस्य िाधा दिेी पाठक 9845071965  

३७. दमित िमहदा सदस्य मबििा सुनाि 9845104725  

३८. िडा अध्यि मदिबहादिु स्याङतान 9855088108  

३९. सदस्य पसु्कि सुबेदी 9845103701  

४०. सदस्य िाि प्रसाद िकाि 9845121613  

४१. िमहिा सदस्य चिेिी गुरुङ 9821106066  

४२. दमित िमहदा सदस्य अमम्बका दिाई 9845239627  

४३. िडा अध्यि साधिुाि अमधकािी 9855088109  

४४. सदस्य पिफदिे अमधकािी   9845102641  

४५. सदस्य गुप्त बहादिु थापा 9845235329  

४६. िमहिा सदस्य कृरणा मबडािी 9855014513  

४७. दमित िमहदा सदस्य गंगा सुनाि 9814275254  

४८. दमित /अल्पसंख्यक  गीता कुिािी प्रिा   9855014514  

 

  



 
 

7 

१.३ स्थानीर् िह सदस्र् लनवायचन २०७९ मा लनवायलचि मनहरी गाउँपालिकाको जनप्रलिलनलधहरुको 

पररचर्ः 

१.३.१ गाउँ कार्यपालिकाः 

क्र.सं. पद नामथर मोबाइि नं. िलिर कैलिर्ि 

१. गा.पा. अध्यि िन्िन कािाखेमत 9855067414 

 

 

 

 

 

२. गा.पा. उपाध्यि मसता पिुािी िगि 9845074342 

 

 

 

 

 

 

३. िडा अध्यि मशिप्रसाद खनाि 9855088101 

 

 

 

 

 

 

४. िडा अध्यि िािकुिाि पामिन 9855088102 

 

 

 

 

 

 

५. िडा अध्यि अनन्तप्रकाश अयाफि 9855088103 

 

 

 

 

 

६. िडा अध्यि प्रकाश थापा 9855088104 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

क्र.सं. पद नामथर मोबाइि नं. िलिर कैलिर्ि 

७. िडा अध्यि मदपेन्ि अमधकािी 9855088105 

 

 

 

 

 

 

८. िडा अध्यि यिुिाि थपमिया 9855088106 

 

 

 

 

 

 

९. िडा अध्यि ठाकुििाि मतटुङ 9855088107 

 

 

 

 

 

१०. िडा अध्यि नािायण उप्रेती 9855088108 

 

 

 

 

 

११. िडा अध्यि िािकुिाि शे्रष्ठ 9855088109 

 

 

 

 

 

१२. िमहिा सदस्य सेमतिाया तािाङ 9865345040   

१३. िमहिा सदस्य समबता सुिेदी 9845246350   

१४. िमहिा सदस्य मििा खमर 9845403501   

१५. िमहिा सदस्य िाििाया नगिकोटी 9865431910   

१६. दमित/अल्पसंख्यक कान्छीिाया बोट 9802993465   

१७. दमित/अल्पसंख्यक चतुि कुिाि सुनाि 9862098767   
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१.३.२ गाउँसभा सदस्र्हरु 

क्र.स. पद नाम थर सम्पकय  नं. कैलिर्ि 

१ अध्यि िन्िन कािाखेमत 9855067414 
 

२ उपाध्यि मसता पिुािी िगि 9845074342 
 

३ िडा अध्यि १ मशि प्रसाद खनाि 9845389699 
 

४ िमहिा सदस्य सेती िाया तािाङ 9845345040 
 

५ दमित िमहिा सदस्य सामिरी मघिीिे 9845006566 
 

६ सदस्य सानोकान्छा घिान 9860351341 
 

७ सदस्य मदपक िकाि 985006592 
 

८ िडा अध्यि २ िािकुिाि पामिन 9845235526 
 

९ िमहिा सदस्य चिेिी िाया मथङ 9848932735 
 

१० दमित िमहिा सदस्य कििा मिश् िकिाफ 9845388349 
 

११ सदस्य कृर ण बहादिु रुम्बा 9861081918 
 

१२ सदस्य सुकिाि िकु्तान 9846520037 
 

१३ िडा अध्यि ३ अनन् त प्रकाश अयाफि 9845271299 
 

१४ िमहिा सदस्य समिता सुिेदी 9845246350 
 

१५ दमित िमहिा सदस्य धन िाया मिश् िकिाफ 984996614 
 

१६ सदस्य सान ुकािी िइुटेि 9855067622 
 

१७ सदस्य महिा बहादिु प्रिा 9811889103 
 

१८ िडा अध्यि ४ प्रकाश थापा 9855069973 
 

१९ िमहिा सदस्य मििा खरी 9845403501 
 

२० दमित िमहिा सदस्य गंगा मिश्वकिाफ 9807268641 
 

२१ सदस्य मदनेश चेपाङ 9809287466 
 

२२ सदस्य आइत मसं स् याङतान 9841805390 
 

२३ िडा अध्यि ५ मदपेन्ि अमधकािी 9863926525 
 

२४ िमहिा सदस्य सििा थापा 9821230542 
 

२५ दमित िमहिा सदस्य संिीता परियाि 9806691185 
 

२६ सदस्य कािीिान स्याङतान 9845301535 
 

२७ सदस्य बमुद्ध बहादिु स्याङतान 9861171460 
 

२८ िडा अध्यि ६ यिु िाि थपमिया 9843561371 
 

२९ िमहिा सदस्य िाि िाया नगिकोटी 9865431910 
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क्र.स. पद नाम थर सम्पकय  नं. कैलिर्ि 

३० दमित िमहिा सदस्य प्रमिता मिश्वकिाफ 9845368210 
 

३१ सदस्य कुिाि मसं िकु्तान 9855084117 
 

३२ सदस्य मबरण ुबहादिु िाई 9845106161 
 

३३ िडा अध्यि ७ ठाकुि िाि मततुङ 9855069017 
 

३४ िमहिा सदस्य िाधा दिेी पाठक 9845804546 
 

३५ दमित िमहिा सदस्य मिििा सुनाि 9845147025 
 

३६ सदस्य किि बहादिु बस् नेत 9865011247 
 

३७ सदस्य नि िाि सुबेदी 9845168264 
 

३८ िडा अध्यि ८ नािायण उप्रेती 9855067942 
 

३९ िमहिा सदस्य कृरण कुिािी रििाि 9845816424 
 

४० दमित िमहिा सदस्य िक्ष्िी मिश् िकिाफ 9815247645 
 

४१ सदस्य पंच िाि मथङ 9845576378 
 

४२ सदस्य िाि प्रसाद सुबेदी 9845239782 
 

४३ िडा अध्यि ९ िाि कुिाि श्रेर ठ 9855029955 
 

४४ िमहिा सदस्य दमेि कुिािी अमधकािी 
  

४५ दमित िमहिा सदस्य गंगा सुनाि 9814275254 
 

४६ सदस्य गुप् त बहादिु थापा 9845235329 
 

४७ सदस्य पिफ दिे अमधकािी 9845202641 
 

४८ दमित/अल्पसंख्यक सदस्य कान्छीिाया बोट 9802993465 
 

४९ दमित/अल्पसंख्यक सदस्य चतुि कुिाि सुनाि 9862098767 
 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि 

१. श्री रामप्रशाद शमाय 

२. श्री मोहनकुमार शे्रष्ठ 

२. उपलस्थलि िथा कार्यक्रमः 

स्थानीय सिकाि सजचािन ऐन, २०७४ तथा प्रचमित कानून बिोमिि िनहिी गाउँपामिकािे आमथफक ििफ 

२०७८/०७९ िा सम्पादन गिेको कायफक्रि तथा योिनाको कायाफन्ियन िगायतको िामिफक प्रगमत सिीिा मिमत 

२०७९।०४।२० गते गाउँपामिकाको िामिटािमस्थत सभाहििा सम्पन्न भएको मथयो । सो कायफक्रिको अध्यिता 

गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत श्री िोहनकुिाि शे्रष्ठिे तथा गाउँपामिकाका अध्यि श्री िजिन 

कािाखेतीिे प्रिखु अमतमथको आशन ग्रहण गनुफ भएको सो कायफक्रििा गाउँपामिकाका उपाध्यि श्री सीता 
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पिुािी िगि मिशेि अमतमथको रुपिा उपमस्थत हुनु भएको मथयो । मिमभन्न िडाका िडा अध्यिज्यहूरु, गाउँ 

कायफपामिका सदस्यज्यहूरु तथा मिमभन्न मिियगत शाखा प्रिखु तथा शाखािा कायफित किफचािी तथा िडाका 

समचि तथा किफचािीको उपमस्थमत भई मिियगत शाखा प्रिखु तथा िडा समचिहरुिे प्रगमत मिििण प्रस्तुती गनुफ 

भएको सो कायफक्रििा उपमस्थमत मनम्नानसुाि िहकेो मथयो । 

 



 
 

12 
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सामालजक लवकास शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा शाखाका कमयचारीः 

अलधकृि छैठौं श्री राजेन्द्र प्रसाद चौिागाई 

क्र. 

स. 

प्रस्िाब गररएका 

मुख्र् 

लक्रर्ाकिापहरु 

कार्यक्रम 

संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 

रकम 
खचय रकम 

खचय 

प्रलिशि 

१ 
प्रदशे तथा संघीय 

शसतफ 
     

१ .१  

बैदमेशक िोिगािी 

सम्बमन्ध सुिमित 

आप्रबासन 

परियोिना(SAMI) 

१ आ .ब.  

IVDS िार्फ त िडा नं ३,६ ि ७ िा ४ िटा २४/२४ हफ्ते 

मबमत्तय साििता किा संचािन भई १०० िना िमहिा 

िाभामन्ित भएको । १९ िना बैदमेशक िोिगाििा संिग्न 

परििािका सदस्यिाई िनो सािामिक पिािशफ मदएको । 

२०४९८२४ १७१९१८७ ८३ .८६  

१ .२  

बैदमेशक िोिगािी 

सम्बमन्ध स्थामनय 

तहको प्रोर्ाइ््ि 

मनिाफण 

१ पटक 

पामिका िेरको ९ िटै िडाका घिधुिी िध्य ३३३८ 

घिधिुीबाट बैदेमशक िोिगािीिा संिग्न १६४५ ि र्केका 

१९९६ िनाको मबमबध मबियको त्याङक संकिन गरि 

प्रोर्ाईि मनिाफण गरिएको 

२५०००० १९४८८९ ७७ .९५  

१ .३  

गरिब परििाि पमहचान 

तथा परिचय पर 

मितिण परियोिनाको 

गुनासो सुनिुाई कायफ 

सम्पन्न 

१ पटक 

२ िना गुनासो सुनिुाई अमधकािीको व्यबस्था गरि ९ िटै 

िडाका यस अमघको गरिब परििािको मबबिणिा सिाबेश 

भएको िा नभएको सम्बन्धिा गुनासो संकिन गरि समिमत 

िार्फ त छिर्ि पिात ७२९ िना थप परििािको मबबिण 

सिाबेश गनफ िंराियिा पराचाि भएको 

११२८०० ११२८०० १०० 

१ .४  अपाङगता भएका १ पटक पामिका स्तिीय अपाङगता सिन्िय समिमतको ३००००० ३००००० १०० 

 

खण्ड - २ 
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क्र. 

स. 

प्रस्िाब गररएका 

मुख्र् 

लक्रर्ाकिापहरु 

कार्यक्रम 

संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 

रकम 
खचय रकम 

खचय 

प्रलिशि 

व्यमक्तहरुकािागी 

सिदूायिा आधारित 

पनुिस्थापना सहयोग 

कायफक्रि 

सहिीकिणबाट पामिकाभिका ९िना अपाङगता भएका 

व्यमक्तहरुको मनमित्त कृमति खटु्टा (हार् ि रु्ि) ,क्यामिर्ि 

आदी सहायता सािग्री खिीद गरि मितिण भएको । 

१ .५  

बािमबबाह अन्त्यका 

िागी सिदूाय 

परिचािन कायफक्रि 

१ पटक 

िडा बाि अमधकाि समिमत तथा बाि सजिािको 

मसर्ारिसिा मितिण गनफ पसु्तक,कपी,किि आदी सािग्री 

खिीद गिी मितिण गिेको 

१५०००० २६००० १७ .३३  

१ .६  

बाबु आिा मबमहन 

बािबामिका संििण 

कायफक्रि 

१ पटक 

िनहिी गाउँपामिकाभिका कायफमबमधिे तोकेबिोमिि 

िापदण्ड पगेुका ५ िना बािबामिकािाई संििण भत्ता 

उपिब्ध गिाउने कायफ भएको 

१२०००० १२०००० १०० 

१ .७  

बाििैरी स्थामनय तह 

घोिणा प्रोत्साहन 

कायफक्रि 

१ पटक 

पामिकािा भएको बाि संििण कोििा िकि १२०००० 

थप गरिएको ि १५०००कोिबाट खचफ गरिएकोिे िनहिी 

गाउँपामिकाको बाि संििण कोि ९५०००० भन्दा बिी 

िकिको भएको,बाँकी िकि ३०००० अन्तििामरिय बाि 

अमधकाि मदबसिा खचफ भएको 

१५०००० १५०००० १०० 

२ 
पामिकाबाट 

मिमनयोिन 
     

२ .१  
बाििैरी सहिकताफ 

परिचािन सेिा शलु्क 
मनिन्ति 

बाििैरी घोिणा पिात मटकाईिहने मदगो पनाकोिागी 

मनयकु्त ९ िना बाििैरी सहिकताफिाई मनिहरुको कािको 
१०००००० ७४११५० ७४ .११  
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क्र. 

स. 

प्रस्िाब गररएका 

मुख्र् 

लक्रर्ाकिापहरु 

कार्यक्रम 

संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 

रकम 
खचय रकम 

खचय 

प्रलिशि 

पारिश्रमिक भकु्तानी 

२ .२  

अपाङग समिमत बैठक 

व्यबस्थापन ि 

अनगुिन 

मनिन्ति 

पामिका स्तिीय अपाङ सिन्िय समिमतको बैठक संचािन 

हुदंा खािा/खाना/भत्ता तथा सहायता सािग्री मितिण गदाफ 

भएको खचफ भकु्तानी 

१००००० ४७००० ४७ 

२ .३  

िडा बाि सिहु 

सजिाि बाि 

अमधकाि समिमत 

बैठक व्यबस्थापन 

CFLG सचेतना सिेत 

१२ पटक 

िडा बाि सिहु सजिािको बैठक बमस बाि 

अमधकाि,बाि मबबाह ि बािश्रि मबरुद्ध, बाि संििण 

मबियक सचेतनाििुक गमतमबमध गरिएको 

३००००० १७९५७० ५९ .८५  

२ .४  

बािमबबाह मबरुद्ध 

बािबामिकाहरुिाई 

मिबन उपयोगी मशप 

तथा यौन मशिा तथा 

बाि िनोमबज्ञान ि 

अमबभािकको 

भमुिका मबियक 

तामिि 

१ पटक 

पामिकाका ९ िटै िडाका बािसजिाि पदामधकािी तथा 

सल्िाहकाि,बाि क्ििका सदस्य सहीत २५ िनािाई ३ 

मदबसीय आबासीय तामिििार्फ त बाि अमधकाि ि 

संििणको मबियिा िानकाि बनाउने कायफ भएको 

३००००० २३०२६३ ७६ .७५  

२ .५  
अपाङग सहयोगी 

कायफक्रि 
१ पटक 

अपाङता स्िाबिम्बन मिबन पद्धती केन्ि िनहिीको 

सहिीकिणिा पामिकाभिका अमत अशक्त अपाङग 
५००००० ४२८८४५ ८५ .७६  
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क्र. 

स. 

प्रस्िाब गररएका 

मुख्र् 

लक्रर्ाकिापहरु 

कार्यक्रम 

संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 

रकम 
खचय रकम 

खचय 

प्रलिशि 

व्यमक्तहरुिाई प्रत्यि शारििीक सेिा गनफ दईु िना 

सहयोगी (परिचि)व्यबस्थापन , अपाङग सहयोगी परिचािन 

सम्बमन्ध िडा स्तिीय समिमत गठन,कायफमबमध मनिाफण, 

स्िास््य सािग्री मितिण, व्यमक्तगत सहयोगीिाई तामिि, 

कायाफिय व्यबस्थापन िगायत प्रस्तामबत कायफक्रििा 

अनदुान सहयोग प्रदान गरिएको 

२ .६  

बािमबबाह ि बािश्रि 

मबरुद्ध अमबभािक 

मशिा कायफक्रि बाि 

कल्याण सिान 

१ पटक 

हटेौंडा मस्थत बािकल्याण सिाि संग सम्झौता गरि िनहिी 

गाउँपामिकाका ९ िटै िडािा बािबामिकाका ३०/३० 

िना अमबभािक सिाबेस गरि १/१ मदबमसय सचेतना 

कायफक्रि सम्पन्न गरिएको 

२००००० २०६८५० १०० 

२ .७  
िनहिी खेिकुद 

कायफक्रि 

आबस्यकता 

अनसुाि 

यस कायफक्रि अन्तिगत िडागत रुपिे खेिकुद कायफक्रि 

संचािन गनफ १३५००००,िडा नं ६ खेिकुद िैदान 

व्यबस्थापन गनफ १०००००,अध्यिको तोक आदशेिा 

खेिकुद कायफक्रि सहयोग गनफ २७००००, िनहिी ७ कािाते 

खेि सहयोग ४०००० तथा सहीद स्िमृत रु्टबि 

प्रमतयोगीताकोिागी रु .अनदुान गरि खचफ भएको  ३०००००

दमेखन्छ 

२५००००० १६२४१४६ ६४ .९६  

२ .८  
ििदिु सहयोगी 

सािग्री 
१ पटक 

पामिकािा िहेको मबििुी, प्िम्बि, पेन्टि तथा मनिाफण 

ििदिुहरुको संगठन क्यपेुक नेपािको सहिीकिणिा मिन्सी 
१००००० ९९७४५ ९९ .७४  
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खचय 
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शाखा िार्फ त ििदिुहरुिाई आबस्यक पने 

हले्िेट,बेल्ट,बटु,पन्िा िगायतको सुििा सहयोगी सािग्री 

खिीद गरि उपिब्ध गिाएको 

२ .९  
गाउँ बाि सजिाि 

बैठक ि अनगुिन 

आबस्यकता 

अनसुाि 

पामिका स्तिीय बाि सजिािको िडा तथा पामिका 

स्तिीय बैठकहरु सम्पन्न गरि मबमभन्न िडाका स्थानिा 

भएका बाि मबबाह तथा बािश्रिको अबस्थाबािे अनगुिन 

गरि सिस्या सभाधानको प्रि्यत्न गरिएको 

५०००० ५०००० १०० 

२ .१०  ििदिु दघुफटना बीिा १ पटक 

क्यपेुक नेपािको सहिीकिणिा मसर्ािीस भएका ८३ िना 

ििदिुहरुको आबमधक दघुफटना बीिा गरि िाभामन्ित 

बनाएको 

१००००० ७४४१२ ७४ .४१  

२ .११  
दमित प्रबि्धन 

कायफक्रि 
१ पटक 

पामिका स्तिीय दमित सिन्िय समिमतको सहिीकिणिा 

सािदुायीक मबधाियिा अध्ययन गने दमित बगफका छार 

छाराहरुिाई सम्बमन्धत मबधाियको मसर्ारिसिा नगद 

छारबमृत्त मितिण गरिएको 

५००००० ४९०५५० ९८ .११  

२ .१२  
मबमभन्न मदबमसय 

कायफक्रि 

आबस्यकता 

अनसुाि 

सािामिक िेरका मबमभन्न िामरिय तथा अन्तिामरिय 

मदबसहरु आयोिना गरिएको,कमतपय गै .स.स.संगको 

साझेदािीिा सिेत सम्पन्न गरिएको 

५०००० ४३१०० ८६ .२  

२ .१३  
गाउँपामिकाको 

अब्यबमस्थत िग्गा 
मनिन्ति 

गत आ .ब.०७७ /०७८ िा खिीद भई आएको  २ थान टोटि 

स्टेशन िेशीन,भाडािा मिएको टोटि स्टेशन िेशीनको 
१२३८६९५ १०१०६९९ ८१ .५९  
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नापी नक्सा कायफक्रि 

रु .किोड १ मिमनयोिन 

गिेपमन खचफ नभएको  

              

(आ .ब.०७८ /०७९ िा 

खचफ दायीत्ि पने गरि 

कुनै कृयाकिाप 

संचािन नगरिएतापमन 

गत बिफको भकु्तानी 

मदनबाँकी खचफ 

शीिफकिा गाउँसभाबाट 

िकि व्यबस्था 

भएकोिे सोही 

कायफक्रिबाट खचफ 

भएको) 

भाडा, िडा नं १ ि ६ िा परिचामित नापी टोिीको होटि 

बास/खाना खािा खचफको भकु्तानी बाँकी िकि, सबै िडाका 

सहिीकिण समिमत सदस्य —समचििाई िामसक खािा 

/खाना खचफ, कायाफियबाट खमटने ि िंराियबाट आउने 

सबेिक, अमिन, िगत प्रमबमष्टकताफ, नापी सहयोगीिाई 

खािा/खाना खचफ, कायाफियबाट खमटने ि िन्राियबाट 

आउने सबेिक, अमिन, िगत प्रमबमष्टकताफ, नापी 

सहयोगीिाई िामसक थप सुमबधा भकु्तानी गिेको 

२ .१४  

अपाङ सहायता 

सािग्री मितिण (प्रदशे 

शसतफको अपाङता 

भएको व्यमक्तकोिागी 

१ पटक 

पामिका स्तिीय अपाङगता सिन्िय समिमतको 

सहिीकिणबाट पामिकाभिका ९ िना अपाङगता भएका 

व्यमक्तहरुको मनमित्त कृमति खुट्टा (हार् ि रु्ि) , क्यामिर्ि 

आदी सहायता सािग्री खिीद गरि मितिण भएको । 

२५०००० १९७००० ७८ .८  
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सिदूायिा 

पनुिस्थापना 

कायफक्रिको रु.िाख  ३

सिेत यसैिा थप गरि 

खिीद भएको)  

२ .१५  
िनिाती प्रबि्धन 

कायफक्रि 
मनणफय अनसुाि 

पामिका स्तिीय आमदबासी िनिाती सिन्िय समिमतको 

सहिीकिणिा िडा नं २, ६ ि ७ िा बदु्ध िुमतफ प्रमतष्ठापन गरि 

केही िकि बैठक भत्ता,खािा/खाना आदीिा खचफ भएको 

११६०००० १०७४७७६ ९० .३२  

२ .१६  
पदामधकािी किफचािी 

अबिोकन भ्रिण खचफ 
१ पटक 

कायाफियका मबमभन्न शाखा र्ांटका प्रिखु तथा सहायक ि 

िडा समचि िगायत २९ िना किफचािी समम्िमित मिमत 

२०७८/१२/१५ दमेख ऐ १९ सम्ि चाि मदने गण्डकी तथा 

िमुम्बनी प्रदशेका केही स्थामनय तहको अबिोकन भ्रिण 

कायफक्रि सम्पन्न गिेको 

५००००० ३००००० ६० 

२ .१७  सेर् हाउस संचािन मनिन्ति 

घिेि ु महसंा मपमडत िमहिा तथा बािबामिकािाई 

खाना/खािा सहीत अल्पकामिन आश्रय संचािन गरि सेिा 

मदएको 

५००००० ८०१० १ .६२  

२ .१८  सभा सजचािन खचफ २ पटक 
दशौं गाउँसभा ि एघािौ गाउँसभाको दईु िटा बैठक 

व्यबस्थापन 
५००००० ४९०९२५ ९८ .१८  

२ .१९  मसमबन बाि १ पटक १०९८ बाि हले्पिाईन संचािन गने आमधकािीक संस्था १००००० १००००० १०० 
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संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 
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खचय रकम 

खचय 
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हले्पिाईन बाि उद्धाि 

कोि हटेौंडा 

मसमबनिाई सिस्यािा पिेका  बाि बामिकािाई उद्धाििा 

सहयोग गनफ अनदुान उपिब्ध गिाएको 

२ .२०  

िेमडयो िकिानपिु 

१०१ .िाई िनहिी ३ 

आिाि  नािक िेमडयो 

कायफक्रि संचािन गनफ 

कायफपामिकाबाट 

िकि  मिमनयोिन 

७ पटक 

२०७८ िंशीि २४ दमेख २०७९ अिाि २३ सम्ि कमम्तिा 

सात िटा कायफक्रि उत्पादन ि प्रशािण गनुफपने सम्झौता 

बिोमिि भएको कािको भकु्तानी गिेको 

१००००० ७०००० ७० 

२ .२१  

िमहिा उधिी झोिा 

बनाउेन तामिि 

संचािन गनफ 

कायफपामिकाबाट 

िकि मिमनयोिन 

१ पटक 

िकिानपिु उधोग िामणज्य संघ पमिि िेर समिमत 

अन्तिगत िहकेो िमहिा उधिी सिहूसंग सम्झौता गरि िडा 

नं ७ का २० िना गहृीणीिाई ७ मदन सम्ि मबमभन्न प्रकािका 

कपडाको झोिा बनाउने तमिि प्रदान गिेको 

१००००० ९९००० ९९ 

३ 

पमहिा मिमनयोमित 

कायफक्रि 

कृयाकिापको ििु 

मशिफक िकिान्ति 

परििाण िकिान्ति भई बनेको नयां मशिफक 
मिमनयोमित 

िकि 
  

४ .१  
िोक सेिा आयोग 

किा संचािन 
१ पटक  ISC/Ag मशिा अनदुान ५०००००   
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मुख्र् 

लक्रर्ाकिापहरु 

कार्यक्रम 

संचािन 

भएको अबलध 

कार्य प्रगलि 
लवलनर्ोलजि 

रकम 
खचय रकम 

खचय 

प्रलिशि 

४ .२  

िैंमगक सिानता मनती 

मनिाफण तथा 

आन्तिीकीकिण 

तामिि 

१ पटक आमथफक सहायता ३०००००   

४ .३  कायफक्रि खचफ 
आबस्यकता 

बिोमिि 
आमथफक सहायता ५०००००   

 

लस.नं. 
र्स पालिका के्षत्रमा कार्यक्रम 

कृर्ाकिाप संचािन गने गै .स.स.  
सम्पकय   नं संचािन गने पररर्ोजनाको लबषर् के्षत्र 

५ .१  
गाि्मिण स्िास््य ि मशिा सेिा 

गुठी(RHEST) 
०५७-५२५०२७ िोमखििा िहकेा मकशोिीहरुकोिागी मनशलु्क मशिा कायफक्रि 

५ .२  नागिीक स्ििोिगाि केन्ि ९८१०३५३२९६ मनशलु्क मबमभन्न मशपििुक तामिि प्रदान 

५ .३  गैि सिकािी संस्था िहासंघ ०१७९०५४९ गै .स.स.ि पामिका मबच सिन्िय  

५ .४  दायीत्ि नेपाि ०१५५४४९१४ साबफिमनक सेिा प्रबाहको नीमत तिुफिा ि कायाफन्ियनिा सहयोग 

५ .५  
मशिा तामिि तथा सािदुायीक सेिा नेपाि   

(ETSC) 
०५७५२३३७५ िानब बेचमबखन मबरुद्ध,यौनिन्य तथा िैंमगक महसंा मबरुद्ध कायफक्रि संचािन 

५ .६  
मर्यान नेपाि(Food First Information 

and Action Network) 
९८५११९९२८५ खाध सम्प्रभतुा ि खाध सुििा मबिय 

५ .७  शामन्तकािागी साझा अमभयान(COCAP) ०१४२४५१४३ सािामिक सुििा व्यबस्थापन 
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लस.नं. 
र्स पालिका के्षत्रमा कार्यक्रम 

कृर्ाकिाप संचािन गने गै .स.स.  
सम्पकय   नं संचािन गने पररर्ोजनाको लबषर् के्षत्र 

५ .८  िकिानपिु िमहिा सिहु ०५७५२२८१४ 
िमहिा अमधकाि,गुणस्तिीय साबफिमनक मशिा,मिमबकोपािफन प्रकोप 

व्यबस्थापन 

५ .९  
ग्रामिण िागिण तथा मिकास 

संगठन(RADO) 
९८४५०२५७६२ 

बाि संििण,खानेपानी तथा सिसर्ाई,झोिुङेपिु मनिाफण,ग्रामिण मशिा,मबपद 

व्यबस्थापन 

५ .१०  
बाि ििदिु सिोकाि केन्ि(RADO )बाि 

हले्पिाईन १०९८ 
९८५५०२९६३० बाि अमधकाि,बाि संििण,बाििैरी स्थामनय शासन कायाफन्ियन 

५ .११  बाि कल्याण सिाि ९८५५०२७७५० बािबामिका सिोकाि,बािमबबाह तथा बािश्रि मबरुद्धका कायफक्रि 

५ .१२  ग्रामिण िमहिा सेिा केन्ि ०५७-५२४२७८ परिबतफनकािागी सम्बाहक (ऋइऋ )मकशोि मकशोिी मशिा  कायफक्रि 

५ .१३  शान्ती र्ाउण्डेशन ९८६१५८८३०८ िानब बेचमबखन मबरुद्धका कायफक्रि संचािन 

५ .१४  हीसप सािदुायीक मिकास मिकास सेिा ९८५५०५००८० बाि मशिा,सािदुायीक सेिा,गभफबती सेिा आदी 

५ .१५  
हीिाियन िानि अमधकाि किी 

सिहू(HIMRIGHT) 
९८५१०७३५४० मसिान्तकृत सिदूाय मशिा तथा आय आिफन 

५ .१६  शान्ती ि िोकतन्रकािागी िमहिा(WPD) ०१४०२४०९९ अमधकाि तथा आमथफक मिकास िार्फ त िमहिा शसमक्तकिण 

५ .१७  िाईती नेपाि ९८४५१४७४८८ िानब बेचमबखन मबरुद्ध मनगिानी ि सिन्िय 

५ .१८  एमककृत ग्रामिण मिकास संस्था(IVDS) ०५७-५२५३५३ सुिमित आप्रबासन,प्रािमम्भक बाि मिकास (बाि सपना परियोिना)  

५ .१९  अनौपचारिक िेर सेिा केन्ि(INCEC) ०१-५२१८७७० िानब अमधकाि सम्बि्धन 

५ .२०  
काननु अन्िेिण तथा श्रोत मिकास 

केन्ि(CeLRRD) 
०१-५२४५०३० िानब बेचमबखन मबरुद्ध अमभयान तथा मनशलु्क अमभयोिनिा सहयोग 

५ .२१  अपाङगता स्िाबिम्बन मिबन पद्धती केन्ि ९८५५०६७८१९ अपाङगता भएका व्यमक्तहरुकािागी सहयोग तथा पनुिस्थापनािा सिन्िय 
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समीक्षा अवलधमा मलहिा बािबालिका िथा समाज कल्र्ाण शाखामा कार्यरि कमयचारीः 

सहार्क चौथो श्री शालन्द्ि अलधकारी 

सहार्क चौथो श्री लशिा अलधकारी 

आ .ब .०७८ /०७९ मा लबिररि अपाङिा 

पररचर् पत्र लबबरण 

रािो लनिो पहेंिो सेिो 

िमहिा १०, परुुि ८ ि ११, प ु१७ ि ६, प ु४ ि ०, पु १ 

आ .ब .०७८ /०७९ मा लबिररि जेष्ठ नागरीक पररचर् पत्र लबबरण िमहिा २८ 
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प्रशासन शाखाको प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा शाखामा कार्यरि कमयचारीः 

अलधकृि छैठौं श्री शैिेश बास्कोटा 

सहार्क चौथो श्री अलमर दाहाि 

सहार्क पाँचौ श्री लसजयना बिोिा 

गाउँपालिकामा उपिब्ध जनशलि    

क्र.सं. पद कार्यरि दरबन्द्दी ररि करार/ज्र्ािादारी कैलिर्ि 

१ अमधकृतस्ति १० ८ १ कृमि 

)६/७( 

२ )िोिगाि संयोिक, सूचना 

प्रमिमध अमधकृत( 

स्थानीय सेिाको)गठन तथा संचािन( अध्यादशे, 

२०७८ बिोमिि प्रशासन सेिाको ३ िनाको सहायक 

पाचौसँ्तिबाट २०७९-०४-०१ गते दखेी िागु हुने गिी 

अमधकृत छेठौिँा स्तििमृद्ध ।  

२ सहायक स्ति २६ २६ - १६/)९ िना स.क.अ. 

दमैनक ज्यािादािी( २५ 

िना 

 

३ कायाफिय सहयोगी ३ - - ११/ पािे २ िना १३ िना  

४ ह.स.चा. १ - - ६  

िम्िा गाउँकायफ पामिका तर्फ  ४० स्थायी   ४६ िना किाि/ज्यािादािी  

▪ गाउँ कायफपािकाको बैठक १८ िटा बसी मिमभन्न १७८ िटा मनणफयहरु गिेको ि अमधकांश मनणफयहरु कायाफन्ियनिा आएका छन् । 

▪ गाउँसभाको अमधिेशन दइुिटा अमधिेशनिा तीन पटक बैठकहरु बमस बैठकिे आ.ि. ०७८।०७९ को मिमनयोिन ऐन,२०७८ तथा २०७८।०७९ को 

बिेट संशोधन गिेको तथा आ.ि. २०७९।०८० को नीमत तथा कायफक्रि पारित गद ैआमथफक ऐन, २०७९, मिमनयोिन ऐन, २०७९ तथा बिेट पारित गिेको 

छ । 
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▪ शाखािे खानेपानी िहूान तथा मसजचाई दताफ गने सिेत मिम्िेिािी तोमकएकोिा दई िटा मसजचाई दताफ ि खानेपानी िहुान ११ िटा दताफ भएको छ । 

▪ गाउँपामिकािा कायफित ४९ िना स्थायी किफचािीको  कायफसम्पादन िलू्याङ्कन सम्बद्ध कायफ सम्पन्न भएको ि ४७ िना मनिाफमचत िनप्रमतमनमध ि ८३ 

िना किफचािीको सम्पमत्त मिििण भरि सम्बमन्धत मनकायिा पेश भएका छ ।  

▪ किफचािी बैठक १२ िटा सम्पन्न भएका छन ्। नयाँ िनप्रमतमनमधको पदभाि पिात मनयमित रुपिा हुन नसकेको किफचािी बैठक पामिक रुपिा अमनिायफ 

िस्ने व्यिस्था मििाइएको छ । 

▪ गाउँपामिकाबाट ६ िना किफचािी सरुिा भइ िाँदा ििाना ि १२ िना किफचािी यस गाउँपामिकािा सरुिा भइ आउन ुभएकोिा उहाँहरुको पदस्थापन तथा 

कािकाि तोमकएको छ । 

▪ काननूिे तोके बिोमिि ३ िना मिमभन्न तहका किफचािीको स्ति बमृद्धको कायफ सम्पादन गरिएको छ । 

▪ ९ िना किफचािीको मिम्िेिािी हिेरे्ि गरिएको छ । 

▪ गाउँ सभा, गाउँ कायफपामिका तथा नेपाि सिकाि ि प्रदशे सिकािको सशतफ बिेटिा उल्िेख भए बिोमिि तपमसि बिोमिि पदिा पदपमूतफको िामग 

प्रमक्रया अगाडी बिाइएको     

क्र.सं. पद संख्र्ा कैलिर्ि 

१ सहायक कम्प्यटुि अपिेटि ९  

२ एम्बिुेन्स चािक २  

३ व्याक हो िोडि चािक १  

४ ल्याब अमसस्टेण्ट १  

५ ल्याब टेक्नेमशयन १  

६ कायफिय सहयोगी ३  

७ कम्प्यटुि अपिेटि २  

८ हिकुा सिािी चािक २  

९ प्रामिमधक सहायक १  
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क्र.सं. पद संख्र्ा कैलिर्ि 

१० सूचना प्रमिमध अमधकृत १  

११ कि संकिक १५  

१२ िोिगाि सहायक १ पदपतूी हुन बाँकी 
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आमथफक ििफ २०७८।०७९ िा गाउँ सभा तथा गाउँ कायफपामिकाद्वािा मनमिफत काननूहरु 

लस .नं कानूनको नाम कार्यपालिकाको बैठकमा पाररि गरेको लमलि 

१ मिमनयोिन ऐन, २०७८   

२ आमथफक ऐन,२०७८   

३ किाि सेिािा किफचािी भनाफ कायफमिमध, २०७८ 2078/4/20 

४ सािदुामयक आँखा केन्ि सजचािन कायफमिमध, २०७८ 2078/4/20 

५ िघ ुघिेि ुतथा उद्योग दताफ नमिकिण कायफ सजचािन ि मनयिन, २०७८ 2078/4/32 

६ स्िास््यकिीहरुिाई िोमखि भत्ता उपिव्ध गिाउने कायफमिमध, २०७८ 2078/8/14 

७ बाि संििण नीमत, २०७८ 2078/8/14 

८ कृमरि गभाफधान सुत्केिी भत्ता कायफक्रि सजचाि कायफमिमध, २०७८ 2079/9/27 

९ व्याक हो िोडि सजचािन सम्बमन्ध कायफमिमध, २०७८ 2078/12/2 

१० गैि सिकािी संस्थाहरुको सहकायफ सम्बमन्ध मनदमेशका, २०७८ 2078/12/2 

११ किफचािी प्रोत्साहन कायफमिमध, २०७८ 2078/12/2 

१२ बािश्रि मनिािण कायफयोिना, २०७८ 2078/12/8 

१३ आपतकामिन सहयोग तथा पुनफस्थापना कायफमिमध, २०७८ 2078/12/8 

१४ बिेट तथा कायफक्रि तिुफिा समिमतको कायफ सजचािन कायफमिमध, २०७८ 2078/3/9 

१५ िािश्व पिािशफ समिमत कायफ सजचािन कायफमिमध, २०७९ 2078/3/17 

१६ श्रोत अनगुिन तथा बिेट सीिा मनधाफिण समिमत कायफसजचािन कायफमिमध, २०७९ 2078/3/17 

गुनासो उजुरी 

क्र.सं. उििुी/गुनासो प्राप्त मनकाय कािबाही/ििार् बाँकी कैमर्यत 

१. ३२ अमख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ३२ -  
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लशक्षा शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

लवद्यािर् संख्र्ाः ४० 

लवद्याथी संख्र्ाः ११९८७ 

लशक्षक संख्र्ाः २०६ 

समीक्षा अवलधमा लशक्षा शाखाका कमयचारीः 

अलधकृि सािौं श्री हररश्चन्द्र सापकोटा 

श्रोि लशक्षक श्री पूणयभर भुषाि 

प्रालवलधक सहार्क श्री सञ्जर्कुमार गुप्ता 

प्रालवलधक सहार्क श्री उषा गौिम 

क्र. 

स. 
लक्रर्ाकिापको नाम 

बालषयक 

लवत्तीर् िक्ष्र् 

हाि सम्मको 

लवत्तीर् 

प्रगलि 

कैलिर्ि 
 

१ 

cfwf/e't txsf :jLs[t b/aGbLsf lzIfs, 

/fxt cg'bfg lzIfssf nflu tna eQf 

cg'bfg -ljz]if lzIff kl/ifb cGt{usf lzIfs 

sd{rf/Lx? ;d]t_ 

82500000 83238548 

आधािभतु तहका 177 िना मशिकिे २०७८ श्रािण िमहना 

दमेख २०७९ असाि  िसान्त सम्िको तिब भत्ता 

मिद्याियको खातािा मनकाशा गिेको ।  

२ 

dfWolds txsf :jLs[t b/aGbLsf lzIfs, 

/fxt cg'bfg lzIfssf nflu tna eQf 

cg'bfg -ljz]if lzIff kl/ifb cGt{usf lzIfs 

sd{rf/L, k|fljlws wf/sf k|lzIfs ;d]t_ 

15500000 16025327 
आधािभतु तहका 27 िना मशिकिे 2078 श्रािण दमेख 

२०७९ असाि िसान्त सम्िको तिब भत्ता प्राप्त गिेको 

३ 

k|f/d\les afn ljsf; ;xhstf{x?sf] 

kfl/>lds tyf ljBfno sd{rf/L Joj:yfkg 

cg'bfg  

8223000 9120534 

बाि मिकास मशिक 36 िना ि मिद्यािय किफचािी 40 िना 

गिी िम्िा 76 िना मशिक किफचािीहरुिे  2078 श्रािण 

िमहना दमेख २०७९ असाि सम्िको तिब भत्ता प्राप्त गिेको 
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क्र. 

स. 
लक्रर्ाकिापको नाम 

बालषयक 

लवत्तीर् िक्ष्र् 

हाि सम्मको 

लवत्तीर् 

प्रगलि 

कैलिर्ि 
 

४ 
zfj{{hlgs ljBfnosf ljBfyL{x?sfnflu 

lgz'Ns kf7\ok':ts cg'bfg  

5879000 4897353 
किा १ दमेख १० सम्ि अध्ययन गने सबै बािबामिकािे 

मनशलु्क पा. प.ु िापतको िकि प्राप्त गिेको 

५ ljBfno ;~rfng tyf Joj:yfkg cg'bfg 1988000 1869000 

गा पा मभरका 32 िटै सािदुामयक मिद्याियहरुिे आ ि 

2078.79 को मिद्यािय सजचािन तथा व्यिस्थापन 

अनदुान, मि सु यो अनदुान, सािामिक पिीिण, िेखा 

पिीिण ि इन्टिनेट व्यिस्थापन खचफ िगायतका मशिफकहरुिा 

अनदुान प्राप्त गिेको 

६ 
ljBfnodf z}lIfs u'0f:t/ ;'b[9Ls/0f Pjd\ 

sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t k|f]T;fxg cg'bfg 

2588000 2410000 

कायाफसम्पादनिा आधारित अनदुान ि मसिण मसकाइ 

सियािमध सुधाि अनदुान श्री यिुा बिफगंगा आमि श्री 

िनिामत उत्थान प्रामि श्री ऋश्िेश्व प्रामि श्री भोिमसद्ध िामि 

श्री मसता िामि िाई प्रदान गरिएको तथा उत्कृिट मिद्यािय 

अनदुान िहने्िमकिण िामििाइ प्रदान गरिएको ।  

७ 
;fj{hlgs ljBfnodf cWoog/t 

ljBfyL{x?sfnflu 5fqj[QL -cfjf;Lo tyf u}/ 

cfjf;Lo_ 

2021000 1956100 

३२ िटै सािदुामयक मिद्याियका किा १- ८ सम्िका सबै 

दमित छारछारा [६२२] मसिान्तकृत छारछारा [१३३४] ि 

छारा छारितृ्ती [२४३५] गिी िम्िा ४३९१ िनािाई 

छारितृ्ती प्रदान गरिएको  

८ 
tf]lsPsf ljBfyL{sf] lbjf vfhfsf] nflu 

ljBfnonfO{ cg'bfg  

13814000 7684680 

32 िटै सािदुामयक मिद्याियका बाि मिकास किा दमेख 

किा ५ सम्िका गिी िम्िा ४९०७ मिद्याथीहरुिे मिद्याि 

सजचािन भएको मदनहरुिा रु १५ बिाबिको मदिा खािा 
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क्र. 

स. 
लक्रर्ाकिापको नाम 

बालषयक 

लवत्तीर् िक्ष्र् 

हाि सम्मको 

लवत्तीर् 

प्रगलि 

कैलिर्ि 
 

खाइिहेको 

९ 
dfWolds txdf c+u|]hL, ul0ft / lj1fg 

laifodf lzIf0f ;xof]u cg'bfg 

2159000 1295640 श्री मसता िामििा २ िटा  ि श्री पशपुमतनाथ िामििाई १ िटा   

१० 
cfwf/e't txdf c+u|]hL, ul0ft / lj1fg 

laifodf lzIf0f ;xof]u cg'bfg 

2030000 1353600 
श्री ब्रम्हकािी आमि श्री िनज्यमत आमि श्री सगििाथा 

आमि श्री यिुाबिफगंगा आमि िा १ िटाका दििे  

११ 

GPE sf] ;xof]udf sf]le8–19 sf sf/0f 

pTkGg kl/:yltdf l;sfO ;xlhs/0fsf nflu 

z}lIfs sfo{qmd 

6100000 2150000 

कोमभड मिपतिा भएको शैमिक ितीिाई न्यमुनकिण गनफ सबै 

सािदुामयक मिद्यियिा मि व्य स िार्फ त कायफ योिना बनाइ 

खचफ गनफ  गिी िामििाई रु १ िाख मनिामि िाई रु ७५ हिाि 

ि प्रामििाई ५० हिािका दििे मिद्याियको खातािा 

मनकाशा गरिएको । 

१२ 
िारिपमत शैमिक सुधाि कायफक्रि अन्तिगत 

मिद्याियिा आइमसटी कायफक्रि अनदुान 
650000 641458 श्री यिुा बिफगंगा आधािभतु मिद्यािय  

१३ ljkGg nlIft 5fqj[QL 1482 792000 

श्री पशपुमतनाथ िामिका ३१ िना बािमििनज्योमतका २ 

िना ि श्री मसता िामिका १४ िना गिी ४७ िनािाई  

िनािाई मिपन्न िमित छारितृ्ती बैक खातािा िार्फ त 

मदइएको ।  

  hDdf 143453482 133434240   

आन्द्िररक स्रोि ििय का कार्यक्रमहरु 

क्र लक्रर्ाकिापको नाम बालषयक हाि सम्को कैलिर्ि 
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क्र. 

स. 
लक्रर्ाकिापको नाम 

बालषयक 

लवत्तीर् िक्ष्र् 

हाि सम्मको 

लवत्तीर् 

प्रगलि 

कैलिर्ि 
 

स लवत्तीर् िक्ष्र् लवत्तीर् 

प्रगलि 

१ 
बाि मिकास मशिक तथा मिद्यािय किफचािी थप 

तिब 
5000000 4894667 

बाि मिकास मशिक 36 िना ि मिद्यािय किफचािी 40 िना 

गिी िम्िा 76 िना मशिक किफचािीहरुिे a}zfv सम्िको 

तिब आन्तरिक स्रोत बाट प्रमत िमहना रु ५००० का दििे 

थप तिब भत्ता प्राप्त गिेको 

२ अनभुि आदानप्रदान तथा शैमिक भ्रिण 310000 310000 

गा पा मभरका 32 िटै सािदुामयक मिद्याियहरुका प्र अ हरु 

अन्य मिद्यियको असि अभ्यास मसक्ने शैमिक भ्रिणिा 

गएको 

३ इमिस तथा आइमसटी सम्बन्धी तामिि 120000 41000 
सािदुामयक ि सस्थागत गिी ३५ िटा मिद्याियका 

मशिकिाइ तामिि प्रदान गरिएको 

४ स्थानीय पाठ्यक्रि मनिाफण  700000 694330 

स्थानीय मिियबस्तुिा आधारित भइ पाठ्यक्रि मनिाफण 

गरिएको छपा कायफ सम्पन्न गिी सबै मिद्याियिा मितिण गने 

चिणिा िहकेो । 

५ पिीिा सजचािन तथा व्यिस्थापन  200000 199936 संघीय सशतफ ि आन्तरिक श्रोत 

६ मशिा समिमत बैटक सजचािन  60000   यस आ ि िा २ िटा मशिा समिमत बैठक संचािन गरिएको  

७ 
स्रोत मशिकको सट्टािा कायफित मशिकका िामग 

अनदुान  
527000 527000 

श्री भोिमसद्ध िामि िनहिी िाई स्रोत मशिक श्री पणुफभि 

भसुािको सट्टािा कायफित श्री िक्ष्िीनािायण चौधिीिाइ 

प्रदान गने गिी अनदुान मदइएको  
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क्र. 

स. 
लक्रर्ाकिापको नाम 

बालषयक 

लवत्तीर् िक्ष्र् 

हाि सम्मको 

लवत्तीर् 

प्रगलि 

कैलिर्ि 
 

८ िनहिी िहुिखुी क्याम्पस अनदुान  500000 500000 
िनहिी बहुिमुख क्याम्पसिे पेश गिेको प्रस्तािनाको 

आधाििा  

९ मशिक प्रसुमत मिदा व्यिस्थापन कोि 2700000 2700000 

मसता िामि १ िटा िहने्िज्योमत २ िटा श्री िहने्ि मकिण 

िामि िा १ िटा प्रामि चकिीिा १ िटा ि िामरिय आमििा १ 

िटा  ६ िटा िाई [ नपगु िकि अंग्रिी किा संचािन 

मशिफकबाट िकिान्ति गिी अनदुान मदइएको  

१० घेिाबािा शैमिक संस्था 2400000 2400000 

श्री निज्योमत प्रामि श्री चेपाङ् प्रामि श्री सगििाथा आमि श्री 

नििागतृी प्रामि श्री मिनाकामिका प्रामि ि श्री ऋश्िेश्वि 

प्रामििाई मदइएको   

११ 
कृमि प्रामिमधक मिद्याियिाई अनदुान  -िहने्ि मकिण 

िामि 
1300000 1300000 

श्री िहने्िमकिण िामििाई ३ पटक गिी रु १३ िाख अनदुान 

मदइएको  

१२ मशिक व्यिस्थापन अनदुान 4500000 4153500 
मिमभन्न १६ िटा मिद्याियिाइ मिद्याथी संख्यको आधाििा 

मितिण गरिएको । 

   िम्िा 1831700 17720433   

   कुि िम्िा 161770482 151154673   
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कार्ायिर् िथा लिल्डमा सम्पादन गररएका अन्द्र् कार्यहरु  

क्र 

स 
सम्पादन गररएका कार्यहरु स्थान 

 

१ १ चांिामसक प्रमतिेदन तयािी २ शैमिक मस्थमत प्रमतिेदन तयािी ३ मशिकहरुको तिमि 

प्रमतिेदन तयािी ४ का स िु संकिन  

गा पा कायाफिय ि मिद्याियहरु 

२ १ प्र अ बैठक सजचािन २ तिमि प्रमतिेदन पारित गरिएको ३ मशिकहरुको सम्पमत 

मिििण संकिन ४ अमभभािक भेिा ि मि व्य स गठनिा सहमिकिण ५ इमिस तामिि 

सजचािन  

गा पा कायाफिय ि चेपाङ् प्रा मि मचसापानी 

३ १ मिद्याियका मशिक किफचािीहरुको प्रथि रेिामसकको तिभ भत्ता मनकासा २ मशिा 

समिमत बैठक सजचािन ३ मिद्यािय अनगुिन,  किा अििोकन ि पषृ्ठपोिण  ४ 

मिियगत छिर्ि ५ मि व्या स, मशिक अन्तिकृया  

गा पा को कायाफिय, िािज्योमत प्रामि, प्रगमत िामरिय प्रामि, 

िामरिय िा मि सूनाचुिी, प्रिा आमि, िदन आमश्रत प्रामि 

४ १ मशिा समिमत बैठक आयोिना २ मिद्यािय अनगुिन ३ किा अििोकन ४ मिियगत 

छिर्ि ५ मि. व्य. स. मशिक अन्तिमक्रया  ५ मदिा खािा र्ािाि सत्यापन ि िकि 

मनकाशा 

गा पा को कायाफिय बािमििन ज्योमत िामि िकिी 

िनज्योमत आमि श्रिृना प्रामि 

५ १ प्र अ बैठक आयोिना २ स्थानीय पाठ्क्रि मनिाफण कायफशािा संचािन ३ मिद्यािय 

अनगुिन ४ किा अििोकन ५ मिियगत छिर्ि ६ संयकु्त अन्तिमक्रया,  ७ मि व्य स 

गठन, मदिा ६ खािा र्ािि सत्यापन ि िकि मनकाशा  

गा पा को कायाफिय अग्नीहोरी आश्रि पोिाघािी बा मि के 

सगििाथा आमि िामरिय सिस्िती प्रामि पशुपमतनाथ िामि 

नयांबस्ती बािमििन ज्योमत िामि िहने्िज्योमत िामि िामरिय 

प्रामि र्रििाङ्  

६ १ प्र अ बैठक आयोिना २ तिब िाग र्ािि संकिन, छानमिन ि िकि मनकाशा ३ गै. 

स. स. संगको सहकायफिा िैङ्मगक सम्पकफ  मशिक तामिि सजचािन ४ किा अििोकन 

५ मिियगत छिर्ि ६ संयकु्त अन्तिमक्रया  ७ मि. व्य. स. गठन  ६ मदिा खािा अनगुिन 

7 खािा र्ािि सत्यापन ि िकि मनकाशा 

गा. पा. को कायाफिय िनिामत उत्थान प्रामि िािमििन 

ज्योमत िामि िनज्योमत आमि पशपुमत नाथ िामि भोिमसदद््ध 

िामि िनचेतना प्रामि ऋश्िेश्वि प्रामि निज्योमत प्रामि  
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७ 1 मिद्यािय सजचािन तथा व्यिस्थापन अनुदान. मि सु यो अनदुान. िेखा पिीिण, 

सािामिक पिीिण ि IEMIS अनदुान, इन्टिनेट व्यिस्थापन खचफ आमद अनदुान मनकासा 

2 मदिा खािाको अनदुान अनदुान, 3 मनकाशा मशिकको का स ि ुिल्याङ्कन, 4 

मिद्यािय अनगुिन मनयिन, 5 मिद्याियहरुबाट छारितृ्ती मितिण  भिपाइ, पा. प.ु मितिण 

भिपाइ िगायत  मिमभन्न कागिाहरु िाग तथा संकिन  

गा. पा. को कायाफिय 

८ १ किा अििोकन १६ पटक, २ मिद्यािय मनिीिण १२ मिद्याियिा, ३ मिद्याियिा 

शैमिक अन्तिमक्रया ४ पटक, ४ तामिििा तथा कायफशािािा सहभागी ३ िना, ५ 

अमभभािक भेिािा सहभागीता १ पटक, ६ निनुा किा मशिण ७ पटक, 8 मिमभन्न 

मिद्याियिा स्नेटिी प्याड मितिण  9 मदिा खािाको मिििण संकिन ि सत्यापन िाग 

र्ािि संगिन 10 तेस्रो रैिामसकको तिब मनकाशा  

पशपुमतनाथ  िामि ,िनिामत उत्तथान प्रामि ,िामष्टय िोटिी 

िामि, िहने्ि मकिण िामि, िामरिय िामि, मिनाकामिका 

प्रामि, यिुाबिफ गंगा आमि, प्रगमत िामरिय प्रामि, 

मिनाकामिका प्रामि ,ऋिेिि बाििागमृत प्रामि , बािमििन 

ज्योमत िामि, प्रिा आमि िनज्योमत, आमि 

९ १ मिद्यािय अनगुिन तथा सुपिीिेिण २ किा अििोकन ३ सेनेटिी प्याड मितिण ४ 

किा ८ को पिीिाको पिुफ तियािी  

िनिामत उतथान प्रामि सगििाथा आमि भोमिसद्ध िामिि 

िदन आमश्रत प्रामि प्रगमत िामरिय प्रामि नि िागतृी प्रामि  

१० किा ८ को पिीिा संचािन व्यिस्थापन ि अनगुिन तथा उ प ुपिीिाण संिपिीिण 

तयािी तथा किा ९ बाहके अन्य किाको पिीिा अनगुिन इमिसिा प्राप्ताङक प्रमिरिी ि 

रुि ु तथा पिीिाका गमतमिमधहरुको अनगुिन तथा अििोकन 

किा ८ को पिीिा संचािन भएको सबै मिद्याियहरुिा 

अनगुिन श्री यिुा बिफगंगा आमि ििैयािा उ पु पिीिण ि 

संपिीिण  

११ मशिकको पेशागत िेिता मिकास सम्बन्धी ि मिद्याियिा मिमभन्न अनदुान मनकाशा मिमभन्न मिद्यािय 
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वडागि लववरण 

मनहरी गाउँपालिकाको वडागि र्ोजनाको लववरणः 

वडा 
जम्मा सञ्चालिि 

र्ोजना 
वडामा सम्झौिा भएको गाउँपालिकामा सम्झौिा भएको जम्मा िरिारक भएको कैलिर्ि 

वडा नं. १ ४८ ४२ ६ ४८ ४८ 

वडा नं. २ २८ २५ ३ २८ २८ 

वडा नं. ३ ६४ ५८ ९ ६७ ६४ 

वडा नं. ४ ४४ ४० ४ ४० ४४ 

वडा नं. ५ ३३ ३१ २ ३३ ३३ 

वडा नं. ६ ३४ २९ १४ ३४ ३४ 

वडा नं. ७ ५१ ४४ १० ५४ ५१ 

वडा नं. ८ ५० ४१ ११ ४८ ५० 

वडा नं. ९ ४५ ४५ १ ४६ ४५ 

 

  

 

खण्ड - ५ 
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मनहरी गाउँपालिकाको वडागि पलञ्जकरणको लववरणः 

वडा 
जन्द्म दिाय मृत्रु् दिाय 

लववाह दिाय सम्बन्द्ध लवच्छेद 
बसाइसराई 

कैलिर्ि 
पुरुष मलहिा पुरुष मलहिा जाने आउने 

वडा नं. १ ६७ ६५ ३८ २० ४८ ४ 
१२ परििािको ३१ 

िना 

८ परििािको 

२१ िना 
 

वडा नं. २ ८० ६७ १८ १९ ७१ ६ 
१६ परििािको ६३ 

िना 

११ परििािको 

४० िना 
 

वडा नं. ३ १०२ ९६ ३५ २६ १२० १५ 
२८ परििािको ८५ 

िना 

२८ परििािको 

११७ िना 
 

वडा नं. ४ ६९ ८२ २६ ९ ८२ ३ 
१४ परििािको ५१ 

िना 

१६ परििािको 

५१ िना 
 

वडा नं. ५ ६५ ८२ १९ २७ ७८ ६ 
१३ परििािको ४० 

िना 

२५ परििािको 

१२० िना 
 

वडा नं. ६ १५६ १७८ ३० २५ १२४ १५ 
३४ परििािको १३४ 

िना 

४२ परििािको 

१६७ िना 
 

वडा नं. ७ ५५ ६१ १२ ८ ४८ ५ 
१५ परििािको ४८ 

िना 

५६ परििािको 

१९८ िना 
 

वडा नं. ८ ८८ ८५ ६ २ ४३ ४ 
१९ परििािको ६३ 

िना 

१५ परििािको 

७१ िना 
 

वडा नं. ९ ११२ १०३ २४ १८ ७२ ११ 
 २५ परििािको ९१ 

िना 

४४ परििािको 

१७१ िना 
 

जम्मा ७९४ ८१९ २०८ १५४ ६८६ ६९ १७६ २४५  
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मनहरी गाउँपालिकाको वडागि सामालजक सुरक्षाििय  नर्ाँ दिाय भएको लववरणः 

वडा 

अन्द्र् जेष्ठ 

नागररक 

भत्ता 

जेष्ठ नागररक भत्ता 

(दलिि)  

जेष्ठ नागररक 

एकि 

मलहिा 

लवधवा 
पूणय अपाङ्गिा 

भत्ता 

अलि अशि 

अपाङ्गिा 

भत्ता 

दलिि 

बािबालिका 

वडा नं. १ 13 1 6 13 0 1 5 

वडा नं. २ 17 4 0 6 0 2 2 

वडा नं. ३ 34 6 2 15 1 7 14 

वडा नं. ४ 13 3 4 9 4 4 3 

वडा नं. ५ 18 1 1 3 2 2 7 

वडा नं. ६ 23 2 2 16 3 7 7 

वडा नं. ७ 27 3 3 9 2 4 14 

वडा नं. ८ 20 1 2 1 1 3 7 

वडा नं. ९ 17 2 8 6 2 1 19 
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मनहरी गाउँपालिकाको वडागि राजि संकिन सम्बन्द्धी लववरणः 

वडा सम्पत्ती कर मािपोि कर घर बहाि कर लसिाररस दस्िुर घटनादिाय व्र्वसार् कर अन्द्र् कर जम्मा कर कैलिर्ि 

वडा नं. १ ३९७० .००  २९१७०६ .००  -  १७७४२५ .००  ५२४०० .००  ३५०० .००  - ५२९००१ .००  ३९७० .००  

वडा नं. २ ९०१७ .००  १६९०८० .००  - १७४४९० .००  - - - ३५२५८७ .००  ९०१७ .००  

वडा नं. ३ ४९६३० .००  ६३२८३८ .००  ६८६४ .००  ४९१३२४ .०६  ३१३५० .००  १००० .००  २१३५१ .००  १२३४३५७ .०६  ४९६३० .००  

वडा नं. ४ ३१० .००  २१३१४९ .००  - २१४०७५ .००  ५६०० .००  - - ४३३१३४ .००  ३१० .००  

वडा नं. ५ ५०६६२ .००  ४०२५५१ .००  १८५०० .००  ३७२६४८ .००  ५८०० .००  ८७५० .००  ४६६० .००  ८६३५७१ .००  ५०६६२ .००  

वडा नं. ६ २५६०६ .००  २९३४५८ .००  - ३९०८०४ .००  ३९८२० .००  - १३०२ .००  ७५०९९० .००  २५६०६ .००  

वडा नं. ७ १११०२ .००  ३७२७३१ .००  १०१५८९ .९९  १२४०२२८ .४४  ४७०० .००  १८३०० .००  - १७४८६५१ .४३  १११०२ .००  

वडा नं. ८ ६३२१३ .००  ४५३८९२ .००  - ९८१८३२ .३८  १९४५० .००  - ८०९६३० .००  २३२८०१७ .३८  ६३२१३ .००  

वडा नं. ९ १२७८८४ .००  ५२७०१२ .००  - ४७६१९५ .६९  ८५१०७ .००  २९८५० .००  ५०५९० .००  १२९६६३८ .६९  १२७८८४ .००  

जम्मा ३४१३९४ .००  ३३५६४१७ .००  १२६९५३ .९९  ४५१९०२२ .५७  २४४२२७ .००  ६१४०० .००  ८८७५३३ .००  ९५३६९४७ .५६  ३४१३९४ .००  
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वडा नं. १ 

िडा समचि    :सुिेन्ि न्यौपाने   (९८५५०१४५०१) 

प्रामिमधक किफचािी : सरिता कािाखेती 

कायाफिय सहायक  : उमिफिा न्यौपाने  

कायाफिय िहेको स्थान  : चकिी 

वडा नं२ . 

िडा समचि   : सािन िािा (९८५५०१४५०२( 

प्रामिमधक किफचािी : सरिता कािाखेती 

कायाफिय सहायक  : मिरण ुिाया घिान 

कायाफिय िहेको स्थान  : भनु्िुङ टाँडी 

वडा नं. ३ 

िडा समचि   : ज्ञानु मथङ )९८५५०१४५०३( 

प्रामिमधक किफचािी : िाि ुबिाही 

कायाफिय सहायक  : सरिता सापकोटा 

कायाफिय िहेको स्थान  : सामिक हाँडीखोिा गामिस कायाफिय हाँडीखोिा 

वडा नं. ४  

िडा समचि   : अमिि दाहाि )९८५५०१४५०४( 

प्रामिमधक किफचािी : पििेश्वि साह 

कायाफिय सहायक  : सन्ध्या छत्कुिी 

कायाफिय िहेको स्थान  : िमसने 

वडा नं. ५ 

िडा समचि   : शान्ती िाया महम्डुङ )९८५५०१४५०५( 

प्रामिमधक किफचािी : सुिन नेपाि 

कायाफिय सहायक  : ठाकुिाि मथङ्ग 

कायाफिय िहेको स्थान  : िसन्तपिु 

वडा नं. ६ 

िडा समचि   : भित भण्डािी )९८५५०१४५०६( 

प्रामिमधक किफचािी : भोमगिाि यादि 

कायाफिय सहायक  : मिििा तािाङ्ग 

कायाफिय िहेको स्थान  : सुनाचिुी 
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वडा नं. ७ 

िडा समचि   : अन्िना सुिेदी )९८५५०१४५०७( 

प्रामिमधक किफचािी : भोमगिाि यादि 

कायाफिय सहायक  : मसिफना दिी 

कायाफिय िहेको स्थान  : मबिौना    

वडा नं. ८ 

िडा समचि   : मशिा अमधकािी )९८५५०१४५०८( 

प्रामिमधक किफचािी : मदि कुिािी आिे िगि 

कायाफिय सहायक  : रिता िाया िोक्तान 

कायाफिय िहेको स्थान  : मसम्पानी 

 

वडा नं. ९ 

िडा समचि   : ठाकुि बतोिा )९८५५०१४५०९( 

प्रामिमधक किफचािी : सुिन नेपाि 

कायाफिय सहायक  : समिना गोपािी 

कायाफिय िहेको स्थान  : मसम्पानी 
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उद्यम लवकास शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा उद्यम लवकास शाखामा कार्यरि कमयचारीः  

उद्यम लवकास सहजकिाय श्री गोपीराम बि 

उद्यम लवकास सहार्क श्री सम्झना दंगाि 

गठन गररएका िघु उद्यमी समुह र समुह सदस्र्हरुको लवस्िृि लववरण 

क्र.

सं. 
समुहको नाम ठेगाना 

जम्मा जम्मा सदस्र् 

संख्र्ा पुरुष मलहिा 

१ चकिी िमहिा िघ ुउद्यिी सिहू िनहिी १, चकिी ० १५ १५ 

२ निनूा िकिी  िघ ुउद्यिी सिूह िनहिी १, िकिी ० १५ १५ 

३ प्रगमतशीि िमहिा िघ ुउद्यिी सिहू िनहिी ३, िामिटाि ० १७ १७ 

४ िािीगुँिास िाईटोि िघ ुउद्यिी सिहू िनहिी ३, िाईटोि ० १५ १५ 

५ धनेश्वि िमहिा िघ ुउद्यिी सिहू िनहिी ९, िामथल्िो ज्यामििे ० १५ १५ 

६ गोदाििी िमहिा कृमि िघ ुउद्यिी सिूह िनहिी ९, िामथल्िो ज्यामििे ० १५ १५ 

जम्मा ० ९२ ९२ 

सीप लवकास िालिमको संलक्षप्त लवस्िृि लववरण 

िालिम लववरण 

 

जािीगि लववरण 
कुि 

जम्मा 

अपांग 

 

रु्वा 

दमित िनिाती अन्य िम्िा १६–३० ३०–४० 

ि प ु ि प ु ि प ु ि प ु ि प ु ि प ु ि प ु

छोटो अवलधको िालिम )१० लदन( ३ ० २७ ० २७ १ ५७ १ ५८ ० ० १९ १ ३० २ 

छोटो अवलधको िालिम )७ लदन( १ ० २३ ० ६ ० ३० ० ३० ० ० १२ ० १३ ० 

िैंलगि समावेशीकरण लववरण ४ ० ५० ० ३३ १ ८७ १ ८८ ० ० ३१ १ ४२ २ 

समालजक समावेशीकरण लववरण ४ ५० ३४ ८८ ८८ ० ३२ ४४ 
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प्रलिशिमा ४ ५७ ३९ १०० १०० ० ३४.७८ ४७.८२ 

लवलभन्द्न स्थानमा सञ्चािन सीप िालिम र अवलधको लववरण 

प्रलवलध सहर्ोग 

कं्र. सं. िालिमको नाम सञ्चालिि स्थान अवलध शुरु लमलि समापन लमलि कैलिर्ि 

१ मक्रष्टि गहना बनाउने िनहिी ९,ज्यामििे १० मदन २०७८/०९/१० २०७८/०९/१० छोटो अिमध 

२ बेिौसिी तिकािी खेती तथा पशपुािन िनहिी ९,ज्यामििे १० मदन २०७९/०१/०७ २०७९/०१/१६ छोटो अिमध 

३ पशपुािन  िनहिी १, िकिी ७ मदन २०७८/१२/०९ २०७८/१२/१५ छोटो अिमध 

४ बेिौसिी तिकािी खेती तथा पशपुािन िनहिी १, चकिी १० मदन २०७८/१२/२२ २०७९/०१/०५  छोटो अिमध 

५ बेिौसिी तिकािी खेती तथा पशपुािन िनहिी ३, िािीटाि १० मदन २०७८/१२/०७ २०७८/१२/१६,  छोटो अिमध 

६ झोि साबनु तथा मर्नेि बनाउने िनहिी ३,िािीटाि ७ मदन २०७९÷०१÷०८ २०७९०१÷१४  छोटो अिमध 

व्र्वसार्को 

लववरण 
 

मनहरी गा.पा. प्रलवलध लववरण 

िाभालन्द्वि सहभागीहरुको  जािीगि लववरण 

कुि जम्मा 
 

दमित िनिाती अन्य िम्िा 

ि प ु ि प ु ि प ु ि प ु

लक्रष्टि गहना 

बनाउने 
िनहिी ९,ज्यामििे 

३२०००।को मक्रष्टि गहना उत्पादन 

सािाग्री 
१ ० ९ ० ५ ० १५ ० 

३२०००।को 

उत्पादन सािाग्री 

बेमौसमी िरकारी 

खेिी िथा 

पशुपािन 

िनहिी ९,ज्यामििे 

९ थान टनेि प्िाष्टीक,८ थान 

िल्चीङ्गप्िारयटीक,गोिभेडा ि 

काक्रो बीउ १५ ि १७ पाकेट 

३ ० ३ ० ६ १ १२ १ ९,८,१५,१७ 

पशुपािन िनहिी १,िकिी १५ ि १७ पाकेट गोिभेडा बीउ १ ० ११ ० ४ ० १५ ० १५,१७ 

बेमौसमी िरकारी 

खेिी िथा 

पशुपािन 

िनहिी १,चकिी 

१० थान टनेि प्िाष्टीक,८ थान 

िल्चीङ्गप्िारयटीक,गोिभेडा ि 

काक्रो बीउ १५ ि १७ पाकेट 

० ० ९ ० ६ ० १५ ० १०,८,१५,१७ 
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बेमौसमी िरकारी 

खेिी िथा 

पशुपािन 

िनहिी 

३,िािीटाि 

९ थान टनेि प्िाष्टीक,८ थान 

िल्चीङ्गप्िारयटीक,गोिभेडा ि 

काक्रो बीउ १५ ि १८ पाकेट 

० ० ६ ० ९ ० १५ ० ९,८,१५,१८ 

झोि साबुन िथा 

लिनेि बनाउने 

िनहिी 

३,िािीटाि 

झोि साबनु तथा मर्नेि बनाउने 

साािग्री 
० ० १४ ० १ ० ० ०  

िैंलगक समावेशीकरण लववरण ४ ० ५२ ० ३१ 

समालजक समावेशीकरण लववरण ४ ५२ ३२ ८८  
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पूवायधार शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि प्रालवलधक कमयचारीः 

ईलञ्जनर्र सािौ श्री अभषेक पाण्डे 

सब ईलञ्जलनर्र श्री टुकुराज चौधरी 

सब ईलञ्जलनर्र श्री सलम्बिा पोखरेि 

सब ईलञ्जलनर्र श्री उत्तम उपे्रिी 

आमथफक ििफ २०७८ -०७९  

यस आमथफक ििफिा पूँमिगत तर्फ  कुि खचफ रु ३३,७३,३८,३८० 

आ .व.०७८-मा प्रलवलधक शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र् कार्यहरु ०७९ :  

▪ स्िाब बाटो मनिाफण : ८.०९ km 

▪ ग्राभेि बाटो मनिाफण :१८.३४ km 

▪ नयाँ ियाक मनिाफण  : १४.४६ km 

▪ रिटेमनंग िाि : २.०९ km  

▪ पमक्क नािा मनिाफण :१.४५  km  

▪ ग्यामिन ड्याि मनिाफण :१.०८  km 

▪ खानेपानी पाइपिाइन मिस्ताि कायफ :२७.४३  km  

▪ मबधतु िाईन मिस्ताि तथा सुधाि कायफ  : १७.६५ km 

▪ सािफिामनक भिन मनिाफण तथा ििफत सम्भाि : ९२ िटा 

▪ खानेपानी मडप बोरिङ्ग योिना : २ िटा 

▪ किभटफ तथा पिु मनिाफणः   

▪ घि नक्सा अमभिेमखकिणः 

▪ नयाँ घि नक्सा पासः 

▪ िग्गा नापीः १६६ मकत्ता)रु ५,४९,४५० िािस्ि सङ्किन( 
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मनहरी गाउँपालिकाको गौरवका आर्ोजनाहरुको प्रगलि: 

आर्. लस. लस. लप्रस्रेस ्पूिहरुः 

१( ट्वाङ्रा खोिा पूिः  

िम्बाइ                   : २ स्पान ६० मिटि      

सम्झौिा रकम            : रु ६,५९,५०,०६३.५१ 

सम्झौिा लमलि            : २०७७।०९।२७   

समर् अवधी              :  २ ििफ 

हाि सम्म भएको कार्य : पाईि ि पाईि क्याप मनिाफण 

भौलिक प्रगलि            : ३५%  

 

 

 

 

 

 

 

 

२( मलसने खोिा पूिः  

िम्बाइ                  : २ स्पान ७० मिटि      

सम्झौिा रकम            : रु ६,४९,६०,८३९.७२ 

सम्झौिा लमलि            : २०७७।०९।२७   

समर् अवधी              : २ ििफ 

हाि सम्म भएको कार्य : पाईि ि पाईि क्याप मनिाफण 

भौलिक प्रगलि            : ३५%  
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३( हाँडीखोिा पूिः 

िम्बाइ                   : १ स्पान ३० मिटि      

सम्झौिा रकम            : रु ५,३५,५१,५२५.६८ 

सम्झौिा लमलि            : २०७७।०८।०७   

समर् अवधी              : २ ििफ 

हाि सम्म भएको कार्य  : ड्याि तथा पाईि मनिाफण 

भौलिक प्रगलि            : ३५%  

 

 

 

 

 

 

४( ठाडोखोिा पूिः  

िम्बाइ                   : ३ स्पान ९० मिटि      

सम्झौिा रकम            : रु ८,६७,०५,२२८.५२ 

सम्झौिा लमलि            : २०७७।०९।२७   

समर् अवधी              : ३ ििफ 

हाि सम्म भएको कार्य  : पाईि मनिाफण 

भौमतक प्रगमत            : ३५%  
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५( च्र्ापि खोिा पूिः 

िम्बाइ                   : ३ स्पान ९० मिटि      

सम्झौिा रकम            : रु ६,२८,९८,१५८.६२ 

सम्झौिा लमलि            : २०७७।०९।२७   

समर् अवधी              :  २ ििफ 

हाि सम्म भएको कार्य  : अब्यटुिेन्ट तथा पाएि मनिाफण )सब-स्िक्चि कमन्क्रमटङ्ग( 

भौलिक प्रगलि            : ७५%  
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वडा कार्ायिर् भवनहरुः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

९ नं. िडा कायाफिय 

१ नं. िडा कायाफिय २ नं. िडा कायाफिय 

५ नं. िडा कायाफिय ६ नं. िडा कायाफिय 

७ नं. िडा कायाफिय 
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आधारभुि स्वास््र् इकाई भवनः 

▪ सङ्ख्या : ६ )िडा नं १, २, ४, ५, ८, ९( 

▪ िडा नं १, २, ५, ८, ९ स्िास््य भिनहरु ३० दखेी ४० प्रमतशत कायफ भएको   

▪ िडा नं ४ िा मनिाफणको िामग िग्गा प्राप्त नभएको 
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अन्द्र् प्रमुख र्ोजनाहरुः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुम्बा मनिाफण िडा नं ८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिेकोट भ्यटूािि टासी रु्न्चकु छोयमिङ्ग गुम्बा)पमहिे( 

टासी रु्न्चकु छोयमिङ्ग गुम्बा )हाि( 

 

िनश्रिदान सहभागीता 

िोमगताि पिु ज्यामििे बक्स कल्भटफ 
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मपस पाकफ  िनहिी अस्पताि अस्थायी भिन 

िानेडाँडा कल्भटफ मनिाफण ज्यामििे मपकमनक स्पोट गेट 

भनु्दङ्ुग खानेपानी तथा बोरिङ्ग योिना िोमगताि सुनाचिुी खानेपानी तथा बोरिङ्ग 

योिना 
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ठेक्का लववरणः  

ठेक्का नम्बर  र्ोजनाको नाम  अबस्था सम्झौिा रकम   

BLDG/NCB/MAN-

07/076-77 

ward no. 2 office building सम्पन्न 9242128.17 

BLDG/NCB/MAN-

10/076-77 

ward no. 6 office building सम्पन्न 8742834.09 

BLDG/NCB/MAN-

08/076-77 

ward no. 5 office building सम्पन्न 9242128.70 

UGR/NCB/MAN-

07/077-78 

Upgrading of Handi khola 

Road ward 3 

सम्पन्न 8484346.49 

UGR/NCB/MAN-

02/077-78 

Upgrading of Ramauli Road 

ward 7 

सम्पन्न 10855045.17 

BORING/NCB/MAN

-27/076-77 

Bikramparta bhundrung 

Boring water supply project 

सम्पन्न 17,25,868 

MAN 09/075/076 Lother Water Supply 

Project 

सम्पन्न 25,22,333.89 

MAN-10/075/076 Tallo Masine 

khanepani(Construction of 

tallo-masine-palungtole-

golghar-pashupati ma. Vi. 

water supply project) 

सम्पन्न  36,16,841.0 

BLDG/NCB/MAN-

11/076-77 

ward no. 7 office building 80% 9110039.37 

BLDG/NCB/MAN-

12/076-77 

ward no. 9 office building 80% 8885066.19 

BLDG/NCB/MAN-

09/076-78 

ward no. 1 office building 80% 9117162.76 

UGR/NCB/MAN-

04/078-79 

Upgrading of Pratapur Road 

ward 6 

63% 10642719.98 

UGR/NCB/MAN-

08/078-79 

िडा ८ ि ९ मसिा सडक मनिाफण 

कायफ 

53% 12648516.32 
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UGR/NCB/MAN-

05/078-79 

मडल्िीपिु बाटो स्तिीकिण 58% 10230662.09 

UGR/NCB/MAN-

01/077-78 

Upgrading of Rupachuri 

Road at ward 6 

80% 9999013.86 

BLDG/NCB/MAN-

(21,22,24,25,26)/076-

77 

Health post building at 

ward 1,2,5,8,9 (स्िास््य 

भिनहरु( 

45% 15025055.61 

BLDG/NCB/MAN-

23/076-77 

Health post building at 

ward 4 

िग्गाको प्राप्ती नभई 

हाि सम्ि  सुरुिात 

हुन नसकेको 

2468171.47 

UGR/NCB/MAN-

06/078-79 

Sunachachuri Jogitaal 

Boring Water Supply 

Project 

खाने पानी बोरिङ्ग 

कायफ सम्पन्न भई २ 

िाख मिटिको 

खानेपानी ट्याङ्की 

मनिाफण कायफ 

चमििहकेो छ 

5063737.18 

BLDG/NCB/MAN-

13/077-78 

Construction of 15 - Beded 

Manahari Hospital 

अस्थाई भिन मनिाफण 

कायफ सम्पन्न भएको छ 

101521143.4

9 
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आलथयक प्रशासन शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

िेखा अलधकृि सािौ श्री संगीिा अलधकारी  

सहार्क पाँचौं श्री लडल्िीराम रेग्मी 

सहार्क पाँचौ श्री देवेन्द्रबहादुर प्रधान 

आर् 

शीषयक प्रस्िालवि आर् वास्िलवक आर् आम्दानी)%( मौज्दाि 

संघीर् सरकार ३७,०६,५५,००१ ३१,९२,६४,०२६.८० ८६.१४ ५,१३,९०,९७४.२० 

१३३११ समालनकरण 

अनुदान 
१३,११,००,००० १३,११,००,००० १०० ० 

१३३१२ शसिय अनुदान 

चािु 
२१,७५,०५,००० १७,१९,३१,७५९.८० ७९.०५ ४,५५,७३,२४०.२० 

१३३१३ शसिय अनुदान 

पुजँीगि 
९५,५०,००० ५४,१३,७६७ ५६.६९ ४१,३६,२३३ 

१३३१४ लवषेश अनुदान 

चािु 
१,२५,००,००० १,०५,१८,५०० ८४.१५ १९,८१,५०० 

१३३१८ अन्द्र् अनुदान 

चािु 
१ ३,००,००० ३००००००० (२,९९,९९९( 

प्रदेश सरकार ६,४०,५४,००० ३,६४,६९,४२४ ५६.९४ २,७५,८४,५७६ 

१३३११ समालनकरण 

अनुदान 
१,११,०५,००० १,११,०५,००० १०० ० 

१३३१२ शसिय अनुदान 

चािु 
५४,४३,००० ७१,७८,७६५ १३१.८८ (१७,३५,७६५( 

१३३१३ शसिय अनुदान 

पुजँीगि 
१,१७,००,००० ६८,३६,६२४ ५८.४३ ४८,६३,३७६ 

१३३१५ लवषेश अनुदान 

पुजँीगि 
६०,००,००० २९,०८,१९० ४८.४७ ३०,९१,८१० 

१३३१७ समपुरक अनुदान 

पुजँीगि 
२,९८,०६,००० ८४,४०,८४५ २८.३२ २,१३,६५,१५५ 

राजस्व बाडिाड २८,९७,८८,००२ २३,७५,०८,४३२.६१ ८१.९६ ५,२२,७९,५६९.३९ 

११३१५ घरजग्गा रलजषे्टशन 

दस्िुर 
१ २,३०,२०,७८१ २३०२०७८१०० (२,३०,२०,७८०( 

११४११ बाँडिाँड भई प्राप्त 

हुने मूल्र् अलभबृलि कर 
४,८५,५१,००० ६,३४,४९,५७०.३९ १३०.६९ (१,४८,९८,५७०.३९( 

 

खण्ड - ८ 
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आर् 

शीषयक प्रस्िालवि आर् वास्िलवक आर् आम्दानी)%( मौज्दाि 

११४२१ बाँडिाँड भइय प्राप्त 

हुने अन्द्ि:शुल्क 
४,८५,५१,००० १,९९,०२,०५०.५० ४०.९९ २,८६,४८,९४९.५० 

११४५६ बाँडिाँटबाट प्राप्त 

हुने सवारी साधन कर 
२,३६,१४,००० २,४७,९७,४४६.८० १०५.०१ (११,८३,४४६.८०( 

१४१५३ बाँडिाँड भई प्राप्त 

वन रोर्ल्टी 
९०,७२,००० ६१,८१,२०१.५६ ६८.१३ २८,९०,७९८.४४ 

१४१५६ बाँडिाँड भई प्राप्त 

लवदु्यि सम्बन्द्धी रोर्ल्टी 
१ १,८४,९१,३७४.६८ १८४९१३७४६८ (१,८४,९१,३७३.६८( 

१४१५७ बाँडिाँड भई प्राप्त 

दहत्तर बहत्तरको लवलक्रबाट 

प्राप्त हुने आर् 

१६,००,००,००० ८,१६,६६,००७.६८ ५१.०४ ७,८३,३३,९९२.३२ 

अन्द्िररक श्रोि २६,०९,७३,१४४ २,६४,९८,५६० १०.१५ २३,४४,७४,५८४ 

११३१३ एकीकृि सम्पिी 

कर 
४,००,००० ३,०३,९२२ ७५.९८ ९६,०७८ 

११३१४ भुलमकर/मािपोि १८,००,००० ३३,५२,६४८ १८६.२६ (१५,५२,६४८( 

११३२१ घरवहाि कर ६,००,००० ६,४१,७४७ १०६.९६ -४१,७४७ 

११३२२ वहाि लवटौरी कर २,००,००० ० ० २,००,००० 

११४५२ पुवायधार सेवाको 

उपर्ोगमा िाग्ने कर 
१,००,००० ० ० १,००,००० 

१४२४२ नक्सापास दस्िुर १,००,००० ० ० १,००,००० 

१४२४३ लसिाररश दस्िुर ३०,००,००० ७७,५१,४६७ २५८.३८ (४७,५१,४६७( 

१४२५३ व्र्ावसार् 

रलजष्ट्रेशन दस्िुर 
१,१८,००० ६५,६०० ५५.५९ ५२,४०० 

१४२६५ अन्द्र् के्षत्रको आर् १ ५३,९२,४७९ ५३९२४७९०० (५३,९२,४७८( 

१४३११ न्द्र्ालर्क दण्ड, 

जररवाना र जिि 
१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, 

जररवाना र जिि 
१,००,००० ४९,२०,३९५ ४९२०.३९ (४८,२०,३९५( 

१४५२१ प्रदुषण लनर्न्द्त्रण 

शुल्क 
५४,००,००० ४०,७०,३०२ ७५.३८ १३,२९,६९८ 

३२१२१ नगद २४,८१,५५,१४३ २५,७३,०९,८४० ० ५०,५३,६४,९८३ 

जनसहभालगिा ४०,००,००० ८३,७३,८४० २०९.३५ (४३,७३,८४०( 

१३४११ अन्द्र् संस्थागि ४०,००,००० ८३,७३,८४० २०९.३५ (४३,७३,८४०( 
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आर् 

शीषयक प्रस्िालवि आर् वास्िलवक आर् आम्दानी)%( मौज्दाि 

आन्द्िररक अनुदान 

जम्मा ९८,९४,७०,१४७ ८८,५३,२४,१२,३४१ ६३.४७ ६१,८५,६५,७०३.५९ 

 

व्र्र् 

शीषयक बालषयक बजेट खचय खचय)%( मौज्दाि 

चािु ४५,७८,३०,२८५ ३२,६९,६०,४६४.२६ ७१.४२ १३,०८,६९,८२०.७४ 

२११११ पाररश्रलमक 

कमयचारी 

१५,२५,५२,९४० १४,७८,५०,३८५.९३ ९६.९२ ४७,०२,५५४.०७ 

२१११२ पाररश्रलमक 

पदालधकारी 

७०,००,००० ६९,६५,४७३.०४ ९९.५१ ३४,५२६.९६ 

२११२१ पोशाक ७,६०,००० ७,१०,००० ९३.४२ ५०,००० 

२११३२ महंगी भत्ता १०,००,००० ८,६५,०९७ ८६.५१ १,३४,९०३ 

२११३३ लिल्ड भत्ता १२,३०,००० ४,७९,५०० ३८.९७ ७,५०,५०० 

२११३४ कमयचारीको बैठक 

भत्ता 

९,२६,८०० १,९४,००० २०.९३ ७,३२,८०० 

२११३५ कमयचारी 

प्रोत्साहन िथा पुरस्कार 

८२,९०,५०५ ४२,५२,०७६.९० ५१.२९ ४०,३८,४२८.१० 

२११३९ अन्द्र् भत्ता २५,०८,६९५ १८,२६,५३६ ७२.८१ ६,८२,१५९ 

२११४१ पदालधकारी बैठक 

भत्ता 

२५,००,००० २२,१०,१५० ८८.४१ २,८९,८५० 

२११४२ पदालधकारीअन्द्र् 

सुलबधा 

५,००,००० २,३७,२५० ४७.४५ २,६२,७५० 

२१२१४ कमयचारी कल्र्ाण 

कोष 

१५,००,००० १५,००,००० १०० ० 

२१२१९ अन्द्र् सामालजक 

सुरक्षा खचय 

१६,३४,००० १५,८२,१३४ ९६.८३ ५१,८६६ 

२२१११ पानी िथा लबजुिी १०,००,००० ३,६९,४३४ ३६.९४ ६,३०,५६६ 

२२११२ संचार महसुि ५,००,००० ३,४८,४६८ ६९.६९ १,५१,५३२ 

२२११३ सावयजलनक 

उपर्ोलगिाको सेवा खचय 

५,००,००० ४,९९,०९८ ९९.८२ ९०२ 

२२२११ इन्द्धन 

)पदालधकारी( 

१०,००,००० ९,३४,३७६ ९३.४४ ६५,६२४ 

२२२१२ इन्द्धन )कार्ायिर् ७६,००,००० ३६,५०,००० ४८.०३ ३९,५०,००० 
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प्रर्ोजन( 

२२२१३ सवारी साधन 

ममयि खचय 

२३,२७,००० १८,१३,८१९ ७७.९५ ५,१३,१८१ 

२२२१४ बीमा िथा 

नवीकरण खचय 

२,००,००० १,९७,८७२ ९८.९४ २,१२८ 

२२२३१ लनलमयि 

सावयजलनक सम्पलत्तको 

ममयि सम्भार खचय 

१९,३८,६२३ ७,५३,५३२ ३८.८६ ११,८५,०९१ 

२२२९१ अन्द्र् 

सम्पलत्तहरूको संचािन 

िथा सम्भार खचय 

९८,००० १४,००० १४.२९ ८४,००० 

२२३११ मसिन्द्द िथा 

कार्ायिर् सामारी 

२१,८०,००० २०,००,००० ९१.७४ १,८०,००० 

२२३१३ पुस्िक िथा 

सामरी खचय 

१०,००,००० ९,९९,००१ ९९.९ ९९९ 

२२३१४ इन्द्धन - अन्द्र् 

प्रर्ोजन 

२,००,००० ४९,२१५ २४.६१ १,५०,७८५ 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई 

िथा सूचना प्रकाशन खचय 

२९,७१,८०० २९,५१,७९३ ९९.३३ २०,००७ 

२२३१९ अन्द्र् कार्ायिर् 

संचािन खचय 

५२,८५,६०० ३८,४९,१०२ ७२.८१ १४,३६,४९८ 

२२४११ सेवा र परामशय 

खचय 

११,००,००० १,००,००० ९.०९ १०,००,००० 

२२४१२ सूचना प्रणािी 

िथा सफ्टवेर्र संचािन 

खचय 

१३,००,००० ८,४८,७८३ ६५.२९ ४,५१,२१७ 

२२४१३ करार सेवा शुल्क १,०८,००,००० १,०५,२६,१००.६९ ९७.४६ २,७३,८९९.३१ 

२२४१४ सरसिाईसेवा 

शुल्क 

४,००,००० १,८९,७४८ ४७.४४ २,१०,२५२ 

२२४१९ अन्द्र् सेवा शुल्क १,००,००० ० ० १,००,००० 

२२५११ कमयचारी िालिम 

खचय 

५,०२,००० १,५०,६४५ ३०.०१ ३,५१,३५५ 

२२५१२ सीप लवकास िथा 

जनचेिना िालिम िथा 

२१,४०,००० ७,३८,००० ३४.४९ १४,०२,००० 
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गोष्ठी सम्बन्द्धी खचय 

२२५२१ उत्पादन सामरी / 

सेवा खचय 

३,००,००० ० ० ३,००,००० 

२२५२२ कार्यक्रम खचय ११,५१,८३,३२२ ४,५५,०३,६७५.७० ३९.५१ ६,९६,७९,६४६.३० 

२२५२९ लवलवध कार्यक्रम 

खचय 

१५,००,००० ६,२१,५८२ ४१.४४ ८,७८,४१८ 

२२६११ अनुगमन, 

मूल्र्ांकन खचय 

४३,८६,००० १४,८७,८५१ ३३.९२ २८,९८,१४९ 

२२६१२ भ्रमण खचय २८,००,००० ५,५९,४६० १९.९८ २२,४०,५४० 

२२६१९ अन्द्र् भ्रमण खचय २,००,००० १,४३,९०० ७१.९५ ५६,१०० 

२२७११ लवलवध खचय ३५,००,००० २१,७४,६२५ ६२.१३ १३,२५,३७५ 

२२७२१ सभा सञ्चािन 

खचय 

५,००,००० ४,९०,९२५ ९८.१९ ९,०७५ 

२५३११ शैलक्षक 

संस्थाहरूिाई सहार्िा 

५,१९,४९,००० ४,००,५९,३८९ ७७.११ १,१८,८९,६११ 

२५३१२ स्वास्थ 

संस्थाहरूिाई सहार्िा 

१०,००,००० ० ० १०,००,००० 

२७११२ अन्द्र् सामालजक 

सुरक्षा 

१,८७,६३,००० १,४९,८५,९४५ ७९.८७ ३७,७७,०५५ 

२७२११ छात्रवृलत्त १४,८२,००० ७,९२,००० ५३.४४ ६,९०,००० 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा 

पुनस्थायपना खचय 

१,१९,५०,००० ४८,२४,६२८ ४०.३६ ७१,२५,३७२ 

२७२१३ औषधीखररद 

खचय 

१९,००,००० ८,७९,९३२ ४६.३१ १०,२०,०६८ 

२७२१९ अन्द्र् सामालजक 

सहार्िा 

६,००,००० ६,००,००० १०० ० 

२८१४२ घरभाडा ३१,७१,००० १९,३९,७०० ६१.१७ १२,३१,३०० 

२८१४३ सवारी साधन िथा 

मेलशनर औजार भाडा 

५,००,००० ४,३९,४९६ ८७.९ ६०,५०४ 

२८१४९ अन्द्र् भाडा ८,००,००० ५,०२,४०० ६२.८ २,९७,६०० 

२८२१९ अन्द्र् लििाय १,३३,००,००० १,१२,९९,३६६ ८४.९६ २०,००,६३४ 

२८९११ भैपरी आउने चािु 

खचय 

५,००,००० ० ० ५,००,००० 
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पंूजीगि ५३,१६,३९,८५८ ३३,७३,३८,३७९.९२ ६३.४५ १९,४३,०१,४७८.०८ 

३१११२ गैर आवासीर् 

भवन लनमायण/खररद 

६,६७,२५,००० २,९५,५३,६७४ ४४.२९ ३,७१,७१,३२६ 

३११२१ सवारी साधन १,१०,१०,००० ९,४५,२१० ८.५९ १,००,६४,७९० 

३११२२ मेलशनरी िथा 

औजार 

६०,५७,९८५ ५२,३५,१३२ ८६.४२ ८,२२,८५३ 

३११२३ िलनयचर िथा 

लिक्चसय 

१०,००,००० ७,७६,३१० ७७.६३ २,२३,६९० 

३११३२ अनुसन्द्धान िथा 

लवकास सम्बन्द्धी खचय 

३४,७०,३४३ १३,५९,६११ ३९.१८ २१,१०,७३२ 

३११३५ पूजँीगि परामशय 

खचय 

५०,००० ० ० ५०,००० 

३११५१ सडक िथा पूि 

लनमायण 

२६,२४,७२,००० १८,५५,६५,४५९ ७०.७ ७,६९,०६,५४१ 

३११५३ लवदु्यि संरचना 

लनमायण 

३०,००,००० २४,७९,८८१.९२ ८२.६६ ५,२०,११८.०८ 

३११५४ िटबन्द्ध िथा 

बाँधलनमायण 

१,२९,२५,००० ९५,५१,६९२ ७३.९ ३३,७३,३०८ 

३११५५ लसंचाई संरचना 

लनमायण 

८१,९०,५१२ ६५,९४,९८४ ८०.५२ १५,९५,५२८ 

३११५६ खानेपानी संरचना 

लनमायण 

४,३९,१५,२५४ १,९४,४०,८०० ४४.२७ २,४४,७४,४५४ 

३११५९ अन्द्र् सावयजलनक 

लनमायण 

९,९५,२३,७६४ ६,६३,२९,०९६ ६६.६५ ३,३१,९४,६६८ 

३११६१ लनलमयि भवनको 

संरचनात्मक सुधार खचय 

२५,००,००० २३,७०,९०० ९४.८४ १,२९,१०० 

३११७१ पूजँीगि सुधार 

खचय सावयजलनक लनमायण 

२८,००,००० २१,३०,००० ७६.०६ ६,७०,००० 

३११७२ पूजँीगि 

अनुसन्द्धान िथा परामशय 

८०,००,००० ५०,०५,६३० ६२.५७ २९,९४,३७० 

३१५११ भैपरी आउने 

पूजँीगि 

० ० ० ० 

जम्मा ९८,९४,७०,१४३ ६६,४२,९८,८४४.१८ ६७.१३ ३२,५१,७१,२९८.८२ 
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र्ोजना शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीहरु 

सहार्क पाँचौ श्री ज्ञानेन्द्र ढकाि 

सहार्क पाँचौ श्री लसजयना बिौिा 

सहार्क चौथो श्री लििादेवी मरािी 

आ.व.०७८/०७९ मा कुि लवलनर्ोलजि िथा खचय रकम 

कुि मिमनयोमित िकिः रु.१९,१०,५६,१०१।- 

भकु्तानी गरिएको िकिः १६,९९,६२,१३३।- 

प्रमुख उपिब्धीहरु आ.व.०७८।०७९ 

क्र.स. लववरण पररमाण कैलिर्ि 

१ स्ल्याि  ििान ८०९० मिटि  

२ ग्राभेि १८३४० मिटि  

३ नया िायक ओपन १४४६० मिटि  

४ खानेपानी पाईप िाईन मिस्ताि २७४३० मिटि  

५ रिटेरिङ्ग िाि २०९० मिटि  

६ सडक नािा १४५० मिटि  

७ ड्याि १०८० मिटि  

८ ििफत तथा नयाँ भिन ९२ िटा  

९ मिधतु िाईन मितिण तथा मिस्ताि १७६५० मिटि  

१० मडप िोरिङ्ग योिना २ िटा (िडा नं. ३ ि ६ िा)  

११ मड.मप.आि. तयािी ५ िटा  

कार्ायिर् व्र्वस्थापन 

कार्ायिर् मनहरी गाउँपालिका कार्ायिर्, मनहरी ९ )भाडामा( कैलिर्ि 

िडा कायाफियहरु 

िडा नं २,३,५,६ ि ८ आफ्नो भिनिा 

िडा नं १ ि ७ सािदुामयक िनको भिनिा )भाडा नपने( 

िडा नं ४, ९ भाडािा 

 

र्मनफचि हािको अिस्थािा सािान्य व्यिस्थापन भएको  

 

 

खण्ड - ९ 
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र्ोजना कार्यन्द्वर्न प्रलक्रर्ा 

उपभोक्ता समिती िार्फ त सन्चामित योिनाहरु तोमकएको ऐन काननु )सािफिमनक खरिद ऐन िगाएत( को परिधी 

मभर िमह सम्पन्न गरिएको । 

१. िडा िनप्रमतमनमधको िोहबििा उपभोक्ता समिमत गठन  

२. िगत अनिुान 

३. सम्झौता/कायाफदशे  

४. अनगुिन 

५. अनगुिन समिमतको बैठक 

६. र्िर्ािक समितीको बैठक 

७. भकु्तानी 

***यी प्रकृयाहरु पिुा गिी योिना सम्पन्न गरिएको । 

र्ोजना कार्यन्द्वर्न प्रलक्रर्ा )लववरणात्मक( 

जम्मा र्ोजना संख्र्ा : ४४६ वटा 

उपभोक्ता समिमत िार्फ त सम्पन्न भएका योिना : ३९३ 

उपभोक्ता समिती िार्फ त संचामित ६०।४० योिना : ९ 

िम्िा सम्पन्न योिना: ४०२ िटा 

 

आ.व.२०७८।०७९ मा बजेट अनुसार उपभोिा सलमिी मािय ि सम्पन्द्न भएका र्ोजनाहरु 

क्र.सं. बजेट रकम 
जम्मा सम्पन्द्न भएका 

र्ोजना संख्र्ा 
कैलिर्ि 

१ रु.१ दखेी १ िाख सम्िको सम्पन्न भएका  योिना ५५  

२ रु १ िाख दखेी िाथी ५ िाख सम्िको योिना २७८  

३ रु ५ िाख दखेी १० िाख सम्िको योिना ४०  

४ १० िाख दखेी १५ िाख सम्िको योिना ११  

५ १५ िाख दखेी २० िाख सम्िको योिना ४  

६ २०िाख दखेी ३० िाख सम्िको योिना १०  

७ ३० िाख दखेी ५० िाख सम्िको योिना ४  

८ ५० िाख दखेी िाथीका योिना ०  

 जम्मा ४०२  
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आ.व.२०७८/०७९ को साउन १ गिे देखी २०७९ असार २५ गिेसम्म सम्झौिा िथा िरिारक भएका र्ोजनाको लववरणहरु 

वडा नं 

सभाबाट 

लवलनर्ोजीि 

आर्ोजनको संख्र्ा 

६०/४० 

र्ोजना 

कार्यपालिकाबाट 

थप भएका 

र्ोजनाहरु 

प्रदेश 

साझेदारी 

कार्यक्रम 

जम्मा 

र्ोजना 

हािसम्म 

सम्झौिा 

भएको र्ोजना 

िरिारक 

भएको 

र्ोजना 

६०/४० को 

सम्पन्द्न 

र्ोजना 

सम्झौिा हुन 

बाँकी 

र्ोजनाहरु 

१ ४२ १ १९ २ ६४ ५१ ४८ ० १३ 

२ २२ ० ७ १ ३० २८ २८ ० २ 

३ ३७ ८ २६ २ ७३ ६८ ६५ ३ ५ 

४ ३८ ४ ११ १ ५४ ४४ ४४ ० १० 

५ २१ ० १२ १ ३४ ३४ ३४ ० ० 

६ १७ १ १७ १ ३६ ३६ ३६ ० ० 

७ ३४ ३ १४ ४ ५५ ५५ ५२ ३ ० 

८ ३२ २ १५ १ ५० ४७ ४४ २ ३ 

९ ३४ ३ ९ १ ४७ ४० ३९ १ ७ 

० ० ० ३ ० ३ ३ ३ ० ० 

जम्मा २७७ २२ १३३ १४ ४४६ ४०६ ३९३ ९ ४० 

अन्द्र् र्ोजनाहरु 

१ नं िडाको गोगनपानी भ्य ुटािि सम्झौता भएि पनी काि नभएको 

४ नं िडाको नयाँ बस्ती बाटो स्तरिकिण योिना २०७९/०३/२७ गते भकु्तानीको िागी प्राप्त भएको 

८ नं िडाको िनहिी बहुिखुी क्याम्पसको भुक्तानी हुन बाँकी 

िडा नं. ३ को सिािेशी भिनको ८४२००० िार भकु्तानी भएको भक्तानी हुन बाँकी ७१४३३५ 

ज्यामििे कामिका सािदुायीक भिन मनिाफण योिना ६०/४० अमख्तयािको ििार् नआएकोिे भकु्तानी नभएको 

िम्िा भकु्तानी भएको योिना ४०२ 
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र्ोजना अनुगमन िथा सलमक्षा 

१. गाउँपामिकाको उपाध्यिको नेततृ्ििा अनुगिन तथा सुपेिीबेिण समिमत गठन ि भकु्तानीको िागी मसर्ािीस । 

२. प्रत्येक उपभोक्ता समिमत द्वािा प्रत्येक योिनाको अनगुिन तथा सुपेिीबेिण समिमत गठन ि भकु्तानीको िागी 

मसर्ािीस । 

३. गाउँपामिकाको अध्यिको नेततृ्ििा योिना र्िर्ािक समिमत िहकेो । 

४. प्रत्येक िडा समिमतिा िडा स्तिीय योिनाको अनगुिन तथा सुपेिीबेिण समिमत गठन ि भकु्तानीको िागी 

मसर्ािीस । 

५. गाउँपामिकाको उपाध्यिको नेततृ्ििा गठन भएको अनगुिन तथा सुपेिीबेिण समिमत बाट प्रत्येक येिनाको 

न्यनुति १ पटक अनगुिन भएको । 

६. ५ िाख सम्िको योिनािा िडाबाट अनगुिन गरिने भएको । 

७. गाउँपामिकाको उपाध्यि ज्यकुो नेततृ्ििा ४८ पटक योिना सन्चािन तथा सम्पन्नताको अनगुिन । 

८. गाउँपामिकाको अध्यि ज्यकुो नेततृ्ििा योिना र्िर्ािक समिमतको बैठक ८२ पटक । 
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कृलष लवकास शाखा ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीहरु 

प्रालवलधक सहार्क श्री उज्वि रानामगर 

प्रालवलधक सहार्क श्री नलमिा अलधकारी 

प्रालवलधक सहार्क श्री लवष्ट्णु प्रसाद अलधकारी 

१.तिकािी मिउ मितिण  :- 

 िनहिी गाउँपामिका व्यािसायीक तिकािी खेती गरिने पामिकाहरु िध्येको एक हो । मकसानहरुिाइफ यस पेशािा 

िाग्न सहयोग पगुोस भन्ने उदे्धश्य िाखेि गाउँपामिकािे ििेट मिमनयोिन गरि िौसिी तथा बेिौसिी तिकािीको 

मिउ मितिण गद ेआएको छ। 

क्र.सं. लवलनर्ोलजि खचय कैलिर्ि 

१. १३,००,०००/ ५,१७,०००/ िनहिी गा.पा. को सबै िडाको २० िटा कृिक सिहु िार्फ त 

मकसानहरुिाइफ तिकािीको मिउँ मितिण गरिएको छ । 

मसमि ईटामियन-३८)१४५० प्याकेट(, काक्रो िामिमन)५०० प्याकेट(, सिृना टिाटि)८० प्याकेट(, केिाउ 

)अकेि( ८० के.िी कृिक सिुह िार्फ त ६०० घि परििाििा तिकािीको मिउ पगेुको छ । 

२. र्िरू्िको मिरुिा मितिण :- 

घि घििा िगैंचा व्यिस्थापन गरि तािा र्िरू्ि भमिरयिा उपिव्ध गिाउने तथा पोिण सुििािा टेिा पयुाफउफने 

उदे्धश्यका साथ यो कायफक्रि सजचािनिा ल्याएको हो । 

क्र.सं. लवलनर्ोलजि खचय कैलिर्ि 

१ २,२१,०००/ १,९०,०००/ िडा नं २, ३, ४, ६, ९ िा मिरुिा मितिण गरिएको छ । 

    

आँप-७५०, मिच्ची-७००,  अनाि-७०० 

३. धानको मिउँ मितिण :- 

यस िेरको िागी मसर्ारिस गरिएको उन्नत िातको धानको मिउँ मकसानिाइफ उपिव्ध गिाइफ धानको उत्पादन 

बिाउने उदे्धश्यिे मिउ मितिण कायफक्रि िागु गरिएको हो। 

क्र.सं. लवलनर्ोलजि खचय कैलिर्ि 

१ १३,००,०००/ १२,३७,९८८/ ३ िटा कृिक सिहू ि २ िटा कृमि सहकािी िार्फ त मिउ मितिण 

गरिएको छ । 

५२९९ के.िी िकिानपिु िातको धान ि ११६८० सामिरी िातको धानको मिउ मितिण गरिएको छ । 

िम्िा)१६९७९ के.िी( कृिक सिहू ि सहकािीको िाध्यिबाट १८०० कृिक घिपरििाि िाभामन्ित भएका छन ्। 

 

खण्ड - १० 
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४. ५०% िागत साझेदािीिा िौिी मिकास कायफक्रि)िेिमिङ्ग, ब्रामन्डङ्ग तथा बिािीकिण( :- 

क्र.सं. लवलनर्ोलजि खचय कैलिर्ि 

१ १५,००,०००/ १३,११,०७२/ यमूनक िाहुिी पािन उद्येग)िौिी समहतको घाि- 150 िटा, घाि 

स्टयान्ड- १५० िटा, मर्डि- २७५, िानी केि- १५०, िह 

प्रसेमसङ्ग गने घि मनिाफण( 

५. नमिनति प्रमिमधको प्रयोग द्धािा खाद्य उत्पादन ि बिािीकिण िमृद्ध गद े ग्रामिण िेरिा पोिण तथा खाद्य 

सुििाको सुमनच्िता कायफक्रि:- 

यस गाउँपामिकािे कृमि उत्पादन बिाउने उदे्धश्यको साथ कृमि औिंाि मितिण कायफक्रि िागु गिेको छ । यसिे 

सियको बचत, कृमि कायफिाइफ समििो बनाउने ि िागत घटाउने ि नार्ा बिाउने उदे्धश्यका साथ कायफक्रि िागु 

गरिएको छ । 

क्र.सं. मिमनयोमित खचफ कैमर्यत 

१ १,२५,००,०००/ १,०५,१८,४९८/ सबै िडाका ४४ िटा कृमि र्िफ, ७ िटा सहकािी ि २५ िटा 

कृिक सिहूहरु तथा कृिकहरुिाइफ मिमभन्न कृमि औिंाि 

मितिण गरिएको छ। 

मिमन मटिि-34, 2in1  ईमल्क्िक स्प्रेयि-५४३, पािि स्प्रे- ४, ज्याि प्िान्टि- ९, च्याफ्कट्टि-४६, काउम्याट-

१५७, रिपि-३, िकै छोडाउने िेमसन-5, ईिेमक्िक कम्बाईन मिि-३२, िोटाभेटि-२, मडमिटि काँटा- 84, मसंचाई 

पम्प-31, मिमल्कङ्ग िेमसन- 3, मसंचाई पम्प स्टेबिाईिि समहत- 4 िगभग २००० कृिकहरु िाभमन्ित भएका 

छन ्। 

६. तिकािी िािीको साना व्यािसायीक कृमि उत्पादन केन्ि)पकेट( मिकास कायफक्रि सजचािन:- 

यस गाउँपामिकािे सािूमहक खेती कृमि प्रणािीिाइफ प्रोत्साहन गने उदे्धश्यको साथ िािी िस्ताको साना 

व्यािसामयक कृमि उत्पादन पकेट मिकास कायफक्रि िागु गिेको छ । 

क्र.सं. मिमनयोमित खचफ कैमर्यत 

१ १२,००,०००/- ७,६५,७५२/ दउेिािी कृिक सिहू )१६५० के.िी अदिुाको मिउ( ि कुि 

िागत रु.  ६,१६,१०३/- िा मिफ्ट मसंचाई पोखिी मनिाफण(,  

पशपुती सािदुायीक बन उपभोक्ता सिहू)३००० के.िी 

अदिुाको मिउ( 

 

७. आ.ि २०७७/७८ िा स्थापना भएका कृमि तर्फ का साना व्यिसामयक कृमि उत्पादन केन्ि)पकेट( मिकास 

कायफक्रि मनिन्तिता :- 



 
 

68 

यस गाउँपामिकािे सािूमहक खेती कृमि प्रणािीिाइफ प्रोत्साहन गने उदे्धश्यको साथ िािी िस्ताको साना 

व्यािसामयक कृमि उत्पादन पकेट मिकास कायफक्रि िागु गिेको छ। सो िा र्िरु्ि पकेट)ड्रयागन फु्रट( ि तिकािी 

पकेटिाइफ मनिन्ति गिेको छ। 

क्र.सं. मिमनयोमित खचफ कैमर्यत 

१ १२,००,०००/ ११,५०,०४३/  

तिकािी पकेट अन्तगफत मिभन्न मशिफकिा मिउमबिन)बोडी-१५०, भण्टा-१०० पा. , काक्रो- १०० पा. , मभमण्ड 

भेनस- १०० पा. , मभमण्ड US- १०० पा. ,  काउिी-४२ पा., बन्दा- १०० पा., िमल्चङ्ग- ५४ िोि, ििखाद, 

मििादी  तथा तामिि सजचािन। 

र्िरु्ि पकेट)ड्रयाफगन फु्रटको मिरुिा सेतो- २०००, ििखाद मििादी, पोि मनिाफण- 500( िाभामन्ित संख्या :- 

िगभग २०० कृिकहरु िाभमन्ित भएका छन ्। 

८. मकसान सुमचकिण कायफक्रि ि कृमि, पशुपन्छी तथा ित्स्य त्याङ्क अध्यािमधक कायफक्रि:- 

यस गाउँपामिकािे प्रत्येक िडाको घिधिुीिा पगुी कृिकहरुसंग खेतीिािी ि पशपुन्छीको मिििण मिने कायफक्रि 

िागु गरिएको छ।यस बाट पामिकाको कृमि तथा पशपुन्छी पािनको अिस्थाको िास्तमिक तस्िीि त्याङ्कको 

रुपिा प्राप्त भएको छ। 

क्र.सं. मिमनयोमित खचफ कैमर्यत 

१ ४,१३,०००/ ५०,०००/ १-९ िडाको घिधिुीिे खेतीिािी ि पशुपािन गिेको त्याङ्क 

प्राप्त भएको छ। 

कृमि तथा पशुपन्छी त्याङ्क अनिाईन प्रणािीिा प्रमिष्ट भएको छ । ५९१ िना मकसानहरुको त्याङ्क 

अनिाईन प्रणािीिा प्रमिष्ट भएको छ। 

९. १८ िमहने कृमि तामिि किाको िागी अनदुान)िहने्ि मकिण िा.मि, िनहिी( कायफक्रि ि मडप्िोिा िािी 

मिज्ञान)I.Sc.Ag) प्रामिमधक मशिा)िहने्ि मकिण िा.मि, िनहिी( कायफक्रि सजचािन: 

१०. कुि मिमनयोिन िकि: १८ िमहना तामिि किा)४,००,०००/(, मडप्िोिा बािी मिज्ञान)I.Sc.Ag)-

४,००,०००/- 

११. रु. ९८४०६८४ को िागत ईमस्टिेट तयाि गिी थोपा मसंचाई समहत प्िामष्टक घि मनिाफण कृमि सािाग्री 

खरिद)मिउ मििन, कम्पोष्ट िि, प्िामष्टक िे, थोपा मसंचाई सेट, मििादी(  

१२. १८ िमहने बािी िीज्ञानिा अध््यनित िेहने्दा, िनिाती तथा िमित मिद्याथीका िागी छारिमृत्त)रु. 

२,००,०००/-( ि मडप्िोिा िािी मिज्ञान)I.Sc.Ag) तर्फ  रु. ३,१०,०००/- 
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१३. पसु्ताकिाय पसु्तक खरिद तथा प्रयोगशािा,व्यिस्थापन 

  

तमस्िि: ५०% अनदुानिा कृमि औिाि मितिण 

कायफक्रि 

 

तस्िीि: हाईटेन्सन िनुी अदिुा खेती (िनहिी, िडा 

नं ७) 
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पशुपन्द्छी लवकास शाखा ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीहरुः 

पशु लचलकत्सक आठौ डा. सरोज खलिवडा 

अलधकृि स्िर छैठौ ँवरुणकुमार ठाकूर 

प्रा.स. श्री लवष्ट्णुप्रसाद अलधकारी  

लस. 

नं. 
कार्यक्रमको नाम 

बजेट  

रु 

खचय 

भएको 

रकम 

रु 

प्रगलि 

िाभालन्द्व

ि संख्र्ा 

(लकसान)  

भौलिक प्रगलि 
कैलि 

र्ि 

१ 
इमपडेमियोिोिी 

रिपोमटङ 
६ ६ १०० १०० 

प्रत्येक िमहना 

इमपडेमियोिोिी ि AI 

report पठाइएको 

 

२ 
कृमरि गभाफधान मिसन 

कायफक्रि 
४०० ३८० ९५ १५०० 

तिि नाइिोिन मसिेन 

ि Dry Container १ 

थान खरिद 

 

३ 
दधु मिसन कायफक्रि 

अन्तिगत भैसँी प्रिद्धफन 
१९९४ ७० ३.५११ ५० 

आब २०७७/०७८ िा 

मितरित अनदुानको 

अनगुिन ि 

कािबाहीको मसर्ारिस 

 

४ 

पशपुन्छीहरुिा खोप ि 

खोपहरु िगाएबापत 

भ्यामक्सनेटििाई 

पारिश्रमिक 

३०० १५० ५० २००० 

बािाहरुिा PPR ि 

गाइभैसँीहरुिा खोिेत ि 

भ्यागुते चिचिे 

मिरुद्धको खोप 

 

५ 

कृमरि गभाफधान 

कायफक्रि संचािन 

(गाईभैसँी , बािा ि 

बंगुि) 

१५०० १५०० १०० १५०० 

आब २०७७/०७८ िा 

मितरित अनदुानको 

अनगुिन ि 

कािबाहीको मसर्ारिस 

 

६ 
बहुबिे घाँस मबउ तथा 

बेनाफ मितिण 
२५० २५० १०० ४७० 

सहकािी िार्फ त िै 

घाँसको मबउ मितिण 
 

७ 
दधुिा अनदुान प्रमत 

मिटि रु २ 
४५०० ४४४५ ९८.७८ ९८० 

२२४२००० मिटि 

दधुका िामग िम्िा रु 
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लस. 

नं. 
कार्यक्रमको नाम 

बजेट  

रु 

खचय 

भएको 

रकम 

रु 

प्रगलि 

िाभालन्द्व

ि संख्र्ा 

(लकसान)  

भौलिक प्रगलि 
कैलि 

र्ि 

४४८४००० अनदुान 

मितिण 

८ 
पशपुन्छी बीिािा 

अनदुान 
५०० ३०० ६० २३४ 

२३४ िना कृिकहरुिा 

पशहुरुको बीिािा 

अनदुान 

 

९ 
५०  %अनदुानिा काउ 

म्याट मितिण 
६०० ६०० १०० ३० 

करिब १५७ िटा 

मितिण 
 

१० 

िेमबि िोग मनयन्रण 

तथा बन्ध्याकिण 

मशमिि 

३०० १०० ३३.३३ ८० 

िेमबि खोप 

सप्ताहव्यापी 

कुकुिहरुिा िगाइएको 

 

११ 
50 % साझेदािीिा 

च्यार् कटि मितिण 
५०० ५०० १०० ४६ ४६ िटा मितिण  

१२ 

50 %  साझेदािीिा 

Milking machine 

मितिण 

५०० ५०० १०० ३ ३ िटा मितिण  

१३ 

िोग िहािािी मनयन्रण 

तथा आकमस्िक 

उपचाि खचफ 

३०० १०० ३३.३३ १० 

५ िना कृिकहरुको 

निनूा संकिन ि 

परििण 

 

१४ 
मदिस िनाउने तथा 

प्रसाि कायफक्रि 
१२५ १२५ १०० ५० 

िेमबि मदिस खोप 

कायफक्रि गिी 

िनाइएको 

 

१५ 
त्याङ्क संकिन 

साझेदािी कायफक्रि 
१०० १०० १०० ५९१ 

करिब ५९१ िना 

कृिक पोटफििा 

सूमचकिण भएको 

 

१६ 

आ ब २०७७ ०७८ 

िा स्थापना भएको 

बािाको साना 

व्यिसामयक कृमि 

७०० ५० ७.१४३ १ 

िडा नं ०२ को 

कृिकिाई बािा 

सुधाििा अनदुान 

मितिण 
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लस. 

नं. 
कार्यक्रमको नाम 

बजेट  

रु 

खचय 

भएको 

रकम 

रु 

प्रगलि 

िाभालन्द्व

ि संख्र्ा 

(लकसान)  

भौलिक प्रगलि 
कैलि 

र्ि 

उत्पादन केन्ि पकेट 

मिकास कायफक्रि 

मनिन्तिता 

 िम्िा 
११८७

५ 
९१२६ ६९.०६ ७६४४   

मनयमित सेिाहरु: 

 बािी पशु िमत िलू्यांकनः ५०० 

 बीिा िलू्यांकनः १५० 

 र्िफ दताफ मसर्ारिसः ७० 

 सिहू दताफः २५ िटा नयाँ दताफ  
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लजन्द्सी शाखा ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधका कार्यरि कमयचारीः 

सहार्क पाँचौ श्री लडल्िीराम रेग्मी 

क.अ. श्री रालजवबहादुर बालनर्ाँ 

स.क.अ. श्री टेकराज पोखरेि 

1. मिन्सी श्रेस्ताको परिचय- 

मिन्सी िािसािानको योिना तथा अनिुान गने दमेख खरिद अन्तगफत आम्दानी, खचफ, बाँकी िनाउने तथा 

त्यसको अमभिेख, प्रमतिेदन सम्िको सम्पणुफ कायफमिमध िा बैज्ञामनक व्यिमस्थत तरिकािे िाख्ने पद्धमतिाई नै 

मिन्सी व्यिस्थापन भमनन्छ । यो ब्यिस्थापन नगद िमत्तकै िहत्िपणुफ ि चनुौमतपणुफ िहेको छ । यस अन्तगफत 

मिमभन्न मकमसिका सािानहरु खरिद गने, भण्डाििा दामखिा गरि अमभिेख िाख्ने तरिका तथा खचफ गनफ 

मनकासा गने तरिका सिेतको मसिमसिाबध्द प्रमक्रया हो । हाि िहािेखा परििकको कायाफियिे िािी गिेको 

मिन्सी ब्यिस्थापन सम्िन्धी अनिाईन सफ्टिेयि PAMS िे सिेत िनहिी गाउँपामिकाको मिन्सी श्रेस्ता थप 

ब्यिमस्थत गनफ िद्दत गिेको छ ।  

2. सािानको िमगफकिण ि अमभिेख पद्दमतः- 

आमथफक कायफमिमध तथा मिमत्तय उत्तिदामयत्ि ऐन, २०७६ अनसुाि एक ििफ भन्दा िमि सिय सम्ि उस्तै रुपिा 

प्रयोग गनफ समकने सािानिाई खचफ भएि निाने ि अन्य सािानहरुिाई खचफ भएि िाने सािानको रुपिा 

ब्याख्या गिेको छ ।  िनहिी गाउँपामिकािे खरिद गिेका सािानहरु िध्ये हभेी ईक्िपिेन्ट, र्मनफचि तथा िािो 

सिय सम्ि प्रयोग गनफ समकने मिद्यमुतय सािग्री तथा िेमसनिी औिािहरुिाई खचफ भएि निाने खातािा 

अमभिेमखकिण गरिएको छ । खरिद गरिएका सािग्रीहरु िध्ये छपाई, स्टेशनिी, हस्तान्तिण हुने कृमि उपकिण 

तथा मिउ अध्ययन प्रमतिेदन तथा प्रयोग हुने मनिाफण सािग्रीहरुिाई खचफ भएि िानेिा अमभिेमखकिण 

गरिएको छ ।  

3. िेरगत रुपिा गरिएको खरिदको अिस्थाः- 

प्रमतिेदन अिमधिा िनहिी गाउँपामिकािा खरिद गरिएका सािग्रीहरु देहाय अनसुाि िहकेा छन । 

लस.नं. सामानको लववरण खररद रकम कैलिर्ि 

१ हभेी ईक्िीपिेन्ट  8525000.00 िक/िेसीमि 

२ कृमि उपकिण  9968000.00   

३ तिकािी मिउ/प्िामस्टक आदी 985000.00   

४ धानको मिउ 1300000.00   

५ सिािी साधन ििफत 875000.00   

६ र्मनफचि खरिद 3160000.00 ४ िटा िडा समहत 

७ DPR/IEE प्रमतिेदन 3665000.00   

८ मनिाफण सािग्री खरिद 988000.00   
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लस.नं. सामानको लववरण खररद रकम कैलिर्ि 

९ कायाफिय संचािन/छपाई तथा मिदु्धमतय उपकिणहरु 8346000.00   

  िम्िा 37812000.00   

4. खरिद,हस्तान्तिण तथा खचफ ि िाँमकको मस्थमतः- 

सािान उपयोग/गुणस्ति ि खपाईको आधाििा िनहिी गाउँपामिकािे दहेाय अनसुािको सािन खरिद, 

दामखिा ि खचफ मनकासा तथा िाँमक प्रािंमभक प्रमतिेदन िहकेो छ ।  

लस.

नं. 

वलगयकर

ण 

अलघल्िो वषयको 

लजम्वेवारी सरेको 

चाि ुआ.ब.मा 

खररद 
जम्मा खररद 

खचय/हस्िान्द्िर

ण 
वाँलक 

१ 

खचफ 

भएि 

िाने 

2007034.785 24457800 
26464834.

79 
24699630.3 1765204.48 

२ 

खचफ 

भएि 

निाने 

28984524.65 13354200 
42338724.

65 
3160300 39178424.65 

 िम्िा 30991559.43 37812000 
68803559.

43 
27859930.3 40943629.13 

5. खरिद इकाईको प्रगमत  

खरिद इकाई सािफिमनक खरिद मनयिाििी २०६४ अनसुाि गमठत खरिद कायफका अनभुिी ि मिशेिज्ञ िहकेो 

खरिद पिुफ नै खरिद मिमध, परििाण, प्रभािकारिता आमद कायि गने गिाउने संयन्र हो । िनहिी 

गाउँपामिकािा पमहिो पटक खरिद इकाईको गठन मिमत २०७७/११/२६ देमख िार भएको हो । यस 

समिमतिा संयोिक समहत ४ सदस्य छन । यसको पमहिो िैठक २०७८/०२/१८ गते बसी प्रमतिेदन अिमधिा 

७ पटक िसेको अिस्था छ । यस इकाईका सिस्याहरु मनम्नानसुाि छन ।  

1. कमतपय कायफक्रिका खरिदका कायफहरु खरिद इकाईिै पेश नगरि खरिद गने ि पमछ खरिद इकाईिा पेश 

गदाफ मनणफय गनफ कमठनाई भएको । 

2. खरिद शाखािा प्रामिमधक रुपिा िमटि प्रकृमतका सािानहरु खरिद गने प्रयोिनका िामग मििय मिज्ञ 

निहकेा िे कमहिे काँमह सिस्या पने दमेखएको । िस्तै िेनेिेटि/तिकािी तथा धानको मिउ खरिदिा 

दमेखएको । 

गनय सलकने िर वाँलक कार्यहरुः 

1. कायाफियिा िहेका र्मनफचि तथा अन्य सािग्रीहरुिा मिन्सी नम्िि उल्िेख नभएकािे सािानिा 

नम्िरिङको ब्यिस्था गरिने । 
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2. किफचािीहरु सरुिा भई िाँदा मिन्सी सािानको िि िझुािथ गने गने नगिेको पाईएकािे सािानहरुको 

सामिमत यमकन गनफ कमठनाई भएको ि किफचािीहरु सरुिा भई िाँदा अमनिायफ रुपिा िििझुािथ 

मिने/मदने ब्यिस्थािाई प्रभािकािी िनाईनपुने । 

3. सािनहरु खरिद गनुफ पिुफ िामिफक तथा िहुिमिफय खरिद योिना तयाि गनुफ पने कानुनी ब्यिस्था िहेको छ 

। ति आ.ब.२०७८/०७९ िा खरिद योिना िेगि नै कायफ गरिएको ति चाि ुआ.ब. का िामग शाखा 

तथा िडागत रुपिा मिमत २०७९/०३/२८ गते खरिद िाग गरिएकोिा िडा नं. ६ बाहके कुनै िडा तथा 

कायाफियको शाखागत िाग प्राप्त भएको छैन । यसिा िामथल्िो पदामधकािीहरुिे सिन्िय ि पहि 

गरिमदनपुने ।  

4. मिग्रीएका िा कािनिाग्ने  सािग्रीहरु हाि सम्ि मििाि मिक्री हुन नसकेकािे  ििफत गदाफ सिेत काि 

निाग्ने िा िमि ििफत खचफ िाग्ने सािानहरु तल्कािै मनन्सी मनरििण गिाई मििाि मिक्री िा मिनाहा 

मदनपुने । 

5. िडा कायाफियहरुिा हस्तान्तिण गरि पठाईएका मिन्सी सािग्रीहरुको अमभिेमखकिण के कस्तो 

अिस्थािा छ । कायाफियबाट सहमिकिण समहत अनगुिन गनुफपने । 
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सूचना प्रलवलध शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

सूचना प्रलवलध अलधकृि श्री नलवन मुिान 

सूचना प्रलवलध अलधकृि श्री आलशष मल्ि 

• सूचना प्रमिमध भन्नािे ध्िमन, तस्बीि, अिि तथा अंकको रूपिा सूचनाहरूिाई मिद्यतुीय यन्रहरू, कम्प्यटुि 

तथा दिुसजचाि प्रमिमधको प्रयोग गिी भण्डािण, सम्पादन, सम्प्रेिण, सङ्ग्रह ि प्रिाहिाई मचमनन्छ । यसिे 

िाामनसको िीिनिा ठूिो भूमिका मनिाफह गिेको हुन्छ। मिश्वव्यापी रूपिा सूचना प्रमिमध संसािका धेिै 

दशेहरुको आमथफक मिकासको एक प्रिखु तत्ि भएको छ। धेिै निीनताहरू संसाििा आएका छन ्ति सबैभन्दा 

उल्िेखनीय सूचना प्रमिमध हो।  

• सूचना प्रमिमध िैमर िनाउनका िागी ईिेि, ईन्टिनेट, िेभपेि, िोिाईि एप्स, Digital Information 

Desk, सिहुगत एसएिएस, ई-हामििी, रे्सबकु, आन्तरिक सूचना प्रिाहका िामग CUG मसि, आदीिे 

संचाि प्रमिमध िैमरका िागी मिमभन्न साधनहरु िस्तै कम्प्यटूि, ल्यापटप, िोिाईि, टेमिर्ोन,स्क्यानि, 

र्ोटोकमप, मप्रन्टि, प्रोिेक्टि, आदी प्रयोग गरिन्छ। 

• सूचना प्रमिमधिाई ग्रामिण िनस्तििा परु् याई यसको प्रयोगबाट प्राप्त हुने िाभाङ्सिा सबैको पहुचँ सुमनमित 

गने (Reducing Digital Divide)  सूचना प्रमिमध शाखाको  उद्दशे्य हो । 

• मिद्यतुीय स्िरुपिा िहकेा सिकािी त्याङ्किाई अध्यािमधक ि सुिमित िाख्ने काि सूचना प्रमिमध अन्तिगत 

पदफछ। 

आ.व.२०७८/०७९ वालषयक प्रगलि 

• सबै िडा ि गाउँपामिका कायफियिा ई हामििीको िडान गरिएको । 

• गाउँपामिका कायाफियिा सबै कोठाहरुिा cctv िडान गरिएको । 

• िािस्ि तथा योिना software गाउपामिका ि िडा कायाफिय सबैिा िडान ि  प्रयोग । 

• गाउँपामिका, सबै िडा ि सबै स्िास््य कायफिय इन्टिनेटको मिि भकु्तान गरिएको । 

• सूचना प्रमिमध तामिि । 

• परपमरका तथा मिज्ञापन िापतको िकि भकु्तान । 

• Website अध्यािमधक तथा Facebook page ि Gmail  िार्फ त दमैनक सूचना प्रिाह । 
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प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

रोजगार संर्ोजक श्री शारदा पोखरेि 

प्रालवलधक सहार्क श्री राजुकुमार ठाकुर बरही 

१. कार्यक्रमको पृष्ठभुमीः प्रत्येक नागिीकको िोिगािीको हक सुमनमित गनफ, आफ्नो ििता अनसुािको 

िोिगािी छनौट गने अिसि प्रदान गनफ तथा िोिगािीको शतफ, अिस्था तथा बेिोिगाि सहायता सम्बन्धिा 

आिस्यक व्यिस्था गनफ िाजछनीय भएकोिे संघीय संसदिे िोिगािीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ िोिगािीको 

हक सम्बन्धी मनयिाििी, २०७५, प्रधानिन्री िोिगाि कायफक्रि सजचािन मनदमेशका, २०७५ को मनिाफण गिी 

प्रिाणीकिण/स्िीकृत गिेको छ ।  

 सोही कायफक्रि अनरुुप यस िनहिी गाउँपामिकािा पमन आ.ब. २०७५।७६ दमेख िोिगाि सेिा केन्िको  

स्थापना गिी कायफक्रि कायाफन्ियनिा ल्याईएको छ । यस कायफक्रििाई प्रभािकािी िङ्ग बाट संजचािन गिी 

प्रत्येक िडाबासी नागिीकको िोिगािीको सुमनमित गिी यस प्रधानिन्री िोिगाि कायफक्रििाई सर्ि बनाउननैु 

यस िोिगाि सेिा केन्िको उद्येश्य िहेको छ । िस अनरुुप आ ब २०७८।७९ िा िडािा दताफ हुन आएका 

मनिेदनहरुको नािाििी तयाि गिी सुमचकृत गिी मिमभन्न मिकास मनिाफण तथा ििफत सम्भाि आयोिनािा श्रिीक 

खटाउन संघीय सिकाििे ल्याएको कािका िागी पारिश्रिीकिा आधािीत सािदुायीक आयोिनाका ि यिुा 

िोिगािीको िागी रुपान्तिण पहिका िागी िडा स्ति बाट योिना छनौट गिी गाउँपामिका िोिगाि सेिा केन्ि 

िार्फ त गाउँ कायफपामिकाबाट स्िीकृती मिएि काि आिम्भ गिी सम्पणुफ िडािा काि सम्पन्न भएको छ । 

सुलचकृि बेरोजगारको सङ्ख्र्ा आ ब२०७८।७९ . 

क्र.स 
सुलचकृि बेरोजगारको सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
िमहिा परुुि 

१ २३२ १२३ ३५५ 

सुलचकृि बेरोजगारको सङ्ख्र्ा आ ब२०७९।८० . 

क्र.स 
सुलचकृि बेरोजगारको सङ्ख्र्ा 

जम्मा 
िमहिा परुुि 

१ ३९१ २३६ ६२७ 

वडागि रुपमा सुलचकृि बेरोजगारको अवस्था आ ब. २०७९।८० 

क्र.स वडा नं संख्र्ा कैलिर्ि 

१ १ १९  

२ २ ०  
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क्र.स वडा नं संख्र्ा कैलिर्ि 

३ ३ ४३  

४ ४ १७०  

५ ५ ८८  

६ ६ ५९  

७ ७ ७६  

८ ८ ११२  

९ ९ ६०  

जम्मा खचयको लववरण 

क्र.स कुि बजेट कुि खचय प्रगलि प्रलिशि 

१ ९१४२००० ६२४७२६७ ६८.३३ 

आर्ोजनाको लववरण 

क्र.स र्ोजना वडा न िागि अनुमान 

१ दउेकोट स्कुि ि िडा कायाफिय ििपि सिसर्ाई ि ििृािोपण ८ २००००० 

२ ज्यामििे मसचाँई सिसर्ाई १ नं ि २ नं पिु ९ २००००० 

३ 
बदु्ध शामन्त पाकफ  र्िरु्ि िोप्ने ि गोडिेि ि बैज्ञामनक बनको झाडी 

सिसर्ाइ 
७ २००००० 

४ िहने्ि ज्योमत िा मि ि िडा कायाफियिा ििृािोपण तथा संििण ३ २००००० 

५ सीिाना बाटो नािा सुधाि ९ ७००००० 

६ 
दारििबास दमेख िसु्िे, पिुचोक देमख दउेकोट, मपसपाकफ  देमख गुरुगंगाउँ, 

मपसपाकफ  देमख पिुचोक िाने बाटो स्तिीकिण 
८ ६००००० 

७ बदु्ध शामन्त पाकफ  ि अन्य स्थानिा ििृािोपण तथा सिसर्ाई ७ ८००००० 

८ ६ नं िडा मभरका नािा कुिो, बाटो ििफत ि सिसर्ाई गने कायफ ९ ९६०००० 

९ 
दमुम्कबास दमेख मशखिबास सम्ि खानेपानी सम्ि खानेपानी पाइपिाइन 

खन्ने ि पुने 
५ ६००००० 

१० 
३ नं ििा कायाफिय अगाडी नािा मनिाफण गने, िामिटाि खानेपामन 

पाइपिाइन पनेु, मसद्धकािी चौतािी नािा मनिाफण कायफ 
३ ६००००० 

११ 
िाि िन्दीि उकािो, िहादिेस्थान उकािो ि चकिी उकािो नयाँ ियाक 

खोल्ने कायफ 
१ ५००००० 

 िम्िा  ५५६०००० 



 
 

79 

२०७७।७८ को प्रगलि लववरण 

क्र.स वडा नं जम्मा श्रलमक सङ्ख्र्ा जम्मा हालजरी औसि हालजरी जम्मा खचय 

१ १ ५ ४०० ८० २३०८०० 

२ ३ २६ १०३९ ४० ५९९५०३ 

३ ३ २१ २४७ १२ १४२५१९ 

४ ५ २० १०११ ५० ५८३३४७ 

५ ६ ४३ १६३९ ३८ ९४५७०३ 

६ ७ ३५ १३८५ ३९ ७९९१४५ 

७ ७ २७ ३४४ २१ १९८४८८ 

८ ८ २५ १०३८ १३ ५९८९२६ 

९ ८ २६ १९८ ७ ११४२४६ 

१० ९ ३३ ११४१ ३४ ६५८३५७ 

११ ९ ३३ ३१४ ९ १८११७८ 

 िम्िा १८८ ८७५६ ३१ ५०५२२१२ 

श्रमीकहरुमा मलहिा पुरुषको अवस्था 

क्र.स वडा नं जम्मा श्रलमक सङ्ख्र्ा मलहिा पुरुष 

१ १ ५ २ ३ 

२ ३ २६ १७ ९ 

३ ३ २१ ४ ७ 

४ ५ २० ६ १४ 

५ ६ ४३ २९ १४ 

६ ७ ३५ ३१ ४ 

७ ७ २७ २४ ३ 

८ ८ २५ १८ ७ 

९ ८ २६ २१ ५ 

१० ९ ३३ ३० ३ 

११ ९ ३३ ३० ३ 

 िम्िा १८८ १३६ ५२ 
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न्द्र्ालर्क सलमलि ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारी 

न्द्र्ालर्क सहजकिाय श्री रेखा सापकोटा 

१. पृष्ठभूमीः 

नेपािको संमिधान २०७२ को धािा २१७ िा न्यामयक समिमतको ब्याबस्था गिेको पाइन्छ । यस भन्दा अघी 

ऐमतहाँसीक पषृ्ठभूमि हदेाफ दाङ्ग दउेखिुी मिल्िािा स्थामनय पन्चिे िुद्धा हेने सम्बन्धिा अमधकाि प्रदान गिेको 

१९७३ बैशाख २७ गतेको सनद ि १९८७ साििा तिाइका केमह मिल्िािा तत् सम्बन्धिा गरिएको ब्यबस्था 

तथा िधेस मिल्िाको पन्चायतको नाििा सम्बत २००३ साि चैर २५ िा सदि भएको मनयिाििी साथै २००६ 

साििा िािी भएको पजचाएत अदाित ऐनिा सिेत ब्यक्ती ब्यक्तीको हक बेहकका िुद्धा सिकाि बादी हुने िुद्धा 

िध्ये बाह्रिासे खोटा चिन िक िाना पाथी तौि नाप घटबि िदु्धा िमतसुकै मबगो दण्ड कैदको िदु्दा भएपमन 

हनेफहुन्छ । त्यस बाहेक गैह्र सिकािबादी हुने नामिस पनाफ साथ ऐनिे प्रमतबादीिाइ थमुन नेि ठोकी िा धिौट 

ििामनिा िाखी पपुफि गनुफपने िदु्धा उििुी पनफ आएिा इिाका अमिमन अदाितिा िानु भनी सुनाइ मदनभुमन 

उल्िखे गिेको पाइन्छ । गाँउ पजचायत ऐन, २०१८ िे िमतसुकै मबगो दण्ड कैद हुने भए पमन आफ्नो स्थानीय िेर 

मभरको बाटो आिी ज्यािा िज्दिुी कम्पाउण्ड चरिचिण पामनघाट साँध मसिाना संमधसपफन सिेतका मबिाद हनेे ि 

मनणफय मिन सक्ने अमधकाि मदइएको मथयो । 

२०४६ सािको आन्दोिन पिात गाँउ पजचाएत ऐनको सट्टा गाँउ मिकास समिमत ऐन २०४७ िामखयो ि 

सो ऐनिाई गाँउ मिकास समिमत ऐन, २०४८ िे खािेि भयो । गा  .मब .स .२०४८ऐन  िाइ पमन स्थामनय स्िायत्त 

शासन ऐन,  २०५५ िे खािेि गदै गाँउ मिकास समिमतिाइ नेपाि सिकाि िादी हुने बाहकेका घिेि ु महसंा 

सितेका िदु्धाहरु सिेत हनेफ सक्ने गिी स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ आएको दमेखन्छ । 

िनताको न्यायको पँहुचिाइ अझै सिि ि सहि िङ्गिे प्रभािकािी बनाउन िनतािे आफ्नै घि दिैोिा 

न्याय पाएको अनभुतूी गिाउन  स्थानीय रुपिा खडा भएका मबिाद स्थानीय रूपिै सिाधान गने ििु ध्येयका साथ 

पिापिूफकाि देमख नै प्रचिनिा िहद ैआएको पाइन्छ । 

यसै सन्दभफिा त्यस्ता मबिाद सिाधानका उपायहरुिाई संस्थागत तथा कानूनी िान्यता प्रदान गनफ 

नेपािको समबधान २०७२ को धािा २१७ िा हिेक स्थामनय तहिा उपाध्यि तथा उप प्रिुखको संयोिकत्ििा ३ 

सदस्यीय  न्यामयक समिमत िहने संिैधामनक ब्यिस्था गिेको छ । त्यसै गिी संमिधानको ििूििफिाइ संस्थागत गनफ 

स्थामनय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ िािी गिी सो ऐनको दर्ा ४६ दखेी दर्ा ५३ सम्ि न्यामयक समिमत सम्बद्ध 

मबमभन्न मबिय बस्तुहरु सिेमटएका छन ्।  

२. स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दिा ४७ िे न्द्र्ालर्क सलमलििाइय लदएका अलधकारहरुः 

१. लनरुपण गनय सक्ने लबबादहरुः 

• आमिधिु बाध पैनी कुिो िा पामनघाटको बाँडर्ाँड 
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• अकाफको बािी नोक्सान गिेको 

• चिन घाँस दाउिा 

• ज्यािा ििदिुी नमदएको 

• घिपाििुा पशुपिी हिाएको िा पाएको 

• िेष्ठ नागरिकिािइफ पािनपोिण तथा हेिचाह नगिेको 

• नाबािक छोिाछोिी िा पती पत्नीिाई इज्ित आिद अनसुाि खान िाउन िा मशिा-मदिा नमदएको  

• बामिफक २५ िाख रुपैया सम्िको मबगो भएको घि बहाि ि घि बहाि सुमबधा 

• अन्य ब्यमत्तको घि िग्गा िा सम्पतीिाई असि पने गिी रुख मबरुिा िगाएको 

• आफ्नो घि िा बिेसी िा अकाफको घि िग्गा िा साबफिमनक बाटोिा पानी भािेको 

• समधयािको िग्गातर्फ  झ्याि िाखी घि बनाउन ुपदाफ कानून बिोमिि छोङ्नपुने परििाणको िग्गा नछोडी 

बनाएको  

• कसैको हक िा स्िामित्ििा भएपनी पिापुबफ कािदखेी साबफिमनक रुपिा प्रयोग हुद ै आएको बाटो 

बस्तुभाउ मनकाल्ने मनकास बस्तुभाउ चिाउने चउि कुिो नहि पोखिी पाटी पैिा अन्त्यमष्ट स्थि धामिफक 

स्थि िा अन्य कुनै साबफमिनक स्थिको उपभोग गनफ नमदएको िा बाधा पयुाफएको  

• संमघय िा प्रदशे कानुनिे स्थामनय तहबाट मनरुपण हुने भनी तोकेका अन्य मबबाद । 

 

२. मेिलमिापको माध्र्मबाट मात्र लनरुपण गनुयपने लबबादहरुः 

• सिकािी साबफिमनक िा सािदुामयक बाहके एकाको हकको िग्गा अकाफिे च्यापी मिमच घसुाई खाएको  

• सिकािी साबफिमनक िा सािदुामयक बाहके अरुको िग्गािा घि िा कुनै सिचना मनिाफण गिेको 

• पमतपत्नी मबचको सम्बन्ध बच्छेद 

• अंगभग बाहकेको बिीिा एक बिफ कैद हुन सक्ने कुटमपट 

• गािी बेईज्िती 

• िटुमपट 

• पशपंुिी छाडा छोडेको िा पशपुिी िाख्दा पाल्दा िापििाही गिी अरुिाई असि पािेको 

• अरुको आिासिा अनमधकृत प्रिेश गिेको  

• अकाफको हकभोगिा िहकेो िग्गा आिाद िा भोगचिन गिेको  

• ध्िनी प्रदिुण गिी र्ोहोि िैिा फ्याकी मछिेकीिाई असि पािेको 
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• प्रचमित कानून बिोमिि िेिमििाप हुन सक्ने ब्यक्तीबादी भइ दायि हुने अन्य दिेानी ि एक बिफ सम्ि 

कैद हुन सक्ने रै्दािी मबिाद
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३. आ.ब. २०७८ / ०७९ मा न्द्र्ालर्क सलमलिको लबवाद सम्बन्द्धी कामकारबाहीहरुको लबबरणः 

क सं 
गि आ .ब .बाट 

सरेको 

र्स आ .ब .

को 
जम्मा 

मेिलमिाप 

गराएको 

लनणयर् 

गरेको 

लडसलमस 

गरेको 

िामेिी 

राखेको 

रेिर 

गरेको 

जम्मा 

िछर्ौट 

बाकी 

िारेखमा 

१ ६ ४५ ५१ २० २ १३ २ ५ ४२ ९ 

                              

लस नं. उजुरीको प्रकार 
गिबषयको 

बाकी 

र्सबषयको 

थप 
जम्मा र्ो बषय िछ्र्ौंट िछर्ौट हुन बाकी कैलिर्ि 

१. ज्यािा ििदिुी नमदएको २ १ ३ ३ मडसमिस  

५१ िटा 

मििादिा 

४२ िटा 

र्छौट भई 

९ िटा 

तािेखिा 

िहकेो 
 

२. िेनदने १ - १ १ मििापर  

३. िग्गा मििाद १ १७ १८ ५ मििापर, ३ िेर्ि, 

२ मडसमिस, २ मनणफय 

५ तािेख 

४. गािी बेइज्िती - ९ ९ ६ मििापर, १ िेर्ि २ तािेख 

५. पती पत्नी मिचको सम्बन्ध मिच्छेद १ १ २ १ िेर्ि, २ मडसमिस  

६. नािािक छोिाछोिी तथा पमत पत्नीिाई 

इज्ित आिद अनसुाि खान िाउन नमदएको 

१ ७ ८ २ तािेिी, ४ 

मििापर 

३ तािेख 

७. कुटमपट सिेत - ५ ५ ४ मििापर १ तािेख 

८. कुिो घट्ट सम्बन्धी - १ १ १ मडसमिस  

९. बंगुि पािनबाट भएको प्रदिुण सम्बन्धी - १ १ १ मडसमिस  

१०. घि पाििुा पशपुन्छी सम्बन्धी - १ १ १ मििापर  

११. घि बहाि सम्बन्धी - १ १  १ तािेख 

१२ अकफ को बािी नोक्सान गिेको - १ १  १ तािेख 

 िम्िा ६ ४५ ५१ ३८ िोड ४ मडसमिस ९  
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४. मनहरी गाउँपालिकाको न्द्र्ालर्क सलमलिको संरचनाः 

संबैधामनक ब्यबस्था अनसुाि न्याय सम्पादनकािागी नेपाििा सबोच्च, उच्च, ि मिल्िा गिी मतन तहको 

अदाितको िार व्यिस्था भएकोिा संमघय सिकाि, प्रदशे सिकाि, ि स्थानीय सिकाि गिी मतन तहको सिकािको 

संिचना बने पिात स्थानीय तहिा नेपािको संमिधानको धािा २१७ िे गिेको व्यिस्था बिोमिि न  .पा ि गा .पा .

िस्था भएको हो । यसिी स्थापना भएको न्यामयक समिमतिे स्थानिा न्यामयक समिमतको व्य ाीय मबबाद स्थामनय 

स्तििानै सिाधान गिी न्याय सम्पादनको कायफ गदफछन ्। 

नेपािको समबधानको धािा २१७ िा कानून बिोमिि अफ्नो अमधकाि िेर मभरका मबबाद मनरुपण गनफ 

प्रत्येक पामिकाको उपाध्यिको संयोिकत्ििा तीन सदस्यीय न्यामयक समिमत िहने ब्यबस्था छ । संमबधानतः 

उपाध्यि न्यामयक समिमतको संयोिक िहने ि बाकी २ िना सदस्यहरु गाउँसभाबाट छामनने ब्यबस्था गरिएको    

छ ।  

यस सन्दभफिा यस िनहिी गाउंपामिकािा न्यामयक समिमतिा पमहिो कायफकाि आ .ब.  २०७३/ २०७४ 

दखेी २०७८/ २०७९ सम्िकोिागी िमनिा मबष्ट उपाध्यि पदिा मनबाफमचत भई न्यामयक समिमतको संयोिक 

हुनभुएको मथयो भने गाउँ सभाका मनबाफमचत सदस्यहरु िध्येबाट छनौट भई इन्ि कुिािी साकी ि िाि प्रसाद िकाि 

२ िना न्यामयक समिमतको सदस्य हुनहुुन््यो । हाि दोस्रो कायफकाि आ ब २०७८/२०७९ दखेी २०८३/०८४ 

सम्िकोिागी मिमत २०७९।१।३० गतेको स्थामनय मनिाफचन २०७९ अन्तगफत २०७९ बैसाख ३० गते भएको 

मनिाफचन पिात उपाध्यि िस्तो गरििािय पदिा मनबाफमचत भइ मसता पिुािी िगि संयोिक हुनभुएको छ भने 

गाउँ सभाका सदस्यहरु िध्येबाट मनबाफमचत सदस्यहरु अनन्त प्रकाश अयाफि ि मदपेन्द अमधकािी २०७९।०३।१० 

गते बसेको गाउँसभाको पमहिो बैठकको मनणफय अनसुाि िनोनयन हुनभुएको छ । 

५. लसिारीहरुः 

क  .न्यामयक समिमतिे पणूफता पाएतापनी न्यमयक समिमत बैठक /इििास संचािान गनफ सदस्य समचब, तथा 

न्यामयक शाखािा उििुी प्रशासक, ि  उमभिेख प्रशासक, िेिमििाप केन्ि संचािन गनफ िेिमििाप संयोिकको 

सिेत अबस्यकता पने हुदा ब्यबस्था गनुफहुन मसर्ािीस  गरिन्छ ।  

ख  .न्यामयक समिमत सिि मपमडतिे आफ्ना कुिाहरु भन्न छुटै्ट गोप्य कायफकिको ब्यबस्था गनुफहुन तथा हाि 

मििाउन मसर्ािीस गरिन्छ । 

ग  .स्थामनय सिकाि संचािन ऐन , २०७४ को दर्ा ४९ बिोमिि अमधकाि िेर मभरका मबबाद िेिमििाप 

गिाउने प्रयोिनकोिागी प्रत्येक िडािा गठन भएको िेिमििाप केन्ििा िेिमििाप कायफमबधी बिोमिि 

िेिमििापकताफ िार्फ त मबबादको सिाधान गिाई घि दिैोिानै न्याय पाएको िहसुस गिाउन आ .ब.२०७९ /०८० 

को िागी िेिमििापकताफ सूमचकृत गनफ मसर्ािीस गरिन्छ । 
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आ.िे.प. शाखा ििय को प्रगलि लववरणः 

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

सहार्क पाँचौ श्री लदपेशकुमार महिो 

• आमथफक कायफमिमध तथा मित्तीय उत्तिदामयत्ि ऐन, २०७६ को दर्ा ३३  िा आन्तरिक िखेापिीिकको 

काि कतफव्य ि अमधकाि सम्बमन्ध कुिा उल्िेख छ ।सोही बिोमिि ि  स्थानीय  सिकाि सजचािन ऐन 

२०७४ को दर्ा ७७ को २ बिोमिि स्थानीय तहिे कानुन बिोमिि आफ्नो आय ि व्ययको आन्तरिक 

िेखापिीिण गिाउनु पने व्यिस्था िहेको छ । 

• मिती २०७४।०२।१७ को िमन्रपरििदको मनणफयानसुाि िािी भएको स्थानीय तहको सेिा सजचािन तथा 

व्यिस्थापन सम्बमन्ध आदशे २०७४ को बदुाँ ५९ िा स्थानीय तहको आन्तरिक िेखापिीिण प्रचमित 

काननु अनसुाि आफ्नै आन्तरिक िेखापिीिकबाट गिाउन ुभन्ने उल्िेख छ । 

आ ब २०७८ /सम्पालदि मुख्र् मुख्र् कामहरुः ०७९  

• मिमत २०७८/१०/२० गतेको गाँउकायफपामिकाको मनणफय अनसुाि छानमबन समिमतिा िही कायफ सम्पादन 

। 

• िेखा समिमतिा बमस ६ किोडको िमत बेरुि ु िकि िेखा समिमतबाट मसर्ारिस गिाई गाँउसभाबाट 

मनयमित गिाई सम्पिीिण गने चिण िा िहकेो छ । 

• आमथफक बिफ २०७९/०८० को नीमत तथा  कायफक्रि, आमथफक ऐन , मिमनयोिन ऐन  बिेट बक्तव्य तयािी 

सहयोग गिेको । 

• अमन्ति िेखापिीिण गिाउनिा सहयोग । 
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मनहरी गाउँपालिका अन्द्िरगि स्वास््र् शाखा र अन्द्िरगिका स्वास््र् सस्थाहरुको बालषयक प्रगलि 

प्रलिवेदनः      

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

जनस्वास््र् लनरीक्षक श्री लटकाराम अलधकारी 

सहार्क पाँचौ श्री ज्र्ोलिराज िईुटेि 

सहार्क पाँचौ श्री रेखा लघलमरे 

बजेट श्रोि लवलनर्ोलजि आलथयक प्रगलि 
आलथयक 

प्रगलि % 

भौलिक 

प्रगलि 

भौलिक 

प्रगलि % 

संलघर् ससिय १७५०० १५९५३ ९१।१६ १४ ६६।६६ 

प्रदेश ससिय १७२३ १५९८ ९२।७४ २ ६६।६६ 

स्थानीर् २०००० १७००० ८५ २० ७० 

जम्मा ३९२२३ ३४५५१ ८८।०८ ३६ ६७।९२ 

मानव संसाधानः 

मनहरी गाउँपालिका अन्द्िगयिका स्वास््र् संस्था र कमयचारी लववरण 

लस.नं. स्वास््र् संस्था नाम र ठेगाना 
कमयचारी 

प्रालवलधक सहर्ोगी जम्मा 

१ समहद स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि,  िकिी २ १ ३ 

२ समहद महिा स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि, मतनतिे २ १ ३ 

३ हामडखोिा स्िास््य चौकी, हामडखोिा ६ १ ७ 

४ िोमतदबेी स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि,  िमसने २ १ ३ 

५ बसन्तपिु आधािभतु स्िास््य केन्ि, बसन्तपिु ३ १ ४ 

६ परुपिाि स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि,  सुनाचिुी २ १ ३ 

७ िनहिी अस्पताि, िनहिी बिाि १५ २ १७ 

८ थाहा स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि दउेकोट २ १ ३ 

९ िदनभण्डािी स्ितृी आधािभतु स्िास््य केन्ि,  खिंङ्गा २ १ ३ 

१० िनिमुख सािदुामयक स्िास््य इफकाइ २ १ ३ 

११ स्िास््य शाखा ४  ४ 

 जम्मा ४२ ११ ५० 
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आ ब २०७८।०७९ मा बाि स्वास््र् कार्यक्रमको प्रगिीः 

S.N. DATA 2078-2079 

1 Percentage of children under one year immunized with BCG  98.4 

2 
Percentage of children under one year immunized with DPT-

HepB-Hib1 
109 

3 
Percentage of children under one year immunized with DPT-

HepB-Hib2 
112.7 

4 
Percentage of children under one year immunized with DPT-

HepB-Hib3  
112.2 

5 
Percentage of children aged 9-11 months immunized with 

measles/rubella 1 
112.1 

6 
Percentage of children aged 12-23 months immunized with 

measles/rubella 2 
104 

7 Percentage of children 12-23 months immunized with JE 115.3 

आ ब २०७८।०७९ को सुरलक्षि मािृत्व कार्यक्रमको प्रगिीः 

S.N. DATA 2078-2079 

1 %of pregnant women who had First ANC checkup as protocal 89.1 

2 % of pregnant women who had at least one ANC checkup 104 

3 
% of pregnant women who had four ANC checkups as per  

protocol (4th, 6th, 8th and 9th month)  
62.5 

4 % of institutional deliveries  26.9 

5 
Percentage of postpartum women who received a PNC check-

up within 24 hours of delivery 
32.2 

6 

% of women who had 3 PNC check-ups as per protocol (1st 

within 24 hours, 2nd within 72 hours and 3rd within 7 days of 

delivery) 

46.3 

7 
% of women who received a 180 day supply of Iron Folic 

Acid during pregnancy  
218.8 

आ ब २०७८।०७९ मा महामारी लनर्न्द्त्रण कार्यक्रमको प्रगिीः 

▪ िम्िा स्िाब परििण ४९३५ िना 

▪ िम्िा संक्रमित संख्या १६६९ िना 

▪ कोमभड १९ अस्पतािबाट सेिा मिएकाको संख्या १७८ िना 

▪ हाि सम्ि १ डोि खोप पाएकाहरुको संख्या ४०२७३ िना 

▪ हाि सम्ि २ डोि खोप पाएकाहरुको संख्या २७१२९िना  

▪ हाि सम्ि बसु्टि  डोि खोप पाएकाहरुको संख्या २७५८ िना
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पलञ्जकरण शाखा ििय को प्रगलि लववरणः  

समीक्षा अवलधमा कार्यरि कमयचारीः 

एम.आइ.एस. अपरेटर श्री लदपक अलधकारी 

लिल्ड सहार्क श्री अशोक बिौिा  

लिल्ड सहार्क श्री सुनकेशरी लथङ 

सामालजक सुरक्षा भत्ता ििय को लववरण-पलहिो लकस्िा    

 

 

 

 

 

 

सामालजक सुरक्षा भत्ता ििय को लववरण-दोस्रो लकस्िा 

 

 

 

  

 

खण्ड - १८ 
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सामालजक सुरक्षा भत्ता ििय को लववरण-िेस्रो लकस्िा 

 

 

 

 

 

 

सामालजक सुरक्षा भत्ता ििय को लववरण-चौथौ लकस्िा 

 

 



 
 

 

 


